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Inleiding
HJ Schoo, een humaan radicaal realist
Hendrik Jan Schoo belde meestal's avonds laat. Om de wereld in kaart te brengen.
Kort na zijn vorige column was hij alweer geboeid door nieuwe vergezichten. Of het
twintig jaar geleden was uitgekomen of deze week, hij had het verwerkt. Alles kreeg
een plaats in het grote geheel. Hij zag nieuwe verbanden en strooide met historische,
vaak buitenlandse voorbeelden. Gratis en zonder tegenprestatie. HJ Schoo's
intellectuele overmacht was eerder gul dan belerend.
Schoo leek niet alleen een schoolmeester, hij was het ook - althans ooit geweest.
‘Met hoofdakte.’ Wie persoonlijk met hem te maken kreeg, kwam daar meestal snel
achter, ook zonder te weten dat hij in 1968 op de kweekschool zijn
onderwijsbevoegdheid had gehaald. Arendo Joustra, die hem opvolgde als
hoofdredacteur van Elsevier, formuleerde het treffend: ‘Schoo, de oud-onderwijzer,
maar laat dat “oud” maar weg, leidde zijn redacties als schoolklassen. Hij sprak en
jij luisterde.’
Zijn aanwezigheid en optreden maakten HJ Schoo zonder twijfel tot een ‘geboren
onderwijzer’. En dan eerder een van de oude stempel dan van het montessorionderwijs,
waarvoor hij was opgeleid. Schoo sprak luid en duidelijk, met een sonore betoogstem,
hij sloeg als vanzelfsprekend een toon aan die gericht was op kennisoverdracht. Hij
was leergierig en deelde veel eruditie uit - op een onwaarschijnlijk breed terrein.
Zoals de beste onderwijzers uit ons collectieve geheugen.
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Toch sloot dit ogenschijnlijk verhelderende biografische gegeven minder nauw aan
bij de werkelijkheid van HJ Schoo dan de poëtische rechtvaardigheid vereist. Het
onderwijs werd zijn wereld niet. Hij groeide in zijn loopbaan als journalist, uitgever,
commentator uit tot een van de meest originele ‘intellectuelen van de publieke zaak’
die Nederland de laatste twintig jaar heeft gekend. Maar niet zoals Bernard-Henri
Lévy in Frankrijk of de niet te ontlopen tv-pundits in Amerika.
Hendrik Jan Schoo vond zelfpromotie niet de moeite waard. Als ervaren mediaman
kon hij geen geduld opbrengen voor het opbouwen van het merk ‘HJ Schoo’. Op
radio en televisie in zeventig seconden drie wijsheden debiteren binnen kunstmatig
gecreëerde tegenstellingen, hij zag er het nut niet van in. Bovendien: ‘Journalisten
horen journalisten niet te interviewen.’
Daardoor liep een breder publiek veel verstandige inzichten mis. Gelukkig vond
hij na zijn baanbrekende jaren als Elsevier-hoofdredacteur en -voordenker, in zijn
zaterdagse Volkskrant-rubriek een podium waar hij in volle diepgang tot zijn recht
kwam. Hij vond zelf niet dat hij heel mooi schreef, maar hij wilde wel toegeven dat
het zinnig was.
Zonder enige zendingsdrang leefde de Amsterdammer Schoo in een autoloos
universum, waarin het logisch was dat hij geen medeaardbewoners opat en geen
verklaringvoor-het-onbegrijpelijke zocht in de wonderen van Hemel en Koninklijk
Huis. Maar hij wilde de anderen, die vaak de toon zetten, tot de laatste Godvrezende
Barbecuende Oranjeklant, ten diepste doorgronden. Zonder een spoor van minachting.
Niemand begreep Nederland met zijn geremde allure beter dan deze man van de
wereld. Lees maar met hoeveel
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inzicht en historisch besef hij schrijft over de waaier aan drijfveren die mensen ertoe
brengt zich te koesteren in de mythe van erfelijke geschiktheid om een land samen
te binden. Dat doet geen orangist deze republikein na.
De man Hendrik Jan Schoo was fysiek imposant en dominant aanwezig in ieder
gezelschap. Hij kon streng en assertief zijn (met een, naar eigen zeggen, ‘vervaarlijk
temperament’), maar was bij veel gelegenheden charmant, warm, belangstellend en
hartelijk. Een levensgenieter die evenveel vreugde kon ontlenen aan een
fietstocht-met-vogelkijker door de Middenbeemster of een portie jonge opperdoezen
van de markt aan de Lindengracht als aan een knap historisch essay in een onbekend
Australisch tijdschrift. Weinig kenbare zaken boeiden hem niet.

Van de mulo naar de encyclopedie
Was Hendrik Jan Schoo niet tot onderwijzer opgeleid, dan was het waarschijnlijk
allemaal anders gelopen. De ironie wil dat Schoo juist in het onderwijs belandde
doordat hij een hekel had aan school. Over zijn tijd in het basisonderwijs schrijft hij
in De ongelukkige klas: ‘Vrolijke schoolherinneringen waren het niet. Maar moet
dat dan, moet school per se leuk zijn?’ Zijn zus Eegje herinnert zich: ‘We deden de
mulo eigenlijk en passant - de school speelde, om het eufemistisch te zeggen, geen
grote rol in ons leven.’
De mulo, de voorloper van de mavo en het tegenwoordige vmbo-tl (= theoretische
leerweg), bood zelfs aan begaafde leerlingen als HJ Schoo nu eenmaal maar beperkte
mogelijkheden voor verdere studie. De kweekschool (tegenwoordig pabo) behoorde
nog tot de aantrekkelijker opties. Die leidde bovendien relatief snel naar betaalde ar-
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beid - geen onbelangrijk punt voor een kind uit een groot gezin waarvan de
(gescheiden) moeder de enige kostwinner was.
Hoewel het onderwijs volop ruimte bood aan zijn sterke, instinctieve neiging tot
beleren en uitleggen (die hij later met veel grotere gedrevenheid en aanzienlijk meer
effect in de journalistiek kon botvieren), was het voor HJ Schoo allesbehalve een
roeping: de gelegenheid maakte de dief. Hij werkte in feite dan ook maar zeer korte
tijd als onderwijzer, en in Nederland al vrijwel helemaal niet.
Toch was zijn opleiding tot onderwijzer bepalend voor zijn verdere levensloop.
Het leverde hem zijn eerste serieuze werkkring op. Toen hij in 1968 zijn
onderwijsbevoegdheid had gehaald, werkte HJ Schoo eventjes in een jongerencentrum
in Amsterdam-Noord en een blauwe maandag op een basisschool in Hilversum.
Zijn ‘montessori-aantekening’ opende voor Schoo de mogelijkheid - voor maar
weinig onderwijzers weggelegd - om enkele jaren in de Verenigde Staten te gaan
werken, een ervaring van doorslaggevend belang voor zijn verdere ontwikkeling en
zijn opvattingen. Hij vertrok naar Chicago, waar hij onderwijzer werd op de Ancona
Montessori School. In 1970 ging hij daarnaast onderwijskunde en psychologie
studeren aan het Erikson Institute of Early Childhood Education. Daar kreeg hij al
snel een beurs, zodat hij zijn baan bij Ancona kon opgeven.
Aan zijn Amerikaanse avontuur kwam in 1972 een roemloos einde. Een toegezegde
aanstelling bij de met de University of Chicago verbonden Sonia Shankman
Orthogenic School voor autistische kinderen (een school die toentertijd werd gedreven
door de beroemde psychoanalyticus Bruno Bettelheim) was hem op het laatste
nippertje (door toedoen van Bettelheim) door de neus geboord. En een
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poging om, samen met een Amerikaanse collega, in Iowa City een eigen
montessorischool van de grond te krijgen, leverde onvoldoende middelen op om in
zijn levensonderhoud te voorzien.
HJ Schoo keerde berooid terug naar Nederland. Onderwijs en psychologie bleven
nog lange tijd een rol spelen in zijn professionele bestaan, maar na 1973 werd de
schrijverij in uiteenlopende gedaanten definitief de harde kern van zijn werkzame
bestaan. Naar het onderwijs had hij zo te merken nooit heimwee. Zijn laatste formele
onderwijsactiviteit (2006), als docent bij de masteropleiding journalistiek van de
Universiteit van Amsterdam, vervulde hem dan ook met zo weinig levensvreugde
dat hij die positie al na een jaar met een zucht van verlichting opgaf.
In 1973 zette hij zijn eerste stappen in de wereld van het gedrukte woord, als
redacteur van de Grote Spectrum Encyclopedie. Dat kon hij worden doordat zijn
onderwijzersdiploma hem de mogelijkheid had geboden om in de VS
(ontwikkelings)psychologie en onderwijskunde te studeren, aan het Erikson Institute
in Chicago. Daar verwierf hij, als Amsterdamse muloleerling, in 1972 alsnog de
academische graad M. Ed. (master of education) - al hield hij die liefst verborgen.
Toen hij in 1975 bij uitgeverij Het Spectrum ontslag nam en ging freelancen,
bleven onderwijskunde en psychologie nog geruime tijd de kern van zijn activiteiten
als redacteur en auteur. Voor Het Spectrum maakte hij, samen met Maja
Vervoort-Indorf, een buitengewoon leerzame, nog steeds bruikbare, vierdelige
Psychologische Encyclopedie. Samen met zijn zus Eegje schreef hij op professionals
in het onderwijs gerichte studies over het montessorionderwijs.
In 1982 zette hij voor Swets & Zeitlinger het tijdschrift Psychologie op poten
(tegenwoordig Psychologie Magazine
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van de Weekbladpers). Daarvan bleef hij tot 1984 een stimulerende, intense
hoofdredacteur, die bij voorkeur (vrijwel altijd anoniem) zelf volop meeschreef aan
de ambitieuze, doorgaans door hemzelf bedachte producties die hij zijn freelance
medewerkers wist te ontfutselen.
Op kleine schaal en als het ware in de luwte ontwikkelde hij als hoofdredacteur
van Psychologie zo al zijn karakteristieke, arbeidsintensieve, in de journalistiek
tamelijk uitzonderlijke werkwijze, die zijn reputatie als ‘geboren schoolmeester’
voorgoed vestigde. Tussen 1985 en 1990 kwam die aanpak bij het maandblad
Intermagazine, waar hij Bert Vuijsje opvolgde als hoofdredacteur, verder tot
ontwikkeling, om uiteindelijk zijn volle ontplooiing te bereiken bij het omvormen
van het weekblad Elsevier tot ‘het belangrijkste en succesvolste opinieblad van
Nederland’.

HJ Schoo's geschiedpaleis
Om dezelfde reden waarom hij onderwijzer werd, was het voor hem juist weer níet
weggelegd te gaan studeren in zijn favoriete schoolvak: geschiedenis. Daarvoor was
indertijd gymnasium vereist en Schoo had alleen een mulodiploma. Desondanks
deed hij zich zijn leven lang met karakteristieke gulzigheid tegoed aan geschiedenis.
En uiteindelijk ging hij in zijn stukken steeds meer geschiedenis stoppen.
Eind jaren zeventig raakte hij gefascineerd door een nieuwe trend in de
geschiedschrijving, die nauwe verwantschap had met zijn eigen kerncompetentie:
de ‘psychohistorie’, die, in het voetspoor van Freud, concepten en inzichten uit de
psychoanalyse hanteerde voor het oplossen van historische vraagstukken. De
prominentste representant is de Amerikaanse historicus Peter Gay. Het bleek te
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gaan om een vroege voorloper van de ‘mentaliteitsgeschiedenis’, begin jaren tachtig
het belangrijkste nieuwe fenomeen in de geschiedwetenschap.
In diezelfde traditie, maar dan op basis van een explosieve mengeling van Freud
en Marx, was ook de Amerikaanse historicus Christopher Lasch een blijvende
inspiratiebron. Lasch was, met invloedrijke boeken als Haven in a Heartless World
(over gezinsgeschiedenis) en The Culture of Narcissism (over de psychopathologie
van de consumptiemaatschappij) een van de allervroegste niet-conservatieve critici
van de ‘progressieve’ counter culture van de jaren zestig. Daarnaast liet Schoo zich
ook toen al graag inspireren door de Amerikaanse historica Gertrude Himmelfarb,
die eveneens de counter culture op de korrel nam, maar dan uit neoconservatief
oogpunt.
Deze invloeden uit historische hoek kregen al vroeg een prominente plaats in
Schoo's ‘denkpaleis’. In de jaren negentig begon hij stelselmatig historische
observaties te verwerken in zijn eigen stukken, te beginnen met zijn bijdragen aan
het immigratiedebat in Elsevier, in 2000 gebundeld in De verwarde natie.
Schoo gebruikte zijn historische excursies om standaardwaarheden van de
dominante babyboomers kritisch door te lichten: multiculturalisme, de
verzorgingsstaat, de almacht van ‘deskundigen’ en ‘professionals’, de ‘permissive
society’, internationalisme en de bijbehorende afkeer van ‘spruitjesnationalisme’.
Deze inmiddels wat verlepte evergreens van de Nederlandse ‘weldenkendheid’
plaatste hij in een origineel, goeddeels zelf ontworpen historisch schema, om te laten
zien hoe willekeurig, tijdgebonden en ideologisch bevangen de ‘progressieve’
opvattingen over immigratie waren.
De misvattingen van de ‘verwarde natie’, die geen oog
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had voor de merites van de soevereine staat, onmisbaar kader voor democratie en
verzorgingsstaat, zag hij als een schadelijk bijproduct van de ontzuiling en de culturele
revolutie van de jaren zestig en zeventig. De machtswisseling van de generaties die
zich rond 1970 voltrok, had geen stabiele opvolger voor het verzuilde politieke bestel
opgeleverd. Ondertussen werd Nederland wél met een zo goed als onoplosbaar
probleem opgescheept, door het aanmoedigen van het ondoordachte en riskante
‘volksvernieuwingsproject’ van de multiculturele samenleving, op basis van
economisch zinloze en ontwrichtende massa-immigratie.
De historische duiding van deze brandende kwestie is een hoofdbestanddeel van
De verwarde natie, geschreven voordat de ‘Opstand der Burgers’ in 2002 Nederland
op zijn kop zette - langs lijnen die HJ Schoo al in 2000 schetste. Dat ook hij de
Fortuyn-revolte niet had zien aankomen, blijkt uit Hedendaags Republicanisme van
eind 2001. Daarin zet hij zijn voorkeur voor de republikeinse staatsvorm neer tegen
een met forse streken neergezette, monumentale historische achtergrond.
Een minder opzichtige, maar minstens zo treffende - en ontroerende - illustratie
van de manier waarop hij zijn historische belangstelling mobiliseerde voor het
publieke debat, is Herdenken in deemoed (1995), geschreven ter gelegenheid van
vijftig jaar Bevrijding. In dat stuk ontvouwde hij voor het eerst het historische schema
dat hem af en aan bezig zou blijven houden.
Aanvankelijk reikten zijn uitstapjes in de tijd meestal niet verder dan de Tweede
Wereldoorlog. Daarmee volgde hij in feite trouw de ‘periodisering’ (als die term niet
een beetje te veel eer is) van zijn door hem bekritiseerde ‘progressieve’
generatiegenoten. In hun ijver om te breken
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met alles wat te maken heeft met ‘nationale identiteit’ en nationalisme (dat immers
werd gezien als belangrijkste oorzaak van de rampen uit de Tweede Wereldoorlog),
hadden die Nederland beroofd van vrijwel zijn gehele historische erfenis, hoe glorieus
ook. Het verleden werd door hen radicaal gereduceerd tot niet veel meer dan de
‘lessen van de Tweede Wereldoorlog’. Dat waren dan ook nog heel strenge lessen,
vooral gericht tot het qua rechtschapenheid en wereldwijsheid ook na de oorlog nog
altijd hopeloos tekortschietende ‘klootjesvolk’.
Schoo doorzag deze aanmatigende en ideologisch gekleurde blikvernauwing heel
goed en pleitte al lang voordat de klassieke ‘vaderlandse’ geschiedenis weer in het
brandpunt van de publieke belangstelling kwam te staan, voor een serieuze
herwaardering van de Nederlandse geschiedenis, met name van de natievorming en
verzuiling in de negentiende eeuw. Maar tot vlak voor de woelingen van 2002 kwam
hij daar zelf ook niet toe. Dat werd in de hand gewerkt door zijn pessimisme over
de kansen voor een hervorming van de vastgelopen, regenteske ‘geleide democratie’.
Zijn aandacht ging daardoor vooral uit naar de historische wortels van de verwarring
die de Nederlandse natie in de greep had gekregen sinds de ontzuiling van de jaren
zestig en zeventig.
Dat veranderde in 2002 met de ‘Opstand der Burgers’, een term die Schoo
consequent gebruikte en nadrukkelijk had bestemd voor het ‘jaartallenboekje van de
toekomst’. Door die verrassende ontwikkeling kwam hij tot de overtuiging dat een
politiek bestel dat reageerde op de wensen van grote groepen Nederlanders zelfs
binnen het bestaande staatsrechtelijke kader denkbaar was. Eind 2001 had Schoo
daar nog een hard hoofd in. Het leek zich bovendien sneller aan te dienen dan hij
altijd voor mogelijk had ge-
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houden. Deze verrassende wending stimuleerde hem om zijn historische schema
zowel aan de kop als aan de staart belangrijk uit te breiden.
Dat verhaal, oorspronkelijk vooral geconcentreerd op de ontzuiling en - in het
verlengde daarvan - de veranderende betekenis van de Tweede Wereldoorlog, werd
aan het eind voorzien van een ‘cliffhanger’, in de vorm van de Opstand der Burgers
in ‘het lange jaar’ 2002. Die opstand zag HJ Schoo niet als een gênant exces of een
tijdelijke vlaag van verstandsverbijstering, maar als een beslissende wending, het
begin van het einde van de pogingen van de ontzuilde babyboomers om de
Nederlandse ‘geleide democratie’ in een ‘progressief’ jasje te steken. Waar het nieuwe
avontuur op zou uitlopen, bleef voor hem tot het eind toe een open vraag. Maar het
stond voor hem vast dat er aan de turbulentie pas een einde zou komen als voor het
verzuilde bestel een stabiele opvolger zou zijn gevonden.
Een qua omvang nog belangrijker uitbouw van zijn historische schema betrof het
begin van zijn geschiedverhaal. Voor 2002 had HJ Schoo in zijn actuele
beschouwingen zo nu en dan een historisch uitstapje gemaakt naar de negentiende
eeuw, met name naar de vestiging van de liberale democratie door Thorbecke en de
verzuiling als reactie daarop. Van een werkelijk samenhangende kijk op de hele
Nederlandse geschiedenis, waarvan hij eigenlijk alleen de laatste decennia grondig
had doordacht, was het nooit gekomen.
Na 2002 kon Schoo verder zien door de omgekeerde verrekijker, vooral nadat hij
kennis had genomen van De metamorfose van Nederland (2004), de baanbrekende
studie van de Amsterdamse historicus N.C.F. van Sas. Daarin wordt grote betekenis
toegekend aan het verlichtingsdenken voor de vroege Nederlandse natievorming die
hij al
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halverwege de achttiende eeuw laat beginnen. Dat inzicht bood Schoo de mogelijkheid
om de oorsprong van de Nederlandse natie, die hij na 1970 gestaag aan noodlottige
verwarring ten prooi had zien vallen, te verleggen van het midden van de negentiende
eeuw, met als centraal zetstuk de Grondwet van 1848, naar halverwege de achttiende
eeuw.
Door de oerbron van de moderne Nederlandse natie te zoeken in de door veel
historici nogal ondergewaardeerde Patriottenbeweging en de Bataafse Republiek, en
ideologisch gezien in de hechte verknoping van verlichting en vaderland, die eind
achttiende eeuw al haar beslag kreeg, kon hij veel duidelijker en overtuigender de
vinger leggen op een belangrijke oorzaak van de nationale ‘verwarring’ die het
immigratiedebacle had opgeleverd: het onvermogen om het verlichtingsdenken te
zien als onverbrekelijk verbonden met de Nederlandse nationale identiteit.
Een eigentijdse herleving van een soortgelijk verlicht nationalisme, als alternatief
voor het failliete multiculturalisme, zou HJ Schoo zonder twijfel graag hebben
meegemaakt. Aan de nadere uitwerking van zijn nieuwe inzichten in de Nederlandse
geschiedenis, waarvoor in 2007 de volgende etappe op de agenda stond, is hij amper
meer toegekomen. Een eerste, bescheiden aanzet daartoe is evenwel nog te vinden
in Nut en noodzaak van een nationale identiteit (2006).

Denkende bladenmaker
Hendrik Jan Schoo bouwde zich een belangrijk podium om deze inzichten te
ontwikkelen door het weekblad Elsevier te revitaliseren. Hij werd daar in 1993
hoofdredacteur, nadat hij in 1991 als adjunct was binnengekomen. De di-
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rectie van de toenmalige uitgever Bonaventura (inmiddels opgegaan in Reed Elsevier)
had lang gezocht naar een krachtige hoofdredacteur. Na het vertrek in 1986 van Ferry
Hoogendijk, die het blad groot en sterk maakte, beleefde Elsevier een onzekere
periode.
Schoo had zijn talenten als bladenmaker bewezen bij Psychologie en Intermagazine.
Hij was, midden veertig, een zelfbewuste mengeling van journalist, wetenschapper
en manager. Hij ergerde zich aan oude percepties rond het blad (‘voor kolonels b.d.
op de Veluwe’), maar besefte ook dat het zijn eerste en voornaamste taak was af te
rekenen met ‘interne desoriëntatie’.
Hij gaf de redactie meer structuur, door onder de hoofdredactie een kleine
managementlaag van coördinatoren (meeschrijvende chefs) te creëren. Zo kreeg hij
lijn in een redactie die met vijftig man geen servet maar ook geen tafellaken was.
Nieuws bleef belangrijk voor Elsevier, omdat elk nummer van het blad ‘de polsslag
van de week’ moest weergeven. Maar daarnaast ontwikkelde Schoo een eigen agenda,
letterlijk. Aan het begin van het jaar maakte hij een jaarplan waarop 52
omslagonderwerpen stonden, in een ritme waarin onderwijs, gezondheidszorg,
politiek, personal finance, arbeidsmarkt en de sociologische reportage (‘popsoc’,
‘sociale stratificatie’) elkaar afwisselden. Hij maakte de verhalen korter, de rubrieken
talrijker, kromp de cultuursectie in (wie een algemeen cultureel weekblad wilde
lezen, vond hij, moest bij Vrij Nederland zijn) en hij hamerde op het belang van
graphics.
HJ Schoo liet lezersonderzoeken uitvoeren en verdiepte zich persoonlijk in nieuwe
redactionele (opmaak) systemen. Hij sneed op alle fronten in de kosten; redacteuren
merkten dat doordat ze voor het eerst in hun werkzame le-
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ven declaraties retour ontvingen waarbij de hoofdredacteur persoonlijk zijn
vraagtekens zette bij bepaalde posten. Hij richtte op de redactie een bibliotheek in
met alle kranten en weekbladen, ook uit het buitenland, en een flink aantal
abonnementen op vaktijdschriften uit diverse beroepsgroepen, omdat hij vond dat
de redacteuren te eenzijdig lazen.
Schoo hield op de redactie lange vertogen over de ontzuilde lezer, die gebaat was
bij servicejournalistiek. Zijn vocabulaire aan Engelse termen die moesten uitdrukken
wat hij beoogde, was fenomenaal en een bron van lering en vermaak. Elsevier moest
geen me too-product zijn, het moest eigenzinnig positie kiezen en zich onttrekken
aan de koekoek-éénzang van de Nederlandse journalistiek, er moest sense of urgency
zijn, de professionele standaard van de redactie moest omhoog, en de eigen producties
moesten de lezer antwoord geven op de vraag What's in it for me?
De prestaties van redacteuren beoordeelde hij niet alleen op de kwaliteit van het
verhaal, maar ook op de kwantiteit. Zijn vuistregel daarbij was dat mensen die goed
schreven, doorgaans ook veel schreven. Hij stelde normkolommen in: een redacteur
werd per jaar geacht een minimaal aantal kolommen te schrijven en hij liet de
secretaresse daarvan een administratie bijhouden. Ondermaats presterende redacteuren
kregen, vaak nietsvermoedend, op maandagochtend de lading van een weekend
rekenwerk over zich uitgestort.
Op zulke momenten was Schoo de bullebak die sommige redacteuren vreesden,
maar hij kon nog diezelfde ochtend in alle rust een uur lang met een andere redacteur
diens verhaal doornemen. Zijn deur was meestal open, maar hij at zijn broodje altijd
op zijn kamer en nooit in de kantine. Hij was beschikbaar, maar niet gemeenzaam.
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Elsevier moest het blad voor werkend Nederland zijn, voor mensen die gewend waren
beslissingen te nemen. Breed en toch compact, leesvervangend voor als je een week
de krant had gemist, autonoom. Zo heeft hij het blad overgedragen aan Arendo
Joustra, nadat hij eind jaren negentig zelf ziek was geworden en daarvan zo goed
herstelde dat hij adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant kon worden.
Pas na zijn overgang naar die krant voor het progressieve Nederlandse levensgevoel,
dat hij bij Elsevier meer dan eens had bestreden, kreeg Schoo de volle laag voor jaren
scherpe essayistiek. Vooral in zijn jaar bij de Volkskrant werd hij afgerekend op zijn
onverschrokken analyses van de aanzwellende Opstand der Burgers. Hem werd
verweten dat hij wegbereider was van het fortuynisme. Hij had Pim Fortuyn inderdaad
een column gegeven in Elsevier.

Een vorm van correctie
Populisme is van oudsher een zonde in de Nederlandse politiek. Het begrip wordt
geassocieerd met gevaarlijk opportunisme door onverantwoordelijke politici. In de
traditie van zuilen, volkspartijen en consensus tussen leiders en elites is het
geaccepteerd gedrag voor politici van standpunt te wisselen om hun oude achterban
vast te houden of een nieuwe achterban te krijgen. Maar het is een Haagse doodzonde
om demagogie te bedrijven en onderbuikgevoelens op te wekken, onhoudbare beloften
te doen aan opstandige menigten, of de gegeven opvatting van meerderheden in
meningspeilingen als uitgangspunt te nemen voor ander beleid hier en nu.
Het is zelfs fout in de naoorlogse betekenis (antidemo-

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

21
cratisch, onvaderlands) om mee te doen aan het nieuwe populisme. Dat populisme
verwerpt de oude politiek van links en rechts met alle grote partijen in het midden.
Die partijen worden bestreden als vijanden van het volk (regenten). Ze blokkeren de
aandacht voor de grote zorgen, klachten, noden en eisen van gewone mensen.
Het zijn de leiders van populistische bewegingen die zich opwerpen als
buitenstaanders en de ware vertegenwoordigers van de massa. Zij hebben een volks,
ja nationalistisch idee van het algemeen belang. Zij hebben een afwijkende stijl van
vereenvoudigen, dramatiseren en personaliseren (nieuwe politiek). En zij willen sterk
leiderschap en hard beleid waarmee gebroken wordt met ‘oeverloze discussies’,
‘ingewikkelde onderhandelingen’, en ‘slappe compromissen’. ‘Zij bieden
representatieve democratie als zo direct mogelijke politiek zonder kloof tussen
gekozene en kiezer.
HJ Schoo is de eerste politieke denker geweest die oog had voor de betekenis van
het nieuwe populisme van Fortuyn en zijn navolgers in Nederland (Verdonk, Wilders,
Peter R. de Vries en anderen). Volgens Schoo is populisme een eerste fase van nieuwe
sociale mobilisering en organisatie, een onderdeel van een vitale openbaarheid en
een vorm van correctie en leergedrag onder gevestigde partijen en de
overheidsinstellingen waarin die zich hebben genesteld.
Schoo ontleende dit inzicht niet aan een herwaardering van het populisme van
links (Nieuw Links) en rechts (Wiegel) in de lange jaren zestig van de vorige eeuw,
of - nog verder terug in onze geschiedenis - aan de oertijd van de moderne partijen
met antiliberale en postliberale populisten als Domela Nieuwenhuis, Kuyper,
Schaepman en Troelstra. Schoo haalde zijn belangrijke wijsheid uit de geschiedenis
van de eerste representatieve democratie ter
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wereld, die van de Verenigde Staten. Daar zoeken populistische bewegingen in een
links of rechts teken een modern gelijk, en krijgen het min of meer zodra hun
dissidente geluiden worden gehoord door doorbraakpresidenten als Franklin Roosevelt
en Ronald Reagan.
In Nederland drong een aantal van die niet alleen negatieve elementen van het
populisme in Schoo's visie ook geleidelijk door tot de (zelfbenoemde) weldenkende
klasse en de macht, maar niet dan nadat populistische leiders en kiezers waren
gedemoniseerd en er een nieuwe, voorlopige consensus was geformuleerd in een
deels wild en deels stroperig proces van aanpassing en herschikking tussen zittende
leiders en hun uitdagers. Volgens Schoo was de consensus over de ‘prudente
progressiviteit’ uit de decennia van het poldermodel (1982-2002) uitgeput en gewraakt
door de populisten.
Sinds Fortuyn zijn wij allen getuige van de moeizame vormgeving van een nieuwe
consensus over Nederland tijdens de kabinetten-Balkenende I-IV. Schoo kon door
zijn ontijdig overlijden de groei naar een blijvender consensus niet meer beschrijven
en van commentaar voorzien. Wel toonde hij aan dat het nieuwe evenwicht in de
samenleving en politiek zou liggen bij een meer conservatieve visie op pacificatie
tussen immigranten en inheemse Nederlanders, op de opwaartse mobiliteit van
achterblijvers in een mondialiserende economie, gecombineerd met een meer
conservatieve visie op de zelfstandigheid van de nationale overheid en de werking
van de publieke sector in een tijd van Europeanisering en individualisering.
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De ‘jonge’ en de gerijpte Schoo
In Schoo's publicaties over ‘brede’ maatschappelijke ontwikkelingen zijn verschillende
periodes te onderscheiden - zeg maar een ‘jonge’, een middelbare en een gerijpte
Schoo. Iedere periode met zijn eigen toon en accent.
De eerste publicaties van de ‘jonge’ Schoo verschenen in 1979 en 1980 in de
Haagse Post. Dat jaar schreef Schoo samen met Herman Vuijsje en soms ook met
diens broer Flip een heel feuilleton over het lot van de ‘bootvluchtelingen’. Het waren
moreel gekleurde reportages, oproepen in feite om de arme drommels die Vietnam
ontvlucht waren niet aan hun lot over te laten.
In 1979 en 1980 verschenen in de Haagse Post ook twee grote sociaal-politieke
reportages: ‘De onmacht van de democratisering’ en ‘De gesel van de creativiteit’.
Het waren echte HP-stukken, zowel naar vorm als naar inhoud: beide stelden via een
amalgaam van reportage-, essay- en interviewelementen een misstand aan de kaak.
In het eerste geval was dat de doorgeschoten democratisering, vooral in het hoger
onderwijs, die ten koste ging van kwaliteit en professionaliteit. In het tweede werd
beschreven hoe een hoog opgeschroefd zelfontplooiingsethos de
beroepsverwachtingen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt tot irreële hoogten had
opgestuwd. Leuke, ontplooiende ‘mensenbanen’ waren maar voor weinigen
weggelegd.
Ook dit laatste stuk had een moraliserende strekking: het eindigde met het beroemde
Brecht-citaat over die Einen die im Dunkel zijn en die Anderen im Licht. Degenen
in het licht waren de geboortegolvers die er op tijd bij waren om de leuke baantjes
in te pikken - in het donker zaten hun jongere broertjes en zusjes, die wel aangeraakt
- ‘gegeseld’ - waren door het creativiteitsethos maar achter het net visten.
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Schoo vond in zijn ‘gerijpte’ fase de tegenstelling tussen gearriveerde dertigers en
droeve twintigers in dat stuk te zwaar aangezet, de stijl aan de ‘larmoyante’ kant en
de boodschap achteraf bedenkelijk: die geboortegolvers waren wij immers zelf, en
door ‘welwillend andermans toestand te articuleren’ gaven we toch nog blijk van de
‘aanmatigende geest van ons cohort’.
‘Cohort’, dus niet ‘generatie’! In het betreffende stuk (de Volkskrant, april 2001)
veegde Schoo de vloer aan met het hele ‘generatiedenken’, en in het bijzonder met
de in zijn ogen ‘steriele’ tegenstelling tussen de jaren-zestiggeneratie en zijn
opvolgers. Wat heb je eraan om altijd je ouders de schuld te blijven geven? Ga liever
gewoon zelf aan de slag! En trouwens, met die gefnuikte toekomstmogelijkheden
van de postbabyboomers is het achteraf nog best goedgekomen.
Deze (zelf)kritiek onthult méér dan de behoefte om vroegere publicaties nog eens
tegen het licht van de tijd te houden. Er klinkt ook iets in door van de ontwikkeling
die Schoo heeft doorgemaakt: hier wordt de jonge Sturm und Drang-Schoo
toegesproken door de oudere, genuanceerde commentator, die steeds meer oog kreeg
voor wat de andere kant te zeggen heeft. In zijn latere Volkskrant-columns ontpopte
Schoo zich vooral als analyticus. Hij werd een wijs en mild duider van ontwikkelingen
en kreeg steeds minder behoefte aan het innemen van apodictische standpunten.
Niet dat hij zich in zijn jonge jaren liet meeslepen door idealistische en modieuze
verwachtingen. Wat ‘de jaren zestig’ betreft was hij van stonde af aan sceptisch:
Schoo geloofde nooit in het beeld van het mythisch decennium als dageraad der
volksbevrijding. Zo fulmineerde hij met graagte tegen de populaire gedachte dat de
jaren zestig een
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individualistische Nederlander hadden gebaard, die zich door niemand liet gezeggen.
Eerder was het tegendeel het geval: met de ontzuiling viel ook de institutionele
bedding voor het vredig reguleren van conflicten weg, waardoor het juist lastiger
werd om het met elkaar grondig oneens te zijn.
De jaren zestig luidden volgens Schoo de doorbraak in naar wat David Riesman
de other-directed personality had genoemd: een sociale habitus van steeds peilen en
sonderen wat sociaal haalbaar is, in plaats van het vroegere ferme ‘hier sta ik, ik kan
niet anders’. Met als resultaat een nieuwe Nederlander die niet individualistisch is,
maar eerder conformistisch en groepsgericht. ‘Misschien betreurenswaardig, maar
tegelijk heel functioneel’ in een ‘postindustriële, dienstverlenende samenleving’,
schreef Schoo. Tandenknarsend - want hij koesterde zelf een geheide inner-directed
personality en had een broertje dood aan calculerend conformisme.

De ‘middelbare’ Schoo: sociologische hoogstandjes
Tussen de jonge en de gerijpte Schoo in was er een middelbare Schoo, die zich vooral
manifesteerde in de stukken die hij in de jaren negentig in Elsevier schreef. Het zijn
misschien wel zijn mooiste stukken, en het zijn zeker ook de meest ‘sociologische’.
Je ziet het thema van immigratie en integratie opkomen, onvervaard en ‘incorrect’
genoteerd, maar nog niet ingekaderd in vaste duidingen omtrent de opkomst van
Fortuyn en de samenstelling van zijn achterban. Het kader is eerder losjes te noemen:
in deze stukken schilderde Schoo met zwierig penseel zijn portretten van de
Nederlanders.
Verdwenen is hier de wat stramme, gewichtige stijl die in
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zijn andere werk nogal eens doorklonk. Stukken als Herdenken in deemoed zijn
hoogstandjes in zowel stilistisch als inhoudelijk opzicht. Vaak vormden ervaringen
uit zijn jeugd in Amsterdam-Zuid de katalysator; misschien was dat de reden dat hij
zijn academische pantser hier wist af te leggen. Het leverde notities op als: ‘'s Zondags
vulde het stadion zich met bedaarde voetballiefhebbers. De mensen zondigden met
oude klare, bier, bolknakken en piraatjes.’
In Elsevier, maar ook in zijn latere Volkskrant-columns, kon hij voor de dag komen
met sociologische juweeltjes, vaak naar aanleiding van een actuele gebeurtenis, maar
altijd uitwaaierend naar bredere maatschappelijke issues. Zo greep hij de stille tocht
die in 1999 in Gorcum werd gehouden nadat in een plaatselijke disco twee meisjes
waren gedood, aan voor een filippica tegen de ‘theologie van het zinloos geweld’.
Stille tochten waren ‘rituele protestoptochten’, gericht tegen ‘niemand in het
bijzonder’. Uitingen van de ‘banaliteit van het goede’, waarbij niets wordt benoemd
of geëist. De gezagdragers ‘marcheren dan ook gemoedelijk mee’ en ‘ontlopen zo
hun verantwoordelijkheid’.
Stille tochten waren in feite ‘metafysische’ getuigenissen en dat was uit Schoo's
mond geen compliment. In een ander lichtvoetig neergeschreven miniatuurtje dat de
wekelijkse duiding van Haagse verwikkelingen in zijn Volkskrant-column onderbrak
(2003), vertelde hij over zijn diepgewortelde ‘niksistische’ levensbeschouwing. ‘Wij
zijn niks, helemaal niks, wij hebben geen geloof,’ leerden de Schootjes in hun jeugd
al te zeggen, en daar hield hij zich zijn hele leven aan: ‘Ik ben niks, derde generatie
niks.’
Niet dat hij het daarbij liet, natuurlijk. Schoo liet niet na om ook de Werdegang
van dit credo met een fijn scalpel te ontleden. Met de jaren zestig viel ook het niksisme
ten
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prooi aan de secularisatie. Ook het ‘gestaald ongeloof’ bleek achteraf een product
van de verzuiling. Het ‘neoconformisme’ van ontzuild Nederland baande de weg
van hoekig niksisme naar slijmerig ietsisme. Bovendien past ‘robuust niksisme’
slecht in de ‘porseleinkast’ van een samenleving waarin geloof en etniciteit
verstrengeld zijn geraakt.

Sidewalk superintendent:
op de bres voor het publiek domein
Vooral in zijn sociologische werk toonde Schoo zich een sidewalk superintendent,
een ‘trottoiropzichter’. Hij paste die term met graagte op zichzelf toe, met niet meer
dan een vleugje ironie: was het immers niet van levensbelang om het openbaar domein
goed in de gaten te houden? Hij zou het, wars van grote woorden, zelf niet zo
uitdrukkelijk hebben gezegd, maar het openbaar domein was het domein waarop de
gewone mensen waren aangewezen. Daarom moest het aan een permanent toezicht
worden onderworpen.
In zijn op één na laatste column, geschreven in het ziekenhuis, kwam hij erop
terug, toen hij het niet kon laten ook daar de voorzieningen aan een kritische
inventarisatie te onderwerpen: ‘Stoepopzichter, tevens beste stuurman aan de wal.’
Dit stoepopzichterschap werd door Schoo uitgeoefend in de geest van een andere
uitspraak die hij graag citeerde: I've got to call them as I see them. Daarmee refereerde
hij aan een psychologisch experiment waarbij alle deelnemers behalve één in het
complot zaten en volhielden dat een rood voorwerp geel was. In de meeste gevallen
paste de
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eenzame proefpersoon zich bij het meerderheidsstandpunt aan, maar één keer liet de
proefpersoon zich niet vermurwen en hield vol dat hij toch echt iets roods zag. Schoo
mocht graag de serie foto's laten zien die daarvan is gemaakt, waarop de enigszins
spichtige man steeds bedremmelder gaat kijken maar toch voet bij stuk houdt: I got
to call them as I see them. Een man naar Schoo's hart: 100 procent inner-directed!
Ook het publieke domein in letterlijke zin - de ruimte en het gebruik daarvan deelde in Schoo's belangstelling en bezorgdheid. Nederland is vol... lawaai, uit 1995,
is een ode aan het Nederlandse landschap in de zomer, maar helaas is er een kink in
de kabel gekomen: ‘Wie het meeste lawaai maakt is de baas.’ ‘Jonge mannen met
walkman en powerbox’ maken de openbare ruimte onveilig, en dat is nog niets
vergeleken bij het lawaai dat Schiphol maakt. ‘Lawaai, onbesproken en onbelemmerd,
is rauwe macht.’ ‘De overheid houdt zich Oost-Indisch doof en heeft zich
teruggetrokken uit de kakofonie.’
Tien jaar later krijgt het inmiddels opgerichte Ruimtelijk Planbureau een veeg uit
dezelfde pan: ‘In weerwil van zijn naam heeft het RPB de planning afgezworen’ en
de ruimtelijke ordening ingewisseld voor een ‘onbesuisd laissezfaire’. Willen we de
verrommeling en verlelijking nog stuiten, dan zullen we zelf de straat op moeten om
‘Schoonheid door ordening’ te eisen.
Hier spreekt de klassieke sociaaldemocraat met zijn voorliefde voor sturing en
ordening, mede namens de liefhebber van het Hollandse polderland die het liefst à
la Nescio alles bij het oude zou laten. Allengs ook de politiek incorrecte criticaster,
die in Nederland is vol (2000) de teloorgang van het cultuurlandschap ‘het
belangrijkste argument tegen voortgaande immigratie’ noemt. In het
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groen verrijzen Vinexlocaties, omdat de bevolking blijft groeien, vooral door
immigratie en gezinshereniging en -vorming. ‘Dus blijven we bouwen en ruimte
verslinden.’
Maar in 2003 klinkt opeens een nieuw geluid. Nu trekt Schoo van leer tegen het
‘kunstmatig bevorderen van schaarste’ door een overdreven terughoudend
overheidsbeleid. Met het verdwijnen van de landbouw ‘kan het goede leven eindelijk
verder worden gedemocratiseerd’. Waarom geeft de overheid het door de landbouw
verlaten land dan niet gewoon in handen van ‘burgers die hun welvaart willen
omzetten in een plekje onder de zon’? ‘Meer mensen een mooi huis op een ruime
kavel. (...) Of willen we dat alleen de elite ruim woont?’

De Opstand der Burgers: een klassenanalyse
Wat is er veranderd? Het laatste zinnetje bevat een aanwijzing. De eerste jaren van
de nieuwe eeuw vormden ook de apotheose van de ‘Opstand der Burgers’, zoals
Schoo de periode-Fortuyn aanduidde - met hoofdletters. Schoo was zeker niet ‘in
Fortuyn’, was zich sterk bewust van de gevaren van opkomend populisme, maar
bleef wel tot het eind van zijn dagen volhouden dat de ‘Fortuynse revolte’ een
belangrijke historische breuklijn markeerde.
Ook in zijn analyse van die breuk gaf hij geen krimp, hoewel ze nooit door
empirisch onderzoek werd gestaafd. Schoo verklaarde de opkomst van Fortuyn aan
de hand van een klassenmodel. ‘Het succes van de Lijst Pim Fortuyn staat voor de
doorbraak van een nieuwe economische klasse,’ noteerde hij in 2002. Hij definieerde
die klasse vervolgens eerder in sociologische termen: het ging om de luidruchtige,
extraverte exponenten van de nieuwe, snelle

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

30
popcultuur en -economie. De snelle jongens, de parvenu's, de Herman Heinsbroeken
voor wie de ‘fijne luiden’ nuffig de neus ophaalden.
Vooral gevestigd links keek neer op de ‘ondraaglijke platheid van deze neopolitici’
en ook op het ‘weerzinwekkende klootjesvolk’ dat hun opkomst mogelijk maakte.
Want dat was de tweede drijvende kracht in Schoo's klassentheorie: het voetvolk dat
de LPF zijn zetels bezorgde, bestond vooral uit de lagere (midden)klasse. Een
duplextheorie van patjepeeërs en plebejers dus, zoals Mirjam de Rijk het uitdrukte.
Twee groepen waarop de linkse partijen neerkeken. Ja - ook op de plebejers. De
emancipatie van ‘gewone mensen’ stond voor links niet meer voorop, zodat
populistisch rechts zich over hen kon ontfermen. Potentieel gevaarlijk - Schoo heeft
verwezen naar Jacques de Kadt, die met zijn De deftigheid in het gedrang een
soortgelijke diagnose stelde. Wanneer? Kort voor de Tweede Wereldoorlog!
Een van de boeken die Schoo nog had willen schrijven, ging over de elite. Hij was
zeker geen primitief anti-elitedenker, maar vond wel dat die elite onderzocht en
beschreven moest worden. Ook hier had de sidewalk superintendent een taak: om te
kijken of de elite zich wel gedroeg zoals het een elite betaamt, met een zeker
verantwoordelijkheidsbesef, ja, een beschavingsmissie. Het ergerde hem dat
sociologen het zich makkelijk maakten door vooral het gewone volk aan onderzoek
te onderwerpen.
Tijdens de opkomst van Fortuyn, die hij als hoofdredacteur van Elsevier van nabij
meemaakte, kreeg Schoo's denken over elite en massa een nieuwe impuls. Om zelf
ook niet in het kamp van dom en chic links te belanden, temperde hij zijn in 1995
nog zo onbekommerd geventileerde afkeer van lawaaischopperij en andere ‘volkse’
uitingen.
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Misschien moet zijn onverhoedse pleidooi om de groene ruimte ter beschikking te
stellen van burgers die een plekje verlangen onder de zon - en niet alleen van de elite
- op dezelfde manier worden begrepen.
Zeker is wel dat Schoo zich in zijn laatste jaren steeds meer ging interesseren voor
de opwaartse sociale mobiliteit, ofwel volwaardig burgerschap voor iedereen in een
vrij land. Dat is een ingewikkeld politiek en sociaal ideaal dat moeilijk te bereiken
is en nog moeilijker te handhaven valt.
In een waarlijk democratische samenleving proberen verliezers, achterblijvers en
minst bevoorrechten zoveel mogelijk op eigen kracht hun lot te verbeteren. Die
lotsverbetering is zowel economisch (emancipatie) als cultureel (verheffing). De
opwaarts mobiele mens is streng voor zichzelf en de naasten. Er moeten allerlei offers
worden gebracht om binnen één generatie een sprong te maken uit armoede en
onwetendheid (hard werken, sparen, tegenslagen overwinnen).
Deze tucht geldt ook de deelname aan vakbonden, het clubleven, de politieke
partijen en de publieke sector. Contributie betalen, meedoen en de druk, last en plicht
van groepsbestaan dragen: het hoort er allemaal gewoon bij, ook als het geld bijna
op is. De sprong van onderklasse via proletariaat naar middenstand en zelfs bovenlaag
wordt beleefd als een menging van concurrentie en solidariteit.
De trek van concurrentie houdt in dat de mobiele burger vrij is om opleidingen te
stapelen, promotie te maken in de arbeidsorganisatie, boven de stand te trouwen, te
verhuizen naar een betere buurt, en luxegoederen aan te schaffen als het kan. De duw
van de solidariteit houdt in dat groepsrisico's van de arbeid (zoals werkloosheid)
samen worden verzekerd en dat de overheid zich garant stelt voor publiek
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welzijn (sociale bijstand, onderwijs, volkshuisvesting, werkgelegenheid, kunsten en
wetenschappen) door middel van behoorlijk bestuur, met zeggenschap van de
woordvoerders van mobiele burgers.
Schoo was zelf een schoolvoorbeeld en dankbare profiteur van deze beweeglijkheid.
De historicus in hem zag de ongeëvenaarde successen van de Zweedse welvaartsstaat,
de Amerikaanse New Deal, en in Nederland het wethouderssocialisme vóór de Duitse
bezetting en de wederopbouw van Drees daarna. Maar de commentator noteerde het
geleidelijke verval van de opwaartse mobiliteit, de uitwassen van neoliberale
meritocratie, en de luidruchtige aankomst van verzorgingsstaatsverlaters onder de
nieuwe rijken en de nieuwe armen.
Net als zijn Amerikaanse collega Mickey Kaus, auteur van The End of Equality
(1992), wilde Schoo snappen waarom het wonder van sociaaldemocratische
bouwkunde een intermezzo is geweest. Komt het omdat de solidariserende ervaring
van de wereldoorlogen verleden tijd is geworden? Of omdat degenen die slagen in
hun lotsverbetering een weerzin krijgen tegen hun milieu en zich als parvenu gaan
gedragen? Of omdat de volkspartijen zijn verdwenen?
Ligt de verklaring bij het onvermogen van overheden hervormingen door te voeren
die duurzame (eenvoudige, betaalbare) bescherming bieden, zoals het geval van de
mislukte onderwijshervormingen van minister Van Kemenade tot minister Plasterk
laat zien? Of omdat mobiliteit nieuwe vormen aanneemt, zoals verkeersmobiliteit
en landverhuizing, die de capaciteit van een natiestaat te boven gaan? Of omdat
mobiliteit een bepaalde honkvastheid veronderstelt, een bepaald geloof in god, gezin,
vaderland en de antieke en christelijke deugden, die vooral door progressieve politici
en intellectuelen stelselmatig is ontkend en vernietigd?
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Schoo wilde dit grondig uitzoeken. Hij zag dergelijk onderzoek als begin van een
verklaring voor het onverwachte diskrediet van de sociaaldemocratie na de glorieuze
jaren van de opwaartse sociale mobiliteit (1945-1975) en, in de meelijwekkende
decennia sinds die tijd, de even onverwachte doorbraak van een populair soort
neoconservatisme.
Schoo opperde dat centrumlinks enkel terug kon keren als natuurlijke regeringspartij
wanneer centrumrechts zou falen en een nieuwe standen- en klassenmaatschappij
zou scheppen en wanneer links zelf een overtuigende herziening van het idee van
opwaartse sociale mobiliteit zou presenteren. Dat idee moest wel beter worden dan
de Third Way van Clinton, Kok, Blair en Schröder. Want centrumlinks dient niet
alleen weer een verhouding tot gewone mensen te vinden - het reeds besproken
populisme - maar ook rekening te houden met de wereldwijde ecologische kwestie
(Gore), de kwestie van de balans tussen eigenheid en openheid (Van Sas) en de al
even brandende kwestie van krimpende hoogcultuur en agressieve laagcultuur
(Dalrymple).

Gewone mensen
Schoo was een selfmade man, afkomstig uit een gewoon milieu. Zelf tegen wil en
dank in de elite beland, bleef hij vooral begaan met het lot van gewone mensen. Nooit
met grote woorden - eerder met kleine. Zoals in zijn artikel ‘Witteboordenoverheid’
uit 2003, waarin hij de afslanking, verzelfstandiging en privatisering van het
overheidsapparaat hekelde.
Ook hier in alle redelijkheid, met oog voor onafwendba-

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

34
re ontwikkelingen. Het ging hem om één bepaald aspect: dat die nieuwe bestuurlijke
trends ook het einde inluidden van een hoop eenvoudig, betrekkelijk laaggeschoold
werk dat eertijds door overheidsdienaren werd gedaan: stratenmakers, conducteurs,
kwitantielopers, portiers, perronopzichters, pontbazen... Niemand kon die lijst maken
zoals Schoo. Met die veranderingen was ‘een wereld verloren gegaan... een overheid
van en voor de heffe des volks’. Niet groots of dynamisch, maar wel een bron van
vanzelfsprekende binding en loyaliteit.
Nu de overheid is ‘teruggetreden’ en het domein is geworden van welvarende
witte boorden, zijn veel van deze gewone mensen gemarginaliseerd. Ook dat droeg
bij tot het ontstaan van een voedingsbodem voor populistische sentimenten. De
toekomst zal leren of hij dat populistische risico te hoog heeft ingeschat. Als dat zo
is, deed hij dat uit een diepe, misschien als welwillend-elitair te kenschetsen,
begaanheid met de risico's die gewone mensen bedreigen.
Hendrik Jan Schoo werd geboren op 10 november 1945, vlak bij het Olympisch
Stadion in Amsterdam. In die buurt zwierf hij rond en bouwde hij zijn eigen repertoire
aan veldwaarnemingen op. Zijn zuster Eegje vertelt hoe zij, Hendrik Jan en hun
broertjes via een bootje aan de achterkant het stadion binnenglipten. Door de
binnentuinen kwam regelmatig het klarinetconcert van Mozart binnenwaaien uit het
instrument van Bram de Wilde, destijds eerste klarinettist van het
Concertgebouworkest.
In een samen gebouwde hut in de buurt van de Stadionkade kwamen de kinderen
Schoo te praten over dr. Doolittle. Zij stelden vast dat dieren net mensen waren omdat
zij pijn konden voelen. Hendrik Jan zei als eerste dat zij dan eigenlijk geen vlees
moesten eten. Een tijdje at hij bij wijze
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van compromis alleen nog gehaktballetjes, waarvan je de herkomst niet kon zien.
Binnen een jaar was ook dat voorbij, bericht Eegje. De ‘Schootjes’, zoals de kinderen
later in de Watergraafsmeer werden genoemd, aten vlees noch vis. De studie van de
natuur kon onbekommerd voortgaan. Binnen de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie, en ver daarbuiten. Een humaan radicaal realist was geboren.
Marc Chavannes, met bijdragen van de andere bezorgers
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Herdenken in deemoed*
Herdenken is, voor wie van vlak na de oorlog zijn, een vroege jeugdherinnering. Mei
- 4 en 5 mei, 10 mei - was de oorlog, alsof je hem zelf had meegemaakt: Duitse
parachutisten die geruisloos neerkomen, verduisteringspapier, de carbidlamp. De
oorlog deelde de tijd in: voor, in en na. Vóór de oorlog was vroeger, het mysterie
van de jeugd van je ouders. De oorlog zelf was, ondanks de levensechte beelden, een
slecht belichte foto, duister en onheilspellend. Na de oorlog was de heldere ochtend
van je eigen leven. Opgroeien deed je in een ordentelijke wereld. Moeders waren
thuis, vaders gingen 's ochtends de deur uit om te werken. Op straat kwetterden, als
een zwerm spreeuwen, hun talloze kinderen: de geluiden van de geboortegolf. Al
het andere was vooroorlogs gebleven. Bakkers en melkboeren kwamen met paard
en wagen of bakfiets langs de huizen. In de verte klonk altijd gehei. Buiten de stad,
die ophield waar de polder begon, lag het land er pasgeschapen bij. Rivieren
stroomden door eindeloos laagland, met hier en daar een brug, kerktoren of
schoorsteen onder hoge luchten. Afstand werd in tijd gemeten.
Het waren de normaalste en de uitzonderlijkste jaren van deze eeuw. Wat toen
vanzelfsprekend leek, is het nu al lang niet meer. Iedereen had werk. Armoede leidde,
hoe-

*

Uit: Elsevier, april 1995. Opgenomen in: HJ Schoo, De verwarde natie (2000).
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wel de welvaart minder was dan voor de oorlog, niet tot criminaliteit. Hing er geen
touwtje uit de brievenbus, dan kon je met een loper naar binnen. Lezen leerde je in
de eerste klas, nog voor de kerst. Ouders en kinderen hielden van elkaar en bleven
bij elkaar. 's Zondags vulde het stadion zich met bedaarde voetballiefhebbers.
Vandalisme bleef beperkt tot luilak. Drugs? De mensen zondigden met oude klare,
bier, bolknakken en piraatjes.
Die vredige Nederlandse kosmos - de vijand verslagen, de vrijheid herwonnen,
als één man weer aan de slag - was niet wat het leek: het was het paradijs na de
zondeval. Dat besef kwam pas later, het besef dat de oorlog meer was geweest dan
Duitse soldaten, Engelse vliegtuigen, Canadese bevrijders, Zweeds wittebrood en
Nederlandse onverzettelijkheid.
De kinderen van de babyboom wisten het nog niet bij de viering van de ‘tiende
mei’, in 1955, met een, in Amsterdam, van gemeentewege aan de schooljeugd
verstrekte informatiemap over de oorlog (‘Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig’)
en massale verkleedpartijen in de openlucht om het jubileum luister bij te zetten. Dat
er mensen fout waren geweest, een winkelier, een buurman, dat was bekend, daar
werd hardop over gesproken. Maar dat in de idyllische straten van hun jeugd kort
tevoren iets veel verschrikkelijkers was gebeurd dan vijf jaar oorlog, dat de stad vol
schuldige plekken was, dat er mensen ‘niet waren teruggekeerd’, en dat ook hun
ouders, niet slechts ‘de rotmof’, daar wat mee te maken hadden - dat inzicht daagde
pas na jaren.
Geen beproeving zonder ‘betekenis’. Hoe herdacht het herrijzende Nederland de
oorlog en vierde het de bevrijding? Welke betekenis gaf men aan die ervaring? Het
levensbeschouwelijk, religieus en politiek verzuilde land was uiteraard ook op dit
punt verdeeld. Het herdenken van de
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oorlog, de lessen uit de oorlog zijn van meet af aan twistpunten geweest - zelfs de
vraag of Bevrijdingsdag een officiële feestdag moest zijn of slechts een nationale
snipperdag.
De oorlog was ook geen politiek neutraal menselijk drama geweest. Voor politiek
bewuste tijdgenoten en delen van het verzet was hij een politieke krachtmeting, die
zich niet omwille van de lieve vrede achteraf liet depolitiseren. Het is wel geprobeerd,
door er vooral ‘nationale’ betekenis aan te geven en hem voor te stellen als een strijd
van ‘het volk van Nederland’ voor een onafhankelijk nationaal bestaan en trouw aan
Oranje.
Alles aan de oorlog en zijn nasleep bleef omstreden: de rol van de koningin, van
de Nederlandse regering in ballingschap, het verzet, de bevrijders, de Binnenlandse
Strijdkrachten, het Militair Gezag, goed en fout, zuivering, restauratie versus
vernieuwing, de bijzondere rechtspleging, de gratiëring van oorlogsmisdadigers, het
herstel van de democratie, de Duitse herbewapening, de oprichting van de NAVO,
viering en herdenking. Er is veel politieke naijver in al die zaken gaan zitten. De
oorlog was een wapen in de politieke strijd, een toetssteen, een casus belli, een alibi;
‘oorlogswinst’ voor sommigen, een mooi werkkapitaaltje, een vredesdividend avant
la lettre.
In de naoorlogse jaren bleek eens temeer dat de Tweede Wereldoorlog geen
ongedeelde, collectieve ervaring was geweest. Elke zuil, elke bevolkingsgroep of
regio had zijn eigen oorlog meegemaakt. Die verschillen in ervaring vormden geen
basis voor eensgezinde, ‘nationale’ viering en herdenking, wel voor gekibbel en
getouwtrek om leuzen en motto's, plekken en tijdstippen.
De tumultueuze, lang aanhoudende Nederlandse jaren zestig zijn wel opgevat als
een verlate en verhevigde reactie
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op de Tweede Wereldoorlog. De revolte van de volgzame, frisgewassen kindertjes
van weleer tegen macht, gezag en moraal van hun ouders, begon rond 1965. Voelden
de babyboomers zich verraden door de ‘onthullingen’ over WO II? Vanaf 1960 waren,
vijf jaar lang, De Jong en zijn programma De bezetting op tv geweest. Tussendoor
kwam, gekooid in Jeruzalem, Eichmann langdurig in beeld. In 1965 verscheen
Pressers Ondergang. Publiekelijk kreeg in detail aandacht wat voordien - ondanks
Anne Frank en de Dokwerker - slechts besmuikt was besproken: ‘de vervolging en
verdelging van het Nederlandse Jodendom’, zoals de ondertitel van Ondergang
luidde.
Daarover waren de babyboomers door hun ouders nog onbeholpener voorgelicht
dan over die andere dingen des levens. Het paradijs van hun jeugd bleek een leugen:
de straat, de stilte, de vlag, de heldere meilucht, de zingende merels. Wat hadden
hun ouders, twintigers en dertigers tijdens de bezetting, eigenlijk gedaan om het
onheil te keren?
De revolte was niet uniek Nederlands. Uniek was dat de gezagsdragers weinig
weerstand boden tegen de protestgeneratie. Alsof zij nooit werkelijk geloofd hadden
in de rechtmatigheid van hun gezag. Vijftigers en zestigers lieten zich in een vloek
en een zucht uit hun posities verdringen door twintigers en dertigers met nieuwe
‘maatschappijkritische’ en ‘antiautoritaire’ leuzen. Geholpen door het moreel
absolutisme eigen aan adolescenten, maakten de babyboomers zich meester van de
‘lessen’ van '40-'45 en claimden zij de correcte duiding van de oorlogsjaren. Het was
meer dan een intellectuele en morele aanspraak, het was tevens een machtsclaim,
met de oorlog en het gebrek aan ruggengraat van hun ouders als ultieme
rechtvaardiging.
Tot op de dag van vandaag weet de naoorlogse generatie
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haar demografische dominantie te paren aan morele superioriteit. Het is een potente
formule gebleken, want de babyboomers, nu, in 1995, aan weerszijden van de vijftig,
voeren al zo'n vijfentwintig jaar het bewind in Nederland. Niet economisch (het
bedrijfsleven heeft andere meesters) of politiek in strikte zin. Nee, hun gedachtegoed
zet de toon in de ‘bewustzijnsindustrie’: bestuur en beleid, onderwijs en cultuur,
wetenschap en media. Zij hebben de macht over het geschreven en gesproken woord,
formuleren ideeën, bepalen wat kwesties zijn, definiëren de werkelijkheid.
Alweer, dit is niet uniek Nederlands. Zo'n nieuwe klasse, intens betrokken bij het
reilen en zeilen van de overheid en de verdeling van de vruchten van het economisch
leven, is in de meeste westerse landen opgekomen. Zij is het gezamenlijke product
van modernisering, het belang van kennis en informatie, de uitgroei van de
verzorgingsstaat en de onderwijs- en mediarevoluties. De nieuwe klasse is, anders
dan de oude intelligentsia, niet aristocratisch en onbaatzuchtig, maar meritocratisch:
de positie die iemand bereikt hangt af van zijn prestaties, niet van afkomst. Zij is
dus, omdat dit een permanent gevecht om posities en privileges inhoudt, rechtstreeks
gebaat bij haar monopolie op expertise.
De nieuwe klasse is hier wel krachtiger dan elders. Dit komt door de innerlijke
zwakte van het politieke bestel sinds de ontzuiling en de ver voortgeschreden
ontkerkelijking. Het krediet van de oude profeten van kerk, levensbeschouwing en
zuil verliep razendsnel na de jaren zestig. Als zin- en betekenisgevers van collectieve
ervaringen was hun rol uitgespeeld. Hun god, hun beginselen en mens- en
wereldbeelden hadden gefaald. Zij waren tekortgeschoten in de oorlog en deden dat
weer tijdens de Koude Oorlog, toen

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

42
de leidslieden van het naoorlogse bestel verzuimden uit de eerdere fatale gebeurtenis
de ‘juiste’ lessen te trekken.
Uit de afwijzing van de naoorlogse politieke en morele boedel is sinds de jaren
zestig en zeventig een min of meer samenhangende, nieuwe politieke en morele orde
gegroeid. Anders dan de oude orde is zij niet verzuild. Die nieuwe orde is door de
verzorgingsstaat voortgebracht. Door het afzwakken van de ideologieën kent zij
nauwelijks politiek concurrerende ideeën. De orde heet soms dan ook de eenpartijstaat
en bedient zich van wat gerust een officiële staatsleer genoemd mag worden. Die
leer kent één alles overheersend gebod: gij zult geen onderscheid maken.
Desondanks toont de staatsleer een januskop. Wat het gelijkheidsgebod betreft is
zij meedogenloos normatief en veeleisend, op andere punten tot op het normloze af
meegaand. Nadat de nieuwe klasse de verzorgingsstaat rond 1975 op haar voorgangers
had veroverd, werd deze bijvoorbeeld ontdaan van een plichtenleer. Tegenover
rechten hoefden geen plichten te staan. Het begrip ‘individuele verantwoordelijkheid’
verdampte. De morele toetsing van gedrag raakte in diskrediet. Privacy werd heilig
verklaard. Controle, te zwijgen van klikken, was uit den boze. De overheid mocht
geen zedenmeester zijn. Oordelen over het doen en laten van individuele burgers
pasten haar niet. Pragmatisme en opportuniteit vierden hoogtij. Wat niet goedschiks
kon, hoefde niet - zeker niet kwaadschiks, met dwang. De overheid ging het zwaard
tevergeefs dragen, mocht haar ‘gezag’ geen kracht bijzetten. Dat was autoritair en
dus gevaarlijk.
In de nieuwe staatsleer zijn twee krachtige invloeden samengekomen. Aan de ene
kant wortelt hij in de moderne sociale wetenschap. Die is niet-normatief, gaat niet
uit van morele leerstellingen, maar baseert zich op controleerbare
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ervaringen. De wetenschap kijkt onbevangen naar mensen en gaat na hoe zij werkelijk
zijn en zich gedragen. Deze invloed op de staatsleer verschafte hem een gedogende,
milde ‘empirische moraal’. Daarbij voegde de nieuwe klasse haar interpretatie van
de oorlogservaring. Deze had, zoals meer in die tijd, een linkse signatuur. De natiestaat
verscheen erin als (potentiële) onderdrukker. Het individu moest tegen de staat worden
beschermd. Om een herhaling van ontspoorde staatsmacht à la nazi-Duitsland te
voorkomen, was constante waakzaamheid geboden. De staatsleer is daarom niet
toevallig in bijna ieder opzicht het tegendeel van het totalitaire nationaalsocialisme.
Als zijn centrale waarden gelden: vrijheid, democratie, een antiautoritaire,
niet-hiërarchische samenleving, individualisme, tolerantie, geweldloosheid,
internationalisme, humanisme, non-discriminatie. Boven alles gaat de staatsleer uit
van de fundamentele gelijkheid en gelijkwaardigheid van mensen.
Waar het nationaalsocialisme de perverse verheviging van de staat was, daar
vervolmaakte de nieuwe leer de staat door hem grotendeels te ontkennen. De staat,
synoniem gesteld aan geweld en onderdrukking, werd geketend. Wie hem zijn gang
laat gaan of zich naar zijn wil voegt, herhaalt immers de fouten uit de oorlog. Controle
riekt naar verraad, een volkstelling naar een perfect georganiseerd bevolkingsregister.
De duivel weet wat daarvan komt. Politie? Protofascisten! Een identificatiebewijs
voor het openbaar vervoer? ‘Ausweis bitte!’ Het verwijderen van illegalen? Hetzelfde
als een razzia en deportatie...
Niet de verzorgingsstaat zelf, maar deze zowel beginselvaste als lakse leer was
het antwoord van de naoorlogse generatie op het morele tekort van haar ouders. Door
de verzorgingsstaat te omarmen toonde de nieuwe klasse zich

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

44
solidair met hen. Evenzo temde zij de staat door de ‘geest van het verzet’ erin op te
nemen. Zo revancheerden de babyboomers zich voor het falen van hun ouders. Het
gevaar voor herhaling van het onheil leek met dit historisch compromis bedwongen.
De naoorlogse generatie, te beginnen met Provo, had haar lesje geleerd. Zij was
‘goed’ na de oorlog. En eerlijk gezegd, zij zou het ook geweest zijn in de oorlog.
De nieuwe staatsleer bevat naast onzin veel zinnigs. Niemand wil van dat goede
af. Het gelijkheidsprincipe is, als principe, bijvoorbeeld onomstreden, verschil van
inzicht is er slechts over de werkingssfeer. Toch heeft de staatsleer het al enige tijd
moeilijk. De oorzaak is de druk waaronder de verzorgingsstaat staat. De last van de
aanspraken wreekt zich op de lakse kant van de staatsleer. Daarmee is zijn
‘verzorgingsstaatpatriottisme’ enigszins in diskrediet geraakt.
Ervoor in de plaats treedt steeds nadrukkelijker het ‘grondwetspatriottisme’. De
voorbije jaren heeft dat het officiële herdenken geïnfiltreerd. Dit jaar eist het in een
luid aanzwellend crescendo de viering van de vijftigste mei geheel voor zich op. De
staatsleer schakelt het versplinterde, verzuilde beeld van de oorlog ten langen leste
gelijk. Zijn geharnaste ‘antifascisme’ verdringt alle andere interpretaties en
bevindingen. In radiospotjes wordt er propaganda voor gemaakt. Artikel één van de
grondwet, het antidiscriminatieartikel, is de hoeksteen van dit oorlogsbeeld. Door
het land rijdt een trein met de leuze ‘één voor allen, allen voor één’. Zo moet de
jeugd worden bereikt en geïndoctrineerd met de enige ware leer. De herinnering aan
de oorlog wordt dienstbaar gemaakt aan de heilsboodschap van de komende
multiculturele samenleving. Voor de oorlog zelf, of voor een andere lering is geen
plaats meer.
Historisch is deze gelijkschakeling van herdenking en
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bevrijding een grote prestatie die de dominantie van de staatsleer eens temeer toont.
Nederland is volmaakt unitair en ‘nationaal’ geworden. Maar dat maakt de annexatie
van het herdenken door de hoogmoed van het ‘goed na de oorlog’ er niet beter op.
Dit herdenken staat noodgedwongen steeds in het teken van de actualisatie. De
oorlogslessen zijn rusteloos op zoek naar nieuw engagement, zodat het Kwaad gedurig
van gedaante wisselt. Vroeger ging het om het Duitse revanchisme, Vietnam,
herlevend fascisme, de kruisraketten, recent om Rwanda, Somalië, racisme,
ex-Joegoslavië, asielzoekers. Steeds is er de suggestie van gelijkstelling: kijk, net de
oorlog. Het pijnlijke hiervan is dat met die actualiseringen de relativering van het
lot van de joden het officiële herdenken is binnengeslopen. Niemand noemt het zo,
maar dit is Nederlands eigen Historikerstreit. Wie Rwanda of ex-Joegoslavië bij het
herdenken betrekt, staat niet langer - deemoedig, nederig - stil bij een gebeurtenis
zonder weerga, maar bagatelliseert deze.
Is er dan nog altijd onwil om ten volle te erkennen wat de Europese, de Nederlandse
joden is overkomen?
Het allergrootste verschil in oorlogservaring was, zoals Presser ergens zegt, dat
tussen overlevenden en verderlevenden, tussen joden en de anderen - álle anderen.
Dit verschil, in gevolgen, beleving en lering, is nooit overbrugd. Het is ook
onoverbrugbaar. Het feit van dat verschil is onherroepelijk. Het is door de
overlevenden onder ogen gezien, van begin af aan. Zij hebben ook ten overstaan van
de anderen van hun ervaringen getuigenis afgelegd. Ze doen dat nog. Ze vertellen
wat hun tijdens de oorlog en daarna is overkomen. Niet alles, ongetwijfeld, veel is
te particulier of te pijnlijk. Maar hun ervaringen zijn geboekstaafd.
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Voor de ‘verderlevenden’ ligt dit allemaal anders. Tegenover de openhartigheid van
de overlevenden staat hun geslotenheid; niet die van de moedigen of rechtvaardigen
die actief joden bijstonden - die hebben gesproken, zij het vaak met tegenzin. Ook
de apert fouten, de erkende mededaders, zijn gehoord. Zij hebben moeten spreken.
Zelfs de jeugdervaringen van hun na de oorlog geboren kinderen maken nu deel uit
van de openbaarheid. In beide gevallen gaat het oneerbiedig gezegd om dragende,
goed speelbare rollen in het drama. Dergelijke rollen waren niet weggelegd voor de
overgrote meerderheid der verderlevenden, de mensen die goed noch fout waren. Zij
zijn figuranten zonder tekst gebleven, flat characters. Hun ervaringen, tijdens en na
de oorlog, zijn nooit opgetekend en nooit publiek domein geworden. Wat deden zij,
of juist niet, hoe was het, wat voelden zij?
Over geen onderwerp is de afgelopen halve eeuw zoveel gesproken en geschreven,
zijn zo veel films en documentaires, boeken, discussieprogramma's en
tentoonstellingen gemaakt als over de Tweede Wereldoorlog. Hoe verder weg de
oorlog, des te overstelpender de productie. De oorlog is een aanzienlijke sector van
de bewustzijnsindustrie, die mythes maakt en doorprikt, poneert en reviseert. Al het
hele jaar draait de branche ook in Nederland weer op volle toeren. De producten zijn
vaak slordig en makkelijk, soms onthutsend en ontroerend.
Zoiets als een Nederlandse Shoah zat daar nooit bij, een film waarin een
Amsterdamse grootvader op de bok van zijn historische tram, rijdend en klingelend
op de Middenweg, vertelt hoe dat was, in de verduisterde stad, met zijn wagen
volgeladen op weg naar de Hollandse Schouwburg. Wat heeft hij zijn kinderen later
verteld? Hoe sprak-ie erover met zijn collega's? Is er wel over gesproken? Het had
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ook het relaas mogen zijn van zijn baas, of diens meerdere, of van de mensen die
zijn tram of al die andere zagen voorbijkomen, of getuigenissen van de mannen van
het spoor. Hoe hebben zij 4 mei telkens ervaren, en de grote woorden bij de
herdenking van de Februaristaking? Voelden ze zich schuldig, beschaamd? Het is
nu te laat. De meesten van deze mensen zijn of dood of hoogbejaard. Je kunt de
verderlevenden niet meer lastigvallen met zulke vragen.
Het grote zwijgen moet veel van die anoniem gebleven mensen met
schuldgevoelens hebben vervuld. Tegen schuldgevoelens is geen enkel bezwaar,
integendeel, zolang zij voortvloeien uit individueel laakbaar gedrag en de schending
van kenbare normen. Daarop mag men zichzelf aanspreken. Schuldgevoelens wroeging, boetedoening, een bezwaard verderleven - hebben dan wellicht in
metafysische zin bijgedragen aan het herstel van de morele orde.
Zo overzichtelijk en individueel toe te schrijven zijn veel zonden uit de
bezettingsjaren zelden geweest. Ook naderhand is er geen opheldering in gebracht.
Veel bleef onvolmaakt en willekeurig: zuiveringen, bijzondere rechtspleging, goed
en fout. Weinigen zijn aanwijsbaar schuldig bevonden en gestraft, tallozen namen
uit verlegenheid over hun figurantenrolletjes in het grote drama een beetje schuld op
zich. Concrete verantwoordelijkheden losten zo, individueel en collectief, op in
schaamte en een vaag schuldbesef.
Het zwijgen van de verderlevenden heeft er bovendien toe geleid dat eigenlijk
alleen ‘extreme’ ervaringen, die van overlevenden, maar ook van rechtvaardigen en
medeplichtigen, publiek bezit werden. De ‘gewone’, gemiddelde ervaringen hebben
in de verwerking van de oorlog geen noemenswaardige ‘betekenis’ gekregen. Wie
in het donker
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waren, zijn onopgemerkt gebleven. De vooral door de naoorlogse generatie uit de
bezettingsjaren getrokken les, dat moed, weerbaarheid, een verzetshouding eenieders
plicht zijn, sluit daarom slechts aan bij een klein deel van het geheel aan relevante
ervaringen.
Dat roept de vraag op hoe geldig die gangbare duiding is, zeker nu die steeds luider
officieel gepropageerd wordt. Is die les niet gratuit? Is het redelijk om de moed van
enkelen als norm te zien en het timide verderleven van velen als afwijking? Leert de
ervaring niet juist dat mensen zelden aan zulke hoge eisen voldoen? Dit is een
onheldhaftige vaststelling. Niemand vindt haar passen bij zo'n enorme gebeurtenis
als de Tweede Wereldoorlog.
De vijftigste mei dwingt tot bezinning op het herdenken. Zoals het nu gaat, is het
een jaarmarkt met een opdringerige toeloop van politieke ondernemers. Om het hardst
prijzen zij hun eigen voortreffelijkheid, de allerhoogste moraal en de
alleronmogelijkste eisen aan. Zij slaan geen acht op de oorlog en lijken niet werkelijk
geïnteresseerd in de ervaringen van een vorige generatie. Zij gebruiken de oorlog al
naar het hun uitkomt als - steeds bijgesteld - ijkpunt en morele scherprechter.
Zijn wij, vlotte, moderne mensen, echt tot meer in staat dan onze voorgangers?
Zouden wij ons leven geven? En waarvoor dan? God, de koningin, het vaderland,
de Grondwet? Vinden wij ‘iets belangrijker dan dat je eraan gaat’, zoals een toen
moedig iemand laatst zei? Het wordt tijd om de retoriek te dempen en om het vieren
en herdenken te depolitiseren. De oorlog hoort niet toe aan één stroming of gezindheid.
Laten we de 5de mei blijven vieren als dag van vrijheid en democratie, zonder
gesnoef. De lucht zal blauw zijn, de merels zullen zingen. En laten we op 4 mei de
doden gedenken.
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De informatie-elite*
Voor ik iets over S&D (Socialisme & Democratie) zeg, er zelfs kritiek op uitoefen,
wil ik de nodige zelfkritiek leveren. Dat is niet slechts hoffelijk, het is ook een
noodzakelijke opmaat. Eerst iets over de lectuur van journalisten. Zij zijn, het moet
gezegd - en ik zonder mezelf niet uit - dikwijls vluchtige, oppervlakkige wezens. Ze
lezen vooral elkaar, en zelfs dat slecht. Boeken passen nauwelijks in hun dagen,
gedegen periodieken slechts met pijn en moeite. A raison van een halve ton per jaar
is op de redactie van Elsevier een goed gevulde leeszaal ingericht, in de hoop die tot
centrum van discussie en reflectie te maken. Het is geen succes. Met spijt constateer
ik bijna dagelijks dat we hoofdzakelijk de ochtendkranten lezen. Het vele buitenlands
en geleerds dat er ook ligt, blijft grotendeels onaangeroerd. De hectiek van de dag
is hier maar deels debet aan. Veel journalisten zijn tegenwoordig weliswaar academici,
maar zij ontberen maar al te vaak belangstelling voor de vruchten van wetenschap
en kritische bezinning. Zij lijken zich, en niet uitsluitend uit tijdgebrek, het motto
van Harry Mulisch te hebben eigen gemaakt: ‘Ik schrijf, ik lees niet.’ Inderdaad, in
de journalistiek wordt een zekere waarde gehecht aan gecultiveerde onwetendheid
die, als deugd vermomd, ‘onbevangenheid’ heet.

*

Uit: Socialisme & Democratie, juni 1996. Opgenomen in: HJ Schoo, De verwarde natie
(2000).
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Journalisten gaan daarnaast instrumenteel met bronnen om. Dat blijkt ook uit de
discussie die we ter redactie voeren over ‘Documentatie’. In deze afdeling, die vrijwel
uitsluitend voor het weekblad werkt, steekt de goede firma Elsevier jaarlijks een
bedrag waarop minstens één politiekwetenschappelijk bureau zou kunnen draaien.
De afdeling komt stellig ook tot een zeer respectabele output, die echter een
oceanische reikwijdte paart aan de ondiepte van de Waddenzee. Tegen aarzelende
ideeën om de afdeling verder om te vormen tot een soort informatiecentrale bestaat
de nodige weerstand. Veel externe bronnen met grotere diepgang, rijkdom en
relevantie blijven zo vooralsnog buiten bereik van de redacteuren.
Mijn ervaring is dat journalisten vooral willen weten wat hun collega's de voorbije
tijd hebben geschreven; de (vaderlandse) journalistiek is hun belangrijkste
referentiekader. Deze strategie is overigens heel begrijpelijk. Het is een vorm van
onzekerheidsreductie - je verlaat je op het veilige, beproefde - en een manier om een
complexe, in beginsel open-eindetaak enigszins overzichtelijk te houden. Maar het
leidt wel tot de eeuwige wederkeer van hetzelfde in de media: dezelfde bronnen,
dezelfde zegslieden, dezelfde ideeën, dezelfde invalshoeken, dezelfde master
narrative. De media fungeren zo in de praktijk maar al te vaak als ‘producenten’
voor elkaar. Wie dagelijks naar de radio luistert, NOVA bekijkt, enkele kranten leest
en misschien nog een weekblad, kent de pantoffelparade en hoort de echo.
Daarbij hebben journalisten een ‘ambachtelijke’ voorkeur voor het gesproken
woord, dat immers parlando, dus voor lezers ‘toegankelijk’ is weer te geven. Het
levert ‘quotes’ op en daarmee de kans je citatie-index te verbeteren, dat wil zeggen:
aangehaald te worden op andermans
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voorpagina. Zegslieden en deskundigen selecteren bovendien voor je en voegen
‘autoriteit’ aan je stukken toe, autoriteit die de journalistiek zelf ontbeert. We doen
dit onszelf aan. We halen elkaar immers niet aan als wij iets schrijven, maar als zíj
- professoren, politici - iets hebben gezegd. Journalistiek telt meestal pas mee als ze
zich kleedt in geleend habijt. Uit de woeker van het interview blijkt niet alleen de
dominantie van de audiovisuele media, doch ook het opgeven van de ambitie om als
journalisten zelf te denken en te formuleren, om voor eigen rekening en risico verslag
te doen van je naspeuringen en bevindingen. Bovendien is ‘economy’, met een
knipoog naar Freud, ‘destiny’: interviews zijn goedkope kopij - niet onbelangrijk in
een branche die, in vergelijking met de buitenlandse kwaliteitspers, kampt met
schaalgrootteproblemen. En die worden alleen maar erger door de huidige overvoering
en overstretch (te veel titels, tv-stations en radioprogramma's).
De journalistiek - het beeld komt uit de ontwikkelingspsychologie - werkt niet als
een organische lamp maar als een mechanische spiegel. Dat lijkt een opvatting, maar
het is nooddruft. Wie iets wil zeggen of schrijven, moet iets te vertellen hebben.
Waar komt dat iets vandaan? De woeste warreling van ‘de werkelijkheid’ opvangen
en weergeven met je spiegeltje levert geen kop-staartverhaal op, het leidt slechts tot
naturalistische chaos. Wie onvoorbereid naar een preparaat onder een
elektronenmicroscoop kijkt, ziet niets, in elk geval niet iets betekenisvols. Wie iets
wil zien, heeft voorkennis, een theorie nodig, een paradigma dat de waarneming
stuurt. Veel journalistieke waarneming is ongestuurd, naïef, dikwijls zelfs, uit arren
moede, opzettelijk. Het parti-pris, waarnemingsschema, vooroordeel desnoods, van
een organische lamp ordent de werkelijkheid wel en geeft er betekenis aan.
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Vroeger beschikte de, althans veel, journalistiek over zo'n organische lamp, een
ordeningsschema: de ideologie van de verwante zuil. Die ideologieën zijn zoals
bekend verdwenen, de pers is grondig ontzuild. In veel opzichten is dat winst: er
wordt minder gedramd, er is meer descriptie, meer informatie, minder
levensbeschouwelijke bevestiging. Er is ook verlies. De apriori's van de ideologieën
en hun gesloten mens- en wereldbeelden mogen dan verdwenen zijn, zij zijn echter
niet stelselmatig vervangen door geïnformeerde (dus niet: naïeve) empirische
nieuwsgierigheid. In plaats daarvan zien we te dikwijls een onderschikking aan wat
wel de ‘officiële staatsleer’ is genoemd, een complex van slecht gearticuleerde,
doorgaans onbewust blijvende noties en sentimentaliteiten over mens en wereld. Die
officiële staatsleer, zeer neerlandocentrisch, dus provinciaal, is onze seculiere religie;
de pose is kritisch en universalistisch, de inhoud wezenlijk gouvernementeel en
nationaal.
Wie het in zuivere vorm wil ervaren, luistere enkele weken van zeven tot negen
naar Radio 1, de nieuws- en sportzender, recentelijk definitief ontzuild. Alle
idiosyncrasie van de voormalige zuilen, iedere poging tot anders denken, zelfs anders
práten, is hier geofferd aan de ideologie van de neogezamenlijkheid. Buitenlandse
politiek wordt er gereduceerd tot ‘mensenrechten’, het binnenland verschrompelt tot
de omgang met asielzoekers, de gemeenheid van extreem-rechts, ongewenste
intimiteiten in het onderwijs of een busongeluk in een niet zo ver land waarbij,
godbetert, Nederlanders zijn betrokken! Macht, de enige politieke categorie die er
toe doet, mag niet bestaan in die wereld. Elke week brengt een nieuwe, ad hoc master
narrative, die echter altijd naadloos past bij de halfbakken politieke sentimenten van
de seculiere religie. Politieke ca-
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tegorieën spelen in dit allegaartje geen rol van betekenis. Alles is een kwestie van
intenties, van mensen van goede wil, mensen zoals wij. Radio 1 is tevens een bonanza
voor ‘deskundigen’ die in kluchtige dialoogvorm - parlando! - aan het woord komen:
‘In de studio in Maastricht zit nu professor Van Boven, met wie wij praten over de
toestand van de mensenrechten in...’
Het einde van de verzuiling is een ramp in disguise voor de journalistiek. Zelf mede door de ontzuiling - gezag en kennis van zaken ontberend, kan zij ook niet
langer te rade gaan bij de concurrerende expertise en rivaliserende mensen
wereldbeelden van de zuilen. Natuurlijk, die waren der dagen zat en al voor hun
definitieve afbraak opgegaan in een verstatelijkt en intellectueel gelijkgeschakeld
middenveld, maar er is niets voor in de plaats gekomen dan de koekoek-éénzang van
onze seculiere religie.
Dit is onze situatie. Een in naam pluriforme pers die feitelijk zeer uniform is. Je
kunt ook zeggen dat zij, heel mechanisch en braaf, het intellectuele Umfeld
weerspiegelt waarin, op bijna elk gebied, het denken en de oordelen van
deskundigen-technocraten de boventoon voeren. De openbare mening is - tot de dijk
breekt, zoals gebeurde in de kwesties van sociale zekerheid, criminaliteit en
immigratie - de mening van deze, dikwijls zaakwaarnemende, informatie-elite om
den brode. Mijn favoriete voorbeeld, met alle respect voor de betrokkenen, is de
openbare mening over de volkshuisvesting. Wie er de klappers van de afgelopen tien
jaar bij zou pakken, zal slechts kunnen vaststellen dat de ‘openbare mening’ toch
echt niet meer is geweest dan de mening van de heren Van Velzen en Priemus. Er
zijn slechtere opinies, maar toch.
Waarmee ik het, nu rechtstreeks, over S&D wil hebben. Aangezien de
onafhankelijkheid van de wetenschappelijke
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instituten ter discussie staat, besef ik dat ik spreek op een voor hen en hun publicaties
lastig tijdstip.
Ik lees S&D, zo het ervan komt (zie boven), met genoegen. Het steekt intellectueel
met kop en schouders boven de andere publicaties uit. Het is gevarieerd en
professioneel gemaakt: volwassen, geen bedompt clubblad. Wellicht draagt dit oordeel
de sporen van mijn restcapaciteit loyaliteit jegens de beweging. Ik heb nu eenmaal
nog altijd meer fiducie in - de staatsopvatting van - de sociaaldemocratie dan in die
van het (neo)liberalisme. Tegelijkertijd geldt dat S&D maar in heel beperkte zin een
vehikel is voor authentiek ‘anders denken’. Het put, anders gezegd, niet uit werkelijk
andere bronnen dan waaruit de, goeddeels inwisselbare, semistatelijke (inclusief de
universiteiten) en statelijke meritocratieën putten. Veel van wat erin staat, kan ook
in gewone wetenschappelijke publicaties staan. Dat pleit ongetwijfeld voor S&D'S
wetenschappelijkheid, maar misschien toch ook tegen zijn opdracht een eigensoortige
functie in het politieke leven te vervullen.
Ik zal proberen dit te verduidelijken. De overheersende ratio van S&D, als er in
redelijkheid zoiets is aan te wijzen, is die van de gangbare (beleids)wetenschap, met
inbegrip van haar vaak verstikkende instrumentaliteit en ‘empirische anomie’. Het
normatieve moment, waaronder ik ook versta: het politieke, is zwak. Daarbij komt
dat wetenschappers, ‘deskundigen’, ook die welke in S&D schrijven, neigen tot een
soort sofisme. Het lijkt hun soms meer om hun deskundigenmacht te gaan dan om
waarheidsvinding. Qualitate qua claimen zij een ‘wetenschappelijk’ alleenrecht op
de interpretatie van de werkelijkheid, zij sluiten andere aanspraken bij voorkeur
buiten hun discours.
Het is mijn overtuiging dat deze neiging, hoe begrijpelijk ook vanuit het
gedisciplineerde denken van weten-
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schappers, niet goed is voor het publieke (is: politieke) debat. Ik geloof zelfs dat dit
sofisme aantoonbaar kwaad heeft gedaan aan de wijze en het moment waarop in
Nederland enkele recente grote kwesties zijn aangeroerd. Ik denk daarbij - weer aan criminaliteit, sociale zekerheid, de natiestaat en immigratie. Al deze debatten
zijn laat op gang gekomen en veel te bevangen gevoerd doordat de informatie-elite,
gevangen als deze tevens is in een ijzeren ring van beleidmaken, uitvoeren en
onderzoeken, er niet aan wilde. Een discussie erover was immers tevens een discussie
over haar expertise en haar exclusieve aanspraken op de interpretatie van de
werkelijkheid.
Ja, ‘wetenschappelijke’ deskundigen zijn de hogepriesters van de seculiere religie
geworden. Daarbij bedienen ze zich van de dogma's van het aloude
onvermijdelijkheidsdenken. Sociale-wetenschappers lijken nog in maatschappelijke
wetmatigheden te geloven. Misschien niet meer in die van Marx, maar net als hij
beroepen velen zich wel op een superieur inzicht in de gang van de geschiedenis.
‘De’ modernisering zal voortgaan, net als, to name but a few, informalisering,
immigratie, schaalvergroting, mondialisering, individualisering, secularisering. Mij
dunkt altijd weer dat hier ook complexe individuele en maatschappelijke
keuzeprocessen in het geding zijn. In de seculiere religie verschijnen deze
verschijnselen evenwel steevast als onvermijdelijkheden. Een kwestie van
wensdenken?
Mijn kritiek op het verstatelijkte eenheidsdenken kan licht worden opgevat als een
pleidooi voor herzuiling, voor het weer organiseren en in stand houden van
rivaliserende elites en concurrerende mens- en wereldbeelden. Herzuiling is evenwel
wenselijk noch mogelijk. Het bovenstaande moet echter wel begrepen worden als
een pleidooi voor authentieke vormen van anders-denken. Het politie-

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

56
ke debat is gebaat bij het naast elkaar bestaan van concurrerende opvattingen en het
bestaan van werkelijk ongebonden expertise. Niet de overheid maar de maatschappij
zal die concurrentiestrijd moeten opwekken en voortzetten. Politieke partijen en hun
wetenschappelijke bureaus, al dan niet gesubsidieerd, kunnen er een bijdrage aan
leveren door politieker te argumenteren en deskundigheid te relativeren. Ook voor
hen zal het primaat van de politiek weer moeten gelden. De journalistiek, ten slotte,
zal ruimschoots profiteren van een renaissance van werkelijke pluriformiteit.
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Een Hollands drama*
1
De bundel De verwarde natie gaat over een natie die, zonder daar zelf hoegenaamd
zeggenschap over te hebben gehad, in weinig jaren ingrijpend van samenstelling is
veranderd. Terwijl het land kampte met trage, vrijwel baanloze groei in combinatie
met hoge werkloosheids- en andere inactiviteitscijfers, nam het honderdduizenden
nieuwe ingezetenen op. ‘Klassieke’ immigratielanden laten (gekwalificeerde)
immigranten toe in tijden van krapte op hun arbeidsmarkt. Nederland laat mensen
toe omdat ze, zoals John Jansen van Galen het heeft uitgedrukt, ‘het recht hebben
om hier te zijn’ - ongeacht de toestand van de arbeidsmarkt, ongeacht hun potentiële
(economische) bijdrage aan het ontvangende land, ongeacht ook de demografische
merites van hun komst. Enig recht hier te zijn, hoe ook gerealiseerd of geconstrueerd,
was en is genoeg.
Politiek en bestuur zijn overvallen door dit per slot nogal onverhoeds
geïntroduceerde recht van elders geborenen (‘allochtonen’) om hier te zijn. En van
het intensieve gebruik dat ervan wordt gemaakt. Gezinshereniging en -vorming,
begin jaren zeventig mogelijk gemaakt voor in de jaren zestig toegelaten gastarbeiders,
brengen na bijna dertig jaar nog altijd nieuwe lichtingen immigranten naar Ne-

*

Inleidend hoofdstuk van: HJ Schoo, De verwarde natie (2000).
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derland. Daarnaast heeft een activistische omgang ermee, het tot eind jaren tachtig
‘slapende’ asielrecht getransformeerd tot een volwaardig vehikel voor immigratie.
Geheel nieuwe groepen asielzoekers uit tot voor kort onvermoede landen maken er
nu gebruik van. Aldus krijgen tienduizenden de facto economische immigranten
toegang tot ons land. Iraniërs, Irakezen, Afghanen, Somaliërs, Eritreërs vormen zo
nieuwe bruggenhoofden. Via gezinsvorming en -hereniging wordt vervolgens het
mechaniek van ‘ketenmigratie’ geactiveerd, dat nog decennialang verwanten en
partners hiernaartoe kan en, nemen demografen en migratiedeskundigen aan, zal
brengen.
De stukken in De verwarde natie dateren uit de jaren 1994-2000; bijna alle
verschenen oorspronkelijk in het weekblad Elsevier. Die jaartallen lijken geheel
willekeurig, maar zijn het niet. In de eerste plaats zijn er biografische redenen voor:
in 1994 schreef ik, vanaf 1993 hoofdredacteur van Elsevier, mijn eerste artikelen en
commentaren voor dat weekblad. Zij gingen in den brede over de door aanhoudende
immigratie veranderende en groeiende bevolking van Nederland. Mijn laatste bijdrage
aan Elsevier verscheen in de eerste week van 2000 en markeerde mijn overstap naar
de Volkskrant. Het stuk ging, alweer, over immigratie, alsmede de wenselijkheid van
een restrictief bevolkingsbeleid.
De genoemde jaartallen vallen ook netjes samen met de levensduur van de
Vreemdelingenwet uit 1994. Werd de oude wet dat jaar nog procedureel
geperfectioneerd, met tragisch langere wachttijden en ruimere toelating tot gevolg,
voorjaar 2000 nam de Tweede Kamer alweer een nieuwe Vreemdelingenwet aan,
die procedures juist moet bekorten en zowel eenvoudiger als restrictiever belooft te
zijn dan zijn voorganger.
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Met de nieuwe, met steun van de VVD aangenomen Vreemdelingenwet werd ook een
ander ‘tijdperk’ afgesloten, dat van het Paars van Frits Bolkestein. Die periode begon
ook in 1994, met de vorming van de ‘onwaarschijnlijke’ coalitie van PvdA, VVD en
D66. Bolkestein belichaamde die paarse jaren maar opponeerde tevens, met dualistisch
venijn en electoraal succes, tegen het vreemdelingenbeleid van de coalitie. Terwijl
Paars de klassieke economische tegenstellingen tussen sociaaldemocraten en liberalen
overbrugde, groeide de vreemdelingenkwestie uit tot een nieuwe scheidslijn. Maar
voorjaar 2000, Bolkestein veilig in Brussel, beëindigde de wet van staatssecretaris
Job Cohen ‘officieel’ de vijandelijkheden tussen VVD en PvdA over het
vreemdelingenbeleid.

2
Het klinkt geobsedeerd, dat schrijven, soms week na week, over een en hetzelfde
thema, hoe ruim ook opgevat. De rechtvaardiging voor de keren dat ik tussen 1994
en 2000 over immigratie en aanverwante onderwerpen schreef, is dat het de
belangrijkste gebeurtenis betreft - als ‘gebeurtenis’ al het woord is voor een
voortschrijdend fenomeen - die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog heeft
ondergaan. Door het gewicht van het onderwerp lag het in zekere zin voor de hand
dat ik eind 1999 overwoog om mijn ‘immigratiestukken’ tot een boek te bundelen.
Het kwam toen niet verder dan een vluchtige inventarisatie van het materiaal. Weerzin
tegen het verder ploeteren met hetzelfde beladen en belastende onderwerp, gevoegd
bij het verlangen met andere zaken bezig te gaan, weerhielden me ervan het
voornemen door te zetten.
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Dat ik het toen beraamde boek toch heb gemaakt, komt door twee gebeurtenissen in
de eerste weken van 2000. In het buitenland de toetreding tot de Oostenrijkse regering
van de FPÖ, de ‘liberale’ partij van volkstribuun Jörg Haider, plus de heftige, om niet
te zeggen onbesuisde Europese reacties op dat feit. Binnenslands de publicatie in
NRC Handelsblad van ‘Het multiculturele drama’, het geruchtmakende artikel van
‘publicist’ en ‘PvdA-coryfee’ Paul Scheffer over Nederlands falende integratiebeleid,
plus de vele reacties erop.
Een van die reacties, een artikel in het dagblad Trouw van Paul Kalma, directeur
van de Wiardi Beckman Stichting, de ‘denktank’ van de PvdA zoals het gemeenlijk
heet, greep de behandeling door Elsevier van de affaire-Haider aan om mij ervan te
betichten wegbereider te zijn geweest van extreem-rechts gedachtegoed (een bewering
die sindsdien door anderen is herhaald). Door Kalma's aanval, en de ongemakkelijke
discussie die ik - als nieuwbakken adjunct van de Volkskranten ex-hoofdredacteur
van Elsevier - aansluitend met hem voerde in het tv-programma Buitenhof, besloot
ik het plan voor een boek toch te realiseren.
Kalma insinueerde dat ik dat duistere geschrijf van me verstolen, bijna in het
geniep had bedreven. Bovendien citeerde hij erg selectief (en slordig) en deed hij
vergaande, voor krantenlezer en tv-kijker nauwelijks te controleren beweringen over
de inhoud van mijn stukken. Maar alles wat ik schreef, bereikte via Elsevier natuurlijk
steeds het volle licht van de openbaarheid. Aan die stukken was niets heimelijks,
integendeel, zij waren er om aangevallen, weersproken te worden. Dat gebeurde
curieus genoeg niet toen ik nog bij Elsevier zat, de aanval kwam pas na mijn overgang
naar de Volkskrant.
Het lot van weekbladstukken, journalistiek werk in het
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algemeen, is dat ze snel in de vergetelheid raken. Zo hoort het, ze worden niet
geschreven om bewaard te blijven. Maar een enkele keer, als ze, zoals in dit geval,
met terugwerkende kracht omstreden raken, is het een nadeel dat zij slecht
toegankelijk zijn. Publicatie in boekvorm geeft mijn gewraakte artikelen over
immigratie terug aan de openbaarheid, als het ware als bewijsstukken. Lees maar,
lezer, er staat wat er staat - en dat is niet wat, met alle respect, Paul Kalma ervan
maakte. Iedereen kan het er nog altijd radicaal mee oneens zijn, maar geen
misverstand: dit is wat ik werkelijk heb geschreven.
De verwarde natie beoogt dus niet mijn blazoen te reinigen van de smetten die
Kalma en anderen, hem navolgend, er wellicht op dachten aan te brengen. Wie
deelneemt aan discussie en dispuut, publiek debat, moet niet kermen als hij
geattaqueerd wordt. Ideeën- en woordenstrijd horen erbij. Daarom, om de choc des
opinions, uiteindelijk zelfs waarheidsvinding, moet het discussianten te doen zijn.

3
Wat het ‘minderhedendebat’ - zoals het heette voor het ‘immigratiedebat’ of
‘multicultureel drama’ werd - zo benauwend maakt, is het omfloerste ervan. Debat
heet doorgaans goed en noodzakelijk te zijn - natuurlijk, stel je voor, we leven in een
vrij land. Maar in de praktijk mag er maar weinig gezegd worden, laat staan ‘miszegd’.
De geringste afwijking van de huidige orthodoxie leidt tot commotie,
instant-verontwaardiging. De pleitbezorgers van immigratie, een ‘ruimhartig
asielbeleid’ dan wel ‘de multiculturele samenleving’, wekken de indruk alleen
discussie te willen met gelijkgezinden en met vooropgezette uitkom-

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

62
sten. Paul Kalma's artikel herinnerde er, heel nuttig, aan dat er de afgelopen jaren in
dit opzicht weinig is veranderd.
In feite is er sprake van monopolisering van de immigratiekwestie. De belangrijkste
rechthebbenden op immigratie zijn de morele specialisten van ‘gepassioneerd’ links.
Het bestaat heden ten dage in grote lijnen uit wat PvdA-kader, GroenLinks en de
laatste restjes georganiseerd Nederlands christendom. Een beperkt aantal divisies,
zeker, maar hun invloed reikt ver - juist omdat zij zo gepassioneerd zijn. Het is
moeilijk tegenover het vuur van hun passie argumenten in stelling te brengen.
Daarnaast hebben coterieën van deskundigen en belanghebbenden zich de zaak
grotendeels toegeëigend. In de praktijk werken bevlogenen, deskundigen en
belanghebbenden nauw samen om hun claim op het onderwerp stevig gevestigd te
houden.
Specialismen als migratierecht, demografie, minderhedenbeleid, niet-westerse
sociologie en zo meer zijn idealiter ‘hulpwetenschappen’ in het
politiek-maatschappelijke debat. Onwetendheid is geen argument. Dus corrigeren
deskundigen misvattingen, vergaren feiten en vragen de aandacht van een algemeen
publiek voor hun inzichten. Het past deskundigen echter niet, de ‘onwetenden’ politici, andere generalisten - met autoriteitsargumenten van het toneel te jagen en
daar zelf pontificaal plaats te nemen. Toch bestaat deze tendens, die te maken heeft
met de verzwakking van algemene, politieke ideologieën en, onder meer als gevolg
daarvan, de opkomst van specialistische ideologieën. Voorheen het publieke domein
wordt steeds meer een door deskundigen van diverse pluimage verkaveld en bevolkt
terrein. Met misplaatste deskundigheidsmacht en nauw luisterende verbodsbepalingen
jagen experts de ‘onbevoegden’ van hun grondgebied. De vergaande juridisering
van het immigratievraagstuk, waar-
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door de politiek zich op een zijspoor heeft laten manoeuvreren, is hier maar één kant
van. Maar immigratie, en alles wat ermee samenhangt, is ten volle een zaak van de
openbaarheid, een wezenlijk politieke aangelegenheid ook, en daarmee bij uitstek
een zaak voor generalisten.
De maatschappelijke en demografische aardverschuiving die de immigratie van
de laatste decennia nu en in de nabije toekomst teweegbrengt, is mede door deze
misplaatste ‘domeinclaims’ van specialisten publiekelijk slecht in kaart gebracht. Er
wordt doorgaans oppervlakkig en lichtvaardig, roekeloos zelfs, over gesproken en
geschreven. Politiek en bestuur, ook media en wetenschap, zijn in het algemeen
blijven steken in gemakzuchtige propaganda voor de geopenbaarde waarheid van
het multiculturalisme en de deugd der ‘kleurrijkheid’.
Propaganda leidt niet tot helder inzicht en verstandig beleid. Daarvoor zijn openheid
en nieuwsgierigheid nodig, hang naar feiten, discussie, intellectuele rivaliteit, conflict
zelfs. Daaraan schort het in Nederland, waardoor we problemen ontkennen, fraaie
ideeën onvoldoende aan de werkelijkheid toetsen en beleid in wensdenken blijft
steken. Want de nieuwe heilsleer van het multiculturalisme belooft, net als die eerdere
heilsleer, veel goeds voor de toekomst. Maar in het hier en nu betekent de ‘reëel
bestaande’ immigratie, voorwaarde voor dat bevrijdende multiculturalisme, sociaal
en financieel een last voor zowel de ontvangende samenleving als de nieuwkomers.
Immigratie is zelden een zonder meer gelukkige ervaring. Even taaie als actuele
maatschappelijke problemen - op het gebied van onderwijs (achterstanden),
gezondheidszorg (tekorten, met als gevolg wachtlijsten, naast allochtone
overconsumptie), inactiviteit en criminaliteit (beide onevenredig allochtoon) - vloeien
voort uit de huidige immigratie. Na-
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tuurlijk staan daar baten tegenover, maar van quitte spelen is vooreerst bij lange na
geen sprake.

4
Veel voorstanders van een ruim toelatingsbeleid voor vreemdelingen, zeg maar:
immigratie, vinden dat zaken als deze ongezegd moeten blijven. Niet omdat ze niet
waar, in de zin van feitelijk onjuist, zouden zijn (over feiten gaan onze verhitte
discussies zelden of nooit), maar omdat feiten, in elk geval sommige, in een zo
gevoelige kwestie als immigratie geen rol behoren te spelen: normen zijn belangrijker
dan feiten. Dit is een valse tegenstelling, waardoor Sollen und Sein, statements of
judgement en statements of fact telkens weer verwarrend door elkaar lopen. Op
feitelijke vaststellingen wordt met normatieve uitspraken gereageerd. Het behoort
tot de onverkwikkelijkheden van het Nederlandse immigratiedebat. Natuurlijk doen
normen er in een zaak als deze toe, maar normen die zich weinig aan feiten gelegen
laten liggen, zijn nauwelijks bruikbaar.
Met het primaat van hun moraal, de enig mogelijke, en hun emoties, de enige
behoorlijke, maken de voorstanders van immigratie het zich te gemakkelijk. Hun
moreel absolutisme schermt hen af van minimale eisen van intellectuele tucht. Links
acht zich in de vreemdelingenkwestie moreel zo verheven dat serieus, inhoudelijk
argumenteren met tegenstanders kennelijk nergens voor nodig is. Op hun feiten en
argumenten wordt niet ingegaan, in plaats daarvan worden zij terechtgewezen.
Afwijzing, diabolisering, etikettering moeten de tegenstanders hun hok in krijgen.
Het gaat niet om feiten, het gaat erom of je ‘goed’ bent.
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Alsof voorstanders van immigratie geen andere argumenten hebben dan hun
geopenbaarde waarheid en superieure moraal. Het is als discussiëren met gelovigen.
Het immigratie- en multicultuurdebat zou empirischer gevoerd moeten worden,
met volop ruimte voor feiten, ook de onaangename, zonder loochening van
werkelijkheid en alledaagse waarneming en naar vermogen op grond van redelijkheid.
Alles overeenkomstig de tegenwoordig wat ouderwets geoordeelde, in de kern echter
springlevende, ‘moderne’ overtuiging dat zorgvuldig beredeneerde, rationele keuzen
beter zijn dan blind geloof. Ook de normatieve elementen in de discussie zouden
geëxpliciteerd en getoetst moeten worden.
Om enkele kwesties te noemen waarover te weinig gesproken is. Waarom is het
jaarlijks opvangen van tienduizenden vluchtelingen (asielzoekers) in Nederland beter
dan het, voor letterlijk hetzelfde geld, behoorlijk opvangen van vele honderdduizenden
in hun regio van oorsprong? Opvang in de regio is trouwens niet alleen het officiële
beleid van de Verenigde Naties, maar ook van de Nederlandse regering. Voorstanders
van een royaal asielbeleid zouden in het licht van de op dit punt beschikbare feiten
en cijfers hun voorkeur nadrukkelijker uiteen moeten zetten.
Waarom, nog een voorbeeld, is multiculturalisme in een land (of cultuurgebied),
interne heterogeniteit zogezegd, beter dan culturele variëteit tussen landen
(cultuurgebieden), ofwel externe heterogeniteit? De ‘waarde van culturen’, het nut
van mondiale culturele diversiteit, laat zich goed begrijpen. Diversiteit is een
schatkamer, een waarborg voor culturele soortenrijkdom. Maar wat is zo begeerlijk
aan een wereldwijd verspreide, zich onherroepelijk homogeniserende ‘multicultuur’?
Iets anders. Waarom is regionaal chauvinisme pluis en
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nationalisme of zelfs, braver, patriottisme verwerpelijk? Wat is er aandoenlijk aan
Friezen die hun Fries-zijn vieren, gedrenkt in essentialistische en biologistische
flauwekul over hun identiteit, unieke karakter en knoestige wortels? Zij oogsten
sympathie en vertedering van de toeschouwers. Maar stel dat Nederlanders of, veel
erger natuurlijk, Duitsers zich collectief, georganiseerd, aan dergelijke onzin zouden
overgeven, wat zou de weldenkendheid daarvan vinden? Terecht zou een dergelijk
vertoon van ‘exclusiviteit’ argwanend worden bekeken.
Er is een merkwaardige dubbele moraal aan het ontstaan. Een die regio's toestaat
wat landen niet mogen en die het buitensluitende particularisme van ‘etniciteit’
aanmoedigt waar hij ‘nationaliteit’ verdacht maakt. Ook al gaat het bij nationaliteit
in het algemeen om een collectiviteit die groter, moderner, meer omvattend, in
principe inclusief, dus ‘universeler’ is dan het benauwende onderkomen dat etniciteit
te bieden heeft. Nationaliteit is te verwerven, etniciteit altijd ‘aangeboren’.

5
In een democratie horen alle staatkundige zaken democratisch besloten te worden.
Dat vraagt om debat, strijd, goed geïnformeerde burgers. Daarbij past niet het
wegmoffelen van een lastig thema. Wie het politieke domein inperkt, bijvoorbeeld
door kiezers stelselmatig buiten bepaalde zaken te houden, heeft weinig boodschap
aan de democratie en het democratisch proces. In een democratie is iedereen immers
bevoegd tot het hebben van een standpunt. Daarin verschilt (democratische) politiek
van de wetenschap. De democratie kan daarbij niet zonder het
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besef dat verschillende standpunten mogelijk zijn. Ook daarin verschilt ze van de
wetenschap. Met hun eenvoudige goed-foutschema, dat slechts één standpunt toelaat,
doen de immigratie-enthousiasten geen recht aan dat beginsel.
Enige relativering van eigen en andermans posities in het vreemdelingendebat
misstaat sowieso niet. De voorgeschiedenis van de kwestie is tekenend. Wat daarin
opvalt is niet beginselvastheid, maar politiek-ideologische wispelturigheid. Wat
gisteren links was, is nu rechts, en omgekeerd. Wat gisteren (bijna letterlijk)
vanzelfsprekend was - geen immigratie - is nu een verdachte, soms zelfs strafbare
opvatting. Het zou goed zijn ons rekenschap te geven van deze zigzagbeweging en
van het ad hoc ideële kader van de tegenstellingen. De her en der opflikkerende
Franse en Amerikaanse sentimenten tegen de mondialisering, voornamelijk bij
radicaal links, zijn misschien de eerste voortekenen van een verschuiving in de
politieke bejegening van het immigratiethema. De pendule zwaait terug.
Nathan Glazer, Amerikaanse socioloog, auteur (met Daniel P. Moynihan) van
Beyond the Melting Pot uit 1963, maar ook van het recente We Are All
Multiculturalists Now, en pro-immigratie, wijst in een mooi interview in het Franse
weekblad l'Express (27 juli 2000) ook op de tegenstrijdigheden in het
links-rechtsschema. Amerikaans-rechts, zegt Glazer, staat in het algemeen
welwillender tegenover immigratie dan links. Omdat big business de arbeid van
immigranten nodig heeft en wegens hun offer-, arbeids- en familiezin, die aangenaam
contrasteren met de lakse mores van door de tegencultuur aangeraakte autochtone
Amerikanen. Een goed voorbeeld van een klassiek linkse anti-immigratieauteur is
de Amerikaan Roy Beck: The Case Against Immigration (1996). Van recenter
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datum is Government Works: Why Americans Need the Feds (1999) van Milton J.
Esman, een radicale ‘New Deal’ Democraat en scepticus over de voordelen van
mondialisering, die onder meer bepleit dat de federale overheid de immigratiewetten
gewoon moet handhaven.
Wie weet is pro-immigratie straks ook in Nederland rechts, net als in de jaren
zestig, toen big business gastarbeiders wilde en werkgeversgezinde ministers snel,
zonder enige weerstand te bieden, aan die eis toegaven. Deze keer wil het
welvarendste deel van de middenklasse zijn dienstboden- en nannyproblemen eindelijk
wel eens opgelost zien en eist het bedrijfsleven dat er, via arbeidsmigratie, een eind
komt aan - tijdelijke - arbeidstekorten. Ook ‘etniciteit’ is wegens het retrograde
karakter van dit begrip trouwens een goede kandidaat voor een rechts issue.
Anti-immigratie kan daarentegen weer fatsoenlijk links worden, samen met een
rationeel universalisme en zijn voorportaal, het (staatkundig, dus niet etnisch)
nationalisme.

6
De politiek die zich geen raad weet met nieuwe feiten en fenomenen, het is geen
schande. Het is eerder regel dan uitzondering. Een eeuw geleden wist zij niet wat
aan te vangen met de ‘sociale kwestie’. Soms doen zich zaken voor die zich door
hun aard en omvang niet een, twee, drie laten vatten, laat staan oplossen. Veel
problemen, of wat daarvoor op een gegeven moment doorgaat, worden sowieso nooit
‘opgelost’. Ze worden ‘hanteerbaar’ gemaakt, geleidelijk aan anders opgevat,
veranderen van karakter, verbleken naast nieuwe kwesties, of verdwijnen even
onopgemerkt als ze kwamen.
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Maar dat immigratie jarenlang niet behoorlijk aan de orde gesteld kon worden, is
wel bedenkelijk. Er is te gedempt gesproken over het feit van steeds weer nieuwe
lichtingen ketenmigranten, de nasleep van de ‘gastarbeid’ uit de jaren zestig en
zeventig; over de komst van onevenredig grote aantallen asielzoekers (op hun beurt
de aartsvaders van nieuwe ketenmigratie); over de eisen die aan de vele
honderdduizenden nieuwe ingezetenen gesteld konden worden; en over de ingrijpende
consequenties van massa-immigratie voor een land als Nederland. Dat alles lag anders
met de aloude sociale kwestie, die decennialang open en bloot het politieke leven
definieerde, nieuwe politieke stromingen opriep en nieuwe instellingen van de staat
creëerde.
Immigratie is als vraagstuk niet minder belangrijk. De huidige West-Europese
immigratie en de manier waarop ontvangende landen met immigranten omgaan,
wrikken aan de grondslagen van ons staatkundig bestaan. Het gewicht van immigratie
als issue doet niet onder voor bijvoorbeeld dat van het Europees integratieproces.
Indringender nog dan de EU stelt immigratie - afhankelijk van hoe landen ermee
omgaan - de toekomst van de Europese natiestaten ter discussie. De conceptuele
band tussen immigratie en natiestaat is zo evident dat (vrije) immigratie wel wordt
gepropageerd als een ‘project’ dat de gehate natiestaat moet ontmantelen. In deze
radicale opvatting is de natiestaat mede schuldig aan de verschrikkingen van de
Tweede Wereldoorlog.
De onwil en het onvermogen van de gevestigde politiek om serieus in te gaan op
de toekomst van de natiestaat, evenals, nauw ermee verbonden, de toekomst van de
volkssoevereiniteit, heeft in heel Europa rechtse partijen en partijtjes in het leven
geroepen. Niettemin is de natie-
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staat zowel de constituerende eenheid van het Europese statensysteem als, tot nader
order, van de EU. Wat de rechtse dissidenten doen, is de gevestigde orde aanspreken
op hun stilzwijgen in een fundamentele aangelegenheid. Zij beroepen zich daarbij
op opvattingen die tot voor kort de heersende opvattingen waren - zo om en nabij de
denkbeelden van de PvdA tot begin jaren negentig. Sterker nog: de opvattingen van
‘extreem-rechts’ in deze kwestie komen grotendeels netjes overeen met wat nog
altijd het officiële beleid is van de Nederlandse regering: geen asiel voor economische
immigranten, asielzoekers opvangen in de eigen regio, de Vreemdelingenwet
handhaven.
Het is niet verboden om van mening te veranderen. Integendeel, er kunnen goede
en dwingende redenen voor zijn. De democratische zeden vereisen dan wel dat zulk
‘voortschrijdend inzicht’ met redenen wordt omkleed en verantwoord tegenover de
kiezer. Het rechtse janhagel bestaat doordat de heersers hebben verzuimd hun
onderdanen te vertellen waarom de gangbare, officiële opvattingen op
vreemdelingengebied hun geldigheid hebben verloren. Het is klaarblijkelijk
eenvoudiger dissidenten te verketteren en te intimideren dan ze uitleg te geven en te
overtuigen.

7
Hetzelfde mechanisme was werkzaam bij de West-Europese (dus niet EU) sancties
tegen Oostenrijk. Over de onbekooktheid van die extralegale strafexpeditie is het
denkend deel van de Unie het inmiddels wel eens. De regeringsleiders ageerden
zonder due process, zonder consultatie van de beschuldigde en zonder welomschreven
aanklacht. Met hun optreden negeerden zij de rechtsstatelijkheid, maar
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ook de grondslagen van de internationale rechtsorde, ook de Europese: het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren en de daaruit voortvloeiende nationale
soevereiniteit. Hoewel dat leerstuk van de nationale soevereiniteit onder druk staat
door het groeiende gewicht der mensenrechten (en internationale verdragen waarmee
verdragspartners op allerlei gebied telkens iets van hun soevereiniteit afstaan), is het
de hoeksteen van het volkenrecht. Ook EU-lidstaten zijn soeverein, de EU is een
statenbond en geen bondsstaat. Het droit de regard dat de regeringsleiders claimden
jegens een Oostenrijkse coalitie is in strijd met het soevereiniteitsbeginsel. Hun
optreden kon ook niet anders dan alle kleinere (toekomstige) lidstaten verontrusten.
De afkeuring van Oostenrijk voldeed niet aan nog een elementaire toets, die van
gelijkberechtiging. In hun ijver om het kwaad opnieuw belichaamd te krijgen, gingen
de regeringsleiders voorbij aan de restrictieve asiel- en immigratiepraktijken die de
EU-lidstaten erop nahouden. Oostenrijk is niet zwarter dan de rest. Bovendien is er
geen EU-immigratiebeleid waarop een lidstaat in rechte aangesproken kon worden.
Nederland ondervond dit zelf toen het eind 1999 in Tampere de Europese partners
bijkans om centraal (restrictief!) beleid smeekte. Het Verenigd Koninkrijk doet het
momenteel schijnbaar zonder racistisch Unfug, maar iedereen lijkt vergeten dat het
land, als gevolg van opeenvolgende aanscherpingen in de afgelopen decennia, in
1968 begonnen met de ‘rivers of blood’-speech van de conservatieve
volksvertegenwoordiger Enoch Powell, een strikte immigratie- en asielwetgeving
kent. (Terzijde: de classicus Powell citeerde Vergilius: ‘Like the Roman, I seem to
see “the River Tiber foaming with much blood”.’) Ook Blair voerde weer een
aanscherping door. De hele EU, Nederland incluis, weet zich geen raad met de
hedendaagse immigratie.
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Hoewel de agitatie tegen Oostenrijk anders doet vermoeden, bestaat er geen
internationaal, volkenrechtelijk of anderszins, vastgelegd recht op immigratie. Het
is een kwestie van debat en nationale politieke besluiten. Pleiten tegen (massale)
immigratie op zichzelf is alleen daarom al niet onrechtmatig of onwettig, wat de
ijveraars voor immigratie ook suggereren. Zo luidt artikel 2 van de Nederlandse
Grondwet: ‘1. De wet regelt wie Nederlander is. 2. De wet regelt de toelating en
uitzetting van vreemdelingen. 3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag.
Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven. 4. Ieder heeft
het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.’
Voor goed begrip: artikel 2 is niet ondergeschikt aan artikel 1, het
non-discriminatieartikel, waarop voorstanders van immigratie zich veelvuldig
beroepen. Maar ook als Grondwet of internationaal recht anders inhield, betekent
dat niet dat afvalligen dienen te zwijgen. Wie eist dat iemand, een vrije burger, de
Grondwet eert, handelt zelfs in strijd met de Grondwet, en wel met artikel zeven,
waarin de vrijheid van meningsuiting vastligt. Kamerlid Eimert van Middelkoop
(GPV) schreef erover: ‘Niemand in ons land is verplicht volkomen kritiekloos alle
bepalingen van de Grondwet te onderschrijven. [...] Abraham Kuyper heeft eens
gezegd dat hij de Grondwet aanvaardde om haar te veranderen.’ Zo is het: de
Grondwet bindt (verticaal) de overheid, niet (horizontaal) de burgers. Bovendien is
Kuypers streven gehonoreerd en is de Nederlandse Grondwet - helaas, overigens om de haverklap gewijzigd.
Over de wenselijkheid van een effectief en humaan asielbeleid kan geen
misverstand bestaan. Maar de Nederlandse asielpraktijk (en die van enkele andere
EU-landen) heeft
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daar niets mee te maken. De asielregels bezwijken onder de toeloop en aanspraken
van gewone immigranten en de manoeuvres van stuurloze bureaucraten en
chicanerende politici. Het oneigenlijke gebruik dat individuele ‘asielzoekers’ van
het asielrecht proberen te maken, is zonder uitzondering te begrijpen. Verwijtbaar
is een politiek die toelaat dat het asielrecht, zorgvuldig vastgelegd in de Conventie
van Genève, wordt verkwanseld. Waar het om gaat is, dit - essentiële - recht te redden
uit handen van de rekkelijken en opportunisten. We weten niet waar we het ooit nog
echt voor nodig hebben.

8
Het is absurd het afwijzen van - ongecontroleerde, onwettige - immigratie, of van
de idee Nederland tot immigratieland om te vormen, als racistisch te bestempelen,
zoals immigratievoorstanders niet zelden doen. Racisme, voor de goede orde, is het
op biologische gronden superieur achten van de ene mens boven de ander en mensen
op die grondslag (ongelijk) behandelen. Wie tegen immigratie is, of tegen een
bepaalde immigratiepolitiek, of juist de afwezigheid daarvan, is echter niet
automatisch tegen de immigrerende personen (veelal trouwens ‘Kaukasiërs’, dus van
hetzelfde ‘ras’, het woord alleen al, als autochtone Nederlanders). Het is nuttig steeds
onderscheid te maken tussen beleid, of gebrek daaraan, en de betrokkenen. Toch is
een logisch onhoudbare dubbele gelijkstelling - wie tegen immigratie is, is tegen
immigranten en wie tegen immigranten is, is een racist - de debatingtruc die
‘extreem-links’ in het immigratiedebat toepast.
De discussie over (voortgaande) immigratie in Europa is

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

74
legitiem, verzet ertegen niet te reduceren tot racisme of xenofobie. Er is iets
fundamenteels aan de orde: de toekomst van de Europese natiestaat, tegelijk
verzorgingsstaat (niet voor niets tot nu toe gebonden aan de natiestaat). Ook is in het
geding de staatkundige democratie zoals we die nu nog kennen. Deze vooronderstelt
een ‘volk’ als zetel van de soevereiniteit. Geen ‘natuurlijk’, etnisch volk, maar een
uit gedeelde ervaringen gevormde nationale gemeenschap, die ook eenheid van
solidariteit is. Niet alleen ‘extreemrechts’ zou over het ongewisse nationale
toekomstperspectief ongerust moeten zijn.
De veranderingen op nationaal niveau worden gecompleteerd door
machtsverplaatsing naar een ondoorzichtig Europees ‘centrum’. In die Europese
context woedt onder meer een botsing tussen recht (strohalm van de kleine staten)
en macht (prerogatief van de groten), plus - voor wie braaf en wettisch zijn machtsverlies van de politiek aan de rechter. Op nationaal-statelijk niveau valt steeds
minder te beslissen. Waar wel besloten wordt, in Brussel, is sprake van beperkte
parlementaire controle. Zo ontstaat een nieuwe Obrigkeitsstaat - eerder ambtelijk
dan politiek van signatuur, top down, met geringe verantwoordingsplicht jegens de
burgers, aangevuld door betrekkelijk ongecontroleerde parastatelijke en supranationale
instellingen.
De Franse diplomaat Jean-Marie Guéhenno voorzag ‘het einde van de democratie’,
een politiek systeem dat, verbonden als het is met soevereine staten, verdrongen raakt
door een nieuw (Romeins) Rijk met een vaag, meerledig centrum, diffuse
machtsconstellaties en permeabele grenzen. De volkssoevereiniteit, grondslag voor
de democratie, verdampt, soevereine burgers worden (weer) onderdanen. Staten gaan
steeds minder over wat essentieel statelijke functies en bevoegdheden waren
(staatsburgerschap, grens-
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bewaking, externe veiligheid, wet- en regelgeving op velerlei gebied, rechtspraak,
economische ordening). Misschien weet de politieke klasse dit allemaal, hoewel ze
daar weinig blijk van geeft. De burgers weten het nauwelijks. Met elkaar handhaven
we de illusie van een reëel bestaande democratie, van electorale zeggenschap, van
politieke greep op ons bestaan.
Wie beargumenteert dat rechts met de belaagde natiestaat en verdampende
democratie een serieus punt in handen heeft, gaat voor extreem-rechts door of heet
een sympathisant van die richting. Het is tekenend voor een opinieklimaat dat open
debat slechts tandenknarsend toestaat. Met de strategie van de diskwalificatie, om
niet te zeggen denunciatie, onttrekt een linkse Sprachherrschaftsklasse zich,
argumentloos, aan de verantwoordingsplicht die het hart van de democratie is. Zo
krijgt niemand bijvoorbeeld te horen waarom het zo'n geweldig idee is om van een
uit zijn voegen barstend land als Nederland een ‘echt’ immigratieland te maken.
Kennelijk gaat het de exponenten van de juiste gezindheid, de ‘goede mensen’, niet
om een confrontatie van meningen en opvattingen, ‘waarheidsvinding’ zo men wil.
De gelovigen rekenen het vooral tot hun taak ‘slechte mensen’, de ketters, te
identificeren en na te wijzen.

9
Het afwijzen van immigratie wordt zelfs per definitie als vorm van psychopathologie
voorgesteld. Niet zoiets geborneerds als ‘afkeer’ van vreemdelingen, nee, ook het
beargumenteerd afwijzen van immigratiebeleid of onderdelen ervan. Het denunciëren
der tegenstanders loopt via
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hun pathologisering. Wie tegen is, welke motieven en argumenten iemand ook voor
dat standpunt heeft, is vervuld van vreemdelingenhaat, xenofobie, hunkert naar een
sterke leider, wijst uit mentale rigiditeit het vreemde en afwijkende af. Zulke mensen,
het spreekt bijna vanzelf, hebben hard professionele hulp nodig om op het rechte pad
te komen, als het even kan in de vorm van voorlichting, maar zo nodig door
resocialisatie met behulp van justitie.
Het pathologiseren van dissidenten is een erfenis van de Frankfurter Schule, die
combine van Marx en Freud, van vervreemding en het onbewuste, die intellectueel
opgang maakte in de jaren zestig. Wetenschappelijk zijn deze inzichten van de
Frankfurters al lang en breed ten grave gedragen, maar zij werpen, in gevulgariseerde
vorm, een schaduw van onaantastbare deskundigheid en morele autoriteit over het
immigratie- en vreemdelingendebat. De kern van de pathologisering is de ontkenning
van het politieke karakter van de tegenstand. Wie tegen is, is gestoord, scoort wetenschappelijk vastgesteld! - hoog op de fascismeschaal, het aardstralenkastje van
de nazaten van de Frankfurters.
Het zou een zegen zijn als dit hovaardig simplisme de vreemdelingendiscussie
niet langer bij de strot hield. Immigratie is fundamenteel een politiek issue, verzet
ertegen is niet tot een psychische afwijking te reduceren. Wie tegen massale
immigratie is, of tegen de ideologie van het multiculturalisme, is niet per se ziek of
gestoord, men is slechts andere dan de thans heersende meningen toegedaan.
Afwijkende meningen behoren op hun merites te worden bestreden, met inhoudelijke
argumenten, niet via het diskwalificeren - ad hominem, door pathologisering en
etikettering - van wie ze huldigen. De eis standpunten met argumenten te omkleden
en op elkaars argumenten in te
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gaan, geldt uiteraard voor- en tegenstanders (en wie daartussenin zitten, want het
debat is gelukkig niet tot een eenvoudig voor of tegen te verengen). Tegenspraak
brengt ons verder.
De Nederlandse natie, haar samenstelling en toekomst, is bij uitstek een politiek
onderwerp. Juist omdat we al eeuwen, op Tollens (‘Wie Neêrlands bloed...’) na dan,
geen natuurlijk, biologisch natiebegrip kennen, is het lidmaatschap van de natie een
politieke kwestie. Het is geen noodlot, zoals ‘bloedbanden’, maar iets wat een
beslissing vergt. Alleen een biologisch natiebegrip, dat van nationaliteit etniciteit
maakt, kan het zonder discussie en politieke beslissingen stellen.

10
Met de nieuwe Vreemdelingenwet komt in 2000 parlementair-politiek een voorlopig
einde aan een even verholen als stekelig debat over wat het land overkomt en de
gevolgen ervan, op korte en langere termijn. De wettelijke afronding is de verdienste
van Job Cohen (en van PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert, die na de
Kamerverkiezingen van 1998 snel een nieuwe wet eiste). De staatssecretaris van
Justitie ‘doet het goed’, zoals het in Den Haag heet. Cohen komt daarmee in
aanmerking voor hogere ambten. Niet omdat hij, in enige reële betekenis van dat
woord, ‘greep’ aan het krijgen is op het asielvraagstuk, maar omdat hij, charmant,
wendbaar, zonder negatieve opwinding, de kwestie for the time being politiek
hanteerbaar heeft weten te maken. Meer vroeg ‘Den Haag’ ook niet na een
uitputtingsslag van jaren waarin PvdA en VVD de loopgraven nooit verlieten en de
kwestie geblokkeerd raakte. Hoe
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krachtiger Bolkesteins argumenten en hoe groter zijn electorale succes, des te
hardnekkiger het verzet van de PvdA tegen een strikter vreemdelingenbeleid.
Die jaren van stagnatie, van PvdA-blokkades, zijn ten slotte bekroond met een
Vreemdelingenwet die vooral aantoont dat beide hoofdrolspelers het in deze kwestie
met elkaar niet eens konden of wilden worden. De wet is geen compromis, maar een
afspraak om het oneens te blijven en de kwestie in hemelsnaam verder zoveel mogelijk
te laten rusten. Er komt één vluchtelingenstatus, sneller dan nu toegekend, waardoor
er korter in asielzoekerscentra hoeft te worden rondgehangen, en er komen, tenminste
in theorie, kortere procedures en minder beroepsmogelijkheden. Zo kan de VVD
stellen dat economische immigranten niet door de procedure komen (mits correct
uitgevoerd), en kan de PvdA het geloof handhaven de laatste der rechtvaardigen te
herbergen.
De vraag is waarom de kwestie uiteindelijk is gepacificeerd, partijpolitiek althans.
Wierp de PvdA, Melkert, de handdoek of deed na Bolkesteins vertrek, de VVD dat?
De ‘asielvrede’ lijkt voortgekomen uit het besef bij de antagonisten dat de strijd
zonder winnaar zou blijven. Bij de meegaandheid van de VVD speelde ook Bolkesteins
gang naar Brussel mee, een gunstig moment om de partijkoers stilaan te verleggen.
Frits Bolkestein liet de VVD groeien dankzij de vreemdelingenkwestie, maar wist
zijn electorale winst op dit punt niet in nieuw beleid om te zetten. Met zijn
uitgesproken opvattingen trok Bolkestein weliswaar kiezers aan, maar hij stootte ook
veel potentiële VVD-stemmers af. Bolkestein belette de verdere opmars van de VVD
en blokkeerde daarmee een eventueel VVD-premierschap.
Het zal Hans Dijkstal, Bolkesteins opvolger als fractie-
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leider van de VVD, niet gebeuren. Met zijn steun voor de uiteindelijk weinig
veranderende, veel consoliderende Vreemdelingenwet demonstreerde hij dat de
‘missie’ van Bolkestein niet de zijne is. Daarbij komt dat de verkiezingen van 1998
de Tweede Kamer een ‘linkse’ meerderheid bezorgden, waardoor de positie van de
VVD is verzwakt. Aan het vreemdelingenvraagstuk is politiek gewoon geen eer meer
te behalen. Door de nieuwe Vreemdelingenwet te steunen, legde Dijkstal bovendien
een fundamentje onder verdere Paarse samenwerking en een VVD-premier. Voor de
PvdA golden vergelijkbare redenen. De afgelopen jaren hebben ook geleerd dat niet
de politiek, maar de rechter in vreemdelingenzaken beslist. Waarom zou je politieke
strijd leveren als je in de rechtszaal toch je zin krijgt?
De nieuwe Vreemdelingenwet zal aan de feiten nauwelijks iets veranderen.
Immigranten, onder wie velen die zich - er zijn nu eenmaal weinig legale
immigratiemogelijkheden - als asielzoeker aandienen, zullen naar dit dichtbevolkte
land blijven toe komen en zich er op de een of andere manier ook weten te vestigen.
Een belangrijke les van de jaren negentig is immers dat de staat maar weinig
zeggenschap ambieert in een lastige zaak als deze. Men hoeft maar te denken aan de
afwezigheid van een praktisch, werkbaar uitzet- en terugkeerbeleid.

11
Overal in Europa loopt het machtsbereik van nationale staten terug. De armslag van
nationaal-politieke instituties slinkt, die van internationale, tussen- of bovenstatelijke,
instellingen op grondslag van ‘verdragsverplichtingen’ neemt toe. Op
vreemdelingengebied staat tegenover het
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machtsverlies van de nationale staat vooralsnog een EU-rechtsvacuüm. Het is op dit
punt in Europa ieder voor zich, met zelfzuchtige ‘beleidsconcurrentie’ tot gevolg:
als anderen zo onnozel willen zijn, laat ze het dan ook maar zelf opknappen... Volgens
dit principe ontpopte het Europa zonder grenscontroles, ‘Schengen’, zich voor
Nederland tot een faliekante misgreep. Niet wat de ongehinderde voortgang van
handelsstromen betreft, dat lukt uitstekend. De hindernissen zijn zo gering dat de
stromen allerlei contrabande, ook mensen, met zich meevoeren. ‘Schengen’ is typisch
ook geen regeling die lekker anticipeerde op de val van de Muur, waarmee
West-Europa van rugdekking in het Oosten werd beroofd. Nederland bevindt zich
door ‘Schengen’ aan de ‘ontvangende kant’ van een systeem van ‘afspraken’ dat
landen beloont voor het door- en afschuiven van problemen.
Onvermijdelijke - internationale - machtsverschillen leiden tot ongelijke
rechtsbedeling. In theorie geldt in het verkeer tussen staten, ook binnen de hoofdzakelijk communautaire - EU, het ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Maar in
de praktijk mag de prins dikwijls wat de os niet is toegestaan. Beperkt die os,
Nederland, ook nog eens zijn eigen handelingsruimte, of hengelt hij naar een
prominentere positie in de statengemeenschap dan nuchter beschouwd bij zijn maat
en stand past, dan ontstaat als vanzelf een onevenredige internationale lastenverdeling
- deels zelf opgelegd of uitgelokt, deels als gevolg van nationale onmacht tegenover
‘natuurlijke’ internationale machtsverschillen.
Door een combinatie van elkaar aanjagende, specifiek nationale en algemeen
internationale mechanismen heeft het asielzoeken hier een grotere vlucht genomen
- zelfs absoluut - dan in vrijwel alle andere EU-landen. Onberispe-
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lijke opvattingen over internationale verplichtingen voegden zich bij doelmatige
institutionele opvang. Activistische advocaten, zaakwaarnemende academici en
rechters die zonder veel terughoudendheid politieke beslissingen nemen, konden,
geholpen door een imperialistische professionele ideologie, het asielrecht naar hun
hand zetten. Ook onzekerheid over de rol van de (nationale) overheid droeg ertoe
bij dat de ‘lege stoel der macht’ door onbevoegden werd beklommen. Een ontzuild
partijpolitiek bestel dat kampt met verlies aan legitimiteit en afnemende politieke
participatie, heeft het oogluikend toegelaten. Het maakt het systeem vatbaar voor de
avances en aanspraken van special interests, waaronder de asiellobby. Zij verschaffen
politici de - legitimerende - illusie een authentieke maatschappelijke achterban te
hebben.
De asielkwestie, zeker de onevenredige omvang ervan in Nederland, is
symptomatisch voor een gestage ‘ontstatelijking’ van de overheid en, als complement
daarvan, de verstatelijking van de maatschappij. Door de sluimerende politieke
legitimiteitscrisis onzeker geworden over haar positie en potentie, heeft de overheid
het asielvraagstuk feitelijk uitbesteed aan een ‘gepassioneerde minderheid’ van
zaakwaarnemers en andere professionele do-gooders. Zij konden grote invloed
uitoefenen op het asiel- en vreemdelingenbeleid door hun bevoorrechte toegang tot
politieke partijen, overheid en beleidsmakers.
Dit uitbestedingsmodel heeft een nieuw middenveld voortgebracht van
verzelfstandigde, op afstand geplaatste, semistatelijke organen als de Immigratie en
Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA),
quasi-particulier initiatief (VluchtelingenWerk Nederland) en andere ‘autonome’
actores als ‘gratis’ rechtshulpadvocaten. Dit middenveld belichaamt de overheid in
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haar minst grijpbare, minst aansprakelijke gedaante: de postmoderne overheid. Staat
en maatschappij lopen onontwarbaar door elkaar, verantwoordelijkheid verdampt en
verantwoordingsplicht verdwijnt. Het ‘middenveld’ is, als uitvoerder, als lobby en
actiegroep, in al zijn vezels verbonden met een weliswaar regulerende en
subsidiërende, maar tegelijk machteloze overheid.

12
Het asielbeleid is geen ontsporing, een kleine ongerechtigheid op het smetteloze
blazoen van een kerngezonde democratie. Het is, integendeel, een symptoom van
een al jaren durende politieke crisis. Het tijdperk van de verzuiling ligt ruimschoots
achter ons zonder dat zich een levensvatbare opvolger heeft aangediend. De
massapartijen, ook voorheen al klein in vergelijking met het buitenland,
verschrompelden tot kaderpartijtjes, functioneel nauwelijks meer dan
kiesverenigingen. De Nederlandse particratie vertegenwoordigt hoofdzakelijk zichzelf,
kent leden noch partijleven. Het ‘nieuwe regime’ is weinig representatief, autistisch.
Paars, sinds 1994 aan de macht, heeft het alleen maar erger gemaakt. Het historisch
compromis tussen economische vrijheid en verzorgingsstaatsocialisme bevestigde
voor Nederland wat zich met de ineenstorting van het communisme op wereldschaal
had voorgedaan: de triomf van het liberalisme, politiek en economisch, en daarmee
het einde van rivaliserende politieke opvattingen.
In dit politiek-ideologische vacuüm diende de vreemdelingenkwestie zich opnieuw
aan. Terwijl de komst van ‘gastarbeiders’ in de jaren zestig zo'n vier decennia na
dato nog altijd, volgens het principe der ketenmigratie, jaar in jaar
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uit nieuwe nieuwkomers aanvoerde, tekende zich begin jaren negentig een nieuw
fenomeen af: immigratie onder het mom van asiel zoeken. De economische
vluchteling, afkomstig uit de derde wereld, deed zijn intrede in Nederland en elders
in het Westen. Het klinkt merkwaardig, maar in veel opzichten kwamen de nieuwe
asielzoekers als geroepen, want ze gaven Europees-links na het echec van de
Maakbare Samenleving een nieuw ‘defining issue’ in handen.
Het beheer van de economie onderscheidde links niet langer van rechts - men
denke ook aan de veel beleidsverschillen neutraliserende EMU-criteria. Zelfs het
management van de verzorgingsstaat leverde geen onoverbrugbare
links-rechtstegenstellingen meer op. Met behulp van de ‘vreemdeling’ kon links zich
desondanks als wezenlijk beter en menselijker, in morele zin wel te verstaan, dan de
politieke concurrentie presenteren. De vreemdelingenkwestie markeerde het
internationalisme en universalisme van links en bevestigde zijn door de (herinnering
aan de) Tweede Wereldoorlog gestaalde antiracisme. De praxis van de immigratie
werd in no time voorzien van de theorie van het multiculturalisme, de
opvolgerideologie voor de Maakbare Samenleving. Opnieuw was links de vroedvrouw
van de geschiedenis en begreep het beter dan ieder ander de tekenen des tijds en de
maatschappelijke dynamiek, die onafwendbaar tot een postnationaal, multicultureel
maatschappijtype zal voeren.
Meteen vanaf 1994 heeft de nieuwe funderende tegenstelling het Paarse regeren
vergiftigd. De PvdA profileerde zich door Bolkesteins VVD te demoniseren en
discrediteren - om van de CD van Hans Janmaat nog te zwijgen. Op zijn beurt
attaqueerde Bolkestein in verkiezingstijd het neo-internationalisme van de PvdA.
De VVD groeide uit
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tot de op een na grootste partij van het land. Maar met dat verkiezingssucces konden
de liberalen nauwelijks een kant uit. Politiek blokkeerde het eerder een restrictief
toelatingsbeleid. De ironie van het geval wil ook nog dat beperking van immigratie
ideologisch geen liberaal thema is. Liberalen hangen vrijhandel, vrije markten en
vrij kapitaalverkeer aan, en in het verlengde daarvan het vrije verkeer van mensen.
In principe althans. De wetten van vraag en aanbod moeten een efficiënte allocatie
van ‘handen en hoofden’ over landen en continenten bepalen - herkomst, geschiedenis,
taal en cultuur, daar heeft het (economisch) liberalisme weinig boodschap aan. The
Economist draagt deze gospel al lang blijmoedig uit.
Liberalen zijn in de - Nederlandse - praktijk tegen immigratie als de economie
daar geen baat bij heeft. Is er geen tekort aan arbeidskrachten, dan leidt immigratie
immers niet tot inkomens uit arbeid, maar tot afhankelijkheid van uitkeringen en tot
nodeloze overdrachtsuitgaven. Zodra de economie er echter om vraagt, ijveren
liberalen voor de toelating van buitenlandse arbeidskrachten. Weliswaar kent
Nederland een ‘stille reserve’ van om en nabij een miljoen mensen, maar de bestaande
regels beletten hun effectieve mobilisatie. Dat maakt de aanvoer van nieuwe, willige
arbeidskrachten onweerstaanbaar. De verzorgingsstaat dwarsboomt, en niet alleen
in tijden van groei en bloei, de economie.

13
Het liberale standpunt past bij het dominante ‘economisme’, het primaat, in alles,
van de economie. Hedendaags links deelt dit niet; zelfs analytisch verwaarloost het
de
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‘productieverhoudingen’. Links vat immigratie ‘postmodern’ op, niet in termen van
economische noodzaak, maar als ‘bovenbouwverschijnsel’ en cultureel experiment.
In de jaren tachtig en negentig, toen immigratie geen enkele economische noodzaak
had, ‘rationaliseerde’ links het fenomeen door het aan te prijzen als culturele
verrijking. Een verlegenheidsargument, maar ook de voorbode van de nieuwe heilsleer
van het multiculturalisme. Links is verward in zoverre het dit culturele,
voluntaristische standpunt omhelst, maar eveneens het economisch-deterministische
inzicht aanhangt dat immigratie het ‘onvermijdelijke’ gevolg is van mondialisering
en ongelijke welvaartsverdeling in de wereld. Immigratie is een bovenbouwfenomeen,
maar toch ook een beetje onderbouw.
De ontkoppeling, praktisch en conceptueel, van economie en immigratie heeft
geleid tot ‘het multiculturele drama’ dat Paul Scheffer begin 2000 aan de orde stelde.
Aantallen mochten er bij de (asiel)immigratie onder geen beding toe doen. Discussie
over de getalsmatige kant van gezinsvorming en -hereniging stond helemaal buiten
iedere (morele) orde. De Nederlandse immigratie in de jaren tachtig en negentig gezinshereniging en -vorming, naderhand ook asielimmigratie - stond grotendeels
los van de arbeidsmarkt. Honderdduizenden kwamen het land binnen zonder over
bruikbare kwalificaties voor de Nederlandse arbeidsmarkt te beschikken, dus zonder
economisch perspectief. In de race tussen integratie en immigratie werd integratie
de onvermijdelijke verliezer.
Wie integratie en emancipatie wil, zal bij de economie moeten beginnen en
immigratie met (de noden van) de arbeidsmarkt moeten verbinden. Integratie zonder
ruggensteun van economie, werkplek en arbeidstaak, de voortbrenging zogezegd, is
een menselijkerwijs te zware opgave
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- voor wie ook. Historisch gezien begint integratie altijd met de arbeid. Mensen
scherpen hun kunnen aan taken, ontlenen zelfvertrouwen aan hun nieuwe
vaardigheden en a job well-done. Naast een hoog ‘psychisch inkomen’ levert een
baan bijna altijd ook een beduidend beter gewoon inkomen op dan een uitkering.
Deze jaren van hoogconjunctuur tonen dit eens temeer aan. Vaak wordt beweerd dat
de booming economie in de inkomenssfeer denivellerend is. In feite nivelleert zij
echter doordat velen, onder wie veel allochtonen, een uitkering voor een betaalde
baan kunnen inwisselen.
Toch heeft ‘het beleid’ nieuwkomers hier veelal met de onhaalbare, dus wrede
taak opgezadeld zich los van de economie sociaal-cultureel te integreren. Vanaf de
jaren zeventig is het Nederlandse integratiebeleid culturalistisch geweest. Mensen
moesten zich aan hun haren omhoog zien te trekken, dikwijls zonder baan en inkomen
uit arbeid. Terwijl de banengroei stagneerde en de nieuwe kenniseconomie steeds
hogere eisen aan werknemers stelde, ‘importeerde’ Nederland hoofdzakelijk
ongeschoolden uit onderontwikkelde gebieden. Omdat zij het recht hadden hier te
zijn. Zij belandden te vaak in een ontregelend, tot niets verplichtend ‘rijk van de
vrijheid’ in plaats van in de emancipatoire omgeving van taak en verplichting, Marx'
‘rijk van de noodzaak’.

14
Het is een raadsel hoe links ertoe kon komen immigratie en integratie als een
bovenbouwverschijnsel op te vatten. Dat is wat sinds de jaren zeventig is gebeurd.
Integratie werd een culturele opgave, een kwestie van goede wil,
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voorlichting, ‘motivatie’, mentaliteit, onderwijs - een opgave dus die mensen zonder
economie, zonder werk geacht werden te kunnen bolwerken.
Het raadsel laat zich deels begrijpen uit de - ideologische - verwarring waaraan
links in de jaren zestig en zeventig ten prooi viel. Onder invloed van de waarden van
de tegencultuur heroriënteerde het zich op de betekenis van werk en op het klassiek
linkse primaat van de economie. De flirt met ‘postmateriële’ waarden werd heviger
door de stagnerende economie na de olieschokken van de jaren zeventig en tachtig.
De postindustriële economie liet weliswaar productiviteitsgroei zien, echter ook
gedempte, zelfs negatieve werkgelegenheidsgroei. Angst voor baanloze groei aan
de ene kant, groeiende productiviteit en hoop op het aanstaande ‘rijk van de vrijheid’
aan de andere, leidden tot wat wel het ‘demobiliseren van het leger van de arbeid’
is genoemd. Kort werken en lage arbeidsmarktparticipatie kenmerkten de Nederlandse
economie. Veel immigranten waren al gedemobiliseerd voordat ze dienst hadden
kunnen nemen en kwamen als overtolligen naar Nederland.
Had er een koppeling bestaan tussen economie en immigratie, dan waren
nieuwkomers, if any, hoofdzakelijk in de marktsector terechtgekomen. De overheid
had slechts een marginale rol gekregen bij hun ‘opvang’. Zo gaat het meestal in
traditionele immigratielanden. Doordat immigranten hier in ruime mate buiten de
wereld van het werk bleven, werden zij de overheid tot aanhoudende zorg. De
(neo)liberale versobering van de verzorgingsstaat uit de jaren tachtig en negentig is
in Nederland deels gepareerd door de institutionalisering van nieuwe
verzorgingsbehoeften die immigratie op zijn Hollands met zich meebracht. Het
betekende het behoud van (linkse) overheidsbanen voor linkse mensen: hoog
opgeleiden met een ar-
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beidsmarktpreferentie voor overheid en quartaire sector.
‘Immigratie zonder economie’ paste ook in de worsteling van links in de jaren
tachtig met de verzorgingsstaat en de noodzaak om daarin tot een betere verhouding
tussen rechten en plichten te komen. De verzorgingsstaat werd door links
verabsoluteerd en jarenlang bejegend zonder veel acht te slaan op zijn economisch
draagvlak. Tegelijk heroriënteerde links zich op zijn doelen, rol en achterban, op het
‘culturele’ belang van werk en de nadruk die in een postmateriële samenleving op
culturele waarden ligt. Immigratie was economisch overbodig, maar steun ervoor
was als politiek-cultureel statement niettemin heel bruikbaar. Die getuigde van
culturele openheid, postmoderne vernieuwingsdrang, van nieuwe, postnationale
solidariteit en inclusiviteit: het oude, sleetse gelijkheidsideaal in een fraai nieuw
jasje.

15
Scheffers ‘multiculturele drama’ komt regelrecht voort uit de koker van dit
culturalisme. Het is het gevolg van de stelselmatige verwaarlozing van de economie
als integratiefactor. Over de destructieve gevolgen van baanloze existenties, schrijft
de Amerikaanse socioloog William Julius Wilson met pijnlijke precisie in zijn boek
When Work Disappears. The World of the New Urban Poor (1996). Nederland
‘importeerde’ jarenlang arbeidskrachten voor wie in een postindustriële economie
feitelijk geen emplooi bestond. Daar kunnen geen taalcursussen,
inburgeringsprogramma's en ‘gelijke’ onderwijskansen (op zwarte scholen weliswaar)
tegenop. In principe nuttig, zulke culturele voorzieningen, maar nogal zinledig, zeker
voor de eerste

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

89
generatie, als er geen banen beschikbaar zijn.
Blijven integratie en emancipatie vervolgens achterwege, dan dienen zich bijna
als vanzelf theorieën van culturele deficiëntie aan. Het gebeurt telkens weer tijdens
perioden van grote werkloosheid. Het spookbeeld van de ‘shiftless poor’ houdt
‘culturele’ tekortkomingen van de werklozen verantwoordelijk voor hun lot.
Gevestigden moraliseren over de povere bagage van nieuwkomers. In de regel zijn
echter niet de armen het probleem, maar de toestand van de economie en de stand
van de conjunctuur. Daarmee is niet gezegd dat die relatie statisch is. Ongeletterde
boeren hebben inderdaad weinig te zoeken in een geavanceerde economie. De
tienjaarlijkse Amerikaanse volkstellingen laten zien dat de scholingskloof tussen
immigranten en de ‘autochtone’ beroepsbevolking sinds begin twintigste eeuw sterk
is toegenomen. Daarmee groeide de inkomenskloof tussen beide categorieën.
Censusgegevens tonen ook aan dat eerstegeneratie-immigranten met het laagste
scholingsniveau, het grootste beroep op publieke bijstand doen.
Misschien de bekendste deficiëntietheorie is die van de sociologen Daniel P.
Moynihan en Nathan Glazer in Beyond the Melting Pot. De mislukte integratie van
zwarte Amerikanen weten zij aan tekortkomingen in het zwarte gezinsleven. Daarbij
doelden zij op de afwezigheid van de vader in een groot aantal van die gezinnen. Het
lijdt geen twijfel dat die gezinsstructuur een desastreuze invloed heeft op de zwarte
gemeenschap. Wilson legt echter sterk de nadruk op de economische oorzaken werk dat de steden verliet - van dit sociaal-culturele falen.
Paul Scheffers alarmerende ‘Het multiculturele drama’ bevat een deficiëntietheorie
à la Glazer en Moynihan. Niet de gezinsstructuur van de immigranten is volgens
Scheffer echter debet aan hun tekortschietende integratie, maar het
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geloof van velen van hen, de islam. De Nederlandse samenleving heeft het deze
immigranten bovendien niet gemakkelijker gemaakt door er een zo vergaand cultuuren waarderelativisme op na te houden, ook al is dit vaak schijn, dat niet duidelijk
wordt gemaakt voor welke normen en waarden Nederland zelf staat. De ontvangende
samenleving doet zo nog een schepje boven op de ‘culturele’ zwakte van veel
immigranten. Scheffer verwijt samenleving en overheid vervolgens dat zij de urgentie
van het resulterende probleem niet inzien. Een ‘multicultureel drama’ voltrekt zich
voor onze ogen, maar niemand doet er iets steekhoudends aan.

16
In Nederland heeft zich inderdaad een drama voltrokken, niet het drama van Scheffer
echter, maar een economisch, demografisch en, gewoon, menselijk drama. Op grote
schaal zijn hier mensen toegelaten wie geen serieus emplooi wachtte, maar een
gesubsidieerd bestaan in de marge van de samenleving. Dan is het bijna blaming the
victim als we het ‘falen’ van deze overtollige nieuwkomers wijten aan hun verkeerde
culturele bagage. Hoe hadden zij en hun nakomelingen zich in het vacuüm van hun
arbeidsloze bestaan kunnen ontpoppen als gezochte arbeidskrachten en snelle
studenten? Moslim of niet, al of niet behept met nuttige kennis van onze vaderlandse
geschiedenis en grondig onderwezen in de ‘christelijke en maatschappelijke deugden’
uit het oude onderwijsartikel van de grondwet, het had weinig uitgemaakt.
Dit wil niet zeggen dat Scheffers artikel van geen belang was. Het diende als
katalysator in een slepende discussie en
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het wees eens temeer op de ‘socialisatiezwakte’ - voor nieuwkomers - van de
Nederlandse samenleving en cultuur. Maar het echte drama is dat we in Nederland
al heel lang een cultureel georiënteerd integratie-debat voeren - al minstens sinds de
introductie van het befaamde ‘integratie met behoud van eigen cultuur’ in de jaren
zeventig - maar dat een immigratie-debat nog altijd gemeden wordt. Dat debat zou
moeten doen wat in de woordenstrijd volgend op Scheffers stuk angstvallig werd
vermeden, zoals André Roelofs in de Volkskrant naar aanleiding van het eraan gewijde
Kamerdebat opmerkte, namelijk zich richten op aantallen. Precies wat klassieke
immigratielanden doen.
Links wilde en wil hier niet aan. Paul Kalma's aanval had zelfs het uitgesproken
oogmerk zo'n kwantitatief debat over immigratie te taboeïseren. Het debat over de
nieuwe Vreemdelingenwet ging in laatste instantie wel over aantallen. Het werd op
kousenvoeten gevoerd, alsof het om iets anders ging. Het Scheffer-debat ging ten
onrechte bijna uitsluitend over culturele en maatschappelijke hoedanigheden. Ook
dat werd omzichtig gevoerd. Het ene debat zonder het andere is bovendien vrij
zinloos.
Cultuur en subcultuur van immigranten zijn ondergeschikte factoren voor hun
succesvolle ‘integratie’ - daarvoor zijn hun opleidingsniveau en de locomotief die
economie heet bepalend. Ons culturalisme is een drogbeeld annex sta-in-de-weg.
We gebruiken het om uiterst medemenselijk ‘inclusief’ te kunnen zijn en om
ruimhartig geen scherpe grenzen te hoeven stellen aan immigratie. De receptie van
Scheffers stuk bevestigde deze neiging alleen maar. Scheffer schreef met zo veel
woorden dat te grote aantallen immigranten integratie dwarsbomen. Maar wat een
debat over integratie en immigratie had moeten zijn, ging bijna uitsluitend over
integratie.
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De huidige tijd van hoogconjunctuur is fascinerend. Bijna een experiment onder
laboratoriumcondities. Indien de berichten niet bedriegen, is een vrij sterke daling
van de allochtone werkloosheid aan het plaatsvinden. Als er maar vraag naar arbeid
is. ‘It's the economy, stupid,’ om met Clinton te spreken. Meer dan (gedwongen)
acculturatie zal een langdurig gunstige arbeidsmarkt tot groeps- en individuele
emancipatie leiden. Ook succesvolle immigrantengemeenschappen in de VS behielden
lang hun eigen taal en cultuur. Maar hopelijk zullen veel jonge allochtonen zich via
de bloeiende economie bevrijden uit hun culturele kerkers en etnische kluisters. De
deficiëntietheorie is weliswaar niet geldig, maar opgaan in het grotere geheel van de
ontvangende samenleving blijft een aantrekkelijk ‘modern’ perspectief.

17
Eind goed al goed? Nee, daarvoor krijgt Nederland, zo klein als het is, nog steeds te
veel hooi op de vork. Asielzoekers blijven deze kant uit komen, gezinshereniging
en -vorming gaan vrolijk verder, vele duizenden Antillianen zullen op goede gronden
de weg naar het oude moederland weten te vinden. Demografen claimen dat zij
nauwkeurige bevolkingsprognoses voor de komende decennia kunnen doen, maar
hun uitspraken, met permissie, berusten op drijfzand. Tien jaar terug konden die
demografen zelfs nog niet vermoeden dat Aziaten - Afghanen, Irakezen, Iraniërs de thans snelst groeiende groep allochtonen in Nederland zouden gaan vormen.
Zomin kunnen zij nu weten welke landslieden daarvoor over tien jaar in aanmerking
komen.
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Feit is dat de hoogconjunctuur de immigratiekwestie verzacht. Meer nog, zij
transformeert in veler denken immigratie van probleem tot oplossing. Steeds vaker
wordt immigratie door belanghebbenden - middenstand, horeca, zorg, de ICT-sector
- als panacee afgeschilderd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zet de achterdeur wagenwijd open terwijl het ministerie van Justitie de voordeur al
op een kier heeft staan. Ons welbehagen dempt de altijd al geringe bereidheid tot
politieke strijd. Het gaat goed met Nederland. In de ijlheid van de hoogconjunctuur
verschrompelen, net als het financieringstekort, de majeure kwesties van gisteren tot
wissewasjes. Wie zeurt bij al die voorspoed over die ‘paar’ gretige mensen meer of
minder in Nederland, de nog altijd hoge inactiviteit van immigranten, ook de
asielzoekers, het niet aanboren van een stille reserve van een miljoen werknemers,
het volbouwen van nog wat restanten open land. Tot de volgende laagconjunctuur.
Dan zien we wel weer.
Soms lijkt er plotseling beweging in het starre front van de immigratiestrijd te
komen. In het voorjaar van 2000 stond er een vraaggesprek in Het Parool waarin
D66-Kamerlid Boris Dittrich meedeelt dat ‘Nederland te vol’ wordt. Boris Dittrich,
of all people, die als door en door correcte vreemdelingenspecialist van zijn fractie
twee parlementaire termijnen lang op de bres stond voor een ‘ruimhartig’ asielbeleid.
Nu pleitbezorger van een actieve bevolkingspolitiek en, wat asielzoekers betreft,
opvang in de regio van herkomst. Maar de praktische betekenis van zo'n bekering is
gering. Ook Bolkestein, machtiger dan Dittrich, bracht de tongen in beweging,
beïnvloedde de agenda, maar niet het beleid. Felix Rottenberg moest als
PvdA-voorzitter snel retireren en ook de machtspoliticus Melkert bewaarde na een
eenmalig kordaat optreden weer
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het stilzwijgen. Uiteindelijk was er steeds nauwelijks beweging.
Misschien is immigratie als kwestie ook wel uitgewoed, aan beide zijden van de
scheidslijn - als na een uitputtingsoorlog. Wat nog te doen en zeggen na bijna tien
jaar van vruchteloze politieke strijd? Wie heeft er nog lust in een rollenspel van jaren,
in versleten woorden en argumenten. Er valt geen gelijk te halen, de zaak zit
onwrikbaar vast. Politieke issues komen en gaan. Zij bepalen een tijd lang de publieke
agenda en raken vervolgens naar de achtergrond, ook als de zaak ‘onopgelost’ is
gebleven. De strijders zijn moe, de kiezers verveeld met de discussie - dan geloven
we maar al te graag dat iets, wat ook, de WAO, hardnekkige werkloosheid, immigratie,
geen probleem meer is.

18
We leven in een absoluut heden, sui generis. Ons verleden, als historiografie en als
fysieke neerslag van eeuwen, is rap aan het verdwijnen. Paul Scheffer merkte het
terecht als culturele zwakte aan, die afbreuk doet aan ons vermogen nieuwkomers
te integreren. Het onderwijs doet er ook maar weinig aan. Massaal wissen we in het
cultuurlandschap de sporen uit van vroegere menselijke aanwezigheid. Zo kunnen
we doen of we groot zijn: Nederland schept ruimte, was het officiële motto op de
wereldtentoonstelling in Hannover. Nederland als tabula rasa. Van cultuurlandschap
tot maagdelijke grond, bestemd, als het lachende biggetje voor de braadpan, voor
woonwijk, zichtlocatie of nieuwe natuur. Historische binnensteden ondergaan een
even tragisch lot en metamorfoseren tot ‘ervarium’ voor stappers en funshoppers.
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De ‘family of man’-propaganda voor de multiculturele samenleving is eigenlijk een
dringende oproep om te vergeten, tot collectieve amnesie. Gisteren nog een
christelijke, westerse natie, nu evenzo vrolijk en bijkans op bevel - het lijkt 1984
wel, alleen anders - helemaal multiculti. Het begint ons daarbij aan perspectief en
verbeeldingskracht te ontbreken. Wat betekent verdere bevolkingsgroei, een paar
ettelijke woningbouwlocaties erbij? In enkele jaren vervullen we als het ware ons
‘asielcontingent’ voor een hele eeuw. Met de weinige open ruimte doen we wat we
met fossiele brandstoffen doen: we maken het binnen
enkele generaties op. We lijken slechts de volgende Vinexlocatie te zien. Het valt
mee. Maar visueel begint een aangroeiend koraalrif van bebouwing en - vooral infrastructuur heel Nederland te overdekken.
Volgens Marcel van Dam, heel vernuftig, kunnen alle Nederlanders met gemak
in Limburg wonen. Nederland is dus helemaal niet vol, Nederland is groter dan u
denkt. Het is een echo van zijn leermeester Den Uyl, die hetzelfde in de jaren vijftig
over Texel zei. Het zóu kunnen, zeker, maar het punt is nu juist dat we daar níet
wonen, we wonen verspreid over het hele land. Onze groeiende welvaart zal die
uitwaaiering slechts versnellen en intensiveren. Begrijpelijk, ook wij willen onze
klinkende munten omzetten in grote huizen met dito tuinen. Het lijkt wenselijk noch
mogelijk de Nederlanders, oude en nieuwe, te ontzeggen wat in ruimer met grond
gezegende landen als vanzelfsprekend met groeiende welvaart gebeurt.
Nederland is niet groter dan het is. Het is groot noch middelgroot, maar gewoon
klein. Nederlandse politici zouden vanuit dit besef moeten leren denken en handelen.
Een passend maatgevoel is een mooie grondslag voor
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nieuwe articulaties van ‘het Nederlands belang’. Uit zelfbehoud, het ultieme belang,
zou Nederland vaker dan nu ‘nationale’ oplossingen kunnen nastreven. Het nationale
maximaliseren, het internationale minimaliseren. Precies wat met het drugsbeleid is
gedaan, maar door de politieke elite voor vrijwel ieder ander gebied wordt afgewezen.
Daar minimaliseren we het nationale en maximaliseren het internationale. Het
‘nationale’ drugsbeleid laat zien dat dit geen kwestie van beginsel maar van ambitie
is. In het algemeen ambieert Nederland, althans de politieke elite, een onevenredig
grote rol, die uitstijgt boven Nederlands feitelijke gewicht en mogelijkheden. Gateway
to Europe. Belgrado bombarderen. Nederland Distributieland. Europees kampioen
asielopvang. Lid van de Veiligheidsraad.
Land en markt hebben niet de maat voor die ambities. Dat zint de politieke elite
maar matig. Zij schuwt nog altijd de rang van een land als Denemarken. Het Europa
van de zes accommodeerde de behoefte aan ‘grootheid’ enigszins. Men kon zich
inbeelden een middelgroot land te zijn. De omvang van de toekomstige EU maakt
die pretentie absoluut illusoir. Nederland kan zich niet permitteren zich groter voor
te doen dan het is en steeds weer ruimere ‘internationale verplichtingen’ aan te gaan
dan bij zijn maat passen.
Het grootheidsstreven van Den Haag, gevoegd bij ons internationalisme en
legalisme, is schadelijk voor het land. Het ‘immigratiebeleid’ heeft dit ruimschoots
aangetoond en dient waar mogelijk gerenationaliseerd te worden. Schengen is een
val voor een klein land: een gebied zonder binnengrenzen maar ook zonder één
rechtsruimte. Asielzoekers die eenmaal het Schengengebied binnen zijn, bijvoorbeeld,
reizen ongestoord verder naar het land met de
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voor hen gunstigste regels en condities. Wil een klein land beleidsharmonisatie terwijl
de groten daar eigenlijk geen belang bij hebben, zoals met het Europese ‘asieldossier’,
dan is er maar één mogelijkheid: breng nationale regelingen terug naar een Europees
gemiddelde. Wie op de EU wacht, struikelt een gedroomde, maar juridisch
non-existente postnationale wereld binnen. Nederland kan zichzelf dwingen aangegane
verplichtingen ook na te komen, maar heeft bar weinig invloed op hoe machtiger
verdragspartners uiteindelijk handelen.
De aanstaande uitbreiding van de EU vergt van Nederland een totaal nieuw gevoel
voor proportionaliteit en een andere Europese modus operandi. Het zal het land niet
tekortdoen, maar ten goede komen.
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Nederland is vol*
Nederland is vol. Zo, dat staat. Het mag niet van de scherpslijpers in
vreemdelingenaangelegenheden, maar het hoge woord moet er maar weer eens uit.
Niet als provocatie, wel omdat het al met al het belangrijkste argument tegen
voortgaande immigratie is.
Nederland is subjectief vol, omdat de meeste Nederlanders dat vinden, objectief
omdat we geen idee meer hebben hoe al onze ruimteverslindende eisen en verlangens
te verwezenlijken. Zoals Piet de Rooy onlangs in de Volkskrant schreef: ‘De gasboring
in de Waddenzee, de uitbreiding van Schiphol en de modernisering van het
spoorwegstelsel zijn allemaal kwesties die voortvloeien uit het feit dat Nederland
overbevolkt is (een term die trouwens geheel in onbruik is geraakt).’
In Nederland vind je geen uitgestrekt platteland. Na een stad komt weer een stad,
geflankeerd door Vinexlocaties: in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (1993)
voor woningbouw aangewezen plekken, vooral in de Randstad. Waarom ze nodig
zijn, de honderdduizenden Vinexhuizen? Omdat wie tot enige welstand komen zich
een huis met tuin wensen. Maar vooral omdat, anders dan in Duitsland en België, de
bevolking sterk is blijven groeien. Immigratie is de belangrijkste bron van
bevolkingsgroei.

*

Uit: Elsevier, januari 2000. Opgenomen in: HJ Schoo, De verwarde natie (2000).
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Nederland Immigratieland. Sommige politici, zoals minister Van Boxtel (D66) van
Grotesteden- en Integratiebeleid, vinden dit een nobel streven, door hem dan ook
per nota afgekondigd. Een zinloos gebaar, want Nederland is al vele jaren een
immigratieland. Niet omdat het electoraat daartoe besloot, maar omdat in de jaren
zestig ‘gastarbeiders’ hiernaartoe kwamen. Begin jaren zeventig kregen zij recht op
gezinshereniging en -vorming. De ketenmigratie die hiervan het gevolg was, gaat
tot in onze dagen door. Ook de EU heeft tot immigratie (en emigratie) geleid. De
nieuwste groeibevorderaar is asielimmigratie. Illegale immigratie blijft dan nog
buiten beschouwing.
Zo is de bevolking blijven groeien, ook nadat de onstuimige ‘inheemse’ groei in
de loop van de jaren zeventig en tachtig langzaam tot bedaren kwam. Van tien miljoen
in 1945 naar zestien miljoen in 2000. Elke tien jaar een miljoen erbij, 100 duizend
per jaar. Van 1990 tot 2000 kwam meer dan de helft van de groei (600 duizend) voor
rekening van, om met de demograaf te spreken, ‘niet-westerse allochtonen’. Westerse
allochtonen staan voor 160 duizend immigranten. De autochtone bevolking groeide
het laatste decennium ‘slechts’ met 250 duizend zielen. Het allochtone aandeel in de
groei tendeert intussen naar 100 procent, het leeuwendeel komt op conto van
asielimmigranten. De komende decennia voeren gezinshereniging en -vorming naar
verwachting honderdduizenden Afghanen en Irakezen naar Nederland. Net als Turken
en Marokkanen hebben zij nu bruggenhoofden in Nederland. De wetten en regels
doen de rest.
Dus blijven we bouwen en ruimte verslinden. Elk decennium tien Zwolles erbij,
of eenmaal Rotterdam plus Den Haag. In de Randstad wordt kwantitatief nog
voornamelijk voor immigranten gebouwd. Direct of indirect, door
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doorstroming, zijn de Vinexwijken grotendeels nodig om immigranten te huisvesten.
De in de steden vrijkomende huizen worden immers meteen door nieuwkomers
betrokken. Eigenlijk kunnen de steden niet zonder nieuwkomers. Tenzij ze overgaan
tot een huisvestingspolitiek die hun burgers in de stad houdt. De steden eten van
twee walletjes. Ze eisen Vinexlocaties om welstandige stedelingen woonkwaliteit te
bieden, en zij nemen gretig nieuwkomers op om het vacuüm in hun verpauperende
kerngebieden te vullen.
Het haasjeover richting Vinexwijken en verder, komt neer op organized white
flight. De welvarendste bewoners van oudere stadswijken nemen de gelegenheid te
baat om weg te komen uit wijken die meer en meer door immigranten bewoond
worden. De jeugd in Amsterdam is nu voor driekwart allochtoon. Amsterdam en
Rotterdam tellen verhoudingsgewijs meer immigranten dan een klassieke
immigrantenstad als New York in een traditioneel immigratieland als Amerika.
Traditionele immigratielanden hadden of hebben zo hun redenen om hun
bevolkingen via gerichte import toe te laten nemen. Het ging dan om hele en halve
continenten - de Verenigde Staten, Australië, Canada, Brazilië - waar de
oorspronkelijke bevolking eerst verdreven of gedecimeerd was. Daarbij betrof het
expanderende economieën die schreeuwden om laaggeschoolde arbeid voor landbouw
en industrie of speciale vaardigheden. Scholingsverschillen tussen gevestigden en
nieuwkomers waren gering en inkomensachterstanden werden snel overbrugd. De
kenniseconomie moest nog uitgevonden worden. Het is zonneklaar dat Nederland
geen klassiek immigratieland is. Het werd het tegen wil en dank.
Wie nu immigratie bepleit, bijvoorbeeld om in - tijdelij-

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

101
ke - arbeidstekorten te voorzien, zou moeten verdisconteren dat de gerichte
arbeidsmigratie in de jaren zestig slechts korte tijd de arbeidsmarktproblemen van
zieltogende industrieën verhielp. Al snel werden de gastarbeiders en hun nagekomen
betrekkingen een schip van bijleggen.
Een pleidooi voor immigratie is des te merkwaardiger, omdat iets wordt bepleit
wat er al is. Het is als een pleidooi voor regen en wind. Ook negeert het dat de
aanwezige immigranten de arbeidsmarkt in doorsnee weinig te bieden hebben. Zelfs
in deze jaren van hoogconjunctuur gaan miljarden naar werkgelegenheidsprogramma's
voor deze doelgroep, in de regel onvoldoende gekwalificeerd voor de veeleisende
kenniseconomie. De ‘stille reserve’, de meer dan een miljoen volwassenen die een
uitkering ontvangen, telt onevenredig veel allochtonen. Hun kinderen beginnen met
onoverbrugbare achterstanden aan het onderwijs, dus hebben zij het ook weer moeilijk
op de arbeidsmarkt.
Afgaand op alle verheven woorden zou je het niet zeggen, maar Nederland is een
notoir onsuccesvol immigratieland. Het kostbare beleid om onderwijsachterstanden
in te lopen, sorteert al jaren geen effect. Het valt te hopen, meer ook niet, dat het
beter gaat met de miljarden die onder de noemer Grotestedenbeleid naar programma's
voor immigranten gaan. De overheid kijkt bij dit al raar naar immigranten. Zij worden
geproblematiseerd en tot object van zorg gemaakt, maar heten ook steevast een
verrijking voor de samenleving.
Houdt het massaal verlenen van asiel, begin jaren negentig usance geworden,
volksverbetering en cultuurverrijking in? Het wordt beweerd. Evenals dat asielzoekers
nodig zijn om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Maar zulke motieven
kunnen niet bepalend zijn voor het
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asielbeleid. Dat hoort er slechts te zijn om vervolgden in doodsnood te redden. Voor
sommige voorstanders van een ‘ruimhartig asielbeleid’ zijn asielzoekers vluchtelingen,
voor anderen zijn het gewone immigranten die wij ertoe dwingen de ‘asielleugen’
te bezigen. Dus, kruis of munt, er zij een genereus asielbeleid.
Er wordt te veel met immigratie en asiel verbonden. Dat Nederland een ereschuld
heeft in te lossen bijvoorbeeld, gevolg van de Tweede Wereldoorlog. De gelovigsten
vinden dat beginselen van antiracisme en nondiscriminatie het immigratiebeleid
moeten bepalen. Gij zult niemand weren, niemand is illegaal. Voor
Economist-liberalen is immigratie weer het logische pendant van vrijhandel en vrij
kapitaalverkeer.
‘Klassieke’ immigratie diende de behoeften en belangen van het ontvangende
land. Maar waartoe heeft Nederland immigranten? We kennen ketenmigratie omdat
Nederland zich tot gezinshereniging en -vorming heeft verplicht. Maar waarom
gelden die plichten niet in dezelfde mate voor andere landen? Heeft Nederland soms
immigranten omdat de grenzen niet te bewaken zijn? Of moet immigratie van
Nederland een fijn multicultureel en multi-etnisch land maken?
Het ene moment is immigratie een wilsdaad van de politiek, dan een historische
onontkoombaarheid. Noodzaak, wil en wens, onmacht, plicht, wet en regel, alles
loopt in debat en beleid onontwarbaar door elkaar. Net als humanitaire, economische,
demografische, culturele en genetische (!) motieven. Dat opgevoerde redenen elkaar
vaak uitsluiten, lijkt weinigen te deren.
Nederland heeft baat bij het ophelderen van dit troebele debat. De vraag moet zijn:
waarom voortgaande immigratie naar een land dat schade ondervindt van bevolkings-
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groei? Wat is noodzaak, wat de beleidsruimte? Waarom ‘zetten’, zoals dat heet,
Nederlandse politici, gesteund door volgzame wetenschappers, beleid op van alles
en nog wat, behalve op de groei van de bevolking? Politiek en beleid mogen zich
slechts met de gevolgen bemoeien. Waarom? Het zijn vragen waar heldere antwoorden
op gegeven moeten worden. Of is immigratie een ‘cultureel’ onderwerp geworden,
een kwestie van stijl en zelfexpressie, een middel om ‘goed’ en ‘slecht’ te markeren,
niet vatbaar voor rationeel debat?
Het onheil dat zich voltrekt bestaat niet uit de komst van mensen met een andere
huidskleur of cultuur. Ras, op zichzelf al een onhelder begrip, is niet de kwestie.
Cultuur evenmin. In het immigratiedebat dient ‘cultuur’ vaak als codewoord voor
‘islam’. Dat geloof geldt als een probleem, als ‘achterlijk’. Maar vrouwvijandigheid,
xenofobie en homofobie zijn geen specialiteiten van de islam. Het zijn ondeugden
waar christendom en westerse samenlevingen eeuwenlang mee behept waren en vaak
nog zijn.
Immigratie - de cultuurschokjes, de persoonlijke en sociale ontregeling die ermee
gepaard gaan - is voor immigranten noch ‘ontvangende’ samenleving per se een
gelukkige ervaring. Immigratie betekent culturele wrijving, ongemak over normen
en waarden, mentale tweestrijd, onbegrip tussen generaties, verhoogd risico op sociale
ongelukken. De ervaring van eeuwen leert dat er drie generaties overheen gaan eer
de plooien zijn gladgestreken en nieuwkomers ingeburgerd.
Wie immigreert betaalt een prijs, wie immigranten opneemt ook. Klassieke
immigratielanden en immigranten wisten waarom ze die prijs betaalden: zij
investeerden in hun toekomst. Landen zeurden daar niet over, landverhuizers evenmin.
Over de aanwezige - legale - immigranten
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moet Nederland ook niet zeuren. Maar, daar gaat het om, waarom moet Nederland
immigranten blijven opnemen en daar een steeds hogere prijs voor betalen? Waarom
voortgaande, zelfs steeds massalere immigratie, feitelijk zonder doel?
Uiteindelijk gaat het om aantallen. Hoe kan het ook anders in een klein land met
grote beperkingen.

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

105

Emancipatie*
In 1968 werkte ik korte tijd in een buurthuis in Amsterdam-Noord. Het waren
interessante maanden. Jongens trokken daarvandaan wel naar de stad om iemand ‘in
elkaar te tremmen’. Meisjes kijfden er over de merites van pijpen en beffen. Wally
Tax trad er op met zijn Outsiders. De doelstelling van deze ‘werksoort’, net op papier
gezet, verwonderde me en is me daarom bijgebleven: ‘de cliënten faciliteren om
binnen hun subcultuur, volgens eigen normen en waarden, optimaal te functioneren’.
Deze toverformule is, ook of juist in al z'n lelijkheid, een verbaal monumentje
voor de in die dagen ingezette sociaal-culturele revolutie. De democratie van
voorkeuren werd ermee verwelkomd, waarderelativisme geïntroduceerd,
sociaal-culturele hiërarchie afgebroken. Wel wist de formule nog op het nippertje
de werkgelegenheid van de buurtwerkers te behouden. Zonder dat ‘faciliteren’ en
‘optimaal’ hadden we kunnen inpakken. Het is helemaal ‘jaren zestig’:
geprofessionaliseerd sociaal-cultureel werk, ontdaan van de moralistisch-normatieve
inslag van filantropische voorgangers, bedreven door hoogopgeleide beroepskrachten.
Wie zal de juistheid ervan tegenspreken? Maar professionalisering en het autonoom
verklaren, ‘dekoloniseren’, van de cliënt betekenden ook het loslaten van de oorsprong
van dit werk: de idee van emancipatie.

*

Uit: de Volkskrant, 31 juli 2000.
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Emancipatie is een meervoudig begrip. Het werd individueel opgevat,
groepsgebonden, nationaal, sociaaleconomisch, juridisch, cultureel. Maar aan de
verschillende betekenissen kleefde steeds ook die van ‘verheffing’. Waarde- en
cultuurrelativisme pasten niet bij die aspiratie. Hoge cultuur was beter dan lage,
beschaafd beter dan vulgair (de woorden zeggen het al), de ene bezigheid waardevoller
dan de andere. Op zulk onderscheid stoelde het beschavingsoffensief dat de burgerij
lanceerde om ‘het volk’ te verheffen. Die hovaardige onderneming is naderhand vaak
bekritiseerd. Terecht. We bleken per slot geen gronden te hebben voor het
hoog-laagonderscheid, het afwijzen van andermans voorkeuren, het voetstuk van
(westerse) burgers.
Dit besef is wijdverbreid en heeft vrijwel iedereen tot waarde- en cultuurrelativist
gemaakt. De wereld is daar interessanter door geworden. Andere cultuurgebieden
tellen mee. Nieuwe kunstuitingen exploreren de spanning tussen ‘hoge’ en ‘lage’
cultuur. De samenleving is democratischer doordat ons gedragsrepertoire gevarieerder
werd. Nog maar zelden worden we gedwongen dingen tegen onze zin leuk of mooi
te vinden. Het onderwijs slaagt er bovendien in meer jongeren dan ooit met weinig
dwang talloze plezierige en nuttige jaren te bezorgen. Er is, kortom, nog vooruitgang.
Toch wringt er iets. Culturele liberalisering is uitgedraaid op volstrekte
commercialisering. Christopher Lasch, de Amerikaanse cultuurcriticus, wees hier al
vroeg op. Het ‘derde milieu’ (verenigingsleven, jeugdbeweging), na gezin en school,
is vrijwel weggevaagd door het uitgaansleven. Liberalisering en commercialisering
vernietigen de voorwaarden voor pluriformiteit en lokken een monocultuur uit van
ontremming, coffeeshops, stappen, partypil-
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len, bier. Een nieuwe potentaat verdrijft zo de voorkeuren-democratie. Zegt de
cultuurrelativist: so what, het een is toch niet beter of hoger dan het ander? De
cultuurrelativist heeft gelijk, dat is onze afspraak. Maar wat als waarderelativisme
en liberalisering, plus hun kennelijke consequentie, commercialisering, leiden tot
verschroeide aarde, uniformiteit? Wordt het dan geen tijd om na te gaan of onze
bevrijdende uitgangspunten wel stand houden?
Misschien hebben culturele hiërarchie, een zekere dwang, uitstel van
behoeftebevrediging en andere afgeschreven deugden bij nader inzien toch culturele,
in brede zin, overlevingswaarde. Dat, wie weet, herwonnen inzicht zou voor veel
ouders en leerkrachten een steun in de rug zijn. En de sociaaldemocratie zou de
afgebroken missie van het emanciperen kunnen hervatten in het besef dat emancipatie,
in meerdere betekenissen, geen ‘verworvenheid’ is, iets waar we recht op hebben.
Het is sociaal en cultureel kapitaal dat verwatert als het niet wordt onderhouden.
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Krachtige staat, zelfbewuste burgers*
Krijgshistorici als Edward Luttwak en Martin van Creveld analyseerden de laatste
jaren van de twintigste eeuw dat ‘wij’, het Westen (maar ook voor de Russen zou
het gelden), niets meer hebben om voor te vechten en te sterven. Vlag en God zijn
achterhaald, de grote botsing der ideologieën ligt achter ons en het veroveren van
grondgebied, een klassiek oorlogsdoel, is irrelevant voor het creëren en in stand
houden van welvaart. Kennis, een hoog opleidingsniveau, ondernemerschap,
economische vrijheid, een goed rechtssysteem zijn veel belangrijker activa dan
territorium. Het gaat in de tegenwoordige wereld om dividend, niet om divisies. Van
Creveld voorziet zelfs dat de staat zal afsterven. Zonder oorlog of de permanente
voorbereiding daarop geen staat.
Analyses als deze worden door ‘elf september’ en wat erop volgde op de proef
gesteld. Misschien geldt: zonder oorlog geen staat, maar het omgekeerde: zonder
staat geen oorlog, is in elk geval niet waar, zoals Osama bin Laden met zijn
‘netwerk’-aanslag heeft laten zien. Daarnaast demonstreert de huidige oorlog tegen
het terrorisme andermaal - Golfoorlog en Kosovocampagne gingen hierin voor - dat
de VS heel wel oorlog kunnen voeren zonder noemenswaardige verliezen aan levens.
Om oorlog te voeren, hoeven ‘wij’ niet meer te sterven. Met hun technologi-

*

Uit: de Volkskrant, 22 december 2001.
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sche overmacht en politieke overwicht kunnen de VS strijden zonder te lijden. Het
vecht misschien wel prettiger dan ooit, zonder al dat sneuvelen in eigen gelederen.
De mogelijkheden voor de ‘laatste overgebleven’ supermacht om gewapenderhand
politiek te bedrijven, zijn het afgelopen decennium derhalve eerder toe- dan
afgenomen. Het verdwijnen van de oorlog loopt zo'n vaart niet.
De betekenis van de verlaagde oorlogsdrempel voor de toekomst van staat en
statenstelsel moet nog duidelijk worden. Handhaven de tot oorlog bekwame VS zich
als ‘traditionele’ staat, in tegenstelling tot hun Europese partners, die in overgrote
meerderheid zowel de capaciteit als de lust om oorlog te voeren zo goed als verloren
hebben? Bovendien zijn zij verstrikt in een onzeker eenwordingsproces met
vooralsnog onbekende uitkomst.
Tien jaar geleden, na afloop van de Koude Oorlog, begonnen West en Oost,
overeenkomstig Van Crevelds prognose, enthousiast te ‘ontstatelijken’. Europa inde
niet alleen het ‘vredesdividend’, schafte de dienstplicht af, demobiliseerde grote
staande legers, maar relativeerde ook haar (binnen)grenzen en trok zich onder
neoliberale impuls meer en meer uit het economisch leven terug. Dit ‘economisme’
was een keuze voor welvaart, marktvrijheid, productiviteit, groei, spreiding van
economische macht, internationalisering, vrijere handel en nog zowat. Het heeft
gewerkt, want grote delen van onze wereld hebben dezer jaren een ongeëvenaarde
welvaart bereikt.
Maar is dat genoeg, is welvaart wat burgers in de eerste en laatste plaats willen?
Haken ze niet evenzeer naar veiligheid, vastigheid, morele en maatschappelijke orde?
Wat betekent de schok van ‘elf september’ voor de rol van de staat, moet de
ontstatelijking voortgang vinden of is een reveil op zijn plaats?

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

110
Liberalisme, socialisme en confessionalisme, de grote negentiende-eeuwse
ideologieën, keerden zich om verschillende redenen tegen de staat. Het nazisme en
het even despotische communisme brachten de staat afgelopen eeuw verder in
diskrediet. Die ongure erfenis en de reëel bestaande ondoelmatigheden van overheden
inspireren algemeen een afkeer van de staat. Staten hebben gelukkig ook meer
gepresteerd dan oorlog voeren. De democratische staat bracht ook immense
verworvenheden voort als de rechtsstaat en de verzorgingsstaat.
De ‘staat verdrukt’, heet het, maar zonder staat is het moeilijk om burgers - intern
of extern - veiligheid te bieden, een territorium te bewaken en interne conflicten te
beheersen. Historisch zijn staatsvormings- en civilisatieproces ook hand in hand
gegaan. De ineenstorting van Joegoslavië, een recent voorbeeld, was niet het resultaat
van te veel staat, maar van onvoltooide staatsvorming. Iets dergelijks geldt voor de
Afghaanse chaos.
Moeten de West-Europese staten dan, uit hun sluimer gewekt door ‘elf september’,
hun capaciteit herstellen om oorlog te voeren en aldus hun ‘statelijkheid’
herbevestigen - mede ten gunste van de binnenlandse veiligheid en hun
maatschappelijk ordeningsvermogen? Het zal duidelijk zijn dat dit niet zomaar (meer)
kan. Vooralsnog zijn slechts de VS bij machte om een min of meer klassieke vorm
van statelijke autonomie te poneren, nationaal en internationaal (een unilateralisme
dat alom kwaad bloed zet). Maar een herwaardering van het ‘statelijke’ en van de
rol van de staat lijkt noodzakelijk. De aanval op de VS is een ‘zegen in vermomming’
als deze zich ontpopt als katalysator van een dergelijke ontwikkeling. We kunnen
(nog) niet zonder staat en sommige taken die hij traditioneel vervulde. Dat geldt voor
ons deel van de wereld, voor voormalig
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communistische landen, maar ook voor ettelijke gemankeerde staten in de derde
wereld.
Mondiaal is er niet te veel maar te weinig staat. Voorlopig kunnen alleen staten
markten organiseren en controleren, recht en veiligheid brengen,
verzorgingsarrangementen treffen, naties kneden, de zetel vormen van democratie
en rechtsstaat, loyale verdragspartners zijn en bouwstenen van een overkoepelende
internationale orde. Vaak wordt de indruk gewekt dat internationale organisaties dat
alles ook kunnen. Het woord zegt het echter al: de samenstellende delen van dergelijke
internationale organisaties zijn nationale staten. Zonder - gecontroleerde - macht
geen recht. Geen enkele Joegoslavische oorlogsmisdadiger is opgepakt door de VN,
daar kwamen staten aan te pas met sneuvelbereide onderdanen.
Meer markt, de leuze van de voorbije decennia, is uitstekend, maar meer staat is
een noodzakelijk complement. Het een maakt het ander mogelijk, markt en staat
vormen geen tegenstelling, hebben elkaar nodig. Het is een misverstand dat solide
statelijkheid ten koste moet gaan van ‘de markt’. Of, omgekeerd, dat ruimte voor
‘de markt’ de staat verkleint. De VS laten, via een meer selectieve maar ook gespierder
statelijkheid dan gangbaar is in Europa, zien dat dit niet zo is.
In een vraaggesprek met de Volkskrant kort na elf september zei de liberale étatist
Frits Bolkestein iets over de invloed die Amerikaanse opvattingen op de rest van de
wereld uitoefenen: toen Reagan de belastingen verlaagde, verlaagde hij ze ook in
Europa. Welnu, als veiligheid de komende jaren een serieuze Amerikaanse prioriteit
blijft, zal de staat zich ook hier weer steviger gaan manifesteren. De VS zullen hun
strikte praktijken direct of indirect aan Europa opleggen. Veilig vliegverkeer begint
ook op buiten-
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landse vliegvelden, net als effectief toezicht op wie het land binnenkomen.
Het belang van ‘elf september’ ligt paradoxaal genoeg niet in de gebeurtenis zelf,
hoe dwingend en spectaculair die op zich ook is. Maar de feiten van die vreselijke
dag zijn op een gegeven moment bekend en zelfs de beelden verliezen hun
begoochelende kracht. De betekenis van ‘elf september’ schuilt in hoe de wereld de
gebeurtenis waarnam en verwerkte. De Verenigde Staten zelf, de Arabische en
islamitische wereld, Afghanistan, Pakistan, India, China, Rusland, West-Europa,
‘multicultureel’ Nederland, politiek links en rechts. Inmiddels geldt ‘elf september’
voor velen, steeds om verschillende redenen, als een definiërende gebeurtenis,
waterscheiding en toetssteen, die politieke tegenstellingen scherp stelde en
verhoudingen en loyaliteiten verhelderde.
Waarom heeft ‘elf september’ zo'n indruk gemaakt? Rechtvaardigt de omvang
van de misdaad wel de heftigheid en reikwijdte van de reacties? ‘Srebrenica’, een
gruweldaad met een dodental, 6000 à 7000, aanvankelijk vergelijkbaar met het Twin
Towers-inferno - intussen stokt de New Yorkse body count bij circa 3000 traumatiseerde weliswaar politiek Nederland, maar heeft wereldwijd lang niet die
impact gehad als ‘elf september’. Er is dus meer aan de hand dan omvang. Hoewel
de derde wereld vrijwel nergens ‘juichte’ over het gebeurde, leidde het er wel op
enige schaal tot klammheimliche Freude, heimelijke vreugde: dat kunnen ‘we’ toch
maar, met grote precisie een vliegtuig in een toren boren en de VS een geweldige
dreun verkopen.
Omgekeerd heeft het er veel van weg dat ‘elf september’ ook het Westen hernieuwd
doet beseffen wie ‘we’ zijn en waar ‘we’ voor staan. De fatale dag dient hierbij als
‘cricket test’, zoals het in Groot-Brittannië in het minderhedende-
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bat wel heette. Wie niet voor Engeland juicht, maar voor Pakistan, India of West-Indië,
doet kennelijk niet met ‘ons’ mee, wil er niet bij horen. De ‘Twin Towers’ als
wij/zij-test en existentiële breuklijn. Het heeft iets verontrustend tribaals, markeert
zoiets obscuurs als stamverwantschap, een wezenlijk contrast, ‘het verschil met de
ander’, zoals Carry van Bruggen het heeft genoemd.
Dit ‘uit de kast komen’ van hele en halve tribale sentimenten leidde in het Westen
tot de nodige opluchting. De brievenrubrieken in kranten en tijdschriften getuigden
ervan. Kennelijk voelde het als een bevrijding eindelijk eens uiting te kunnen geven
aan ‘onderdrukte’ groepsgevoelens. Misschien omdat we lang evidente verschillen
hebben verdoezeld. Dat is dan een goede reden om voortaan verschillen - religieuze,
etnische, morele - zo onbevangen mogelijk onder ogen te zien. Feitelijke verschillen
zijn op zichzelf ook helemaal niet erg, het punt is hoe we ermee omgaan.
Wat dan in elk geval niet aangaat, is om reëel bestaande verschillen in absolute
termen te gieten en ze als onverzoenbaar te benoemen. ‘Onze’ beschaving, ‘onze’
waarden, ‘onze’ rechtsorde als antithese van de hunne. Het zijn te grote, te deftige
woorden. Zelfbewuste vereenzelviging met de eigen cultuur of beschaving is iets
anders dan zelfvoldaan snoeven. Het getuigt van arrogantie om onszelf telkens voor
te stellen als de voorhoede van de mensheid. In dat schema, een hardnekkige
nabrander van het vooruitgangsgeloof, staat ‘modern’ tegenover ‘traditioneel’ of,
erger, achtergebleven, dolend. ‘Modernisering’ - secularisering, rationalisering,
‘onttovering’ - is even onontkoombaar als de dood: vroeg of laat wordt iedereen
erdoor ingehaald, er is geen ontsnappen aan.
Het is begrijpelijk dat de moderniseringsthese door ve-
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len in de niet-westerse wereld (zo goed als door nieuwkomers in westerse landen)
als aanmatigend en bedreigend wordt ervaren. We kunnen nog zo hard en
quasipostmodern roepen dat we respect of begrip hebben voor de ander, maar onze
subtekst, de moderniseringsthese, zegt ‘wij zijn bij de tijd, jullie zijn achterlijk’.
‘Modernisering’ op deze manier opgevat, berooft mensen van tradities en geloof,
eigen voorkeuren en keuzes en maakt ze tot onwillige gevangenen van vermeende
historische wetmatigheden. Niemand wil in die val zitten, dus spreekt het bijna
vanzelf dat men zich tegen zo'n beklemmende determinering verweert en zich
vastklampt aan illusies van eigenheid en keuzevrijheid.
‘Modernisering’, wat daar gemeenlijk onder wordt verstaan, is ook geen voorwaarde
voor ontwikkeling en welvaart, veiligheid, stabiliteit of zelfs democratie. In onze
ogen ‘traditionele’ samenlevingen zijn ook goed in staat gebleken dergelijke zaken
te verwerven en tegelijk vast te houden aan eigen normen en waarden. Die les is
onder meer te trekken uit de naoorlogse pacificatie van Japan, een Amerikaanse
machtsdaad die niet zozeer modernisering op het oog had als wel het bouwen van
krachtige, stabiele instituties.
Ook hechte, traditioneel ingestelde immigrantengemeenschappen in de VS, zoals
tegenwoordig de Koreanen, doen het sociaaleconomisch aanmerkelijk beter dan
immigrantengroepen die overhaast, vaak slechts in schijn, de mores van de
ontvangende samenleving overnemen. Hun ‘ouderwetse’ Koreaanse gezinswaarden
liggen ten grondslag aan de opmerkelijke schoolsuccessen van hun kinderen. De
moderniseringsthese negeert bovendien de zelfs voor vluchtige waarnemers nogal
evidente gebreken en tekortkomingen van onze eigen cultuur. ‘Modernisering’ is
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een nogal eigenzinnig proces dat niet louter heil brengt. Sterker, doorgeschoten
‘modernisering’ roept haar eigen demonen op: ontworteling, anomie, zwakke mores,
een maatschappelijk moeilijk hanteerbaar waarderelativisme.
Samuel Huntington is verweten dat hij met zijn The Clash of Civilisations een
botsing van beschavingen heeft aangemoedigd. In werkelijkheid deed hij het
tegenovergestelde. Huntington pleitte voor westerse matiging en terughouding, met
name jegens de islam, voor leven en laten leven, een vorm van vreedzame
co-existentie. Zoek de ander niet overal op, wijs hem niet steeds op zijn
tekortkomingen, laat hem ruimte. Door wat het Westen is en vertegenwoordigt, zijn
macht en zichtbaarheid, culturele dominantie en economische alomtegenwoordigheid,
legt het ook zonder terechtwijzingen aan andermans adres al een enorme druk op de
rest van de wereld. Die druk is een permanente bedreiging voor andere culturen en
levensvormen.
Het Westen doet er verstandig aan om andere mensen en culturen, in het buitenland
en thuis, zonder hoogmoed en dus in het besef van eigen feilbaarheid tegemoet te
treden. Dat is geen daad van cultuurrelativisme. Zelfs als men overtuigd is van eigen
gelijk of culturele meerderwaardigheid, gebiedt de beleefdheid om daar niet luider
stemme uiting aan te geven. Het lijdt daarbij geen twijfel dat zulke matiging beter
is te betrachten als het eigen, westerse bestaan politiek en cultureel niet bedreigd
wordt door voortgaande uitholling van de staat - ook de rechtsstaat, ook democratische
instituties, ook de verzorgingsstaat. Een robuuste staat is een waarborg voor
zelfbewuste, vredige burgers.
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Strafrecht, openbaarheid en de zweepslag van de democratie*
In Chicago, Illinois, pal achter het imposante Museum of Science and Industry, ligt
een parkje in Japanse stijl, overblijfsel van de wereldtentoonstelling uit 1893. In dat
parkje bevond zich - ik weet niet of het er nog is - wat gerust een vergeten monumentje
mocht heten: de Clarence Darrowbrug.
Darrow was in zijn - lange - jaren (1857-1938) een beroemd strafpleiter,
criminoloog, (roman)schrijver en ‘lecturer’, iemand die door het land trekt om voor
een geïnteresseerd publiek lezingen te houden. Darrow leidde volop een publiek
leven. In het tijdperk van de ‘roofridders’ diende hij jarenlang de belangen van
machtige spoorwegmaatschappijen, onder meer in stakingszaken. Maar Darrow
pleitte met groeiende tegenzin voor deze opdrachtgevers en liep uiteindelijk over
naar het andere kamp. Tijdens de rechtszaak tegen vakbondsleider en socialist Eugene
Debs, leider van de Pullman-staking, een grote spoorwegstaking in 1894, gaf hij zijn
opdracht terug teneinde de verdediging van Debs op zich te kunnen nemen. Debs
belandde in het gevang, maar Darrows spectaculaire oversteek maakte van hem een
nationale figuur.
Zijn ultieme faam kwam wellicht met de verdediging van twee jonge mannen,
Nathan Leopold en Richard Loeb,

*

Opgenomen in: A. Ellian en I.M. Koopmans (red.), Media & strafrecht (2001).
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uit een rijk nest afkomstige studenten die in 1924 uit balorigheid een jongen hadden
vermoord. Darrow redde het duo van de doodstraf. Uiteraard zorgde de zaak voor
ophef en het meeslepende optreden van de gelouterde strafpleiter was in het hele
land voorpaginanieuws. Darrow was kieskeurig noch eenkennig. In John Landesco's
monumentale Organized Crime in Chicago (1929), oorspronkelijk deel III van The
Illinois Crime Survey, staat te lezen dat op 2 oktober 1916 voor rechter Kenesaw
Mountain Landis van het United States District Court, Mont Tennes verscheen,
hoofdverdachte in een omvangrijke zaak van illegale gokpraktijken. Aan zijn zijde
raadsman Clarence Darrow, ‘op wiens advies,’ noteert Landesco, ‘hij weigerde te
antwoorden op incriminerende vragen’.
In 1925 ontrolde zich nog een ophefmakende zaak met Darrow in de hoofdrol:
het Scopes-proces te Dayton, Tennessee, ook wel het ‘apenproces’ genoemd,
naderhand vooral bekend als ‘The People versus Scopes’. Daarin werd de
biologieleraar John Scopes veroordeeld voor het onderwijzen van de evolutieleer.
Darrow verloor de zaak dus, maar de openbaar aanklager, door de verdediging
opgeroepen om als getuige-deskundige inzake de bijbel te worden gehoord, bezweek
letterlijk onder het kruisverhoor waaraan Darrow hem onderwierp. Hij stierf dagen
na afloop van het proces. De journalist H.L. Mencken, minstens zo beroemd als
Darrow, schreef pakkende verslagen over het apenproces. In 1955 vormde het de
grondslag voor een populair toneelstuk, Inherit the Wind van Jerome Lawrence en
Robert E. Lee; een jaar later verscheen Compulsion van Meyer Levin, een
fictionalisering van de Leopold-Loebzaak.
Darrow was een tot de verbeelding sprekend personage, ‘groter dan het leven’
zoals de Amerikanen zeggen. Maar
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zijn biografie doet er nu verder niet toe. De hoogtepunten uit zijn beroepsleven zijn
hier om andere redenen opgevoerd. Zij laten zien dat een strafrechtadvocaat in de
Verenigde Staten eind negentiende, begin vorige eeuw al celebrity-status kon
verwerven, en dat het land al zeker een eeuw de figuur van de alom gekende
strafpleiter kent.
Die status bereikten advocaten niet op eigen kracht. Daarvoor was een ruim
beschikbare ‘populaire’ pers, kranten en tijdschriften, noodzakelijk. Aan de opkomst
in de Verenigde Staten van die eerste massamedia, de mensen die ze bezaten en
degenen die ervoor schreven, de maatschappelijke context waarin zij opereerden,
het genre van de onthullingsjournalistiek (‘muckraking’) dat ze begin twintigste eeuw
op grote schaal beoefenden, het vakmanschap waarmee dit gebeurde, de behoeften
bij het publiek waaraan muckraking tegemoet kwam, de invloed ervan op politiek
en wetenschap (vooral de sociologie) - aan dit alles wijdde de socioloog-amerikanist
A.N.J. den Hollander zijn meeslepende Het démasqué in de samenleving (1976).
De historicus Johan Huizinga bezocht de Verenigde Staten in 1926, acht jaar nadat
hij zonder het land uit eigen aanschouwing te kennen, dus als een soort Karl May,
zijn beeldende Mensch en menigte in Amerika publiceerde. In Chicago ontmoette
hij ex-muckraker Robert Ezra Park (1864-1944), die begin van de eeuw in
tijdschriftartikelen de uitbuiting van de Kongo door koning Leopold II aan de kaak
stelde. ‘Later,’ schrijft Den Hollander, ‘zou hij als hoogleraar in de sociologie in
Chicago wereldbekendheid verwerven.’ Huizinga betitelt hem, in een brief aan de
volkenrechtgeleerde Cornelis van Vollenhoven, als de ‘oude knorrige heer Park’.
De knorrepot hield echter wel ‘het fraaiste college over hedendaagsche Amerikaansche
ontwikkeling, dat ik gehoord of gelezen heb. Ze zijn zo helder en zo rechtuit.’

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

119
Volgens Den Hollander kwam de nieuwe onthullingsjournalistiek voort uit onvrede
bij een groot publiek over de niets en niemand ontziende ‘modernisering’ van de
Verenigde Staten. Tot het laatste kwart van de negentiende eeuw nog een
hoofdzakelijk ruraal land, boers en kleinsteeds, confronteerden industrialisatie,
verstedelijking, immigratie het in korte tijd met allerlei onvermoed ‘kwaad’.
Daaronder corrupt bestuur in de steden, falende politie en ‘gekochte’ rechters die
aan de leiband liepen van de georganiseerde misdaad - Landesco geeft er krasse
staaltjes van. De wantoestanden riepen tegenkrachten op. De drooglegging, met alle
dubbelzinnige effecten van dien, is er een voorbeeld van. De nieuwe
onderzoeksjournalistiek legde aan de lopende band misstanden bloot en stimuleerde
stedelijke hervormingsbewegingen zich in te zetten voor onkreukbaar openbaar
bestuur. Chicago's gokbaas Mont Tennes kon voor rechter Landis verschijnen doordat
lokale kranten voor hem belastende feiten naar buiten brachten.
De studie van de socioloog John Landesco is exemplarisch voor het burgerlijk
reveil uit de eerste decennia van de vorige eeuw. Landesco schreef The Illinois Crime
Survey niet in opdracht van de overheid, zoals de titel lijkt te impliceren, zijn
opdrachtgever was een vereniging, de Illinois Association for Criminal Justice,
exponent van een zelfbewuste civil society. Deze organisatie van vooraanstaande
stedelingen trok ten strijde tegen de corruptie en onmacht van gemeentebestuur,
politie en rechters.
Deze episode laat op diverse niveaus zien hoe wezenlijk openbaarheid is voor het
strafrecht. Een openbaar proces biedt de verdediging het platform om bij een groot
publiek aandacht voor een zaak te vragen. Een opvallend strafpleiter vergaart met
behulp van de pers roem. Een verontwaar-
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digde openbare mening is in staat justitiële autoriteiten, een onwillig openbaar
ministerie bijvoorbeeld, tot actie aan te sporen. Openbaar debat dwingt tot hervorming
van justitiële instellingen. Zonder openbaarheid geen advocatenroem, maar ook geen
eerlijk proces, geïnformeerde burgers, openbare mening, hervormingsbeweging en
strafrechtvernieuwing. Openbaarheid is de waarborg tegen achterkamertjes en
voorwaarde voor een open, ontvankelijk en levend strafrecht. Want strafrecht is er
niet sui generis, kan ook niet statisch zijn. Het weerspiegelt maatschappelijke
bewegingen en zorgen, veranderende normen en waarden.
Openbaarheid begint bij de strafrechtsgang zelf, die doorzichtig en doorgrondelijk
moet zijn: tenlastelegging, processtukken, zitting. ‘Interne openbaarheid’ ontstaat
uit doorzichtige procedures en het aan strikte regels binden van het gedrag bevoegdheden en verantwoordelijkheden - van de bij de procesgang betrokken
partijen. Allen hebben er belang bij scherp in de gaten te houden of de ander zijn
verplichtingen wel nakomt. Maar het ‘interne’ toezicht op de gang van zaken heeft
weinig betekenis als niet ook een wijdere, ‘externe’ openbaarheid het strafrechtelijk
doen en laten ‘monitort’ en beoordeelt. Er is een goed geïnformeerde, alerte openbare
mening nodig om alarm te kunnen slaan bij inbreuken op de formeel gewaarborgde
procesgang. Voor zover ‘misstanden’ niet via interne checks and balances
gecorrigeerd worden, moet extern, politiek ingrijpen daarin voorzien. We hoeven
maar te denken aan de wetgeving die volgde op de aanbevelingen van de
Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden door de commissie-Van Traa in 1996.
Externe openbaarheid is een voorwaarde voor interne openbaarheid: zonder het
eerste verpietert het tweede. Het
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strafrecht heeft, net als de democratie, openbaarheid als voorwaarde. Of het strafrecht
- procesgang, uitkomsten, effecten - door burgers en rechtssubjecten als rechtmatig
wordt ervaren, hangt af van hun mogelijkheden om het te controleren. Zonder
openbaarheid kan het strafrecht niet als billijk en eerlijk gepercipieerd worden. Aan
zichzelf overgelaten, zonder pottenkijkers, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke
pers, kritische burgers en openbare mening, zal het vroeg of laat ontsporen. Dat is
nu eenmaal wat ongecontroleerde macht overkomt. Ondoorzichtige processen, al
worden ze intern nog zo onberispelijk gereguleerd en gecontroleerd, ontberen
geloofwaardigheid. Zij behoren tot de angstaanjagende inboedel van totalitaire
regimes.
Zonder openbaarheid verdampt de verantwoordingsplicht, die zowel de nauwkeurig
gereguleerde interne gang van zaken geldt als het systeem als geheel. De legitimiteit
ervan staat of valt niet met de oordelen van rechtsgeleerde, beroepshalve betrokkenen,
ook leken, de burgerij, zullen het als billijk en geloofwaardig moeten aanvaarden.
Uiteindelijk staat het strafrecht onder (democratisch) politieke controle, waarvoor
weer een goed geïnformeerde openbaarheid nodig is op grondslag van klassieke
vrijheidsrechten als vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting en, daaraan
ontleend, persvrijheid.
De voor een goed functionerend strafrecht noodzakelijke openbaarheid spreekt in
Nederland nog altijd niet vanzelf. Een grote mate van democratische openheid roept
bij de politiek-bestuurlijke elite, vroeger en nu, argwaan op. De vrees voor
‘Amerikaanse toestanden’, wat die ook mogen inhouden, zit diep. De houding van
Nederlandse elitemilieus tegenover de democratische idee en dito instellingen blijft
krampachtig. Democratie is mooi, mits in handen
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van verstandige lieden die weten wanneer zij zonder pottenkijkers met elkaar zaken
moeten kunnen doen. Er is angst voor ‘excessen’, voor de directheid en
luidruchtigheid, om niet te zeggen volksheid, van een niet gecapitonneerde democratie.
Politieke ambten waarvoor men elders naar de stembus gaat, worden hier vervuld
door benoemde functionarissen. Electorale bemoeienis met justitiële ambten is geheel
uit den boze. Zelfs doodnormale politieke - dus in laatste instantie: electorale controle op justitiële instituties is anathema. De juridische provincie claimt een soort
soevereiniteit in eigen kring. Geen staatkundige bemoeienis met ons delicate
handwerk, politiek en electoraat gelieven maximaal afstand te bewaren. Als het om
de onafhankelijke, dus voor het leven benoemde rechter gaat, zullen weinigen de
wijsheid van deze doctrines betwisten. De scheiding der machten, hoewel daar naïeve
opvattingen over bestaan, is ons lief. Maar een wanordelijke, inefficiënte rechterlijke
organisatie nemen velen niet zonder meer voor lief. Anderen, veelal betrokkenen en
belanghebbenden, claimen ook op dit terrein volledige professionele autonomie.
Sinds de jaren zestig heeft de juridische gemeenschap getracht die rechterlijke
autonomie uit te breiden tot het Openbaar Ministerie, dat, in die opvatting, op afstand
van de minister van Justitie dient te opereren. De denkbeelden die daarvoor in stelling
zijn gebracht, de professionele ideologie zogezegd, worden aangemerkt met het
verheven begrip ‘magistratelijkheid’. Het ruist als een verleidelijk briesje door veel
discussies: magistratelijkheid, maar is minder mooi dan het klinkt. Het is een ideologie
die in onze democratie niet bij een doelgemeenschap als het OM past. Zij doet afbreuk
aan de politieke verantwoordingsplicht, fundamenteel in een democratie, onder meer
door-
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dat ‘magistratelijkheid’ de minister wel verantwoordelijk stelt voor het doen en laten
van het OM, maar hem de bevoegdheden ontzegt om die verantwoordelijkheid te
effectueren.
De kern van de ideologie der magistratelijkheid is dit democratisch tekort. Uit
beroepensociologisch standpunt is de autonomieclaim ook te begrijpen: hoe meer
autonomie een beroepsbeoefenaar kent, des te meer status deze immers geniet. Maar
uit democratisch oogpunt is deze aanspraak uit den boze. Al helemaal als we ons
andere democratische tekortkomingen in de strafrechtketen voor de geest halen. De
achterstanden waarmee de zittende magistratuur kampt bijvoorbeeld. Ministers
worden daar terecht door kiezers en volksvertegenwoordigers op aangesproken, maar
alweer: zij beschikken op dit terrein over zwakke bevoegdheden.
Het begin van de strafrechtketen, de politie, is al helemaal een stiefkindje van de
democratie. De nieuwe Politiewet, met de politieregio's die deze instelde, heeft geleid
tot een bijna volledige verduistering van verantwoordelijkheden. Burgers, zeker die
uit kleine, perifere gemeenten, hebben niets over ‘hun’ politie te zeggen. Directe
zeggenschap over politie en justitie berust te onzent op geen enkel niveau bij
rechtstreeks gekozen politieke ambtsdragers. De democratie werkt hier wel heel
indirect: slechts handjesvol volksvertegenwoordigers beschikken over een ‘populair’
mandaat; dit geldt uiteraard niet of nauwelijks voor de overmaat aan lijstvullers in
vertegenwoordigende lichamen die de huidige Nederlandse particratie kenmerkt.
Kritiek op de werking van het strafrecht richt zich in Nederland zelden op dit
democratisch tekort. Integendeel, gezaghebbende critici zijn doorgaans roomser dan
de paus en stellen zich ook al vierkant op het standpunt van de
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‘magistratelijkheid’. Daar is altijd te weinig en nooit te veel van. Een recent voorbeeld
is Theo A. de Roos' Het grote onbehagen - Emotie en onbegrip over de rol van het
strafrecht. Het is een sympathiek boek, dat nog het best gelezen kan worden als een
apologie voor de gemeenschap van bij het strafrecht betrokken beroepsbeoefenaren.
Burgers van Nederland, impliceert De Roos, laat dat strafrecht nu toch over aan ons
rechtsgeleerde magistraten, bemoeit u zich er toch vooral niet mee. Er valt bovendien
echt niet veel te verbeteren, zoals het is, is het allemaal heel behoorlijk.
Als er in De Roos' universum een spelbreker rondloopt, dan het OM, dat zich ten
onrechte, heel onmagistratelijk, als gehaaid misdaadbestrijder heeft opgeworpen,
met alle brokken van dien. Een schaduwzijde van het strafrecht zoals het heden ten
dage werkt, is ook dat het de kanslozen onevenredig zwaar treft, vooral allochtonen,
in het bijzonder sukkeltjes die bij drugszaken betrokken zijn. De grote vissen
daarentegen zwemmen vrij rond. Treurig, maar het is niet anders. Au fond tempert
De Roos gedurig de verwachtingen die in redelijkheid aan het strafrecht gesteld
kunnen worden. En juist omdat hij weinig verwacht, valt zijn globale oordeel over
het functioneren van het strafrecht gunstig uit.
Ogenschijnlijk in scherp contrast tot de bezadigde opvattingen van insider De
Roos, staan de geharnaste oordelen, ook recent gepubliceerd, van ‘jurist en
ondernemer’ Allard Hoogland (‘Andere prioriteiten. De onstuitbare opmars van de
geschokte rechtsorde’, Hollands Maandblad nr. 5, 2000). Hooglands opzwepende
artikel is te kenschetsen als een paradoxale aanval op het OM: populistisch van
argumentatie, maar niettemin een pleidooi voor meer magistratelijkheid. Wijdt De
Roos geen kwaad woord aan handhavingstekorten, beleidshalve seponeren, massale

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

125
niet-vervolging en, daardoor, de uiteindelijke willekeur van het strafrecht, bij
Hoogland draait het daarom. Het strafrecht in Nederland staat er erbarmelijk voor
doordat het gebukt gaat onder een onmetelijk handhavingstekort.
Het verval is rond 1970 ingezet toen justitie, geconfronteerd met de sterk groeiende
criminaliteit bij gelijk blijvende opsporings- en vervolgingscapaciteit, ophield alle
bewijsbare delicten te vervolgen. Het beleidssepot deed zijn intrede en justitie ging
kiezen wat wel te vervolgen en wat niet. Hoogland in een karakteristieke,
samenvattende passage: ‘Sinds 1970 is het feit dat iemand een misdrijf heeft gepleegd
op zichzelf onvoldoende reden hem te vervolgen. Er moet een maatschappelijke
aanleiding zijn om dat te doen. De gevallen met de grootste maatschappelijke
aanleiding krijgen de meeste prioriteit. Daarmee is de ellende begonnen. Dertig jaar
later is het tot de burger doorgedrongen dat dit systeem van strafvervolging een loterij
is. Ernstiger is dat de burger ook in de gaten heeft gekregen dat het een loterij is
waarvan hij, als hij zich een beetje kwaad maakt, de uitkomst kan beïnvloeden.’
Met andere woorden, sinds justitie niet meer zowel mechanisch als magistratelijk
vervolgt, maar beleidshalve en ‘maatschappelijk’ reageert, stelt het zich bloot aan
externe druk en bemoeienis. Zo werd het ontvankelijk voor de waan van de dag. Wat
en wie wordt vervolgd, is nu derhalve afhankelijk van wie het luidst schreeuwt, de
vroomste stille tocht weet te organiseren, de beste toegang tot de pers heeft, een
vrindje bij het OM kan aanspreken of anderszins van wanten weet. De staande
magistratuur heeft zich ontpopt als een onbestendige, grillige ‘beleidsinstelling’, de
officier van justitie als een deerniswekkende figuur: ‘Hij moest immers de burgers
wijsmaken dat hij het recht handhaafde door af en toe iemand uit de zee vol onbestraf-
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te criminelen te vissen. En, misschien wel het allermoeilijkste, hij moest zichzelf op
de mouw spelden dat het normaal is iedere morgen op kantoor te worden aangegrijnsd
door kasten vol strafdossiers waarvan je weet dat je er nooit aan toe zult komen.’
Ondanks hun radicaal divergente oordelen over de Nederlandse strafrechtpraktijk
delen De Roos en Hoogland een afkeer van externe invloeden, de straat, ‘de waan
van de dag’, het behagen van het gepeupel, van de pers ook, in zijn onderscheiden
gedaanten. Beiden verwijzen ter adstructie van hun onbehagen naar geruchtmakende
recente zaken waarin de openbare mening een onevenredige rol opeiste en OM en
rechters zich, o schande, mede zouden hebben laten leiden door een ‘geschokte
rechtsorde’: Marianne Vaatstra, de Gorcumse schietpartij, de ‘opstand’ in Kollum,
Meindert Tjoelker, Anne de Ruyter de Wildt.
Hiermee staan zij in een lange Nederlandse traditie van, laten we zeggen:
‘magistratelijk’ paternalisme. Het recht is daarin een zaak voor onthechte en beheerste,
dus notabele lieden die, door training, geboorte of wat ook, niet ontvankelijk zijn
voor de verlokkingen van geld, publiciteit en andere rauwe, volkse invloeden. De
juridische provincie lijkt beheerst door lekenangst, volk en (straf)recht zijn water en
vuur, (democratische) openbaarheid is riskant, de media als exponenten van
openbaarheid en commerciële driften zijn te wantrouwen. Het strafrecht zelf, als
zichtbaarste en daardoor ook meest spectaculaire tak van het juridisch bedrijf, is
eigenlijk al suspect. Strafrechtadvocaten stonden, en staan nog wel, in laag aanzien.
De strafrechtadvocatuur was en is eer de wat vulgaire bezigheid van - in sociologische
zin - ‘marginal men’ (joden en andere buitenstaanders, c.q. sociale klimmers) dan
de eerzame occupatie van solide gevestigden.
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De uitnodiging voor deze bijdrage toont die ‘angst en walging’ nog in vrijwel
onversneden vorm. Ik citeer: ‘De media zijn gedwongen om de uiterst gecompliceerde
strafrechtelijke materie op een zo eenvoudig mogelijke wijze te presenteren teneinde
het grote publiek te kunnen bereiken. Het gevolg is echter dat de nuances verloren
gaan, waardoor de media ongewild, maar soms ook gewild bijdragen aan de polarisatie
tussen het publiek en de rechterlijke macht.’
De juridische ideologie heeft, zo lijkt het, nog het negentiende-eeuwse dedain voor
‘het volk’ en de angst voor democratie die toentertijd rondwaarden in de breinen van
de eerste massapsychologen. Die ideologie omvat distantie van ‘gewone mensen’,
hun instincten en impulsen, behoeften en voorkeuren. De massa is irrationeel, vulgair,
oppervlakkig, sensatiebelust, kan niet diep genoeg worden gewantrouwd, net als de
pers die om haar moverende redenen aan al die ondeugden tegemoet komt.
Openbaarheid is een mooi beginsel, maar verkeerde handen maken er licht misbruik
van.
In een geestige passage in ‘Mensch en menigte’ vertolkt cultuurpessimist Huizinga
dit sentiment, geprojecteerd op de nog jonge Verenigde Staten: ‘Het Amerikaansche
dagblad heeft ook voor zijn wezenlijken inhoud reeds geheel den advertentiestijl
geadopteerd. Waar een Hollandsche courant vooralsnog sober het opschrift zou
plaatsen: “Sarah Bernhardt geopereerd”, daar leest men ginds elke phase van zulk
een gebeurtenis aangekondigd door pakkende opschriften: “Dr. So and So wields
the knife with five physicians in attendance!”’
Huizinga's misantropische conclusie: ‘De geest wordt gewend aan een
oppervlakkige aanvaarding van zijn voedsel: hij kauwt het slecht en verteert het dus
slecht. Een ge-
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vaarlijke vervluchtiging van de intelligentie en veruiterlijking van het geestelijk leven
is het gevolg.’ Dit is de Huizinga die door Jacques de Kadt op onnavolgbare wijze
werd getypeerd met ‘de deftigheid in het gedrang’.
Driekwart eeuw later wordt de deftigheid nog altijd belaagd. Niemand noemt het
meer zo, ‘magistratelijkheid’ komt echter dicht in de buurt: het woord alleen al
schrijdt. Hoewel professor De Roos in ‘Het grote onbehagen’ pleit voor toelating
van radio en tv tot de rechtszaal, dus voor meer openbaarheid in het strafrecht, kijkt
hij met argwaan naar de openbare mening, voor hem nog altijd verbonden met
emotionaliteit en onwetendheid. De krant komt er niet beter van af. De Roos wil
radio en tv voornamelijk toelaten omdat de schrijvende pers het strafproces vertekent.
Radio en tv zijn welkom als correctie op die lachspiegels. Zei criminoloog W.H.
Nagel nog dat wie zich zorgen maakte over de toenemende criminaliteit maar beter
een ander ochtendblad kon lezen, De Roos adviseert eigenlijk de lectuur van kranten
geheel te staken.
In het denken der ‘magistratelijken’ is het strafrecht als de traditionele katholieke
eredienst: slechts ‘ingewijden’, letterlijk, zijn ermee te vertrouwen. Leken hebben
er geen plaats, zomin als de volkstaal. De nadruk ligt op het ritueel, niet op de schrift:
het geloof komt via het oor. De clerus, een professionele kaste, waakt over de kudde
en duidt Gods woord. Aan het strafrecht is de Reformatie voorbijgegaan.
Voor de Reformatie kunnen we de jaren zestig lezen. Het verhevigde
gelijkheidsdenken uit dat tijdperk plaatste de toegankelijkheid van het recht en de
rechtshulp, gelijkheid van rechtsbedeling, ‘klassenjustitie’ en de eenzijdig
samenstelling van de juridische beroepsgroep op de agenda. Niet zonder succes.
Mensen uit andere dan elitemilieus
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drongen tot het juridisch bedrijf door. Veel minder dan voorheen is het ook een
mannenbolwerk. Rechtshulp werd toegankelijker. De ‘zwakke’ verdachte won aan
rechten, de ‘sterke’ staat leverde prerogatieven in. Maar uiteindelijk maakten ‘de
jaren zestig’ het (straf)recht meer in zichzelf gekeerd. Het democratiseringsethos
ging over in een preoccupatie met correcte procedures en verhardde zo een intrinsiek
kenmerk van het strafrecht. De radicaalste vrucht van de jaren zestig, het
abolitionisme, vervreemdde de publieke opinie van de idee van strafrechthervorming.
Ook de stijgende criminaliteit, klein en groot, maakte vernieuwing suspect.
Die tegenslagen leidden tot een vestingmentaliteit, een zeker autisme: wij van het
strafrecht, met ons superieure inzicht en onze hoge moraal, tegen de rest van de
wereld, onwetend, behept met populisme en onderbuiksentimenten. In het publieke
oog werden strafrechtgeleerden antiautoritaire autoriteiten, afkerig van staat en
kleinburger, die verongelijkt uitleggen waarom misdaad niet erg is en daders
slachtoffers zijn. Het strafrecht cultiveerde, betweterig, het eigen gelijk - en
herbevestigde zo traditionele kernwaarden als onafhankelijkheid en afstandelijkheid,
evenals het aloude, ooit elitaire, nu meritocratische, non-interventiebeginsel:
buitenstaander, leek, bemoei u niet met ons experts. De deftigheid overwon, onder
het mom van magistratelijkheid, de democratiseringsfurie.
De professionele ideologie is zo dwingend en socialiseert zo krachtig dat de
groeiende sociaaleconomische heterogeniteit van de beroepsgroep weinig sporen
nalaat op de beroepsinhoud. De beroepsgroep mag dan meer ‘volks’ worden, met
het beroep, de vigerende opvattingen en denkbeelden, gebeurt dat nauwelijks. De
professionele ideologie werd mede oppermachtig door de verzwakking van
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de ‘algemene’ ideologieën. Juristen zijn primair dienstbaar aan hun vak, niet aan
marxisme, sociaaldemocratie of katholieke emancipatie. De non-ideologische
‘juristenpartij’ D66 belichaamt die ontwikkeling, evenals de tegenstrijdige erfenis
van de jaren zestig: radicale democratisering, dus meer macht bij de kiezers, naast
de eis van professionele autonomie.
En de (geschreven) pers, dat zwarte schaap van Huizinga, Nagel en De Roos, de
legendarische vierde macht, vrij, onverveerd, waar staat die in dit krachtenveld? Is
hij, als de vroegtwintigste-eeuwse Amerikaanse muckrakers, gesel van de justitiële
autoriteiten, partner van de burgerij, steunpilaar van de civil society - en in die
hoedanigheden een tikkeltje populistisch? Mijn schrijfopdracht, waarin de thematiek
van deze bijdrage staat samengevat, formuleert de vragen zo, enigszins verongelijkt
en veeleisend tegelijk: ‘Binnen dit thema zal onder meer worden ingegaan op de
relatie tussen de media, sensatiemedia, het strafrecht en de eisen van openbaarheid.
Vragen die daarbij aan de orde zouden kunnen komen zijn onder meer: is de relatie
tussen het strafrecht en media verstoord? Welke bijdrage dient (sic) de media te
leveren aan de transparantie van het strafrecht, alsook aan het draagvlak voor
strafrechtelijke beslissingen, zowel in het algemeen als in concrete gevallen? Dienen
er daarbij grenzen in acht genomen te worden gelet op bijvoorbeeld de
privacybescherming van betrokkenen?’
Sommige antwoorden zijn in het voorafgaande al impliciet gegeven. Het strafrecht
kan niet zonder openbaarheid, interne en externe. Zelfs het humaanste strafrecht
behoeft democratische controle, wil het zich niet als dwingeland ontpoppen. Dat
gebeurt als het, in zichzelf gekeerd, de ‘onwetende’ samenleving tracht te trotseren.
‘Levend’ straf-
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recht wil niet immuun zijn voor maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen.
De ideologie van ‘magistratelijkheid’, zowel bij de zittende als staande magistratuur,
die autonomie en non-interventie verheerlijkt, is daarom een potentiële crisisfactor.
Strafrecht dat autistisch optreedt, met zijn rug naar de samenleving, komt op enig
moment onder vuur te liggen.
Media vervullen in dit geheel een rol doordat ze deel uitmaken van de openbaarheid.
Daaraan hebben ze zich in mindere of meerdere mate verplicht. Van een bijzondere
betrokkenheid van ‘de media’, in algemene zin, bij het strafrecht - of het civiel recht
dan wel bestuursrecht - is geen sprake, laat staan van een speciale
verantwoordelijkheid. Het ene medium zal die, al naar zijn aard en oogmerken, wel
voelen, het andere niet. Elk medium moet daarin zelf kiezen. Serieuze Nederlandse
kranten en zendgemachtigden (en uitgesproken, welbewust niet-serieuze zijn er
nauwelijks) accepteren in de regel wel enige (mede)verantwoordelijkheid,
bijvoorbeeld door verdachten in hun misdaadberichtgeving en rechtbankverslagen
te anonimiseren. Moge dat zo blijven.
Voor het overige zullen ze zich in hun omgang met het strafrecht doorgaans
gedragen conform de (eigen ideeën over de) regels van hun professie, de journalistiek.
Alleen daaraan zijn ze gehouden. Hooguit als neveneffect van die normale
journalistieke oogmerken, dienen zij ook de ‘transparantie van het strafrecht’, of
dragen ze bij aan het ‘draagvlak voor strafrechtelijke beslissingen’. Het is allemaal
een kwestie van opvatting, geen wet van Meden en Perzen. ‘De media’ hebben niet
de plicht stut en steun van de overheid te zijn, of een tak ervan. Ze hebben geen
verplichtingen aan het strafrecht, de monarchie, de parlementaire democratie, gulden
of euro, EU of NAVO. Maar
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men kan zich in alle gevallen media voorstellen die zichzelf wel dergelijke taken
opleggen.
In het ontzuilde, Paarse tijdperk zijn Nederlandse media in het algemeen nogal
gouvernementeel. Hun toewijding aan een zuil is overgegaan op het gemenebest,
met een statelijke oriëntatie als gevolg. Op het gebied van misdaad- en
rechtbankverslaggeving zijn de media behoorlijk volgzaam. De ‘populaire’ Telegraaf,
niet in de verste verte een ‘sensatiemedium’ zoals het buitenland die kent, heeft een
slechte reputatie op te houden, maar doet dat voor de liefhebber van het genre op
een teleurstellende, brave manier. Er is soms agitatie rond een spectaculair misdrijf
of een minder begrijpelijke uitkomst van een strafzaak, maar als volkstribuun slaat
die krant een armzalig figuur. Ook audiovisuele media lopen niet of nauwelijks uit
de pas. In hun streven naar respectabiliteit honoreren ook de nieuwkomers al snel
bestaande codes - nog wel. Voor het openbaar maken van namen en adressen van
veroordeelde pedofielen, om een Britse ondeugd te noemen, hoeft voor het moment
nog niet te worden gevreesd.
Waarneembare inbreuken op de mores van de herensociëteit treden op als media
zich publicitair laten ‘gebruiken’ door een partij in een strafzaak, advocaat of openbaar
ministerie. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Het is voor een krant of
televisierubriek aantrekkelijk om mee te doen: je maakt nieuws. Doorgaans is het
belang van strafpleiter of staande magistraat bij publicatie ook zonneklaar. Zo dient
iedereen op eigen wijze de ‘transparantie’. Elk medium zal voor zichzelf moeten
uitmaken of het ruimte biedt aan juridische spin doctors. Waarbij opvalt dat een hele
bent van strafpleiters door dit mechanisme Bekende Nederlander-status heeft
verworven. Zij weten dat openbaarheid een trefzeker wapen is en maken gemene
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zaak met persvertegenwoordigers (en omgekeerd) om de belangen van cliënten te
behartigen. Zelf hebben ze ook belang bij mediaroem; die streelt hun ijdelheid en
levert nieuwe klandizie op. Clarence Darrow heeft ruimschoots navolging gekregen.
Mijn eigen krant, de Volkskrant, zal in voorkomende gevallen niet vies zijn van
dergelijke primeurs. Naast een juridisch redacteur telt de krant twee verslaggevers
die zich hoofdzakelijk met misdaad en straf bezighouden, waarbij zij zich overigens
niet beperken tot de klassieke misdaaden rechtbankverslaggeverij. Usance is veeleer
een enigszins abstraherende, academische aandacht voor strafrecht, justitie en politie
en andere juridische aangelegenheden. De verslaggevers zijn niet van de straat en
neigen ertoe, door achtergrond en normen, eerder met rechtsgeleerde raadslieden,
rechters, leden van het OM en academische juristen te verkeren dan een bezoekje te
brengen aan plaats delict, politiemensen, slachtoffers, daders of omstanders. Men
kan ze van ‘magistratelijkheid’ betichten, ook in die zin dat zij deelhebben aan de
professionele ideologie van juristen. Zij zijn minder waakhond van justitie, uitgerust
met contraire ideeën of een alternatieve ideologie op dit gespecialiseerde gebied, dan
vertegenwoordigers bij de pers van de mores en opvattingen van werkveld en
beroepsgroep.
Dit alles is bepaald geen rariteit van de Volkskrant. Het gaat om een brede beweging
in de Nederlandse journalistiek, die én ontzuild is geraakt én academisch gevormd.
Materiekennis telt nu zwaarder dan de juiste politiekmaatschappelijke leer.
Journalisten delen daardoor met de professionals over wier wereld en opvattingen
zij berichten, definities van de werkelijkheid. Praktisch vatten zij hun werk eerder
‘voorlichtend’ op dan als het hinderlijk volgen van, bijvoorbeeld, justitieel
establishment en juri-
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dische doctrines - laat staan dat zij stem zullen geven aan de sentimenten,
‘onderbuikgevoelens’, die bij ‘het volk’ mochten leven over het strafrecht in het
algemeen en voorbeelden van strafrechttoepassing in het bijzonder.
Journalisten die, om een dwarsstraat te noemen, voor de herinvoering van de
doodstraf willen ijveren, of voor minder rechten van verdachten, zijn met een
lantaarntje te zoeken. Een opgewonden commentaar zal wel eens voor strafverzwaring
of strafrechtuitbreiding hebben gepleit, maar in de regel is journalistiek Nederland
solidair met zijn magistraten en het systeem dat zij dienen. Het OM heeft het weliswaar
regelmatig te verduren, maar zulke aanvallen getuigen zelden van iconoclasme, zij
weerspiegelen toch vooral de professionele communis opinio.
Die voegzaamheid is zorgelijk. Openbaarheid in strafrechtkwesties is zichzelf niet
genoeg, maar vraagt om botsende meningen en rivaliserende opvattingen. Zijn die
afwezig, of halen zij wegens onwelvoeglijkheid of onbevoegdheid ‘de krant’ niet,
dan komt geen breed geïnformeerde, representatieve openbare mening tot stand. ‘De
pers’ kan hierin een rol spelen door een breder spectrum aan opvattingen en
sentimenten weer te geven dan de gangbare professionele; dus inclusief, laten we
zeggen, meer volkse uitingen.
In zijn ‘Mensch en menigte’ heeft Huizinga het, als hij de invloed van het grote
zakenleven op de politiek behandelt, over een democratie die ‘volksverduistering’
praktiseert. Non-representatie (en non-participatie) is een gevaar dat ook de huidige
Nederlandse ‘democratie zonder partijen’ bedreigt - en a fortiori een strafrecht dat
nauwelijks onder (zwakke) democratische controle staat en gemonopoliseerd wordt
door doctrines van experts. Dan wordt het strafrecht voor veel rechtssubjecten iets
van en voor ande-
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ren, dat hun op een kwaad moment slechts overkomt, als slachtoffer of dader, maar
bovenal als onderdaan van een Obrigkeitsstaat, niet als burger van een democratie.
Zulk strafrecht verliest onherroepelijk draagvlak.
De pers, of laat ik voor mezelf spreken: de Volkskrant, zou in dit verband meer
eigen opvattingen kunnen opwekken in plaats van, als een mechanische spiegel, bijna
uitsluitend die van erkende deskundigen weer te geven. Opdat er een rijker
geschakeerde publieke opinie op strafrechtgebied kan ontstaan. Bij wijze van - vast
misplaatste - grap heb ik wel eens gezegd dat de publieke opinie in strafrechtkwesties
bestaat uit de opvattingen van drie strafrechtgeleerden: de hoogleraren De Roos,
Schalken en Rüter.
Er is enige beweging. Evidente onhandigheden en nalatigheid van het OM hebben
recent in enkele geruchtmakende zaken (Vaatstra, De Ruyter de Wildt) tot zo veel
publieke onrust geleid dat magistraten zich gedwongen zagen eerdere beslissingen
te corrigeren. Hoogland vat die correcties op als een kniebuiging voor het gepeupel,
mob justice. De Roos maant tot voorzichtigheid, maar is redelijk welwillend. Mij
komt de ontvankelijkheid voor ‘democratische druk’ als legitiem voor. Het OM treedt
immers op namens en voor ‘the people’ en staat mede daarom onder
democratisch-politieke controle.
Gunstig in dit opzicht zijn ook de rol die het slachtoffer (of zijn nabestaanden)
stukje bij beetje in het strafrecht toebedeeld krijgt en het introduceren van de
mogelijkheid, bij gestrande zaken, van een ‘second opinion’. In beide innovaties
speelden volhardende slachtoffers, nabestaanden, advocaten en media een hoofdrol.
Alsof er, in navolging van die vroeg twintigste-eeuwse Illinois Association for
Criminal Justice, een Nederlandse Vereniging voor Strafrecht is opgericht, van en
voor geëngageerde
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burgers en juristen, gesteund door muckraking media.
De werkelijkheid is prozaïscher. De burgerlijke ‘hervormingsbeweging’ van het
moment, als enkele ad-hocinitiatieven die naam al verdienen, bestaat in belangrijke
mate uit een curieus mediafenomeen, lonely wolf misdaadjournalist Peter R. de Vries.
Zijn doen en laten op televisie getuigt stellig zelden van goede smaak en met zijn
optreden verdient hij vast een showbusinessinkomen. Bovendien, zoals Hoogland
bozig vaststelt, wordt het opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM er nog
willekeuriger door dan het al is. Maar die omstandigheden wassen niet weg dat De
Vries keer op keer laat zien dat politie en justitie enormiteiten begaan (ook Hoogland
vindt dat). Of beter: hij toont aan dat een min of meer ‘verzelfstandigde’
doelgemeenschap als het OM, die zichzelf op afstand van de democratische overheid
heeft getracht te manoeuvreren en er een ideologie van ‘magistratelijke’ mystique
op nahoudt, met ongrijpbaarheid als kern, niet wordt geprikkeld om tot het uiterste
te gaan. Zo'n type organisatie, die de zweepslag van de democratie noch de tucht van
de markt ervaart, haalt niet het beste uit zichzelf.
Er zijn daarom geen goede redenen om het OM, meer dan noodzakelijk is voor
opsporing en vervolging, af te schermen van openbaarheid en democratische controle.
Integendeel, ook het OM, hoe bekwaam en goedbedoelend zijn leden ook mogen zijn
en hoe delicaat ook zijn taken, kan alleen maar beter worden van tegenmacht.
Maximale openbaarheid is daarvoor een vereiste. Blijkens de adviezen aan de regering
in het rapport Grondrechten in het digitale tijdperk (2000), ziet ook de
commissie-Franken dat in: die komen erop neer de rechterlijke macht aan de voor
overheidsinstellingen gebruikelijke eisen van openbaarheid te onderwerpen.
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Luwte zal trouwens nauwelijks voorhanden zijn in een ruig medialandschap waarvan
een notabel ‘bestel’ niet langer het middelpunt is. ‘De media’ zijn inmiddels een pot
met pieren, een onoverzichtelijk samenstel van ontelbare marktactiviteiten, toenemend
interactief, zonder hiërarchie, middelpuntvliedend. Commerciële - en lokale - televisie
en, vooral, internet hebben het onherstelbaar gewijzigd. Nog meer, nog ingrijpender
veranderingen komen er in ijltempo aan. Er valt slechts te hopen, nauwelijks meer
dan dat, dat naam, toenaam en adres van verdachten en veroordeelden, om maar iets
te noemen, straks niet en plein public het net op gaan. Het ‘mediatoezicht’ op de
staande en zittende magistratuur zal sterker worden. De deftigheid verliest het
definitief van de democratie.
We moeten maar eens gaan bedenken waar we de Gerard Spongbrug, of wie de
eer ook ten deel moet vallen, zullen slaan.
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Hedendaags republicanisme*
Een oud politiek idee in de herkansing
Republikeinse beginselen, die bestonden natuurlijk wel in naoorlogs Nederland, in
de beginselprogramma's van een enkele linkse partij of het geheime dagboek van
een anonieme dignitaris, maar vrijwel niemand van enige statuur en invloed beleed
ze in het openbaar. De martiale PSP-pacifist Fred van der Spek maakte elk jaar met
Prinsjesdag een demonstratie van zijn principes, zoals de Socialistische Partij
tegenwoordig doet, maar dat trof en treft toch eerder als parlementaire folklore, de
macht der gewoonte, dan als een krachtig en praktisch pleidooi voor de republikeinse
staatsvorm. Jarenlang, kortom, verbleef het republicanisme, of wat daarvan restte,
in het duister om slechts periodiek, meest onder hele of halve anarchistische vlag,
krachteloos tevoorschijn te komen. De gelegenheid - Greet Hofmans, Het Huwelijk,
de Lockheed-affaire, de ‘kroning’ van 1980 - maakte telkens de dief, maar tot een
serieuze opmars van republikeins gedachtegoed kwam het via deze sporadische
antimonarchistische agitatie niet. Naoorlogs Nederland was en bleef door de bank
genomen monarchistisch dan wel orangistisch.
Er valt over te twisten of het Oranjezonnetje ook in de

*

Opgenomen in: Remco Meijer en HJ Schoo, De monarchie. Staatsrecht, volksgunst en het
Huis van Oranje (2002).
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late jaren zestig en zeventig nog onverminderd warm scheen. Toen de wederopbouw
eenmaal was voltooid en de samenleving meer en meer in de greep raakte van
groeiende welvaart en een brede, door jeugdig elan gedreven
democratiseringsbeweging, moest het land zich mentaal wel gaan afkeren van een
au fond archaïsche instelling als de monarchie. Haar sacrale kern en hiërarchisch
beginsel pasten niet langer bij een modern, seculier wereldbeeld en een op individuele
verdiensten, niet op erfelijke privileges, stoelende meritocratische maatschappelijke
ordening. Alom haakte men naar vernieuwing, traditie stond in een kwaad daglicht,
staatkundig conservatisme, als het ware de ideologie van de monarchie, vond in
Nederland nauwelijks nog politiek uitdrukking en de Europese integratie en andere
vormen van internationalisering begonnen te knagen aan de vertrouwde contouren
van staat en natie.
In een aan de monarchie gewijd nummer van het maandblad Maatstaf uit 1992
neemt de historicus Jaap van Osta inderdaad de positie in dat de monarchie toentertijd
gedoemd leek. Vanaf eind jaren vijftig raakte zij in de versukkeling. Opeenvolgende
schandalen en de algehele hervormingsdrang van de jaren zestig brachten het
koningschap in opspraak. Slechts dankzij de persoonlijke populariteit van Juliana
doorstond de monarchie de stormen van die jaren. ‘Maar,’ voegde Van Osta hieraan
toe, ‘het is evenzo waar dat zij met die eigenaardige voorkeur om zo min mogelijk
op te vallen, om zo weinig mogelijk de koningin te spelen, niet alleen haar eigen
positie ondermijnde, maar ook die van de monarchie.’ Op twee flanken stond de
monarchie aldus aan bedreiging bloot: structureel door maatschappelijke
ontwikkelingen, incidenteel door toedoen van - persoonsgebonden - rolvervulling
(Juliana) en ‘wangedrag’ door leden van de koninklijke familie (Juliana, Irene,
Bernhard).
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Het legitimiteitsprobleem van een antieke institutie in een moderne samenleving, zo
valt ook over deze periode te concluderen, werd overwonnen door Juliana's per saldo
overtuigende vertolking van de koninklijke rol. Uit de in principe bovenpersoonlijke
constitutionele monarchie vormde zij gaandeweg de persoonsgebonden populaire
monarchie: ogenschijnlijk sacraal en behept met eeuwigheidswaarde, in werkelijkheid
afhankelijk van de actieve instemming van geëmancipeerde ‘onderdanen’. De vorst
raakte opgezadeld met de democratische plicht om populair te zijn. Weliswaar redde
Juliana's persoonlijke rolopvatting een achterhaald instituut, maar de populaire
monarchie bleek tevens een formule met schandaalpotentie.
Feitelijk valt echter niet vol te houden dat de monarchie onder Juliana onder druk
stond of in de gevarenzone raakte. De grote politieke partijen hebben geen moment
ook maar gepeinsd over een republikeinse wending, zelfs niet in perioden van
turbulentie. Opiniepeilingen over de door Nederlanders geprefereerde staatsvorm
gaven (en geven) geen enkele blijk van afnemende steun voor de monarchie. Door
de jaren heen is de Oranjeaanhang groot geweest, een enkel dipje daargelaten, zodat
onduidelijk is waarom precies Van Osta, net als andere Oranjewatchers, een
‘wonderbaarlijke wederopstanding van de monarchie’ in de jaren tachtig kan
signaleren. Terwijl Beatrix opnieuw decorum en hiërarchie met het hoogste ambt
verbond - en als het ware op haar beurt de kennelijk nogal plastische monarchie
opnieuw omvormde en ‘redde’ - raakte ‘schoppen tegen de troon’ als symbool van
het establishment in onbruik. En ‘dat heus niet,’ schrijft Van Osta bijna triomfantelijk,
‘omdat er toen een nieuwe vorstin op plaatsgenomen had, iemand aan wie niemand,
zelfs niet de meest verstokte republikein, enige aanstoot nemen kon.’
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Zo zag de wereld er in 1992 inderdaad uit. Beatrix had zich in haar eerste decade
ontpopt als een koninklijk succes, een erkende, hardwerkende ‘vakvrouw’ die
voorbeeldig, perfectionistisch vorm en inhoud gaf aan een modern, beter: postmodern
koningschap, waarvoor zij royaal de ruimte kreeg van Ruud Lubbers, de premier die
haar deze jaren diende. In deze periode manifesteerde de majesteit zich al zo
nadrukkelijk dat een harer ministers midden jaren tachtig en petit comité opmerkte:
‘Je denkt dat je met elkaar bent, maar er doet nog iemand mee.’ Volgens een vriend
van prins Claus, najaar 2001 geïnterviewd ter gelegenheid van Claus' 75ste verjaardag,
vertelde de prins hem eens dat Beatrix 's nachts anderhalf uur met de ministerpresident
had gesproken. Het kennelijk ‘naïeve’ staatsrecht van de politieke klasse, dat ervan
uitgaat dat de Koning geen politiek-inhoudelijke rol heeft, werd geconfronteerd met
een andere werkelijkheid.
Nieuwe formalismen moesten daarnaast de koninklijke mystique herstellen die
onder Juliana in ‘gewoonheid’ teloor was gegaan. Beatrix reorganiseerde met vaste
hand haar hof, maakte een einde aan de amateuristische ambiance die haar moeders
ambtsperiode kenmerkte en deed een naar veler oordeel formidabele dossierkennis
op, waardoor zij een geduchte gesprekspartner voor de premier en de
ministers-passanten werd. Een meesterzet was bovendien de steun die Beatrix voor
‘haar’ monarchie zocht en vond bij de intelligentsia. Tezelfdertijd bewaarde zij met
grote zorg afstand van traditionele Oranjeklanten en defilerend Oranjevolk. Ten
paleize werden linkse culturati ontvangen. Vertegenwoordigers van Oud Strijders
Legioen of studentenweerbaarheidsverenigingen waren in geen velden of wegen
meer te bekennen. Op hun blinde, onvoorwaardelijke steun kon de monarchie toch
wel rekenen.
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Ergens tussen begin jaren negentig, toen Vrij Nederland waarderend schreef over
deze ‘koningin tot achter de komma’, en midden jaren negentig, toen Elsevier een
knorrig omslagverhaal wijdde aan Beatrix Bemoeial (na eerder al het bazige
Beatrixisme te hebben gesignaleerd), kenterde het publieke beeld van Beatrix. Al
dan niet verstokte republikeinen waren wel degelijk aanstoot gaan nemen aan stijl
en optreden van voorheen prinses Glimlach. Juist haar ostentatieve ‘voortreffelijkheid’
en haar als kil ervaren nieuwe vormelijkheid, gevoegd bij aanhoudende berichten en
geruchten over interventies in staatszaken, maakten Beatrix omstreden - zij het in
beperkte kring.
Als de majesteit als constitutioneel monarch ‘alleen maar’ decoratie is, de façade
waarachter de echte staatszaken zich afspelen, zo luidde dit nieuwe, negatieve
sentiment, waarom is het dan nodig dat ze zo onberispelijk hard werkt, alle dossiers
kent, er een soort miniregering op nahoudt en ‘haar’ ministers in kennis en ervaring
de loef afsteekt? De ijver en voortreffelijkheid van het stijlvolle ornament, eerst
bejubeld, waren suspect geworden. Van lieverlede ontstonden er zelfs gevoelens van
nostalgie naar de ‘lieflijke chaos’ van Juliana's hof. Dat was dan misschien weinig
professioneel geweest, maar paste beter bij de staatsrechtelijke irrelevantie van de
vorst.
Er zijn vraagtekens te plaatsen bij het Beatrix Bemoeialbeeld. Het valt zelfs te
beargumenteren dat Beatrix' regelrechte bemoeienis met staatszaken geringer was
en is dan wat Juliana zich op dat vlak nog permitteerde, laat staan Wilhelmina en
zelfs Emma. Een onoplosbaar probleem bij de totstandkoming en beoordeling van
koninklijke reputaties is evenwel het gebrek aan verifieerbare feiten. Die behoren
immers tot het geheim van het paleis (Het Loo, Soestdijk, Noordeinde, Huis ten
Bosch). De omstanders
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tasten per definitie in het duister over wat er in het verkeer tussen ‘paleis’ en ministers
omgaat. De grondwettelijke onschendbaarheidsdoctrine beschermt de vorst, maar
berokkent deze potentieel evenzeer schade doordat officiële dementi's en wat dies
meer zij geen effect hebben. De doctrine staat immers niet toe dat er feiten beschikbaar
komen om beeldvorming mee te corrigeren. Parlement, pers en openbare mening
moeten het doen met gezagsargumenten, per definitie, van de premier.
Uit het onbehagen over Beatrix' taakopvatting, terecht of niet gestimuleerd door
een reeks van (vermeende) incidenten die de bemoei- en regelzucht van de koningin
aanschouwelijk maakten, kwam op elf september 1996, naar goed achttiende-eeuws
voorbeeld, een heus Republikeins Genootschap voort, met als stuwende kracht
Elsevier-topman Pierre Vinken, gesecondeerd door journalist Martin van Amerongen
en de hoogleraar cultuurwetenschappen en pamflettist Hans van den Bergh. In het
kielzog van deze notabele republikeinen manifesteerde zich meteen ook een ‘volkser’
Nieuw Republikeins Genootschap. Zodat, ondanks, of misschien eerder dankzij de
ijzeren plichtsbetrachting van een onbetwist toegewijde en welingelichte koningin,
Nederland voor het eerst in lange tijd te maken kreeg met een min of meer actief,
georganiseerd en niet per se onrespectabel republicanisme dat metterdaad, al gebeurt
het met zachte, beschaafde stem, ijvert voor de afschaffing van de monarchie.
Het hedendaags republicanisme, of antimonarchisme, laat zich verklaren als een
reactie op een krachtige vorst. In de geschiedenis van de Nederlandse monarchie
heeft dat mechanisme zich vaker voorgedaan. ‘De verzwakking van de monarchie
heeft de monarchie in stand gehouden,’ poneert socioloog Nico Wilterdink in 1989
in zijn ‘Leve de re-
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publiek! Antimonarchisme in Nederland’, een hoofdstuk in Door het volk gedragen.
Koningschap en samenleving. ‘De verzwakking van de monarchie betekende - anders
gezegd - een verzwakking van het antimonarchisme.’ Mutatis mutandis lijkt een
versterking van de monarchie, althans een vermoeden in die richting, als onder
Beatrix, te leiden tot een versterking van het antimonarchisme. Een krachtige monarch
roept weerstand op.
Wilterdink komt tot deze, door anderen gedeelde opvatting, in een verhandeling
over de pertinente kwestie waarom een land dat lange tijd een republiek was, toen
het er begin negentiende eeuw op aankwam vrij gemakkelijk de monarchie
aanvaardde. Bij de introductie van de nieuwe staatsvorm was de weerstand ertegen
zelfs verbazend gering. Debet hieraan waren de bepaald niet ongunstige ervaringen
met Lodewijk Napoleon. Bovendien loste de monarchie paradoxaal genoeg het ancien
régime af, wat haar inbedde in de Europese politieke hoofdstroom en ‘modern’ en
zelfs voor de meerderheid der patriotten acceptabel maakte. Voor de orangisten was
de monarchie weer geruststellend ‘restauratief’. Regenten die ondanks dit alles
tegensputterden, paaide de vorst, naderhand koning Willem I, door hen in de adelstand
te verheffen. Tegen het eind van zijn bewind is niettemin een enkele keer sprake van
een opflikkering van traditioneel republicanisme bij, zoals Wilterdink schrijft,
‘Amsterdamse aanzienlijken’.
In de ruim anderhalve eeuw die sindsdien zijn verstreken, heeft het verzet tegen
de monarchie evenmin bedreigende proporties aangenomen. Voor zover het er was,
kwam het vaker wel dan niet van mensen die door het politieke establishment
nauwelijks serieus genomen hoefden te worden. De schets van Wilterdink bevat een
stoet van authentieke, ernstige opponenten, afgewisseld door de no-
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dige beginselvaste querulanten en curieuze opportunisten. Het afwijzen van het
koningschap komt het grootste deel van de negentiende eeuw hoofdzakelijk voor
rekening van radicale liberalen. Pas later, in de jaren veertig, voegen zich
radicalen-zonder-meer bij de republikeinse opposanten. Deze geletterden, afkomstig
uit gegoede burgerij en middenstand, ventileerden ‘volkse’ republikeinse sentimenten
in eigen blaadjes, waarin zij voor een democratisch politiek systeem pleitten.
Als een soort proto-intelligentsia waren deze republikeinen de dragers van een
radicaal gedachtegoed dat verwantschap vertoonde met vormen van eind
achttiende-eeuws patriots republicanisme. Een aantal van deze radicaal-liberalen
werd vervolgd wegens majesteitsschennis, zoals tegen het eind van de eeuw
anarchisten als Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Alexander Cohen en, in de jaren
zestig van de vorige eeuw, een enkele Provo. Waar Beatrix het radicale, potentieel
republikeinse gemoed van de generatie van de jaren zestig apaiseerde door te pacteren
met vooraanstaande exponenten ervan, zoals, naar het woord van Gerard Reve, ‘de
gemotoriseerde relletjesvoyeur’ Harry Mulisch, kocht koning Willem II zijn belagers
met klinkende munt af. Toch klonk ook hier, zoals Wilterdink schrijft, het ‘Leve de
republiek’. Om een eventuele radicaal-liberale, republikeinse omwenteling voor te
blijven, bekeerde de conservatief Willem II zich in 1848 onverhoeds tot het
liberalisme. De grondwetsherziening van dat jaar, die de Nederlandse monarchie de
constitutionele vorm gaf die haar tot op de dag van vandaag omhult, verzwakte de
zaak van het antimonarchisme. Een koning met beperkte, strikt gereguleerde
prerogatieven, een zwakke koning derhalve, riep weinig weerstand op. Steeds minder
kon de onschendbare koning doorgaan voor een antidemocratisch symbool.
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De liberalen, bouwers van de moderne eenheidsstaat en grondleggers van de
democratie in Nederland, in hun radicale gedaante net als hun buitenlandse pendanten
door een fervent republikeins ethos bezield, verzoenden zich in overgrote meerderheid
met de monarchie. Samen met hun grootste politieke tegenstrevers, de (orthodoxe)
protestanten, ontpopten zij zich als stutten van koningschap en koningshuis. Tot in
onze dagen identificeert het Nederlandse liberalisme zich sterk met ‘hun’
negentiende-eeuwse staatkundige erfenis, inclusief monarchie. Deze metamorfose
van de liberalen blijft een verbazingwekkende, ogenschijnlijk ‘ahistorische’ politieke
tournure, veelal verklaard uit de omstandigheid dat het in Nederland dakloze
conservatisme deels onderdak bij het liberalisme vond. Een pragmatisch liberalisme
met conservatieve inborst werd de trouwe partner van een evenzeer meegaande
monarchie.
Gegeven hun antinationale opvattingen verbaast het niet dat anarchisten en
socialisten de bij uitstek nationale monarchie afwezen. Met hun verzet tegen het
erfelijk koningschap werden zij de erfgenamen van het radicaal-liberale republikeins
gedachtegoed. Links richtte zijn pijlen gretig op Willem III -Willem de Laatste,
Koning Gorilla - de grofstoffelijke, antidemocratische Oranje, die gedurig
demonstreerde dat erfopvolging niet per se een geschikt staatshoofd oplevert. De
bespotting van Willem III was zo meeslepend dat de principiële bestrijding van de
monarchie erbij inschoot. Willems dood in 1890 deed de republikeinse zaak geen
goed. Emma en de jonge Wilhelmina, gebonden door dezelfde constitutie als Willem
III, riepen door hun meer gepolijste optreden minder spotlust op dan de onbehouwen
mannelijke Oranje. Niet alleen een sterke koning roept weerstand op, hetzelfde geldt
voor een potsierlijke vorst.
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Rond de eeuwwisseling verliep het liberale tij. Na de Pacificatie van 1917, die de
korte confessionele eeuw (tot circa 1990) inluidde, verschrompelde het liberalisme
voor langere tijd tot relatieve onbeduidendheid. De beurt was aan nieuwe politieke
hoofdstromen, katholiek confessionalisme en socialisme, rooms en rood, om een
politieke hoofdrol op te eisen en hun respectieve volksdelen te emanciperen. Om
door de gevestigden - liberalen en protestanten (hervormden) - tot de macht te worden
toegelaten, moesten zij hun nationale gezindheid aantonen. Dit hield de aanvaarding
in van het burgerlijk-liberale erfgoed: nationale staat, staatsinrichting, democratie,
rechtsstaat en, als bekroning van dit bouwwerk, de monarchie.
De socialisten stribbelden hardnekkig tegen. In beginsel nog altijd revolutionairen,
wezen zij het nationale en monarchale af, weigerden koninklijke onderscheidingen
en boycotten Prinsjesdag en koninginnefeesten. Troelstra's revolutiedreigement uit
1918 was voor politieke tegenstanders overtuigend bewijs van de onbetrouwbaarheid
van de ‘socialen’. In de loop van de jaren dertig kreeg het reformisme in de SDAP
echter de overhand. Principieel bleven de socialisten weliswaar republikein, afkerig
van de ‘poppenkast’ van de monarchie, praktisch aanvaardden zij de vigerende
staatsvorm. De Werdegang van de negentiende-eeuwse liberalen was volgens
eenzelfde patroon verlopen. Ook radicale liberalen bleven republikein, maar voegden
zich naar de monarchistische praktijk. De ingroei van de socialistische
arbeidersbeweging in de nationale samenleving werd voltooid met de acceptatie door
de SDAP van de belangrijkste nationale instellingen. Dat moment kwam met het
nieuwe beginselprogramma van 1937, vlak voor de partij aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog voor het eerst aan de regering zou deelnemen.
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Het katholieke volksdeel en zijn politieke vehikel, de Rooms-Katholieke Staatspartij,
mochten al veel eerder meedoen, hoewel het primair op Rome bleef gericht. Van een
warme band tussen katholieken en monarchie of Oranjes, de dynastie die de
protestantse natie belichaamt, is het vervolgens nooit echt gekomen. Een
voorgeschiedenis vol antiroomse sentimenten maakte dat ook niet waarschijnlijk.
Maar zich emanciperend rooms Nederland gaf niet graag aanstoot en meed conflicten
over een ondergeschikt punt als de monarchie. Liever gedroegen Nederlandse
katholieken zich ‘roomser dan de paus’. Hun hardnekkig afwijzen van de Indonesische
onafhankelijkheid na de oorlog is wel opgevat als een katholieke demonstratie van
authentiek nationale gezindheid. Katholiek Nederland was als het ware nog bezig
het ‘staatsexamen’ af te leggen.
De monarchie fungeerde bijna een eeuw lang als loyaliteitstest voor nieuwkomers
op het nationale toneel. Om mee te kunnen doen, tekenden zij na verloop van tijd
een soort godsvrede over de monarchie, pacificeerden de kwestie, maar behielden
principiële reserves. Acceptatie van de monarchie en andere nationale instellingen
was de prijs die de volksdelen betaalden voor volwaardige participatie aan het bestel.
Via accommodatie en het (tactisch) prijsgeven van hun oorspronkelijk radicale
opvattingen, bereikten nieuwkomers nationale integratie - tegen wil en dank.
De Tweede Wereldoorlog is een waterscheiding geweest in bejegening en positie
van de monarchie. De oorlog bracht Wilhelmina, en daarmee de monarchie, veel
goodwill. Terecht of niet symboliseerden de monarchie en het Huis van Oranje in
de bezettingsjaren de continuïteit van staat en natie en nadien de herwonnen vrijheid
en onaf-
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hankelijkheid. Aanhankelijkheid jegens de Oranjes begon het niveau van de
plichtpleging te overstijgen. De koele verstandhouding met Wilhelmina werd door
de oorlog voor velen een hechte band. Ook Juliana's warme ‘gewoonheid’ lokte een
affectieve relatie met de vorstin uit. Het land, de natie als geheel, niet de afzonderlijke
zuilen, werd de eenheid van ervaring en van solidariteit, waarop wederopbouw en
de opbouw van de verzorgingsstaat konden steunen. De monarchie werd het
zinnebeeld van een grotere nationale eenheid die mede door de gedeelde
oorlogservaring uit de vroeger gescheiden volksdelen groeide. Waar de monarchie
vroeger verdeelde, verenigde zij nu. De ‘doorgebroken’ PvdA had het debat over de
monarchie gestaakt, de katholieken hoefden niet meer met overdreven vertoon van
aanhankelijkheid te bewijzen dat ook zij goede vaderlanders waren.
Zo verdwenen traditionele, principieel verschillende opvattingen over de monarchie
uit het politieke leven. Acceptatie alsmede depolitisering van de monarchie waren
een onlosmakelijk bestanddeel van de naoorlogse pacificatie. Niet langer was de
koningin van een enkel volksdeel, zij was van iedereen. Gaandeweg kreeg de
‘verenigde natie’ grotere affiniteit met de ‘nationale’ koningin dan met de snel aan
betekenis verliezende eigen zuil. De naoorlogse jaren waren de tijd van de tot in het
ridicule geperfectioneerde verzuiling; toch stond het bestel niet langer voornamelijk
in het teken van de segregatie van volksdelen en hun afzonderlijke ‘soevereiniteit’,
voorop stond hun ‘gelijkwaardigheid’. Net als begin negentiende eeuw was de
monarchie na de oorlog verbonden met de ‘modernisering’ van het land, met het
grote nationale project van industrialisatie en maatschappelijke vernieuwing, met
processen van centralisatie en integratie. Zoals het jonge
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koninkrijk in het kielzog van de Bataafse Republiek afrekende met het particularisme
van de landsdelen tijdens het ancien régime, zo ondermijnde het naoorlogse koninkrijk
het zuilenbestel. Het traditionele Nederland van de volksdelen ging op in een nieuwe,
ongedeelde nationale entiteit, een zonder God, nog slechts geschraagd door een
nationaal symbool, het koningshuis, of beter: de moederlijke, toegeeflijke koningin,
symbool van eenheid en van de feminiene waarden van de verzorgingsstaat.
Modernisering eet, net als revoluties, haar kinderen op: eenmaal vernieuwd,
vernietigt de samenleving de ene na de andere traditionele institutie. Een seculiere,
democratische, stedelijke, welvarende, dus ‘onttoverde’ samenleving, beheerst door
doelrationaliteit, biedt ‘logisch’ geen plaats aan een irrationeel Fremdkörper als de
monarchie. Vandaar Van Osta's taxatie uit 1992, dat de ingrijpende maatschappelijke
veranderingen van de jaren vijftig en zestig de monarchie onder druk zetten. Het
door schandalen geplaagde instituut leek achterhaald, op sterven na dood, oordeelde
Wilterdink enkele jaren daarvoor. Maar veeleer kreeg een ander mechanisme de
overhand. Juist door snelle maatschappelijke veranderingen ontstond bij de meer en
meer ontzuilde en ontkerstende burgers de behoefte aan - zichtbare, geruststellende
- continuïteit. Modernisering en ontzuiling bereidden niet de neergang van de
monarchie voor, maar schiepen de voorwaarden voor hernieuwde lading van en
waardering voor een negentiende-eeuws instituut. De teloorgang van zuilgebonden
zingevingskaders - kerk, partij, kleinere instellingen op het maatschappelijk
middenveld - en de verstatelijking van verzorgingsarrangementen gaven de monarchie
voor tallozen niet minder maar meer zeggingskracht en geldigheid. Symbolisch en
op een hoger, algemeen niveau werd de samenbin-
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dende, zingevende functie van subnationale verbanden overgenomen door een orgaan
van de staat: de monarchie.
Ingrijpende maatschappelijke veranderingen in de jaren zestig en later betekenden
daarom allerminst de doodskus voor de monarchie, zij voerden haar een nieuwe fase
binnen. De ontzuiling, aangedreven door de uitbouw van een verzorgingsstaat die
eerst de functies van de zuilen uitholde en daarna overnam, versterkte zowel de staat
als de monarchie. Daarbij kwam dat de monarchie zelf veranderde, optisch en
materieel. Onder Juliana werd de monarchie meer zichtbaar, mediageniek, redelijk
open, gemeenzaam, huiselijk. De koets werd de - spreekwoordelijke - fiets, de
majesteit een ‘gewone’ mevrouw met alledaagse kopzorgen en gevoel voor nog
gewonere mensen. Een troon zonder veel decorum, ontdaan van de laatste restjes
sacraliteit, zonder beginsel of binding met God en geopenbaarde waarheid. Van God,
Nederland en Oranje, het protestantse drievuldig snoer, beklijfde niets. De monarchie
werd oppervlakkig, letterlijk, niet meer dan het oog te zien krijgt; een bron van
identificatie en wij-gevoel, een herkenbaar nationaal embleem vergelijkbaar met
klompen, tulpen en molens, verder steekt er niets meer achter. De constitutionele
monarchie, noteert Van Osta, was overgegaan in de populaire monarchie, een
politiek-staatkundige institutie getransformeerd in een sociaal-psychologische.
In dit warme Oranjeklimaat staken midden jaren zestig voor het eerst in vele
decennia weer uitgesproken antimonarchistische, c.q. republikeinse sentimenten de
kop op. Katalysator was Het Huwelijk van de ‘eigenzinnige’ Beatrix, die het kabinet
had overvallen met haar keuze voor de ‘foute’ Duitser Claus von Amsberg. De
monarchie werd geridiculiseerd: het hiërarchisch beginsel waarop zij stoelt, de
poppenkast en dikdoenerij die haar omringen, het holle
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gezag dat zij symboliseert. Het antimonarchisme uit de jaren zestig, is wel opgemerkt,
was meer stijlkritiek dan een politieke wilsuiting. Waarbij de lachlust meer de
hovelingen dan de koning betrof. Niet per se ook wekte de monarchie de toorn van
de ‘antiautoritaire’ tegenstanders, als wel de kleinburgers uit de ‘stille’
oorlogsgeneratie die de lachwekkende institutie waren toegedaan.
Maar zowel het ludieke anarchisme van Provo als de principiële republikeinse
voorkeur van Nieuw Links en, meer verhuld, nieuwkomer D66 waren slechts ten
dele reacties op specifiek Nederlandse toe- of misstanden. Provo kantte zich in
algemene zin, dus los van actuele monarchale perikelen, tegen de monarchie als
symbool van hiërarchie en autoritaire verhoudingen, zich daarmee plaatsend in een
radicale antistatelijke traditie van zelfbestuur. Hierbij greep het terug op het klassiek
negentiende-eeuwse antimonarchisme van anarchisten als Domela Nieuwenhuis. Het
Nederlandse ‘provotariaat’ was nauwelijks uniek, maar maakte deel uit van een brede,
zich in de hele (westerse) wereld manifesterende democratiseringsbeweging die
culturele pluriformiteit predikte en de verhouding overheid-burger zocht te veranderen.
De protestgeneratie, een Alterklasse van goed opgeleide jongeren afkomstig uit de
welvarende middenklasse, zette zich in voor de idealen van meer zelfbestuur en
minder staatsbeheer, voor individuele autonomie van vrije, gelijke en ontvoogde
burgers.
Nieuw Links binnen de Partij van de Arbeid, de voornaamste Nederlandse exponent
van de internationale New Left, dat via het pamflet Tien over Rood poneerde: ‘Het
is wenselijk dat Nederland een republiek wordt zodra de regering van koningin
Juliana eindigt’, putte zijn republicanisme uit klassiek-jakobijnse opvattingen over
staat, burger en democratie, waarbij men nauw aansloot bij het
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antimonarchisme van het vroege socialisme. De lauwe steun voor de monarchie van
het sociaal-liberale D66 is verwant met het radicale liberalisme uit de negentiende
eeuw. Ontegenzeggelijk droeg het antimonarchisme uit de jaren zestig, evenals de
herleving van radicaal links zelf - een reactie op de ontideologisering van de jaren
vijftig en zestig - een retrokarakter. Het neorepublicanisme beklijfde ook niet. Het
kreeg een zekere verbreiding en respectabiliteit doordat culturele beroemdheden als
Harry Mulisch, met zijn ‘opruiende’ Bericht aan de rattenkoning, en Renate ‘Tamar’
Rubinstein er ontvankelijk voor bleken. (Beiden keerden later op hun schreden terug;
Rubinstein schreef een kleine, onderhoudende hagiografie van kroonprins
Willem-Alexander, Mulisch werd het linkse juweel in Beatrix' kroon.) Maar de
jarenlange, goed zichtbare anti-monarchie- en anti-Oranjeagitatie bleef zonder
politieke gevolgen. Ondanks Oranjeschandalen - van ‘Irene’, via Het Huwelijk tot
Lockheed in de jaren zeventig, om de voornaamste te noemen - met hun groot
propagandistisch potentieel voor de eerlijke republikeinse zaak. Claus riep na verloop
van tijd meer vertedering dan weerstand op, Beatrix verwierf intellectuele sympathie
met onder meer Paleisbijeenkomsten waarmee zij een ‘progressieve’ gezindheid liet
doorschemeren.
Het antimonarchisme kreeg in de jaren zestig hernieuwd stem, was niet langer
zonder meer absurd, maar won weinig aanhang en werd per slot van rekening niet
door politiek machtigen overgenomen. Het republikeinse gedachtegoed drong
nauwelijks tot het parlement door. Vijfenzestigduizend mensen verzochten de Kamer
per petitie om goedkeuring aan de toestemmingswet voor het huwelijk van Claus en
Beatrix te onthouden, maar alleen de erkend republikeinse PSP stemde unaniem tegen
die
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wet, die met 132 stemmen voor en negen tegen werd aanvaard. Opiniepeilingen
vertonen al decennialang slechts een kleine minderheid die voor de republiek is,
naast een eveneens kleine minderheid die geen oordeel heeft en een overgrote
meerderheid die ‘gewoon’ voor de monarchie is. Schandalen beïnvloedden door de
jaren heen dit patroon slechts marginaal.
Zo verwaaiden de leuzen en de ‘revolutionaire’ geest. De democratiseringsbeweging
oefende op termijn op van alles en nog wat invloed uit, maar was niet bij machte om
de republiek werkelijk te agenderen. De PvdA heeft zich, ook na de opmars zo niet
overname van die partij door het nominaal republikeinse Nieuw Links,
begrijpelijkerwijs nooit daadwerkelijk aan serieuze inspanningen gewaagd om de
Republiek Nederland te vestigen. D66 schikte zich naar het bestel, het Amsterdamse
stadhuis werd aan de Amstel gebouwd en niet weer in het oude raadhuis op de Dam
ondergebracht. De monarchie hield zich slechts korte tijd, meer symbolisch dan
feitelijk, in het kruisvuur op van een algehele politieke strijd, de Nederlandse culture
wars, over (mede)zeggenschap en politieke participatie van burgers, de positie van
overheid, politieke partijen en maatschappelijk middenveld, de wijze van
gezagsuitoefening in maatschappij en staat. De krakers, tragische achterhoede van
de democratiseringsbeweging, te laat geboren voor de opwinding van de jaren zestig,
maakten in 1980 met hun vernielzuchtig verzet tegen de ‘kroning’ van Beatrix in
veel opzichten een eind aan die conflictueuze en opwindende periode. Maar met de
inhuldiging van Beatrix was ook de voorlopig laatste kans verkeken op een
republikeins reveil.
In 1989 constateert Wilterdink, het recente verleden overziend, dat ‘manifest
republicanisme weer grotendeels
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verdwenen’ is, evenals openbare discussie over de monarchie. Wilterdink wijt de
intellectuele klimaatsverandering aan het wegebben van de democratiseringsbeweging,
die aan haar eigen succes ten onder was gegaan. Autoriteit werd gewoner, informele
sociale verhoudingen namen de plaats in van overleefde vormelijkheden,
machtsafstanden in het maatschappelijk verkeer namen af. In de jaren tachtig deden
zich bovendien restauratieve tendensen voor die leidden tot een zekere herwaardering
van vormelijkheid, ceremonieel en hiërarchie. Enkele jaren later rept Van Osta in
gelijke zin over een ‘toenemende behoefte aan staatsrituelen’, een ‘eredienst van de
staat’ en de ‘monarchie als totem van de natie’. Daarenboven wijst hij op restauratieve
verschijnselen die verband houden met de Europese integratie. Overal ontstond een
behoefte aan ‘identiteit’, werd naar ‘wortels’ gespeurd en kregen ‘natie’ en
‘soevereiniteit’ nieuwe nadruk. Geschiedenis, met de monarchie als onvervreemdbaar
historisch feit, werd weer ‘sleutel tot de toekomst’. Beatrix maakte in de jaren tachtig
meer dan adequaat gebruik van deze tendensen om een bij haar denkbeelden passende,
meer afstandelijke en professionele monarchie te creëren. ‘Mevrouw’ werd weer
majesteit. Van republikeinse oproerkraaiers werd niet vernomen.
Niet alleen de monarchie veranderde, hetzelfde gebeurde met haar trouwe aanhang.
Deze bestond traditioneel uit protestants-christelijken, zowel kleine als fijne luiden,
uit liberale burgerdames en -heren en uit de orangistische stedelijke ‘volksklassen’.
Sedert de jaren zestig verschoof, met de opkomst van de populaire monarchie, het
zwaartepunt echter naar het veel amorfere, brede maatschappelijk midden: de
ontzuilde, grotendeels ontkerkelijkte, redelijk geschoolde, economisch actieve, zich
klasseloos wanende burgerij. Niet dat protestants-christelijk Nederland niet
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meer aan Oranje hecht, dat doet het wel, zij het anders dan voorheen, of dat de
orangistische volksklassen zich van de monarchie hebben afgewend, integendeel.
Maar deze onderscheiden maatschappelijke groeperingen hebben gewoonweg
opgehouden te bestaan. Zij emancipeerden en gingen op in een nieuw ‘algemeen’
Midden-Nederland, kleinsteeds en suburbaan, waar oude godsdienstige, politieke en
klasse-identiteiten en -loyaliteiten er steeds minder toe doen. Wat telt zijn banen,
huizen, kinderen, scholen, auto's - en niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde. De
combinatie van ontzuiling, ontkerkelijking, scholing en welvaart heeft overal in het
land grondig haar werk gedaan. In de naoorlogse jaren reden er nog beginselvaste
ARP-mannenbroeders en iets rekkelijker CHU-hervormden op statige rijwielen rond.
Liberale burgerheren, geringer in aantal, bestuurden er hun, ook geheel verdwenen,
Austins en Vauxhalls, terwijl hun kinderen zich naar Rijks-hbs en hockeyveld begaven
op sportieve maar uiterst klassenbewuste - trommelremmen! - Raleighs en Rudges.
Dit Nederland van de volksdelen bestaat niet meer, zomin als hun uiteenlopende
‘monarchismen’. Het nu dominante monarchisme, dat van de smeltkroes
Midden-Nederland - gerekruteerd uit alle voormalige volksdelen, ook de eertijds
antimonarchistische - is een amalgaam van het gaandeweg versneden ‘rationele’
liberale monarchisme en een opgewaardeerd volks orangisme. Een zinkend
cultuurgoed: burgerlijk-nationaal monarchisme, en een stijgend dito: populistische
koningsgezindheid, komen erin samen. Het heet te staan voor traditie en continuïteit,
maar heeft in werkelijkheid een volstrekt momentaan karakter, is zo goed als
geheugen- en geschiedloos. Kind van Veronica-liberalisme en populisme, is het
populaire monarchisme, pendant van de populaire monarchie, die zich
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immers een aanhang moet verwerven, op z'n minst zelf ook een tikje oppervlakkig
en vulgair.
Koninginnedag zoals de laatste tien, vijftien jaar gevierd, heeft ogenschijnlijk
weinig met Beatrix' formele, afstandelijke monarchie te maken (zelfs weinig met de
monarchie als zodanig), maar heeft haar ondanks wel degelijk gemeenschappelijke
- want populaire - wortels. Het Beatrix-portret van popart kunstenaar Andy Warhol
is met de jaren beter bij haar monarchie en het bij haar ‘onderdanen’ heersende
monarchisme gaan passen. Dat is extravert, op het schreeuwerige af,
groepsgeoriënteerd, commercieel ingesteld, inhoudelijk zonder beginsel of
overtuiging, hedonistisch, een meeloper van voetbalpatriottisme, narconationalisme
en lichtgeraakt chauvinisme. God, Nederland en Oranje, die drie-eenheid van weleer,
is ontbonden. God is, voor zover nog bestaand, verregaand geprivatiseerd, niet langer
een levende maatschappelijke grootheid; Nederland, het vaderland, is van traditionele
betekenissen en waarden beroofd. Geen bezield geheel om voor te sterven, zogezegd,
of om een actief staatsburgerschap uit te lokken, hooguit een entiteit om, in haar
gedaante van verzorgingsstaat, als consument eisen aan te stellen.
Op eigen kracht aangewezen, zonder de oude steunberen, heeft de monarchie
ideëel-inhoudelijk weinig meer om het lijf dan een week besef van historische
continuïteit en deelneming aan een groter geheel. De monarchie verwijst nog slechts
narcistisch naar zichzelf, is haar eigen ‘project’, niet het embleem van een grotere
‘onderneming’ of wegwijzer naar een hoger of verder gelegen doel, zoals Juliana's
regering nog wel dienstbaar was aan het grote naoorlogse project van nationale
vernieuwing, economische groei en opbouw van de verzorgingsstaat. Beatrix'
monarchie is, uiteraard geheel buiten haar schuld of verantwoor-
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delijkheid, postmodern: zonder morele context, zonder beginsel, zonder waarheid,
hoe beperkt ook. De politiekmaatschappelijke werkelijkheid heeft ook niet meer te
bieden, doet niet meer aan ‘grote verhalen’. Dat is Beatrix' noodlot. Pogingen om
toch een moreel kompas te zijn, zoals haar kersttoespraken, worden daarom alom
meesmuilend als misplaatst en nietszeggend ervaren.
Voor de herformalisering van het koningschap onder Beatrix geldt iets dergelijks.
Het strikte ceremonieel en de neo-etiquette die zij invoerde, treffen als gekunsteld
en lukraak, net als het idioom van ‘klassieke’ kolommetjes, kariatiden en timpaantjes
aan jaren tachtig ‘pomo’-architectuur, alweer geheel achterhaald, een volstrekt
willekeurig ornamenteel karakter gaf. Het was, naar een oud woord van de
functionalisten, schortjesarchitectuur: vorm zonder inhoud of functie, versierlust.
Dit is het probleem van het postmoderne koningschap. Het kan niet zonder vorm,
maar welke vorm geef je een instituut met onbestemde inhoud? Dan biedt het simpele
‘form follows function’ van de modernisten geen enkel houvast, dan moet je, zoals
Beatrix deed, je toevlucht wel zoeken bij overleefde ornamentiek en zinledige
vormelijkheden.
De hedendaagse kernaanhang van de monarchie is ook te zien als ‘organisch’
voortgekomen uit een deelachterban die de monarchie al bijna een eeuw vergezelt:
het Telegraaf-lezende ‘klootjesvolk’, zoals Provo het pejoratief noemde. De term is
ook analytisch-descriptief in te zetten en verwijst dan naar de bijzondere sociologische
positie van de Telegraaf-lezers in het interbellum en de naoorlogse jaren.
Middenstanders, beambten, geschoolde arbeiders, lager kader, ontzuild avant la lettre,
seculier, modern, prestatiegericht, opwaarts mobiel, een ‘algemeen’, nationaal
aggregaat, bijeengebracht door een krant die al voor de oorlog
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tegen het bestel was, maar toegewijd, in de volksorangistische traditie, aan het
nationale instituut bij uitstek, het koningshuis. De Telegraaf treedt in deze opvatting
niet op in de obligate rol van reactionair persorgaan, maar als de krant van de
‘modernizing men’, niet gebonden aan stand, kerk of zuil, wel aan de natie. Die lezers
vormden geen maatschappelijke achterhoede, maar de voorhoede van
gedekoloniseerde, geëmancipeerde burgers die ‘Midden-Nederland’ na de jaren
vijftig zijn gaan bevolken. Het actuele monarchisme is in dit licht bezien geen
retrograde ‘ideologie’, maar een bezielend verband dat continuïteit suggereert en
groepen en individuen enige mentale bescherming biedt tegen de permanente druk
van maatschappelijke veranderingen.
De partij van de ‘modernizing men’, de VVD, staat in 2001 na een eeuw van
confessionele hegemonie op het punt weer de grootste politieke formatie van het
land te worden (zoals De Telegraaf al sinds jaar en dag veruit de grootste krant is).
Al meer dan anderhalve eeuw is het Nederlands liberalisme grosso modo een trouw
beschermheer van de monarchie: pleitbezorger van zowel economische dynamiek
en een zeker cultureel conservatisme, als van staatkundige continuïteit onder auspiciën
van Oranje. Gegeven het succes van het VVD-liberalisme en de nog altijd
overweldigende steun voor de monarchie, is het een combinatie die het goed doet
bij een electoraat dat grotendeels bestaat uit van traditionele ankers losgekomen
burgers. Het VVD-gezinde, Telegraaf-lezende klootjesvolk, het zwarte schaap van
de ‘revolutionairen’ uit de jaren zestig, is verre van verdwenen. Het bekleedt zelfs
een zodanige positie dat de monarchie als instituut, samen met de hypotheekrenteaftrek
en Thorbeckes bestuurslagen, politiek onbespreekbaar is en voor de afzienbare termijn
onwrikbaar vastligt.
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Des te opmerkelijker dat midden jaren negentig republikeinse sentimenten zich voor
het eerst in lange tijd weer georganiseerd aandienden. Het Nieuw Republikeins
Genootschap, opgericht in reactie op het Republikeins Genootschap, staat in de
traditie van een wat speels en juveniel anarchistisch antimonarchisme, met als laatste
representant Provo. Het Republikeins Genootschap zelf put daarentegen uit de
republikeinse traditie die - soms regenteske - anti-orangistische voorlopers had in de
zeventiende eeuw en zich daarnaast kan beroepen op eerbiedwaardige, laat
achttiende-eeuwse patriotse antecedenten. Sindsdien was dit radicale, zij het notabele
republicanisme vrijwel tot zwijgen gekomen, met uitzondering van de principiële
stellingname van radicaal-liberale politici uit het fin-de-siècle van de negentiende
eeuw. Veel later vonden zij weer een echo bij radicale D66-politici.
De opvattingen van de neorepublikeinen zijn klassiek antimonarchistisch en al
aan te treffen bij hun voorgangers, wat ook hun pluimage was. De belangrijkste zijn,
in willekeurige volgorde: het obscurantisme en de irrationaliteit van de monarchie
zijn op zich al verkeerd, maar passen zeker niet bij de democratie en de democratische
idee; een erfelijk ambt is verwerpelijk, want strijdig met gelijkheidsbeginsel en
meritocratische idee; de monarchie symboliseert een staatkundig achterhaald
hiërarchisch beginsel en maakt van vrije burgers ten onrechte onderdanen; de
soevereiniteit hoort in een eigentijdse democratie ondubbelzinnig bij het ‘volk’, de
kiezers van het land te berusten; het is onaanvaardbaar dat de koning, een niet-gekozen
functionaris, lid is van de regering en hoegenaamd invloed op 's lands bestuur kan
uitoefenen; de grondwettelijke ministeriële verantwoordelijkheid voor de
onschendbare koning houdt feitelijk in dat de handel en wandel van de
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kroon zich aan normale democratische controle onttrekt, sterker: de leer van de
koninklijke onschendbaarheid noopt de minister-president met grote regelmaat tegen
het parlement onwaarheid te spreken.
Secundaire, maar zeker niet onbeduidende argumenten tegen de monarchie betreffen
onder veel meer: de onsmakelijke, maar grondwettelijk voorgeschreven parlementaire
bemoeienis met de teeltkeuze van mogelijke troonopvolgers; de omvang van hof en
Koninklijk Huis; de aanzienlijke kosten van de hele ‘poppenkast’; de belastingvrijdom
die de koning goeddeels geniet; de kruiperigheid en het byzantinisme die de monarchie
in wijde omtrek omgeven; het via wettelijke regulering ten behoeve van de monarchie
in stand houden van een reactionair instituut als de adel; de zichtbaarheid van de
koning in het politieke proces - kabinetsformatie, benoemingen, Prinsjesdag - die
een reëel inzicht in democratische politieke verhoudingen belemmert; de
merkwaardige figuur dat de koning, lid van de regering, tevens voorzitter is van de
Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van diezelfde regering.
Uniek aan het neorepublicanisme is dat het, anders dan eertijds de patriotten,
anders ook dan oude en nieuwe radicale liberalen, van Van Houten tot Van Walsum,
oude en nieuwe anarchisten, van Domela tot Van Duijn, oud links en Nieuw Links,
van Troelstra tot Van den Doel, geen deel uitmaakt van een brede
democratiseringsbeweging. Historisch is zo'n beweging, veelal links in het politieke
spectrum gesitueerd, meestal verbonden met een recent opgekomen maatschappelijke
groepering die de pas verworven maatschappelijke positie ook politiek tot gelding
tracht te brengen. De neorepublikeinen van het Republikeins Genootschap zijn echter
allerminst links, hoewel het enkele erkend linkse leden telt, maar ‘burgerlijk’ en van
politiek
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gemengde samenstelling. Het republicanisme van de neo's is ook geen politiek
republicanisme, dat het zelfbestuur op alle niveaus van vrije burgers propageert. Als
one-issue-beweging is het eerst en vooral antimonarchistisch, in de zin van: afkerig
van idee en praktijk van het koningschap en exclusief gericht op het afschaffen van
de monarchie. Dit antimonarchisme lijkt in niets op een voorbode of voorhoede van
een nieuwe, brede democratiseringsbeweging. Onvrede over de geleide, beperkte qua werkingssfeer, participatie, representatie - Nederlandse democratie,
gemonopoliseerd door een zich telkens weer afsluitende particratie, het ‘kartel’ van
de grote politieke partijen, is weliswaar wijdverbreid, maar diffuus, en slaagt er
zelden in kiezers te mobiliseren. Het onbehagen over Nederlands gemankeerde
democratie manifesteert zich in 2001 hooguit in de populistische Leefbaar-beweging,
die ver af staat van het eerder elitaire dan populaire republicanisme van de neo's.
Andere dan ‘puur’ politieke beweegredenen vormen de hoofdmoot van het
neorepublicanisme. ‘Stijlkritiek’ bijvoorbeeld, al aanwezig in het jaren zestig
antimonarchisme. Voor de neorepublikeinen is de republiek een kwestie van goede
smaak en geestelijke hygiëne. De monarchie is niet slechts een belediging van het
gezond verstand, zij is ook smakeloos, potsierlijk. De postmoderne ornamentiek van
Beatrix, haar gekunstelde nieuwe vormelijkheid, de kunsttaal die ze spreekt, het
rigide decorum en nodeloos perfectionisme hebben die sluimerende stilistische irritatie
alleen maar opgepord: wat verbeeldt dat mens zich wel? Berichten over allerlei (al
dan niet reëel bestaande) interventies maakten de zaak er niet beter op. Een
‘progressief’, artificieel afstandelijk hof, dat is kitsch - populaire kitsch. A fortiori
geldt de ergernis van de neo's de stijlloosheid van
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de aanhangers van de monarchie, de sinds de jaren zestig alleen maar in tal en last
gegroeide massa van orangistische kleinburgers. De populaire monarchie steunt niet
op elites, maar op het ‘volk’ in zijn treurigste, domste gedaante. Inderdaad, de koning
kan niet zonder populaire instemming, maar rooit het in beginsel uitstekend zonder
elitesteun.
Het neorepublicanisme is daarmee een reactie op de populaire monarchie. De
afkeer daarvan omvat het klassieke misprijzen voor het ‘vulgus’ bij nieuwe
gevestigden. In zijn georganiseerde hoedanigheid is het neorepublikeinse ‘sentiment’
daarom niet sociaal neutraal, maar elitair. De in het Republikeins Genootschap
verzamelde neo's maken dan ook deel uit van de top van de moderne meritocratie:
mannen - inderdaad, vrouwen doen nauwelijks mee - die hun sporen (en meer) hebben
verdiend in bedrijfsleven en politiek, wetenschap en journalistiek, en die hun hoge
posities danken (en toeschrijven) aan hun individuele verdiensten, niet aan een erfelijk
privilege. Net als de minder opwaarts mobiele heffe des volks zijn zij afkomstig uit
het brede maatschappelijk midden. Zij vormen een klasseloze en, in de zienswijze
van Christopher Lasch, mentaal ‘vaderlandsloze’ elite: pragmatisch, rationeel, zonder
binding aan ideologische ankers, onbezwaard door oude loyaliteiten.
Hun stijlkritiek en afkeer van het gewone volk dat ze net ontgroeiden, hebben van
doen met statusangst en distinctiedrang. Afwijzing van de monarchie, boegbeeld van
de aristocratie, onderstreept de eigen plaats en staat van de meritocratische elite:
succesvolle nieuwkomers, geen gesloten, al generaties gearriveerd establishment.
Op hun eigen wijze jagen de neorepublikeinen emancipatie na. De monarchie is hun
glazen plafond: zij kunnen alles bereiken, zijn ‘masters of the universe’, maar
staatshoofd wor-
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den, in elk volwassen land principieel mogelijk, nee. Ook dépit voor de weke
aristocratische mores die zij aan het hof vermoeden, is hun niet vreemd. Die moraal
staat dwars op hun overtuigingen en prestatiedrang: inspanningen en intelligentie
dienen te lonen, geen weeë noblesse. De hang naar ‘hoger honing’, kenmerkend voor
halfkerkelijke elitemilieus, is hun eveneens een gruwel. Getuige haar kersttoespraken
zeult ook de koningin die halfzachte geestelijke bagage rond. Ook de
‘machtsafstandreductietendens’ lijkt vaardig over de hoog gestegen meritocraten:
hoe geringer de machtsafstand tot een ‘meer machtige’, des te krachtiger het streven
het resterende machtsverschil te slechten. De afstand van de neo's tot het hof is klein
genoeg om regelmatig uit de eerste hand te hebben kunnen vernemen over de
gedragingen van de koningin. Bij dat al komt dat de meritocratische elite door Beatrix
en haar entourage grotendeels is genegeerd. Wel Armando, geen captains of industry.
Beatrix coiffeerde linkse cultuurdragers en intellectuelen, en won zo de vorige oorlog,
maar toonde nauwelijks belangstelling voor de managers en entrepreneurs die de
postindustriële economie tot bloei brachten.
Een nieuw republikeins moment kon in de tweede helft van de jaren negentig mede
even aanbreken door een onlosmakelijk met de monarchie verbonden verschijnsel:
de troonopvolging. Van een naderende troonswisseling was geen sprake, maar
wanneer de troonpretendent de jaren des onderscheids en de huwbare leeftijd bereikt,
komen diens geschiktheid als koning en zijn partnerkeuze nu eenmaal ter discussie
te staan. Het overkwam Beatrix midden jaren zestig, met alle commotie van dien.
Eind jaren negentig kwam kroonprins Willem-Alexander voor zijn vuurproef te staan.
De partnerkeuze van de troonpretendent is altijd staatszaak en - dus - publieke
aangelegen-
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heid. Het gespreksonderwerp, met alle impertinenties van dien, bleek weer een
geschikte gelegenheid om republikeinse messen te trekken. Een troonswisseling is
ook het netste moment om een monarchie af te schaffen of, minder ingrijpend, aan
de bevoegdheden van de nieuwe koning te sleutelen. Veel kans maakt het niet, maar
tornen aan de status-quo tijdens een koninklijke ambtsperiode is al helemaal weinig
kansrijk. Voor het republikeins gemoed gold daarom enige tijd: als er ooit iets kan,
dan nu. Na bijna twintig jaar zat er bovendien roest aan Beatrix' troon - los van de
opspraak die haar vanaf midden jaren negentig vergezelde. Wie langer dan tien jaar
een zo hoog ambt bekleedt, loopt een gerede kans z'n glans te verliezen. De rek is
eruit, de toeschouwers raken verveeld. Het overkwam Thatcher, Lubbers, Mitterrand
en Kohl. De weinig zichtbare constitutionele monarch van weleer had hier minder
van te duchten dan de tegenwoordige ‘populaire’ monarch. In dit opzicht begint de
laatste op een gewone politicus te lijken.
Het republikeins moment is alweer voorbij. ‘Beatrixisme’ plus een kroonprins op
vrijersvoeten politiseerden kortstondig de monarchie en leverden een Republikeins
Genootschap op, gevolgd door een evaluatie van de monarchie gedurende een kort
seizoen van opiniestukken, congresjes, symposia, boeken, notities, onderzoek en
inventarisaties. In een meestal geanimeerd, soms verbeten debat zijn de voors en
tegens van het koningschap weer eens terdege gewogen. D66-voorman Thom de
Graaf, zelfbenoemd monarchist, mengde zich in het functioneringsgesprek met een
verkapt pleidooi voor het Zweedse model, dat de koning vrijwel geheel buiten het
politiek proces plaatst. Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant, voorzitter
van het Genootschap van Hoofdredacteuren en
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orangist, riep tijdens een jubileumbijeenkomst van dat gezelschap op tot grotere
ontspanning en meer openheid rond het hof. De majesteit zelve, als eregast aanwezig,
liet zich niet onbetuigd door nog op het feest, zo verluidde, over de pers te zeggen:
‘De leugen regeert.’ Mede geprikkeld door deze episode en de manier waarop Máxima
Zorreguieta via vrije nieuwsgaring van de Volkskrant aan het land werd gepresenteerd,
produceerde minister-president Kok medio 2000 zijn weinig visionaire, maar nuttige
‘moderniseringsnotitie’.
Een jaar later was Willem-Alexander na een ongepaste uitspraak snel door de
premier publiekelijk op zijn plaats gewezen; had Wim Kok zijn meesterproef afgelegd
door te bewerken dat vader Jorge Zorreguieta het huwelijk van zijn dochter niet zou
bijwonen (en zo elke discussie in de kiem te smoren); prevaleerde de kroonprins op
zijn beurt doordat hij de keuze van een levenspartner in eigen hand had weten te
houden door voldongen feiten te scheppen; en was Máxima, hoewel nog slechts de
aanstaande van Willem-Alexander, na een verzengend charmeoffensief al populairder
dan ieder van de Oranjes. Een sentimenteel, ‘volks’ orangisme, bereid tot instant
liefde en aanhankelijkheid, won het weer moeiteloos van een poging de republikeinse
staatsvorm niet alleen op de politieke agenda te plaatsen, maar deze er ook te houden.
Met hulp van Máxima werd het contract tussen Oranjes en bevolking voor onbepaalde
tijd verlengd.
Toch biedt de tussenbalans van de monarchie als opgemaakt in de
‘herijkingsdiscussie’ ook goed zicht op de zwakke fundering van het instituut. De
palen zijn rot, hoekstenen en voegwerk verkruimelen, geërodeerd door ‘het moderne’.
Een rationele wereld heeft de monarchie van haar funderende metafysica beroofd en
gereduceerd
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tot een holle institutie, zonder geschiedenis en inhoud, zonder betekenende ideologie.
De oude drie-eenheid God, Nederland en Oranje is verbroken, een inspirerend
natiebesef, na de oorlog sokkel van de monarchie, is terloops verdwenen. De
monarchie heet de eenheid van het land te symboliseren, maar het land werd sinds
de jaren zestig weer pluriform, vooral sociaal-cultureel, en moet van talloze
opinieleiders grondig multicultureel worden. Welke eenheid symboliseert de koning
dan? Groeiende pluriformiteit betekent voor een monarchie dat ook het
controversepotentieel groeit. Verdeeldheid, pluriformiteit, vraagt wellicht om een
symbool van eenheid, maar zo'n context verdeelt ook het symbool van eenheid, zoals
België jarenlang heeft laten zien.
Het heersende democratische, egalitaire en seculiere denken is fundamenteel
strijdig met idee en beeld van de monarchie, waardoor haar legitimiteit eigenlijk
permanent wordt uitgedaagd. De populaire monarchie is kwetsbaar, institutioneel
zwak, eenzijdig afhankelijk van persoon en ‘performance’ van het staatshoofd en
zijn directe familie. Niet het hoge ambt, maar de individuele vervulling ervan beslist
over zijn (populaire) aanvaarding en rechtmatigheid. De Koning, als de Bekendste
Nederlander, staat met zijn entourage voor de vermoeiende opgave om als de eerste
de beste politicus of popster zijn ‘mandaat’ telkens te verversen. Deze
populariteitstest-in-permanentie leidt licht tot trivialisering van de monarchie en
commercialisering van het Oranjegevoel (Koninginnedag). De populaire monarchie
is daarmee structureel instabiel: zo gewonnen, zo geronnen. Krediet raakt even snel
op als het werd verstrekt. De media leggen elke misstap ogenblikkelijk vast, fouten
worden afgestraft; een crisis zit in een klein hoekje. Monarchale crises, in tegenstelling
tot gewone po-
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litieke botsingen, zijn moeilijk oplosbaar omdat het meteen om beginsel gaat. Het
systeem kent nauwelijks rek, het is direct buigen of barsten. Dit maakt het Zweedse
model steeds aantrekkelijker. Dat zou het vooral ook voor monarchisten moeten zijn:
het biedt een recept voor een onbedreigde, weerstandsloze monarchie.
De monarchie heeft supporters, maar slechts weinigen weten haar met kracht van
argumenten te verdedigen. Velen hanteren verlegenheids- en gelegenheidsargumenten
omdat zelfs voor de Oranjeaanhang een republiek eigenlijk de meest logische
staatsvorm is. Ideologisch gestaalde monarchisten zijn er nauwelijks meer, wel
gewoontemonarchisten. De monarchie is er nu eenmaal, betogen zij, het is een heel
gedoe om ervanaf te raken en je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Een voor
overtuigde monarchisten vaak beslissend argument, de resterende staatkundige rol
van de Koning, zet de monarchie zelfs op een erkend zwak been; die rol is in het
Nederlands bestel ook goed door een ceremonieel president te vervullen. Hier wreekt
zich dat Nederland in meerderheid eerder gevoelsmatig orangist dan - doordacht,
gefundeerd - monarchist is. We zijn misschien ten diepste republikeinen, maar dan
wel van het slag dat ook vindt dat ‘ze’ van de Oranjes moeten afblijven. Het is een
standpunt, maar - alweer - lastig te verdedigen. Zelfs de republikein heeft het er
moeilijk mee: tegen de monarchie valt het nodige steekhoudends in te brengen,
Oranjeliefde is vrijwel immuun voor ‘rationele’ bestrijding.
Intellectueel heeft het moderne republicanisme misschien de beste papieren. Daar
staat tegenover dat het, in tegenstelling tot de Oranjes, geen divisies heeft, geen
mensen op de been brengt, geen ‘populaire’ vuist kan maken. Een ceremonieel
president, indirect gekozen - weinig neo-
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republikeinen pleiten voor een presidentieel systeem als het Amerikaanse of Franse
- is dan ook geen wervende boodschap. Wat het neorepublicanisme wel doet, is het
alternatief nog eens goed in kaart brengen voor het geval een ernstig incident de
regerend vorst onherstelbaar in diskrediet brengt. De neo's beiden hun tijd in de
wetenschap dat nare voorvallen zich weer zullen voordoen. Een directer effect van
de reanimatie van het republikeins gedachtegoed is dat de monarchiediscussie die
eruit volgde de staatsrechtelijke positie van de Koning netjes bijpuntte. Vooral het
Kamerdebat over premier Koks moderniseringsnotitie droeg hieraan bij. De portee:
verder verlies van bevoegdheid bij de Koning. De koninklijke jas is nog weer wat
strakker gesneden. Een waarschijnlijk gevolg is ook dat de discussie over het Zweedse
model, waarin de Koning geen deel uitmaakt van de regering, gevoerd blijft worden.
Het lijdt ook nauwelijks twijfel dat de Nederlandse monarchie op wat langere termijn
ondubbelzinnig louter ceremonieel wordt.
Een andere les ligt ook voor de hand: Willem-Alexander doet er goed aan te zijner
tijd de ‘koningsstrategie’ - houdt rekening met groepen die kritisch tegenover de
monarchie staan en neem afstand van groepen met een vanzelfsprekende binding te actualiseren in het licht van de nieuwe verhoudingen. Ergo, entertain ‘captains of
industry’, uitgeeftsaren, recalcitrante staatsrechtgeleerden en andere hele of halve
republikeinen, onderhoud nauwe banden met de krijgsmacht - meer in het algemeen
met de traditionele achterban van prins Bernhard - en distantieer je van Beatrix' thans
oubollige entourage. Waar Willem I en II al katholieken paaiden, Wilhelmina in de
Tweede Wereldoorlog nader tot de socialisten kwam, Juliana de PvdA bij het
landsbestuur betrok en Beatrix het republikeinse ja-
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ren-zestigsentiment smoorde door ‘progressieve’ intellectuelen te cultiveren, kan
Willem-Alexander de cirkel sluiten door rapport te ontwikkelen met exponenten van
het weer zegevierende liberalisme. Schijn bedriegt: wie hen als vanzelfsprekend tot
de aanhang van de monarchie rekent, maakt een ernstige misrekening, zoals de
opkomst van het neorepublicanisme onder Beatrix heeft aangetoond.
Een actieve kracht voor politieke verandering kan het hedendaagse republicanisme,
nu vooral een vorm van zelfexpressie, pas worden als het zich net als zijn historische
voorlopers gaat inzetten voor radicale democratisering. Van een dergelijk politiek
republicanisme, gepassioneerd pleitbezorger van burgerlijk zelfbestuur, is het
antimonarchisme dan slechts de symbolische bekroning in plaats van de politieke
substantie. Zonder zo'n politiek bondgenootschap zal het republicanisme weer in
slaap sukkelen om alleen een rol te spelen als het door relletjes rond de kroon uit
zijn sluimer is gewekt. Zoals het is, zijn de neo's politiek geïsoleerd en wijst niets
erop dat zij ruimere ambities koesteren dan de luis in de pels van de monarchie te
zijn door het republikeins alternatief opnieuw te hebben geagendeerd.
Een wijdverbreide burgerlijk-democratische revolte onder de huidige
politiek-maatschappelijke condities is anno 2001 moeilijk voorstelbaar - de opkomst
van Leefbaar Nederland niet te na gesproken. Onduidelijk is welke maatschappelijke
groepering heden ten dage een sterk democratiseringsstreven met de eigen emancipatie
kan verbinden. De enige groeperingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn de
politiek (nog of weer) ‘gekoloniseerde’ lagere strata van het brede maatschappelijk
midden. Maar het voor zo'n ontwikkeling benodigde ‘revolutionair’ potentieel lijkt
niet voorhanden. Tenzij sluimerende onvrede
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over onze geleide democratie en de gesloten particratie eindelijk politiek uitdrukking
krijgt. Dat zou kunnen samengaan met een wassend anti-EU-sentiment dat zich kant
tegen de voortgaande usurpatie van nationale bevoegdheden door Europa en een
navenant verlies aan (nationaal-) democratische controle. Maar de kans is evengoed
aanwezig dat anti-Europese gevoelens in het politiek amorfe aggregaat dat de lagere
middenklasse is, zich juist uiten in meer aanhankelijkheid jegens de o zo nationale
monarchie. Erg plausibel zijn de radicale scenario's niet. Maar onwaarschijnlijk is
ook dat de monarchie zich moeiteloos handhaaft bij voortgaande Europese
eenwording, die de nationale staat allengs verder verzwakt. Dan rest de monarchie
slechts de functie van kroon op de Nederlandse cultuurnatie.
De ‘sleutel’ tot de toekomst, als in andere kwesties, bezit de VVD, de ‘organische’
partij van het grote, meritocratische midden, hoog en laag. Historisch hebben de
liberalen strijd met de monarchie geleverd, haar getemd en geconditioneerd.
Tegenwoordig zijn zij de bewakers van de negentiende-eeuwse staatsrechtelijke en
institutionele erfenis: benoemde burgemeesters en commissarissen van de koningin,
gematigd dualisme, Thorbeckes staatsinrichting, het kiesstelsel (al dateert dat van
later tijd). Dat alles bekroond door de monarchie. Staatkundige vernieuwing referendum, bestuurlijke herindeling, aanpassingen van het kiesstelsel - wordt door
de VVD categorisch afgewezen en gedwarsboomd. Liberalen zijn staatkundig
conservatief en zodoende steunpilaren van een geleide, bevoogdende democratie.
De groeiende aanhang van de VVD in het brede maatschappelijk midden komt op
gespannen voet te staan met deze ‘elitaire’ positie. Die spanning moet de VVD de
komende jaren zien op te lossen, wil zij aantrekkelijk
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blijven voor hoog en laag in de meritocratie. Blijven de liberalen naar het ‘volkse’
neigen, orangistisch, afkerig van serieus debat en ingrijpende democratisering, dan
verliezen ze steun bij de nieuwe, meritocratische hogere burgerij. Maar onthechtheid
jegens de monarchie, aantrekkelijk voor hoogopgeleide, NRC Handelsblad lezende
professionals die eveneens een groeiend aandeel in de liberale aanhang
vertegenwoordigen, kan het orangistische voetvolk, geestelijk gevoed door De
Telegraaf, weer van de VVD vervreemden.
Heersen in de nieuwe liberale eeuw de kleinburgers of de hogere burgers in de
VVD? De voortgaande gentrification van de Nederlandse samenleving - steeds meer
mensen met een hoge opleiding, een hoog inkomen en ‘goede smaak’ - zal op termijn
tot een maatschappelijk zwaartepunt van hogere burgers leiden. Te gelegener tijd
moet de VVD de bocht nemen die haar terugvoert naar haar radicaal-democratische,
republikeinse wortels. Voorlopig staat het liberale voetvolk, dus de VVD, pal voor
de populaire monarchie.
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Van oude en nieuwe klassen, of de deftigheid in gedrang*
1
Laten we het over sociale klassen hebben. Dat is geen gewoonte in Nederland, waar
het publieke debat het bestaan ervan doorgaans negeert. Klassen, dat is iets van
andere tijden of andere mensen, hier en nu in Nederland bestaan ze niet. Wij vormen
met elkaar één grote, ongedeelde middenklasse, van arbeider tot notabel. Alle zestien
miljoen dezelfde waarden en normen, dezelfde ambities en ‘gelijke kansen’. Sociaal
is dit misschien een bruikbare fictie, analytisch schiet deze goedgelovige voorstelling
van zaken schromelijk tekort.1 Aldus begon mijn artikel in de Volkskrant over de
Lijst Pim Fortuyn (LPF) en zijn electoraat en de afkeer die beide bij de gevestigde
orde teweegbrachten. Met dat ‘laten we’ riep ik de geest op van Let Us Now Praise
Famous Men, het klassieke boek van de Amerikaanse schrijver-journalist James
Agee.2 Eind jaren dertig schreef hij onbeschroomd over klasse, arme blanken, in het
diepe Zuiden van de Verenigde Staten. Agee deed dat met wat tegenwoordig wel
thick description heet, een procedé dat voortkwam uit een empirische instelling, zeg
maar open oog, in combinatie met sociologische verbeeldingskracht.

*

Dit is een bewerking en vermeerdering van een artikel dat eerder onder de titel ‘Klassenstrijd
sluimert in de polder’ werd gepubliceerd in de Volkskrant van 7 september 2002. Opgenomen
in: HJ Schoo e.a., Haagse tegenstrijdigheden. Een jaar verder (2003).
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Dat zijn (journalistieke) kwaliteiten die in Nederland niet steeds vanzelf spreken.
Neem Fortuyn en zijn lijst. Bijna het hele jaar 2002 verkeerde politiek Nederland
in shocktoestand over de onverhoedse opkomst van de ‘minderwaardige’ persoon
Pim Fortuyn. De ontregeling en verbolgenheid troffen vooral het linkse
‘establishment’, in belangrijke mate georganiseerd door de PvdA, dat recht op de
staatsmacht en de heersende opvattingen meende te hebben en plotseling ervoer dat
zijn ‘natuurlijke’ aanspraken ter discussie waren komen te staan.3 Het leidde tot een
stortvloed van gramschap en walging, afgrijzen en afwijzing. Dat machthebbers en
hun steunpilaren reageren - kwaad, gepikeerd, teleurgesteld, strijdlustig - op
machtsverlies ligt voor de hand. Machtswisselingen zijn echter inherent aan
democratische politiek en verbitterde reacties op machtsverlies door toedoen van de
stembus en verwijten aan kiezers passen daar slecht bij. Die linkse ontregeling heeft
natuurlijk te maken met de inhoud van Fortuyns ‘gedachtegoed’. Zijn uitlatingen
over immigratie, islam en verzorgingsstaat vond en vindt progressief Nederland
abject. So far so good. Maar meer nog dan Fortuyn en zijn erfgenamen geldt die
weerzin zaken en hoedanigheden die met politiek sec betrekkelijk weinig van doen
hebben. De aanhoudende litanie tegen de LPF van veel gevestigden - politiek,
academische wereld, media - is vervuld van afschuw van de ondraaglijke ‘platheid’
van de neopolitici. Patsers en vrije jongens zijn het, ondernemers nota bene,
nieuwlichters met verkeerde pakken, foute auto's en nieuwe fortuinen - want veel
erger dan oud geld is nieuw geld.4
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2
De absurde en beschamende gebeurtenissen die voorafgingen aan de val van het
kabinet-Balkenende I op 16 oktober 2002, zo kunnen de LPF-criticasters intussen
claimen, bewezen met terugwerkende kracht hun volstrekte gelijk. Het krankjorume,
inhoudsloze getouwtrek tussen fractie en ‘partij’, binnen de fractie, binnen het
LPF-smaldeel in het kabinet plus allerlei andere ronduit sinistere verschijnselen in en
rond de LPF, zo gaat deze redenering, waren geen toeval, maar vloeiden
onontkoombaar voort uit het dubieuze karakter van de nieuwe politieke formatie en
de kwalijke inborst van de hoofdrolspelers. Om nog te zwijgen van de perverse
persoonlijkheid van de Urheber van het kwalijke circus, Pim Fortuyn. Maar erg
overtuigend als verklaring voor de deconfiture van de LPF is die karakterologische
benadering van de koude grond niet. ‘Karakter’ speelde een bijrolletje in het ontstaan
van de LPF-ruzies, grotere verklaringskracht schuilt in negatieve kenmerken die alle
begin van organisatie uiterst moeilijk maken: gebrek aan structuur, gemankeerde
institutionalisering, de afwezigheid van een geaccepteerd en beproefd mechanisme
voor machtswisseling en voor het beslechten van conflicten. De LPF kende geen
‘elder statesmen’, niet ook maar het begin van routines of tradities, geen in de loop
der tijd ordentelijk gevormde pikorde. Zelfs zoiets triviaals als een ‘reglement van
orde’ ontbrak. De uitdrukking ‘een zootje ongeregeld’, met de nadruk op ongeregeld,
geeft nauwkeurig aan wat er aan de LPF schortte.
Daarnaast kunnen we gevoeglijk aannemen dat het gezelschap in de greep raakte
van de ‘machtafstandreductietendens’, het door sociaal-psycholoog Mauk Mulder
benoemde verschijnsel dat hoe dichter actores zich bij de
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macht bevinden, hoe heviger de machtsstrijd woedt.5 Anders gezegd: plotseling
koesterden minstens enkele tientallen LPF'ers de illusie dat ze minister konden worden,
staatssecretaris desnoods, of anders wel de leider of voorzitter van de electoraal
tweede partij van het land. Mensen hebben wel om minder de strijd met elkaar
aangebonden. Bijgevolg raakte de LPF verscheurd door een ridicuul gevecht van allen
tegen allen. Dit sterkte toeschouwers en commentatoren in de idee van hun eigen
voortreffelijkheid en, volgens dezelfde logica, dat van de morele en culturele
inferioriteit van het slag lieden dat de LPF bevolkt. Daarmee bezondigden veel
waarnemers zich aan een, zoals dat heet, attributiefout: niet de inherente zwakheden
van een prille, door een politieke moord leider- en stuurloos geraakte partij werden
verantwoordelijk gehouden voor het fatale geruzie, maar ‘interne’ oorzaken bij de
deelnemers aan het gevecht: hun lage moraal en gemis aan raffinement, cultureel
kapitaal en innerlijke beschaving.

3
Ook de vaderlandse journalistiek, tenminste de serieuze (schrijvende) - we hebben
het hier niet over de ‘merry men’ van het audiovisuele infotainment - reageerde in
meerderheid verkrampt, zo niet ronduit afwijzend op de overrompelende zegetocht
van Fortuyn en zijn LPF. Wat over dat laatste verder ook te zeggen valt, het ging hoe
dan ook om een reeks fascinerende gebeurtenissen die schreeuwden om gretige
verslaggeving en verhelderende duiding. In de regel werden die gebeurtenissen echter
niet nieuwsgierig en feitelijk-onderzoekend tegemoet getreden, eerder partijdig, niet
vanuit een descriptieve maar vanuit een
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aprioristische, normatieve instelling. Jan Greven, oud-PCM-directeur en
ex-hoofdredacteur van Trouw, wees in een boutade in NRC Handelsblad op deze
tekortkomingen. In dezelfde krant riep Henri Beunders de elite op om op te houden
met schelden en zich te verdiepen in de beweegredenen van degenen die zich door
Fortuyn voelden aangesproken. Ook Bastiaan Bommeljé laakte de overheersende
‘toon van morele verontwaardiging’ in de bejegening van het nieuwe fenomeen.
‘Weinigen,’ schreef hij over de LPF, ‘zullen volhouden dat de partij tot op heden een
moreel verheffende of intellectueel overtuigende voorstelling heeft verzorgd, maar
interessant als verschijnsel is ze daarom niet minder’.6
Belijdenissen van afkeer leiden niet tot groter inzicht en beter begrip (niet te
verwarren met vergoelijking), integendeel, ‘waarschijnlijk verraden ze bovenal,’
aldus Bommeljé, ‘dat in de media een sociologisch perspectief op de samenleving
steeds meer moet wijken voor een ethischmoralistische blik’. Journalisten, schreef
hij ook, stellen zich tegenwoordig meer op ‘als behoeders van de samenleving dan
als notulisten die terzijde staan’. Waar de journalistiek die normatieve inslag vandaan
haalt, is een nauwelijks gestelde en nog onbeantwoorde vraag. Weliswaar raakte het
vak de afgelopen decennia ontzuild en ‘geprofessionaliseerd’, maar de normatieve
aanpak handhaafde zich ook zonder de zuilen. Bommeljé ziet de overstap van
sociologie naar ethiek ook als ‘typisch modern’, maar tevens als problematisch. Want
zonder sociologisch perspectief op de samenleving ontgaan ons betekenisvolle zaken
als, in zijn woorden, ‘het conflict tussen schijn en werkelijkheid’, waaronder de
‘vermenging van belangen en ideeën, de verknoping van moraal en maatschappelijke
positie, alsmede de dialectiek tussen klassen en standen’.
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De ethisch-moralistische blik benauwt en komt niet veel verder dan het veroordelen
van personen, dan afkeer, vermanen, aantijgen.
Het LPF-pandemonium toonde ook niet aan, hoewel die stelling veel ‘analyses’
beheerste, dat de nieuwlichters karakterologisch ongeschikt waren voor de politiek
(wat onverlet laat dat er onaangename sujetten tussen zaten). Wel werd aangetoond
dat een ‘beweging’ die zich niet tijdig transformeert tot een behoorlijk georganiseerde,
stabiele politieke partij, geen kans van slagen heeft. Effectieve politieke actie kan
het niet stellen zonder kennis van zaken, politieke kundigheid en de politieke
organisatievorm die partij heet.

4
De ervaringen in de ‘bakermat’ van het populisme, de Verenigde Staten, wijzen ook
in die richting. De vele ‘populismen’ die daar de vorige eeuw lokaal en regionaal de
kop opstaken, bijna als systeemkenmerk, waren ook zelden of nooit blijvertjes. Het
ging en gaat bijna steeds weer om hervormingsbewegingen met een beperkte politieke
agenda (‘Sweep City Hall clean!’), een charismatische leider en korte adem. Een
gunstiger levensverwachting doet zich voor waar populistische ‘bewegingen’ zich
meester maken van of nestelen in bestaande partijorganisaties. Zo zijn op federaal
niveau de Republikeinse en Democratische partijen de laatste kwart eeuw vehikels
geworden van, in elk geval in retorische zin, populistische presidentskandidaten. Te
beginnen met Jimmy Carter presenteerden alle toekomstige presidenten, Bush sr. als
vicepresident onder Reagan tot op zekere hoogte uitgezonderd, zich in hun
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campagnes als perifeer, als anti-establishment, vertegenwoordiger van de ‘gewone’
Amerikaan, anti-Washington en anti-‘big government’. Steevast klonk de belofte de
augiasstal in de hoofdstad eens goed op te ruimen. Sweep Washington clean!
De Verenigde Staten hebben dus al jaren wat Europeanen vooralsnog geacht
worden hartgrondig te verfoeien: populisme. Ook daarom lijkt het zinvoller om dit
politieke temperament, dat zich te onzent nu voornamelijk als ‘rechts-populisme’
manifesteert, niet langer gemakzuchtig te associëren met ‘onderbuikgevoelens’ en
de allerzwartste bladzijden uit Europa's recente verleden, maar het te zien voor wat
het thans is: een noodzakelijke correctie op democratisch falen. Ernstige
tekortkomingen van de democratie komen onder meer tot uiting in het onvermogen
van de nationale politiek om adequate antwoorden te formuleren op de vraagstukken
van immigratie en integratie en op het groeiende democratisch tekort als consequentie
van de Europese eenwording.7
Bij deze kwalen heeft zich een derde pregnante kwestie gevoegd, die van het
opgeven van oude, ideologisch bepaalde politieke tegenstellingen. Ook deze
verandering doet afbreuk aan de mogelijkheid om democratische politiek te bedrijven.
De Paarse kabinetten zijn er bij wijze van spreken het ‘ideale’ voorbeeld van. PvdA
en VVD, de voormalige ‘extremen’ in het politieke spectrum, vestigden met Paars
een voorheen ondenkbaar geachte (neo)liberale consensus en annexeerden zo met
elkaar het door CDA en D66 toch al goed bezette midden. Mede hierdoor kon een
nieuwe tegenstelling ontstaan, de tegenstelling die in feite ten grondslag ligt aan elke
vorm van populisme: het volk contra de elite, de ‘gewone mensen’ tegen het gesloten,
alle debat mijdend establishment.8 Deze middelpuntzoekende
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beweging verklaart niet alleen de inbraak van de LPF op de door de VVD onbewaakt
gelaten rechterflank, maar ook de grootscheepse doorbraak van de SP ter linker zijde
van de PvdA die zich eind 2002 begon af te tekenen. Dat het naoorlogse Europa pas
nu (weer) tegen de volk-elitetegenstelling op loopt en de geboorte van diverse
populismen meemaakt, heeft ermee te maken dat de ideologische vervlakking zich
hier later heeft voltrokken dan in de van oudsher meer pragmatische Verenigde
Staten.

5
Ook wat economische structuur betreft, wijkt de VS af van West-Europa, Nederland
incluis. De postindustriële economie vestigde zich er eerder en bracht, eveneens
eerder dan hier, een nieuwe klasse voort. Een ‘vulgaire elite’ van ‘nieuwe mensen’,
doorgaans opwaarts mobiele mannen en vrouwen die hun fortuinen en reputaties
verwierven in opkomende sectoren van de marktsector: media, entertainment, internet
en andere vormen van ICT, innovatieve horeca, trendy winkelbedrijf, sport. Als
entrepreneurs en exploitanten van de populaire cultuur zijn ze zogezegd
sociologen-van-de-daad, kenners bij uitstek van ‘de massa’, haar voorkeuren en
smaak. Luidruchtig, extravert, ‘other-directed’, is hun sociale en economische opgang
tekenend voor de ingrijpende veranderingen die de naoorlogse ‘objectieve’ economie
transformeerden tot een ‘subjectieve’. Waar de industriële economie nog hoofdzakelijk
goederen voortbracht die klassiek ‘uit je poten konden vallen’, is veel tegenwoordige
waar niet tastbaar: concepten, competenties en connecties in de drie c's van Rosabeth
Moss Kanter. Bestond de oude orde uit organisatorische en intellectuele
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hiërarchieën onder aanvoering van ingenieurs, de nieuwe is een ‘kosmos’ van
netwerken en intellectuele nevenschikkingen waarin marketeers de hoofdrol vervullen.
Het electorale succes van de Lijst Pim Fortuyn is op te vatten als de instant
‘politieke’ emancipatie van deze nieuwe klasse, die in de Paarse, neoliberale jaren
negentig de wind extra in de zeilen kreeg. Het ontbrak de ‘nieuwe mensen’ aan weinig
- zij ontbeerden slechts het respect van de culturati en moesten het zonder politieke
representatie stellen. Gevestigde partijen waren als de dood voor de parvenu, zoals
Harry Mens ervoer toen hij midden jaren negentig een VVD-Kamerzetel wilde
bemachtigen. Het woord ‘pleefiguur’ viel nog net niet, maar mooi dat het niet
doorging. Bij traditionele elitemilieus zijn de nieuwkomers met hun niet zelden
‘vulgaire’ voorkeuren weinig geliefd. De nieuwe klasse schudt de gevestigde orde
nu eenmaal op, tart bovendien ‘ons soort mensen’ en hun ‘fijne’ sociaal-culturele
distinctiemiddelen, bedreigt gevestigde posities en propageert een van de ‘officiële’
lijn afwijkende kijk op mens en maatschappij. De afschuw van de LPF-upstarts was
daarom groot en uitte zich veelal ad hominem: niet de bal, maar de man, geen
argumenten, maar misprijzen. Op dit punt doen oude en nieuwe politiek niet voor
elkaar onder.
Waar dedain voor de ‘parvenu’ en de losgeslagen kleinburger oplaait, woedt
steevast klassenstrijd. Vanaf zijn moral high ground diskwalificeert het establishment
sociale stijgers en hun politieke ambities. Zonder veel scrupules zet ‘hoog’ in de
sociale strijd tegen ‘laag’ z'n hoge moraal in. In de ogen van gevestigden ontberen
nieuwkomers altijd de morele en intellectuele capaciteiten om mede leiding aan de
maatschappij te geven.9 Het poneren van hun ongeschiktheid om te leiden, behoort
tot de klassieke stra-

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

183
tegie van elites om nieuwkomers te weren. Hierop is nog altijd het prachtige woord
van Jacques de Kadt van toepassing: ‘de deftigheid in het gedrang’.10

6
Groter dan de afkeer van de nieuwe klasse en de voorlieden van de LPF, was die van
Fortuyns kiezers. Tenminste, bij de heersende weldenkendheid en weldenkende
heersers. Het begrip ‘klootjesvolk’, na de jaren zestig gaandeweg in onbruik geraakt,
keerde terug van weg geweest, de bijna vergeten figuur van het weerzinwekkende
burgermannetje werd in ere hersteld. Rancuneus, verwend, kwaadaardig, geborneerd,
racistisch, gaf dit kijkvee van de commerciëlen zijn stem aan de vermoorde
lijsttrekker. Inderdaad zou de LPF piepklein zijn gebleven als de partij alleen had
geappelleerd aan de ‘nieuwe klasse’ en niet ook in korte tijd de vertolker was
geworden van de preferenties, ambities en belangen, ‘ressentimenten’ ook zo men
wil, van laaggeschoolde ‘achterblijvers’ en lagere middenklasse. ‘Nederland van
beneden,’ schreef Sylvain Ephimenco, ‘is aan het ontwaken en met alleen minachting
zal Nederland van boven niet wegkomen.’11
De nieuwe entrepreneursklasse kent qualitate qua dit deel van de Fortuyn-kiezers
goed, in hun hoedanigheid van ‘gemaksconsument’ en commerciële tv-kijker. Zij
werden gerekruteerd in lager opgeleid Nederland, de circa 70 procent van de bevolking
zonder hbo of wo. De kennis van en affiniteit met deze milieus zijn bij de oude
‘brede’ volkspartijen PvdA, VVD en CDA juist sterk afgenomen. Sinds jaar en dag,
of preciezer: sinds de ontzuiling, dragen die nog voornamelijk het gepolijste
gedachtegoed van hoger

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

184
opgeleiden uit. ‘We moeten ook onderkennen hoezeer de PvdA is geëmancipeerd
tot een middenklassepartij,’ schreef PvdA-Kamerlid Adri Duivesteijn in zijn terugblik
op de dreun die de PvdA bij de verkiezingen van mei 2002 incasseerde. ‘Onder onze
bestuurders en politici is die belevingswereld dominant. We wonen in een veilige
sociale omgeving en verkeren vooral met mensen voor wie dat ook geldt.
Ervaringskennis van het dagelijkse leven in andere sociale sferen ontbreekt vaak.’12
Mede door die klassenblindheid bij de oude klassenstrijders van de PvdA kon
Fortuyn zich ontpoppen als de ‘organische’ intellectueel van ‘gewone’ mannen en
vrouwen. Dit diffuse aggregaat bevond zich in het donker, om met Brecht te spreken,
en wist zich niet langer vertegenwoordigd door de gevestigde partijen. Diezelfde
Duivesteijn stelde dan ook vast dat de nieuwe Kamer door de entree van de LPF
democratischer was geworden, meer een echte volksvertegenwoordiging. De
eenzijdige rekrutering van mensen met een zelfde ambtelijke en/of academische
achtergrond, beleidsvoorkeuren, jargon en politieke zeden, was door toedoen van
het LPF-populisme enigszins doorbroken.
Intrigerend blijft de vraag hoe de gevestigde politiek ongevoelig kon raken voor
de noden en wensen van het ‘gemene volk’ en ziende blind bleef voor zijn groeiende
sociale isolement en wrok, dikwijls verhevigd en uitvergroot door de negatieve
effecten op straat, buurt en school van het falende integratie- en immigratiebeleid
van de overheid. ‘Vroege’ signaleringen van die volkse ontreddering zijn er in elk
geval genoeg geweest, zoals van de hand van socioloog Gabriël van den Brink.
Recent recapituleerde hij de zaak als volgt: ‘De politieke elite heeft om begrijpelijke
redenen weinig met die gevoelens op en zwijgt ze het liefste dood, een tactiek die
jarenlang succes leek te hebben tot
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het moment dat Fortuyn zich als vertolker van deze ervaringen opwierp.’13 Ook
verhoudingsgewijs vroeg werd onlust over de bestaande politieke en morele orde bij
veel stemgerechtigden - kiezers is een misnomer, want velen stemmen niet gesignaleerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau Motivaction, onder meer in
onderzoek ten behoeve van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie.14
De ‘blindheid’ van de PvdA voor een deel van haar oude achterban is allicht niet
zomaar een bedrijfsongeluk, maar heeft te maken met nieuwe, de partij
herdefiniërende opvattingen: over immigratie bijvoorbeeld, multiculturalisme, nieuwe
internationale solidariteit, mondialisering, postnationale identiteit, kosmopolitisme,
integratie en inclusiviteit. Dat die ideeën vooral leven bij het kader en bij de meest
zichtbare en vocale delen van de achterban van de partij, en dat zij buitendien veelal
op zichzelf inconsistent en onderling tegenstrijdig zijn, doet niet af aan hun
dominantie. De partij raakte ermee geïdentificeerd. Daarbij komt dat de PvdA de
voorbije decennia ook nieuwe, etnische constituencies aan zich bond en dito politici
partijfuncties en plaatsen in vertegenwoordigende lichamen zijn gaan bezetten. Zo
raakte de partijleiding in een niet te doorbreken impasse, verstijfd tussen oude
achterban aan de ene kant en multiculturalisten en ‘etnische’ factie aan de andere.

7
De nieuwe klasse die zich via de LPF nu ook politiek luidruchtig manifesteert, verschilt
in veel opzichten van de zittende.15 Het zijn de jaren negentig tegenover de jaren zes-
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tig, het pragmatisme van entrepreneurs versus de hoge beginselen van ‘geleerde
stand’ en politieke klasse. En voor het eerst in lange tijd lijkt het niet zonder meer
vast te staan dat de principes het van de praktijk, de goede bedoelingen het van de
kwade effecten blijven winnen. Met succes heeft de nieuwe klasse de aanval ingezet
op het politiek-maatschapplijk paradigma van de ‘zestigers’. De pragmatici en een
ongedurig electoraat willen werkzaam beleid. Na jaren van aanmodderen moeten
allerlei problemen ‘gewoon’ worden opgelost. De komende jaren zal in Nederland
geheid langs deze lijnen een Kulturkampf woeden à la de Amerikaanse culture wars.
Behalve tegenstander van het ‘denken van zestig’, is de nieuwe klasse er paradoxaal
genoeg ook een exponent van. Fortuyn zelf was goed op te vatten als een vreemde
cocktail van jaren-zestigsentimenten en jaren-negentig-‘nieuwe flinksheid’.16 Embleem
van deze dubbelzinnigheid is Herman Heinsbroek, de ‘lekker’ informele voormalige
LPF-minister van Economische Zaken: een prototypische ‘zestiger’, die in één moeite
door decorum van z'n ondergeschikten eiste. (De aanhangers van Norbert Elias'
theorie van het beschavingsproces weten overigens wel raad met deze schijnbare
tegenstrijdigheid: informaliteit vergt meer, niet minder zelfbeheersing. En de
oorsprong van alle zelfbeheersing is externe dwang.)
De afkeer van de LPF en van de mensen die deze formatie vertegenwoordigen,
heeft een sterk stilistische inslag. ‘Fout’ aan de nieuwkomers op het politieke toneel
zijn hun vulgariteit en kleinburgerlijkheid. Daarover vallen de ‘fijne luiden’ meer
dan over een streng vreemdelingenbeleid. Dat laatste wende eigenlijk merkwaardig
snel, de zonde der kleinburgerlijkheid blijft storend. Altijd weer vreest en minacht
de heersende klasse de mores van ‘de barbaren aan de poort’, de lui die onbeschaafd,
luidruchtig en op-
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pervlakkig zijn en zich tooien met verkeerde kleertjes en foute haartjes.17 Toen de
aloude ‘geldadel’ begin twintigste eeuw als gevolg van structurele economische
veranderingen belaagd en uitgedaagd werd door de nieuwe klasse van industriëlen,
zette zij zich schrap tegen die vulgaire types. Hun Groote Club in Amsterdam bleef
gesloten voor dat slag lieden, die bijgevolg maar een eigen Industrieele Club
begonnen. Pas vele decennia later gingen beide elites samen in De Industrieele Groote
Club.
De tijd om gaandeweg respectabel te worden heeft de LPF duidelijk niet. Een fusie
met een andere partij zit er niet in, ook daarvoor is het te kort dag. Haar kiezers lopen
spoedig weer los en de elite van de populaire cultuur blijft op zoek naar een politiek
tehuis. Beide klassen, die der ‘nieuwe mensen’ en het wedergeboren aloude
‘lompenproletariaat’, zijn ‘te hebben’ voor een partij die serieus aandacht aan ze
besteedt. Het ligt voor de hand dat de VVD zich over de ‘vulgaire elite’ ontfermt.
Slaagt de PvdA erin de ‘extreme’ voorkeuren van haar hooggeschoolde kader te
beteugelen, dan kunnen de sociaaldemocraten zich weer tot tolk maken van de
maatschappelijke achterhoede en haar belangen. Voor VVD noch PvdA hoeft dat
vulgarisering of het op de troon helpen van plebejers te betekenen. In beide gevallen
kan nuchtere belangenbehartiging goed samengaan met verdere politieke en
maatschappelijke emancipatie. Zo'n uitruil is in het verleden vaker met succes
gepraktiseerd. Het kan weer.18

8
Ongewisser is de politieke toekomst van de lagere middenklasse, een ander deel van
het Fortuyn-electoraat. Wendt
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zij zich na de desintegratie van de LPF deels weer tot de PvdA, of bekeert ze zich tot
VVD of CDA? Vast staat dat een zeker cultureel conservatisme, zoals aanwezig bij de
LPF, voorwaarde is om deze groep kiezers opnieuw aan te spreken. Het einde van de
oude klassenmaatschappij en de komst van de meritocratie houden in dat iedereen
tegenwoordig op eigen kracht zijn plaats in de maatschappij moet vinden. Bijna
niemands sociale status staat nog zonder meer door geboorte vast of gaat moeiteloos
een leven lang mee. De meritocratie veroordeelt tallozen tot permanente statusangst.
Waren staat en stand voorheen goeddeels ‘aangeboren’, nu zijn ze de uitkomst van
gaven en eigen ‘inspanningen’. ‘Falen’ is iets persoonlijks geworden, niet langer een
sociaal noodlot.19
Om goed aan die zware opdracht van de meritocratie te kunnen voldoen, zou de
lagere middenklasse over meer maatschappelijke autonomie moeten kunnen
beschikken dan nu het geval is. Ook haar al aanzienlijke economische hulpmiddelen
moeten versterkt en vrijer ingezet kunnen worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat
haar politieke invloed toeneemt. Op die manier kunnen goede koophuizen,
aantrekkelijke en veilige buurten en degelijk onderwijs ook haar deel worden en
krijgt de lagere middenklasse, net als hogere sociale strata, meer greep op het eigen
bestaan. Dat is nodig ook. Waar vroeger een ingetogen burgerlijke samenleving onder
auspiciën van de overheid dergelijke ‘goederen’ produceerde - voor de welgestelden
tenminste - zijn overheid en maatschappij daar tegenwoordig minder toe in staat. Nu
de lagere middenklasse aan de beurt is om te oogsten, blijkt het spel veranderd. Deels
is die nieuwe onmacht een erfenis van de jaren zestig, zoals de invloedrijke
Amerikaanse conservatief Myron Magnet betoogt.20 Die vrolijke jaren verzwakten
instituties als openbaar bestuur,
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politie, justitie, school en gezin en hebben de lagere klassen sociaal hulpeloos
gemaakt. De politiek moet hun vermogen opvoeren om baas te zijn in eigen buurt,
school en gezin, zodat zij in de harde wereld van de meritocratie effectiever voor
zichzelf en hun kinderen kunnen opkomen.
‘Kleine burgermannetjes’ kunnen zo hun redenen hebben om benard en behoudend
te zijn. Het ‘experiment’ van de jaren zestig bracht hun klasse niet louter voordelen,
in de jaren daarna sloopten sociaaleconomische krachten bovendien de veilige havens
van ‘stand’ en werkplek. De sociaaldemocratie heeft dit deel van zijn traditionele
electoraat sociaal-cultureel verwaarloosd, waardoor velen bij de LPF belandden. Dat
maakt ze nog niet tot verwende nesten, of erger.
Brullen en in auto's rijden - zo vatte De Kadt eertijds het wezen van het fascisme
samen.21 Het is verleidelijk om aan deze definitie vast te houden en in elke vulgaire
fortuynist een echte fouterik te blijven ontwaren. Maar dat brullen en in auto's rijden
heet tegenwoordig ‘leisure’. Het ís onze wereld, de nieuwe subjectieve kern van de
economie, een centrale activiteit in onze samenleving. Verdere emancipatie economisch, cultureel en politiek - van de lagere middenklasse zou van de huidige
door en door vercommercialiseerde vrijetijdssamenleving iets beters moeten maken
dan nu het geval is. Het is aan de PvdA om dat project, samen met de elite van de
populaire cultuur, ter hand te nemen. Zo niet, dan doet de VVD of een LPF-achtige
partij het op haar manier.
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Kunstmatige schaarste*
In de sombere jaren zeventig publiceerde de Britse econoom Fred Hirsch een mooi
boek over de ‘sociale grenzen aan de groei’. Over zoiets esoterisch als ‘grenzen aan
de groei’ heeft tegenwoordig niemand het meer. En het begrip ‘sociale grenzen’ is
al helemaal nooit pasmunt geworden. Sindsdien hebben we ook alweer decennia van
economische groei achter de rug. De resulterende welvaart komt tot uitdrukking in
meer verkeer en een groter ruimtebeslag. Per hoofd consumeren we tegenwoordig
niet meer aardappelen of bloemkool dan dertig jaar geleden, maar ons verplaatsen
doen we des te meer. Ooit gold voor de sociaaldemocratie: het doel van de beweging
is de beweging. Dat devies gaat net zo goed op voor het hedendaagse kapitalisme.
Nederland Distributieland sleept volop met goederen, maar we nemen ook onszelf
steeds meer op sleeptouw. We vliegen, sporen, rijden en draven - gesteund door ons
grondwettelijke recht op mobiliteit en een overheid die mobiliteit op allerlei manieren
subsidieert. Per jaar leggen Nederlandse automobilisten gemiddeld meer kilometers
af dan Amerikanen. Nederland lijdt bepaald niet onder ‘de tirannie van de afstand’,
zoals wel over het verafgelegen, verlaten Australië wordt gezegd, maar onder ‘de
tirannie

*

Uit: de Volkskrant, 12 juli 2003. Opgenomen in: HJ Schoo, Een bitter mensbeeld (2004).
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van de nabijheid’: alles is op een steenworp afstand. Daardoor waaiert alles uit:
wegen, huizen, mensen, functies, bedrijven. De stad vloeit over in het land. Het ene
dorp rijgt zich aan het volgende stedelijk gebied, achter elk industrieterrein doemt
een zicht- of Vinexlocatie op of een recreatiegebied. Zo klein als het is, moet
Nederland ook nog een almaar doorgroeiende bevolking herbergen.
Uitgestorven platteland, uitgestrekte wouden, ongerepte natuur - Nederland had
het al nauwelijks en beschikt er inmiddels steeds minder over. Maar wat willen
mensen die welvarend zijn geworden? Precies: een huis in het groen, een villaatje
in de natuur, een tweekapper met tuin. Kijk naar de landen om ons heen: België,
Frankrijk, Duitsland. Of in Nederland zelf, waar ondanks strenge ruimtelijke ordening
overal in het buitengebied ‘gouden randjes’ ontstaan. Voor rijken of geluksvogels.
In zijn Social Limits to Growth lanceerde Hirsch het verhelderende begrip
‘positionele goederen’. Een villa in de zoom van een stil natuurgebied en tegelijk
niet te ver van de stad is per definitie schaars. We kunnen net zo veel broden bakken
als we maar willen, oneindig veel flats in hoogbouw neerzetten, maar het aanbod
van villa's in het groen, of van zeventiende-eeuwse grachtenpanden, is nu eenmaal
onvermijdelijk eindig. Op is op, schaars blijft schaars, alleen een enkele
geprivilegieerde valt zo'n hoofdprijs ten deel. Hier stuiten we op Hirsch' sociale
grenzen aan de groei. Groei kan het aantal van dergelijke exclusieve woonplekken
nooit vergroten. Ondanks hun gestegen koopkracht blijken de meeste mensen daarom
toch niet het huis te kunnen kopen waar zij van droomden. Geen vrijstaand huis,
geen stulpje in het bos, maar een rijtjeshuis in dichte pakking. Sterker nog: groei
leidt tot minder open ruimte, minder rust, minder vrije natuur. De jacht op welstand
en
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welvaart is, voor zover op positionele goederen en diensten gericht, in hoge mate
illusoir. De ironie wil dat positionele goederen ook nog eens steeds begerenswaardiger
worden naarmate de welvaart toeneemt.
Het dilemma van Hirsch is weer actueel, omdat politiek Den Haag zo zoetjesaan
moet gaan beslissen over de bestemming van de lappen grond die beschikbaar komen
nu Nederland uitgeboerd raakt. Grond met een agrarische bestemming moet worden
herbestemd. Tot nu toe trok de overheid hierbij altijd aan het langste eind. Zij verwierf
overtollige landbouwgrond voor bedrijfsterreinen (daarvan bestaat intussen een
bespottelijk overschot), voor grootschalige, maar sterk gerantsoeneerde woningbouw
en voor ‘nieuwe natuur’. Het vrijkomende land valt zo in handen van bureaucraten,
politici en ambtenaren - niet van burgers die hun welvaart willen omzetten in een
plekje onder de zon. Reis met de trein van Almere naar Lelystad: aan de ene kant
ligt de voor gewone burgers ontoegankelijke ambtenarennatuur van de
Oostvaardersplassen, met ‘oerpaardjes’ en ‘oerrunderen’, en aan de andere kant een
zee van huizen op benauwde kaveltjes.
We lijken Japan wel. Daar worden kleine rijstboertjes beschermd - om electorale
redenen en om een mystieke ‘Japansheid’ in stand te houden. De grond is van de
boeren en vrijwel alle andere Japanners, hoe welvarend ook, wonen in piepkleine
flatjes. Geen wonder dat de Japanse economie al ruim een decennium stagneert. De
groei kan geen uitweg vinden in ruimtelijke expansie.
Nederland kan de schaarste nooit opheffen. Maar het kunstmatig bevorderen van
schaarste, zoals de overheid nu met behulp van ruimtelijke ordening doet, is ook
nergens voor nodig. Met het verdwijnen van veel landbouw uit ons land kan het
goede leven eindelijk verder worden
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gedemocratiseerd. Wilder wonen, grotere kavels, minder ‘staatsarchitectuur’, zoals
architect Carel Weeber dat noemt. En natuurlijk ook minder staatsnatuur, kijkgroen
en slecht bezochte recreatiegebieden rond de steden. Meer mensen een mooi huis op
een ruime kavel, minder mensen in de naargeestige middenhoogbouw der
volkshuisvesters. Of willen we dat alleen de elite ruim woont? In dat opzicht is Japan
dan democratischer dan Nederland.
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Niksisme*
Het is een wat ouderwetse vraag geworden, maar soms wordt hij nog gesteld: ‘Wat
ben jij?’ Vroeger luidde die vraag: ‘Wat zijn jullie?’ De vragensteller wist
klaarblijkelijk dat geloof een bovenindividuele kwestie is, iets waar minimaal een
gezin voor nodig is. Die hoeksteen van de samenleving was weer exponent van een
groep, een gemeenschap van gelovigen.
Die oude, door schoolkinderen aan elkaar gestelde vraag wees op een vroeger
vanzelfsprekend religieus pluralisme. Het was een gegeven dat sommige mensen
zus waren, andere zo. In een religieus homogene omgeving zou de vraag zinloos zijn
geweest, want daar is iedereen nu eenmaal katholiek, gereformeerd of moslim. Maar
op een - onverdeelde! - openbare lagere school in het Amsterdam van de jaren vijftig
was er geen sprake van een dergelijke eenvormigheid.
Werd mij als kind die geloofsvraag gesteld, dan antwoordde ik altijd: ‘Wij zijn
niks.’ Daar was de nodige voorbereiding aan voorafgegaan. ‘Als ze vragen wat wij
zijn, wat zeggen we dan?’
‘Dan zeg je gewoon: niks, helemaal niks, wij hebben geen geloof. Sommige mensen
geloven, andere geloven niet. Wij geloven niet.’ Wij geloofden niet in God, de bijbel,
heiligen en wonderen.

*
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‘En wat gebeurt er dan als je doodgaat?’
‘Niets, dood is dood, dan besta je niet meer, dan is alles afgelopen. Je weet, voelt,
ziet niets meer.’
Het niksisme, zo mogen we dit gestaalde ongeloof toch wel noemen, was een
strenge leer. Geen strohalmen, uitvluchten, smoesjes, twijfel of vertwijfeling, maar
glasharde illusieloosheid. Een bestaan zonder godsgeloof, leven na de dood,
santenkraam. De taal was ernaar. Een lijk heette geen ‘stoffelijk overschot’ of ‘ontzield
lichaam’, maar gewoon een lijk. Het niksisme was van een bijna troostgevende
onverbiddelijkheid. Van het ietsisme moest het niksisme niets hebben. Dat ietsisme
bestaat al heel lang, al heet het pas kort zo. Wie het bij het zien van de binnenkant
van een tuinboonschil waagde op te merken: ‘Je zou toch bijna zeggen dat er “iets”
is, zo prachtig’, was gewoon belachelijk. Dat een tuinboon er knap uitziet, is geen
bewijs voor wat dan ook.
Het niksisme kende nauwelijks bekeringsijver. Weliswaar moest het ietsisme het,
als weekhoofdig, ontgelden, maar het niksisme was toch vooral tolerant. Gelovigen
waren onbegrijpelijk anders, maar dienden in hun waarde gelaten te worden.
Protestanten waren misschien gebeten op roomsen, maar niksisten waren onverschillig.
Wel mocht het geloof als zodanig bestreden worden. Ongelovigen moesten religie
gek of achterhaald kunnen vinden, achterlijk zelfs.
Dit ‘traditionele’ niksisme had in veel opzichten de tijd mee. In de jaren vijftig
heerste nog het vooruitgangsdenken. Daarna, in de jaren zestig en zeventig, viel in
Nederland de muur van het geloof. Ontkerkelijking, deconfessionalisering en
secularisatie toonden als het ware het gelijk van ‘niks’ aan. Voor het triomferende
niksisme leken mooie tijden aan te breken. Maar het liep anders, het niksisme
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raakte op zijn retour, een lot dat het merkwaardigerwijs deelde met de traditionele
religies. Het niksisme, zelf product van geloofsafval, viel ten prooi aan secularisatie
en ontkerkelijking.
Wat ging er mis? Hoewel grotendeels ongeorganiseerd, bestond ook het niksisme
bij de gratie van de verzuiling, de godsdienstige en politieke pacificatie die bijna een
eeuw lang in Nederland heerste. Toen de zuilen ontbonden raakten, verdween het
collectieve ‘wij’ van scherp afgebakende, grotendeels van elkaar geïsoleerde
geloofsgemeenschappen met krachtige groepsidentiteiten. Die maakten plaats voor
een ‘nationaal’ conglomeraat van individuen. Individualisering werd weer de
voedingsbodem voor het glibberige, veelvormige en postmoderne ietsisme en beroofde
het niksisme van zijn scherpe contrasten. De ontzuiling, de langverwachte ‘doorbraak’,
heeft het daardoor wonderlijk genoeg ook lastiger gemaakt om het met elkaar grondig
oneens te zijn. De institutionele bedding voor de vredige regulering van conflicten
viel immers weg. Scherpe stellingnamen verlieten het debat, een wat angstvallig
conformisme stak de kop op. Dit ‘neoconformisme’ verzwakte het hoekige, enigszins
ongelikte niksisme en voedde het softe ietsisme.
Wat er in Nederland nog rest aan geloof en levensbeschouwing, neemt bovendien
niet langer genoegen met passieve aanvaarding, maar eist actief respect - voor de
ware niksist onverteerbaar. De assertiviteit van minderheden die zich tekortgedaan
voelen heeft ons allen in levensbeschouwelijke kwesties voorzichtig gemaakt. Het
is een mijnenveld geworden, voor je het weet is er narigheid. De komst van de islam
heeft de zaken er niet makkelijker op gemaakt. Geloof raakte verbonden met het
‘etnisch taboe’, reden voor nog grotere omzichtigheid. Robuust niksisme
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past slecht in deze porseleinkast. Helaas, want die kale leer heeft recht op
gepassioneerde verdedigers. Er is ook helemaal niets mis met het bestrijden van
religie. De paus en de islam moeten als vanouds aangeklaagd kunnen worden, net
als dat slappe ietsisme.
Zelf ben ik het niksisme trouw gebleven. Als mij De Vraag wordt gesteld, zeg ik
ferm: ‘Niks, derde generatie niks!’ Het vervult me zelfs met trots dat mijn ‘vaderen’
(man/vrouw) hun ongeloof tot in de dood gestand deden. Geen concessies, niet het
zelfbedrog van een late bekering, geen schietgebedjes voor alle zekerheid. Gewoon
niks.
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De ongelukkige klas*
Begin dit jaar overleed op omstreeks honderdjarige leeftijd het hoofd van mijn lagere
school. Dat ouderwetse woord gebruikten de nabestaanden in zijn
overlijdensadvertentie. Misschien waren ze er zelf trots op, of handelden zij in de
geest van de overledene. ‘Hoofd’, niet dat slappe ‘directeur’ van tegenwoordig. Hij
was een heertje, onberispelijk in het pak, met lichtgrijs, achterovergekamd haar, een
fijn gouden brilmontuur met zeshoekige glazen die hij met snelle, geagiteerde
bewegingen glanzend schoon wreef. Wat me vooral bijbleef, is dat hij een
ongelooflijke bullebak kon zijn. Als een sergeant-majoor verhief hij zijn stem,
waarmee hij de krioelende, kwetterende kindermeute (minstens vijftig per klas) deed
trillen als een espenblad en tot rust dwong.
Onderwijs en opvoeding kunnen niet zonder dwang, schreef de psychoanalyticus
Bettelheim begin jaren zeventig, toen het tij radicaal was gekeerd. Beschaafd
gezelschap moet niets van zo'n ‘kille’ opvatting hebben en gruwt van de duisternis
van de jaren vijftig. Toegegeven, vrolijke schoolherinneringen zijn het niet. Maar
moet dat dan, moet school per se leuk zijn? Is het niet voldoende als een school
‘gewoon’ goed is: emotioneel neutraal en degelijk cognitief georiënteerd? Mij lijkt
van wel, ook al is die te-
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genstelling eigenlijk vals. Door de wind eronder te houden, stelde mijn ‘onaardige’
schoolhoofd zijn personeel in staat in een doorgaans ontspannen schoolklimaat te
werken.
De jaren zestig en zeventig maakten een einde aan die patriarchale orde. De
nostalgiegolf in de vaderlandse bioscopen met familiefilms als Pietje Bell II en Kees
de Jongen bewijst dat die tijd definitief voorbij is. Nostalgie haalt nooit iets terug,
maar markeert juist het definitieve afscheid van het verleden. En verduistert het
tegelijk. We herinneren ons dat scholen klein en overzichtelijk waren en dat de eerste
klas zo rond de kerst leuk aan het lezen was. Wat we vergeten is dat die ordelijke
jaren-vijftigscholen in hun totaliteit een standensysteem vormden dat velen buitensloot
van passend voortgezet onderwijs en deelname aan universiteit en hogeschool. Of
de diepgang van het hoger onderwijs dáárdoor is teruggelopen, zoals vaak wordt
beweerd, staat allerminst vast. Maar het staat buiten kijf dat de democratisering van
de onderwijsdeelname een verworvenheid van de eerste orde is geweest, waaraan
de (vaak gewraakte) Mammoetwet sinds 1968 beslissend heeft bijgedragen.
Toch is er groeiende maatschappelijke onrust over het onderwijs. Over
schaalvergroting, kwaliteit, de basisvorming, het studiehuis, zwarte scholen. Door
de moord op de Haagse vmbo-leraar Hans van Wieren in januari 2004 gaan de trossen
helemaal los. De ongeëvenaarde ernst van die gebeurtenis geeft daar alle aanleiding
voor. Het kan ons eigen elf september worden. (Alles in de juiste proporties natuurlijk:
het een is het ander niet, maar dat hoeft niet af te doen aan de impact.)
De onrust heeft meerdere oorzaken. Eén is dat de onderwijsdemocratisering op
haar ‘natuurlijke’ grenzen is ge-
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stuit. Voorheen nam deze leerlingen uit gevestigde milieus niets af, maar bood zij
‘verborgen talent’ van lagere komaf de kans op sociale stijging. Intussen is
gedemocratiseerd onderwijs een race van allen tegen allen geworden, net als de
samenleving als geheel. In zo'n meritocratie is vrijwel niemand nog zeker van zijn
(toekomstige) maatschappelijke positie. Het is een gekrioel van potentiële dalers en
stijgers. Onrust ontstaat ook door gezagsverlies bij veel ouders. Tegenover de
dominante commerciële jeugdcultuur - uitgaan, drugs, geweld(uitbeelding),
seksualisering - kunnen met name ouders uit de lagere middenklasse en laagste
klassen betrekkelijk weinig stellen. Dat gezagsverlies staat op gespannen voet met
de ratrace waarin hun kinderen zijn verwikkeld. Net als Bettelheim vinden veel
ouders dat onderwijs en opvoeding niet zonder dwang kunnen - alleen, hoe krijg je
dat nog voor elkaar?
Ook het onderwijs zelf bemoeilijkt de meritocratische worsteling van de lagere
sociale klassen. Dat komt door de ontspannen, non-directieve mores die er veelal
heersen. Minder op vwo en havo dan op vmbo, minder in de provincie dan in de
grote steden. Wat verder de waarde ook is van de culturele ‘ontspanning’ die werd
ingezet in de jaren zestig, zij is veelal disfunctioneel voor lagere sociale strata. De
culturele signalen waarmee die bestookt worden, zijn een handicap in hun
maatschappelijke concurrentiestrijd. Wie cynisch is, zal zeggen: dat is ook de
bedoeling, zo schakel je potentiële concurrenten uit. De excentrieke neoconservatieve
Amerikaan Myron Magnet schreef er een intrigerend boek over: The Dream and the
Nightmare: The Sixties' Legacy to the Underclass. Terwijl de (hogere) middenklasse
nauwelijks hinder ondervindt van die nalatenschap, zitten lagere klassen ermee
opgescheept.
Nog heviger is de culturele discrepantie tussen de softe
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normhandhaving in het onderwijs en de behoeften van kinderen van laaggeschoolde,
niet-westerse immigranten. In de schoolbordjungle van de laagste vormen van het
voortgezet onderwijs, waar pasjes, poortjes en cameratoezicht gewoon zijn, heersen
riskante interculturele misverstanden. Deze kunnen het best opgelost worden door
de introductie van een ondubbelzinnig, zakelijk pedagogisch klimaat. Met enige
overdrijving: jaren vijftig. De cultuur van de nieuwkomers is in feite een minder
groot probleem dan die botsing met de taaie resten van onze jaren zestig, die het
socialisatievermogen van het Nederlandse onderwijs ernstig hebben verzwakt.
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Nee, ik ben niet progressief*
Waarschijnlijk ben ik nooit progressief geweest. Al midden jaren zestig omschreef
ik mezelf als ‘rechts in de PvdA’. Van die partij werd ik lid zodra dat kon, op m'n
achttiende. Vlak daarna haalde ik ook m'n rijbewijs. Klaar voor de wereld. Het liep
anders. Dat rijbewijs verliep midden jaren zeventig, het lidmaatschap wat later. Als
ik politiek nog iets ben, is het een ‘freischwebende’, partijloze sociaaldemocraat.
(Ware ik Amerikaan - ik woonde een paar jaar in de VS - dan was ik toch wel een
geregistreerd Democraat geweest.) Voor de ‘totalitaire verleiding’ ben ik nooit
ontvankelijk geweest. Met een ‘fout’ politiek verleden hoefde ik niet in het reine te
komen (over m'n foute heden hebben we het maar niet). Eigenlijk ben ik politiek een
grijs kind.
Ben ik nog meer, heb ik kenmerkende hoedanigheden of overtuigingen die me,
links, rechts, politiek plaatsen? Ik ben antiauto, om iets te noemen. Een nutteloos
standpunt, realiseer ik me bijna dagelijks. Net zo onnozel als vóór het openbaar
vervoer zijn. Ik ben niksist en vegetariër, allebei al een halve eeuw. Al m'n hele leven,
behalve de jaren in Chicago, woon ik in Amsterdam. Ik ben dus stadsbewoner en
maak ook geen aanstalten om ‘naar buiten’ te gaan. Ik ben oud-NJN'er, wandel en
fiets en hecht aan natuurbehoud en, dat vooral, vogelbescherming. Op elk tochtje

*

Uit: Trouw, 17 januari 2004. Geschreven als reactie op het Progressief Manifest van Dick
Pels, dat eveneens in Trouw werd gepubliceerd, 10 januari 2004.
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neem ik gelaten waar dat het Hollandse cultuurlandschap aan het bezwijken is onder
de last van het steeds grotere ruimtebeslag van een almaar groeiende bevolking. Het
is een van de dingen die een immigratiescepticus van me hebben gemaakt - alweer
een nutteloos standpunt. Ik ben andere dingen. Ex-hoofdredacteur van Elsevier (en
daar trots op), die in 1994 Fortuyn z'n column gaf, ex-adjunct en daarna politiek
columnist van de Volkskrant (idem), directeur van Weekbladpers Tijdschriften en
als zodanig uitgever van onder andere Vrij Nederland en Opzij (idem).
Doordat ik van net na de oorlog ben, ben ik demografisch babyboomer, maar
mentaal heb ik me nooit met ‘de jaren zestig’ vereenzelvigd. Na de
Maagdenhuisontruiming in '68 was ik als piepjong afdelingsbestuurder tegen een
‘verklaring van afkeuring’ tegen burgemeester Samkalden. Het bevestigde dat ik
maar heel matig progressief was. Voor Nieuw Links liep ik ook al niet warm. In
1977 folderde ik voor Den Uyl, uit sympathie voor het spreiden van inkomen, kennis
en macht. Die sympathie is er nog, maar de afstand tot de PvdA groeide, in de jaren
tachtig vooral door de kruisrakettendemagogie, later door andere kwesties.
Het is zonneklaar dat iemand met zo'n ongerijmde biografie niet uit één stuk is,
eerder een ‘Zelig’, man zonder eigenschappen. Links noch rechts. Of beter, een
amalgaam van beide: soms rechts, dan weer links. Vroeger leek het even
weerzinwekkend als onbestaanbaar, zwevende kiezer zijn, maar ik ben het al jaren.
Niet uit afkeer of desinteresse, integendeel, mijn belangstelling voor de publieke
zaak is slechts toegenomen. Ik geloof ook dat ideologie (nog) onontbeerlijk is om
de woeste empirie die de wereld is zinvol te ‘schematiseren’ en tot effectieve politieke
mobilisatie en organisatie te komen. Maar ik stem naar gelang de issues.
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Dat pakt landelijk (VVD of PvdA) bijna altijd anders uit dan lokaal (nooit VVD, meestal
PvdA, ook wel SP of GroenLinks). Confessioneel stemmen lukt me niet. Dat is de
nestgeurfactor, want principieel ben ik er niet op tegen. Sterker, het ‘progressieve’
ageren tegen het geloof als grondslag voor politiek, plus de daarmee verbonden
gemakzuchtige deconfessionaliseringsthese, vond ik altijd onzin.
Veel van het bovenstaande zou me in de nabijheid van Dick Pels en zijn Progressief
Manifest moeten brengen. Dat wil immers ‘voorbij rechts en links’ reiken. Ook Pels'
schatplichtigheid aan mijn belangrijkste politiek inspirator, Jacques de Kadt, brengt
me in zijn kielzog. Afgezien van David Caute's The Fellow-travellers: A Postscript
to the Enlightenment is er geen boek dat zo veel indruk op me heeft gemaakt als
diens Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Pels' voorliefde voor non-conformisme
deel ik eveneens. Mijn antiheld is de bros geknipte, zwaar bebrilde jonge Amerikaan
uit oudere leerboeken sociale psychologie die, tegen de ingestoken beweringen van
andere ‘proefpersonen’ in, volhardt in zijn eigen oordeel: ‘I've got to call them as I
see them.’ Zo is het. De permanente ‘intersubjectieve’ afstemming van wat we met
elkaar (moeten) vinden, niet zelden los van feit of waarneembare werkelijkheid, zo
kenmerkend voor onze other-directed cultuur, staat me tegen. Ook Pels' pleidooi
voor een ‘nieuwe’ maakbaarheid komt dicht bij mijn opvattingen. Het opgeven van
de maakbaarheidsgedachte als les uit het mislukte ‘experiment’ met het
sovjetcommunisme is absurd. Oké, Oost-Duitsland was een misdadige sof, maar
West-Duitsland, óók gemaakt, maar anders, een eclatant succes. Pels schreef
bovendien een indrukwekkend boek over Fortuyn, veruit het beste tot nu toe, en we
blijken in grote trekken eenzelfde kijk op nut
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en noodzaak van populisme te hebben. Kortom, wat let me?
Veel, eigenlijk. Het begint al met dat ‘progressief’ in ‘Progressief Manifest’. Pels
wijst de oude links-rechtstegenstelling af, maar vervalt in een feitelijk identieke
progressief-conservatieftegenstelling. Waarin verschilt die van de door hem gesmade
links-rechtspolariteit? Het wordt niet duidelijk. Pels kant zich, zo blijkt reeds uit zijn
eerste alinea's, tegen ‘nieuw rechts’, het conservatieve kabinet-Balkenende, dat om
een antwoord van ‘progressieve mensen’ vraagt. Het is een terminologie die m'n
haren overeind doet staan. Pels verloochent er de mooiste delen van zijn Fortuynboek
mee. Kennelijk heeft hij - toch - een vijand nodig en die vindt hij in het
(neo)conservatisme. Maar volgens het door Pels bepleite De Kadt-recept moet je van
zo'n verderfelijke leer, alvorens hem te bestrijden, eerst de aantrekkingskracht
onderzoeken. Pels deed dat in zijn Fortuynboek met het populisme, maar wijst het
(neo)conservatisme alleen maar af.
Eén consequentie van Pels' progressief-conservatief, dus eigenlijk links-rechts,
denken is dat hij oproept tot de eenheid van alle progressieve krachten, ergo de
‘eenheid van links’, waarmee hij bijkans een volksfrontachtige stelling tegen het
rechtse gevaar betrekt. Dat is niet alleen politiek onrealistisch (die linkse meerderheid
komt er niet), maar ook principieel onjuist. Hier steiger ik natuurlijk ook als klassieke
sociaaldemocraat met een allergie voor, toen nog, ondemocratisch links, die in de
eerste plaats voorstander is van de eenheid van alle democratische krachten. Met dit
oud zeer doe ik Pels en het huidige ‘klein links’ - ‘extreem links’ zei Wim Kok
midden jaren negentig - onrecht, maar die partijen worden in mijn ogen nog altijd
gekenmerkt door een ‘dilemmaloos’ zijn, die gratuite op-
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telsom van alle denkbare mooie en menslievende zaken: én natuur en milieu, én
immigratie (niet uit noodzaak maar als een soort welzijnsvoorziening), én een brede,
diepe verzorgingsstaat, én lekker veel groei om te herverdelen. Het zijn varianten
van het aloude: lonen omhoog, prijzen omlaag.
Ik ben geen marktgelovige, maar schrik ook wanneer Pels in oud-linkse trant de
markt attaqueert. Hoedt ons voor elites die menen beter te kunnen alloceren dan
‘gewone mensen’, denk ik dan. Ja, de overheid moet de markt soms corrigeren, maar
dat is niet zelden gebleken een te moeilijke opgave te zijn, waardoor - vermeend of
reëel - marktfalen niet zelden overging in overheidsfalen. Er is dan ook niet per se
behoefte aan een sterke publieke sector, maar aan een goede, dienstbare en efficiënte.
Er zijn andere dingen die mij op afstand houden van het Progressief Manifest.
Pels werkt zijn non-conformisme uit tot ‘sociaal individualisme’. Een sympathiek
idee, maar wel erg romantisch. Non-conformisme is nauwelijks een grondslag voor
maatschappelijke ordening (en daar gaat het Pels uiteindelijk om). Het is een
vruchtbare houding in een conformistische samenleving, maar dreigt steriel te worden
in handen van de huidige bohemian masses. ‘Non-conformisme’ is reeds lang en
breed gepopulariseerd en vercommercialiseerd en inmiddels veeleer een
maatschappelijk probleem dan, als bij Pels, een oplossing (voor welk probleem
trouwens?). Het Progressief Manifest wortelt stevig in de jaren zestig, in
zelfontplooiingsethos en hyper-individualisme. De sixties als bakermat van onze
‘verworvenheden’, waar ieder revisionisme aan voorbij is gegaan. Afwezig is het conservatieve? - besef dat we voor onze ‘ontplooiing’ baat kunnen hebben bij
krachtige instituties, die ons beter maken dan waartoe we op eigen kracht in
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staat zijn en ons behoeden voor de verabsolutering van onze ‘unieke individualiteit’.
Ook de ‘normen en waarden’-kwestie benadert Pels op geijkt progressieve wijze.
Er zijn slechts individuen en de staat, daartussen bestaat geen middenveld van
bemiddelende instanties. Alles mag wat niet verboden is. En wat verboden is, moet
de staat dan maar sanctioneren. Maar welk type samenleving is aantrekkelijker, een
met de nodige zelfbeheersing (Selbstzwang door verinnerlijking van normen), of een
waarin ‘externe’ autoriteiten gedragsbeperkingen opleggen (Fremdzwang)? Het
antwoord lijkt mij niet moeilijk. De kosten, letterlijk en figuurlijk, van
‘externalisering’ zijn enorm, onder meer in de vorm van een groeiend leger van
toezichthoudende functionarissen (die vaak tot erg onaantrekkelijk werk zijn
veroordeeld). Beschaving, ook in de betekenis van Norbert Elias, is bepaald beter
dan deze ‘progressieve’ opvatting.
Gesloten gemeenschappen en identiteiten zijn benauwend, maar Pels onderschat
het belang van gemeenschap en gemeenschapsdenken. Wat is de grondslag voor
georganiseerde solidariteit in een geheel geïndividualiseerde samenleving? Wil je
een effectieve, brede verzorgingsstaat behouden, dan zal duidelijk moeten zijn wat
we voor elkaar betekenen en wie tot de eenheid van solidariteit behoren. Te
gemakkelijk doet Pels serieuze pogingen om nieuwe common ground te definiëren
af als ‘spruitjesnationalisme’. Maar dat gemeenschappelijke is alleen al nodig om
met elkaar van mening te kunnen verschillen zonder elkaar meteen in de haren te
vliegen. Het is ook helemaal niet verkeerd om wat we gemeenschappelijk hebben
‘nationaal’ te definiëren, hoe gekunsteld de natie ook is (we willen ook alleen maar
een gekunstelde natie, zeker geen etnische of ‘biologische’). De natie is een lots- én
belangengemeen-
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schap en zonder vitale natiestaat zijn allerlei dingen die ‘progressieve mensen’ willen
- meer democratie, solidariteit, inkomensnivellering, beperkte man-vrouwverschillen,
individualisering - niet goed mogelijk.
Nederland heeft een zwakke (nationale) identiteit - de erfenis der verzuiling, die
veel ruimte opeiste voor het particularistische, en weinig tot geen plaats bood aan
het nationale, algemene, ‘universele’ zo men wil. Door die zwakte ontbreekt het ons
aan bescheidenheid, want alleen wie sterk is en ‘vanzelfsprekend’, kan bescheiden
zijn. Een politiek van onzekerheid, zoals Pels bepleit, behoeft grote innerlijke rust
en kracht, anders komen er maar brokken van.
Pels' afwijzing van communitarisme en gemeenschapsdenken verleidt hem tot een
lichtzinnig upbeat multiculturalisme, dat de problematische kanten van onze huidige
en komende diversiteit negeert. Hij doet zich kennen als een geharnast tegenstander
van wat hij het Verlichtingsfundamentalisme noemt. Nu vind ik ook dat de Verlichting
met man en macht verdedigd moet worden tegen duistere krachten, maar gepoch op
de superioriteit van het Westen, de seculiere staat en de gelijkheid van man en vrouw
staat me tegen. Bovendien, voor je het weet schrijf je al die voortreffelijkheden nog
aan jezelf toe. Die misplaatste eigendunk miskent ook de recentheid en fragiliteit
van veel ‘verworvenheden’, die steeds opnieuw doordacht, bevochten en geïnstitueerd
zullen moeten worden. De terugkeer van de islam in West-Europa is een majeur,
misschien omineus feit, maar biedt ons ook de kans om vanzelfsprekendheden af te
stoffen. Ons denken kende geen antithese meer en dat is een verarming. Zelfs de
Verlichting heeft tegenspraak nodig.
Die Verlichting bracht de wereld naast allerlei moois ook
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groot onheil. Seculiere stelsels als communisme en nationaalsocialisme, beide
geworteld in de Verlichting, zijn grotere plagen voor de mensheid geweest dan alle
ellendigs dat zich onder religieuze vlag heeft afgespeeld, zoals imperialisme en
kolonialisme. De schuchtere herwaardering van het conservatisme die thans gaande
is, heeft ook te maken met de slagschaduw van die seculiere stelsels. Conservatisme
erkent het belang van traditie en instituties, sympathiseert met religie en heeft daardoor? - oog voor 's mensen feilbaarheid en beperkte rationaliteit. Maar net als
sommigen van de door hem gehekelde ‘Verlichtings-fundamentalisten’ doet Pels
weinig met die dubbelzinnige erfenis van de Verlichting. ‘Progressieve mensen’
marcheren als het ware nog een frisse toekomst tegemoet. Zijn Verlichting is die van
de jaren zestig en zet zich nog steeds af tegen christendom, regentendom en de
spruitjesgeur, reëel of vermeend, van kleinburgerlijk binnenhuis en benauwde
gemeenschap. Hij wil een synthese van links en rechts, maar valt regelmatig terug
op linkse parolen. Ondanks waardevolle elementen, zijn principiële republicanisme
bijvoorbeeld en pleidooien voor verdergaande democratisering en de verkiesbaarheid
van politieke ambten, is Pels' Progressief Manifest in die zin regressief.
Zelf ‘geloof’ ik in vooruitgang, als historisch feit en als nuttige seculiere religie,
niet in progressiviteit. ‘Progressief’ is een hol woord en een leeg begrip, verbonden
met de vernieuwingskramp die Nederland al een halve eeuw teistert en met rare
illusies. Bijvoorbeeld dat vakbondsstrijd tot betere lonen leidt. Maar betere lonen en
hogere welvaart voor talloos veel miljoenen kwamen er door productiviteitsstijgingen.
Dat is vooruitgang, net als personal computers, internet en gsm'tjes. Voor ons meestal
spielerei, maar arme boeren in India zijn met hun dorpsmobiel-
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tje eindelijk in staat een eerlijke prijs voor hun gewassen te bedingen. Vooruitgang
zijn de wetenschappelijke netwerken die de wereld omspannen en de complexe
beschavingsprocessen die, in laatste instantie steunend op de zwaardmacht van de
overheid, grote delen van de wereld verregaand hebben gepacificeerd. Vooruitgang
komt door beschaving, niet door ‘progressieve mensen’.
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Zachte immigratie, harde integratie*
Ik hou niet van de goede oude tijd, maar na de oorlog bestond er in Nederland lange
tijd een onbekommerd neomalthusianisme, dat bijna nostalgisch maakt. Het woord
overbevolking hoefde nog niet tussen aanhalingstekens en vrijzinnig Nederland was
nog gewoon tegen bevolkingsgroei. De kinderbijslag heette in linkse kring wel
‘fokpremie voor de roomsen’. Onder auspiciën van de Club van Rome, gealarmeerd
door de eindigheid van hulpbronnen, kende het neomalthusianisme begin jaren
zeventig een - voorlopig laatste - opleving. Daarna begon het grote wegkwijnen van
deze beweging. Ook natuurbeschermers en milieubewegers, de meest ‘natuurlijke’
erfgenamen van aartsvader Malthus, hadden het amper meer over bevolkingsgroei
en geboortebeperking.
De verklaring ligt voor de hand. De grote kladderadatsch die de Club van Rome
op korte termijn had voorspeld, bleef uit. Stilaan vatte de hoop post dat het met de
Apocalyps wel eens mee zou kunnen vallen. Bevolkingspolitiek ontpopte zich ook
als een gevoelig thema in de betrekkingen tussen rijk en arm in de wereld. Pleiten
voor geboortebeperking kwam in de praktijk immers meestal neer op het ijveren
voor het beperken van de bevolkingsgroei in arme landen. Binnenslands verloor het
aloude vrijzinnige

*

Uit: de Volkskrant, 10 april 2004. Opgenomen in: HJ Schoo, Een bitter mensbeeld (2004).
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standpunt ook aan vanzelfsprekendheid als gevolg van toenemende immigratie. Begin
jaren zeventig was dat nog amper een issue, maar immigratie en bevolkingsgroei
werden na de onafhankelijkheid van Suriname eind 1975 en de begeleidende komst
van ‘rijksgenoten’ snel politiek gevoelige kwesties. Zo kon een betrekkelijk feitelijke
vaststelling, ‘Nederland is vol’, tot een (soms rechts-racistische) strijd-kreet uitgroeien.
Toen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 1966 onder
het motto ‘De mens in dichte pakking’ een symposium over bevolkingsgroei en
-beperking hield, namen de geleerde deelnemers nog geen blad voor de mond. Maar
destijds respectabele opvattingen kregen algauw een sinistere bijklank. Binnen één
generatie veranderde zero population growth van nobel streven tot fout idee:
bevoogdend, neokoloniaal, racistisch ook, misschien zelfs genocidaal. Logisch dat
nog maar weinigen hun vingers eraan wensten te branden. Een uitzondering was de
milieuactivist Martin Bierman, oprichter van de Vereniging tot behoud van het
IJsselmeer en eind jaren negentig senator voor een coalitie van kleine (milieu)partijen.
Hij schroomde niet om te wijzen op het verband tussen voortgaande bevolkingsgroei
en schade aan natuur en milieu en plaatste zo serieuze vraagtekens bij de immigratie
naar een klein en ecologisch kwetsbaar land als Nederland.
School heeft Bierman niet gemaakt. Het lopende integratiedebat laat dat andermaal
zien. Dat gaat maar mondjesmaat over immigratie. Zaken als bevolkingsgroei, natuur
en milieu spelen in de discussie hoegenaamd geen rol. Dus ook niet in het Kamerdebat
over de in januari 2004 gepubliceerde bevindingen van de commissie-Blok, die het
integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar onderzocht. En al evenmin in de recente
‘integratienota's’ van de poli-
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tieke partijen. Wie de negatieve effecten van immigratie wil beperken - uiteindelijk
de inzet van het debat - en met Blok vaststelt dat immigratie Nederland geen batig
slot heeft opgeleverd, zou zich logischerwijs niet langer hoofd-zakelijk op integratie
moeten richten, maar vooral ook naar immigratie moeten kijken.
Iets daarvan - wat meer selectiviteit, onder meer door strengere voorwaarden voor
huwelijksmigratie - is terug te vinden in de stapel beleidsaanbevelingen en
maatregelen die de politieke discussie sinds Fortuyn heeft opgeleverd. Het merendeel
is echter helemaal niet gericht op afremmen van immigratie, maar betreft nogal malle,
hier en daar ook onheuse ‘culturele’ maatregelen en andere dubieuze pogingen om
de Nederlandse verzorgingsstaat beter te beschermen tegen de gevolgen van
immigratie. ‘Inburgeren in het land van herkomst’, om een van die dwaze plannen
te noemen, is minstens zo innerlijk tegenstrijdig als het intussen alom gesmade
‘integratie met behoud van eigen cultuur’. Het gaat niet werken - en al helemaal niet
bij degenen voor wie het bedoeld is. Straks zullen dergelijke maatregelen ondoelmatig
blijken en bovendien vooral irritatie en wrok te hebben gewekt bij betrokkenen.
Het gaat te ver om te zeggen dat een ontvangend land geen invloed heeft op de
dynamiek van integratie. Meer nadruk op economische participatie, nu de teneur,
zal zeker de zelfredzaamheid van immigranten bevorderen. Maar ver strekt de invloed
van overheidsbeleid toch niet. Integratie is historisch een kwestie van tijd, van enkele
generaties. Dit inzicht lijkt nauwelijks besteed aan de Nederlandse politiek. Omdat
Nederland ‘soft’ blijft qua immigratie, vlucht het in een ‘hard’ integratiebeleid, dat
bovendien weinig kans van slagen heeft.
In de Verenigde Staten zijn sinds de vakbonden enkele
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jaren terug het moede hoofd in de schoot legden, vrijwel geen tegenstanders van
immigratie meer te vinden. Toch is de discussie er onlangs weer opgelaaid. In de
eerbiedwaardige Sierra Club, een van de belangrijkste Amerikaanse
natuurbeschermingsorganisaties, woedt bittere strijd over de vraag of die zich ook
voor beperking van immigratie moet gaan inzetten. De immer wassende
immigratiestroom zou namelijk aantoonbaar leiden tot verval van natuur en milieu.
De pendule beweegt dus nog altijd. Wellicht verandert te zijner tijd ook weer de inzet
van het Nederlandse debat.
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Pim Fortuyn: een terugblik*
Elsevier-columnist
Als hoofdredacteur van Elsevier trok ik begin 1994 Pim Fortuyn als columnist aan.
Waarom? De vraag is me achteraf steeds weer gesteld, meestal in verwijtende zin.
Waarom haalde ik Fortuyn naar Elsevier? Als het ware met terugwerkende kracht
werd ik op het matje geroepen om me voor die keuze te verantwoorden. Het antwoord
is in wezen simpel. Ik was op zoek naar een politiek columnist, werd op Fortuyn
geattendeerd en ging na lang aarzelen met hem in zee. Mijn opvolger bij Elsevier,
Arendo Joustra, destijds adjunct-hoofdredacteur, wees mij op 's mans bestaan en
beschikbaarheid. Ik las dingen van hem, maar twijfelde, was niet meteen overtuigd.
Ik had ook geen haast. Het aanstellen van een politiek columnist is iets wat je maar
een doodenkele keer doet, dus je wilt geen fout maken. Toen zag ik Fortuyn op een
late avond in Een Prettig Gesprek met wijlen Theo van Gogh - zo heette diens
interviewprogramma op de Amsterdamse zender AT5. Dat gesprek overtuigde me.
Fortuyn was, met vaste hand gemend

*

Ongepubliceerd manuscript. Werd in het voorjaar van 2004 geschreven als hoofdstuk voor
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door Van Gogh, levendig, gevat, charmant, geestig, welbespraakt, geïnformeerd,
persoonlijk, jennerig, serieus. In elk denkbaar opzicht een goed en prettig gesprek,
waarin - eind '93 - ook zijn ambitie om premier te worden al aan de orde kwam. Die
ambitie vond ik onlogisch en onpraktisch, zoals ik hem toentertijd al en naderhand
bij herhaling liet weten, maar nam ik op de koop toe.
Fortuyn werd niet geëngageerd, zoals naderhand dikwijls is gesuggereerd, om
voor Elsevier te schrijven over thema's als immigratie en integratie. Hij zou zich
richten op de publieke sector en politiek-bestuurlijke issues, zoals ‘reinventing
government’: de noodzaak om een meer vraaggerichte overheid te scheppen met
slimmere organisaties en beter management. Dit brede terrein, vooral ook
belangwekkend door het aantreden van president Clinton in deVS en de komst van
een Paars kabinet in Nederland, sloot goed aan bij zijn (bijzonder) hoogleraarschap
in de arbeidsvoorwaarden van de collectieve sector aan de Erasmus Universiteit. Van
begin af aan en van lieverlee schreef hij echter ook over andere dan de vooraf
afgesproken zaken.
In de jaren die volgden - tot oktober 1997, toen ik door ziekte ruim een halfjaar
uitviel en iemand anders bij Elsevier het ‘beheer’ van de columnist op zich nam sprak ik Fortuyn bijna wekelijks aan de telefoon over het onderwerp van zijn stukje.
Bijna wekelijks moest ik hem ook achter de broek zitten. Fortuyn werkte weliswaar
snel en doortastend, sloeg in al die jaren ook geen week over, maar was soms
onbereikbaar of ongrijpbaar. En plein public een fervent voorstander van het alom
razendsnel invoeren van de allernieuwste informatie- en communicatietechnologie,
moest hij zelf van die handige spullen niks hebben. Zijn stukken schreef hij op een
tikmachine en hij faxte ze
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vervolgens naar Elseviers redactiesecretariaat. Daarna werd zijn kopij netjes
‘ingeklopt’(een eufemisme voor het op de pc overtikken) en naar mijn werkstation
gestuurd, zodat ik de column kon redigeren en op lengte brengen. Fortuyn schreef
altijd 10 procent langer dan strikt nodig; op die manier viel er echt iets te redigeren.
Hij schepte, net als vroeger de ‘inwegende’ kruidenier, zijn waar met gulle handuit.
Toch was Fortuyn een bewerkelijk medewerker, iemand met een
gebruiksaanwijzing. Aan de telefoon - hij kwam zegge en schrijve één keer op de
redactie, wat een uiterst pijnlijke bijeenkomst opleverde - kon hij honds uitvallen
tegen min of meer toevallige passanten die helemaal niets hadden misdaan
(secretaresse, telefoniste, redacteur van dienst), zo zelfs dat sommigen begrijpelijkerwijs - weigerden nog iets met hem van doen te hebben. Daartegenover
stond dat hij zich gedwee mijn reprimandes liet welgevallen en ook zonder protest
de bij gelegenheid zware, door hem uiteraard steeds te accorderen, ingrepen in zijn
columns accepteerde. Die interventies hadden zelden met inhoud of strekking te
maken - hij genoot vanzelfsprekend ‘columnistenvrijheid’ -, wel met stijl, toon,
opbouw en argumentatie, hoewel ik de columns natuurlijk ook weer niet van Fortuyns
inhoudelijke en stilistische eigenaardigheden wilde beroven. Wel weigerde ik in de
loop der tijd enkele columns, waarna hij mopperig maar gehoorzaam nieuwe schreef.
Elders deed Fortuyn daar dan weer, dubbelhartig als hij kon zijn, zijn beklag over:
ik censureerde hem. Mijn repliek was simpel, vast te simpel: een hoofdredacteur
censureert niet, hij bewaakt zijn blad en treedt een enkele keer ‘corrigerend’ op.
Wat bracht mij ertoe om in te grijpen en waarover verschilden we van mening?
Fortuyns inconsistenties. ‘De ene
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week schaf je de bijstand af en de volgende moeten alle AOW'ers daar juist weer in.’
Ook zijn vervelende voorkeur voor wat ik het ‘ad feminam’-argument noemde: hij
achtervolgde de Paarse ministers Borst en Netelenbos, favoriete mikpunten, met
‘argumenten’ die niet over hun beleid gingen, maar hun vrouw-zijn betroffen. ‘Pim,
niet scheiden maar argumenterent.’ Zijn hang naar grote woorden en de hyperbool.
‘Hou het deftig, overdrijf niet, dat is veel effectiever.’ Zijn soms wel heel intieme
confidenties. ‘Handhaaf een verschil tussen de publieke persoon en de privépersoon.’
En niet te vergeten zijn overtuiging dat de islam het Westen bedreigt. Punt. Van
begin af aan heb ik zijn evidente anti-islamisme niet kunnen delen. Als ik zijn
afwijzing van de islam verklaarde, half plagerig, half serieus, uit zijn - hervonden katholicisme (‘dat geloof is mij net zo vreemd als de islam,’ plaagde ik hem wel),
weersprak hij me niet. Zo was het, dat had ik goed gezien. Het ging hem uiteindelijk
om niet minder dan het behoud van het christelijke Avondland.
Ter gelegenheid waarvan precies weet ik niet meer, maar midden jaren negentig
gaf Fortuyn een diner in zijn Rotterdamse huis, de voorloper van het stadspaleisje
dat hij later betrok. Het lag op de grens van de wijk Feyenoord, ‘op Zuid’, een
werkelijk onvoorstelbaar urban wasteland, creatuur van stuurloze immigratie en het
krankjorume Rotterdamse stadsvernieuwingsbeleid. In een langgerekt proces eerst
hele huizenblokken van hun bewoners ontdoen, de ene na de andere verdieping
dichttimmeren, pas na geruime tijd afbreken en daarna tergend langzaam weer
opbouwen. Wie de anti-immigratie Fortuyn enigszins wil begrijpen, zou een tijdreisje
moeten kunnen maken om nog eens in die omgeving een kijkje te nemen. Ik herinner
me goed mijn eigen ontzetting - en die van andere gasten -
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over die lugubere spookstad tegen de avondschemering. East London aan de Maas.
Restanten uitgewoonde blokken, ongehoord slonzige straten, autowrakken, schimmen
in djellaba's en in zwarte gewaden met gezichtssluiers.
Ik zal niet onthullen welke steunpilaren uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven
die avond allemaal aanzaten. De latere ‘pleefiguur’ was nog reçu bij het establishment,
zoveel is zeker. Het diner kabbelde genoeglijk voort, er werd gespeecht, gegeten,
gespeecht en gegeten. Tegen het einde van de avond nam de gastheer zelf het woord.
Het werd een lang verhaal over zijn betrokkenheid bij de publieke zaak waarin ‘zijn’
thema's de revue passeerden. Het beroep op de ‘moderniteit’, de noodzaak van een
betere overheid, het falen der babyboomers. Het mondde uit in een pleidooi voor een
christelijk Europa, tevens diatribe tegen de islam en het maar blijven importeren van
berooide, ongeschoolde plattelanders uit bergachtige streken van Turkije en Marokko.
Niemand wilde die gevaren onder ogen zien, wist hij, ook niet degenen aan zijn mooi
gedekte tafel, maar op termijn zou de islam onze cultuur, onze vrijheden ondermijnen
en vernietigen. Fortuyns hartstochtelijke woorden leidden bij de aanwezigen
voornamelijk tot gêne, wat gemompelde tegenspraak, onderling hoofdschudden.
‘Vintage Pim, het is nu eenmaal zijn stokpaardje.’
Een column die ik hem ooit vroeg te vervangen, ging over wat hij zag als de
gewelddadige islamisering van Bali, het overal op Java slordig neerkwakken van
nieuwe, betonnen moskeeën, de terreur tegen christelijke kerken in perifere delen
van Indonesië, systematische aanvallen op christenen. Mijn bezwaren golden niet
zozeer de ‘feiten’ uit die column, evenmin de strekking, maar wat ik tegenover hem
zijn ‘anekdotische’ bewijsvoering noemde. Fortuyns betoog maakte uitsluitend
gebruik van zijn per definitie
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vluchtige indrukken opgedaan tijdens een toeristische reis door Indonesië. Dat vond
ik veel te magere bewijsmiddelen voor zijn verstrekkende aantijgingen en conclusies.
Achteraf denk ik dat ik hem toen eigenlijk onrecht deed. Sindsdien is onomstotelijk
vast komen te staan, uitvoerig gedocumenteerd door onder meer Nederlandse
zendingsgenootschappen, dat islamitische - beter: islamistische - knokploegen in
delen van Indonesië vrijwel ongehinderd christelijke kerken kort en klein konden
slaan.
Nog een column die ik, in commissie met mijn aanstaande opvolger Arendo Joustra,
weigerde te plaatsen handelde over de ‘bonnetjesaffaire’ van Rotterdams
oudburgemeester Bram Peper. Het waren mijn nadagen bij Elsevier, eind 1999, en
Joustra zwaaide feitelijk al de scepter op de redactie. Uiteraard steunde ik die blokkade
niet om Peper in bescherming te nemen. Mijn onoverkomelijke bezwaar was dat
Fortuyn blindelings op de bandwagon zat van het Algemeen Dagblad, de belangrijkste
aanklager van Peper en ‘eigenaar’ van de affaire, en dat hij niets toevoegde aan reeds
overbekende onbewezen aantijgingen. Fortuyn bewilligde gevankelijk, maar liet de
gewraakte column wel meteen op de website van Theo van Gogh zetten, vergezeld
van een vertrouwelijke fax over de kwestie van Arendo Joustra. Zo waren zijn
manieren ook. Zijn strijdbare wraaklust deed hem zonder scrupules terugslaan. Peper,
die zich door de affaire gedwongen zag zijn ministerschap op te geven, is ook bij
andere gelegenheden door Fortuyn fel tot prototypische PvdA-regent gebombardeerd,
hetgeen hem niet heeft belet om een open oog voor Fortuyns electorale
aantrekkingskracht te hebben.
Wat ik hier uit de doeken doe over onze werkrelatie belast me in zekere zin. Door
me inhoudelijk in te laten met zijn allengs omstreden rakende columns, was ik daar
als
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hoofdredacteur niet alleen juridisch verantwoordelijk voor, maar maakte ik mezelf
ogenschijnlijk ook inhoudelijk geheel medeplichtig. Een beroep op zijn
columnistenvrijheid en mijn uitsluitend formele eindverantwoordelijkheid voor zijn
columns verschoont me niet voor de publicatie van eventueel onbetamelijke
exemplaren. Kennelijk konden die columns - niet geweigerd, na het nodige redigeren
geplaatst - op mijn instemming rekenen.
Zo was het ook weer niet. We discussieerden, bakkeleiden, waren het soms hevig
oneens. Maar mijn interventies hadden nooit tot doel om hem columns te ontfutselen
waar ik het gloeiend mee eens kon zijn, integendeel. Waar het om ging, was of ze
min of meer volgens de regelen der kunst in elkaar staken en elkaar niet al te
nadrukkelijk tegenspraken. Dit alles neemt niet weg dat ik globaal wel degelijk
affiniteit had met Fortuyns politieke intuïties, denkbeelden en analyses. Omgekeerd
gold, neem ik aan, hetzelfde. Die common ground stelde ons in staat om enkele jaren
bijna wekelijks geanimeerd te discussiëren over zijn voorstellen en zijn - in mijn
ogen - slordigheden, misvattingen en denkfouten. Fortuyns fileermes was nu eenmaal
scherper dan zijn oplossingen, zijn agenderingskracht overtrof verre de precisie van
zijn ‘oplossingen’. Argumenteren deden we opgewekt en scherp, maar zonder heibel.
Soms waren we geprikkeld, nooit kwaad op elkaar. Hij deelde met genoegen uit en
incasseerde blijmoedig. Hoewel ik helaas begiftigd ben met een vervaarlijk
temperament, werd onze verstandhouding nooit verstoord door het inmiddels
spreekwoordelijke: ‘waar Pim, daar ruzie’.
Toen ik ziek werd, liet hij me meteen een bos bloemen bezorgen, met kaartje:
‘Sterkte en van harte beterschap, van je schrijfvriendje Pim Fortuyn’. Ondanks zulke
hartelijkheden bleef hij in sommige opzichten een vreemde
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voor me. Zomer 1999 zocht ik hem op in zijn tot in de puntjes gerestaureerde
stadspaleisje, het Palazzo di Pietro. Hij had zich er diep voor in de schulden gestoken,
wat hem weer aanleiding gaf om plagerig over z'n miserabele honorering te klagen.
Een prachtig huis, maar weer in een nogal onooglijke buurt. Een plaatsje achter het
paleis bood uitzicht op een kale galerijflat. Nog een geluk die klomp, want anders
had Fortuyn zo'n beetje uitgekeken op de even verderop gelegen kolossale moskee.
Aan vermijding van grotestadsproblemen bezondigde Fortuyn zich niet. Weer bevond
hij zich in het oog van de orkaan. De trotse bezitter toonde me het Palazzo van
souterrain tot nok, waar zich zijn lovepad bevond voorzien van toegangsdeur met
gebrandschilderd medaillon waarop hij, ‘kleine Pim’ goed zichtbaar, poedelnaakt
stond afgebeeld. Het Palazzo, in grootse stijl kleinburgerlijk, is zijn verknochtheid
aan Rotterdam gaan symboliseren. Ik neem ook aan dat die niet geveinsd is geweest,
maar herinner me niettemin dat hij een tijd lang sprak over een verhuizing naar
Amsterdam, waar hij een nauwelijks minder spectaculaire behuizing op het oog had.

‘Dat wordt niks’
Toen mijn vertrek bij Elsevier bekend werd was hij verbolgen - omdat hij het niet
direct persoonlijk van me had gehoord. Nadat ik adjunct-hoofdredacteur van de
Volkskrant was geworden, heb ik Fortuyn nog enkele keren in levenden lijve
gesproken. Onder meer begin 2000, het jaar dat mijn enige Volkskrant-jaar zou
worden, op een gedistingeerde nieuwjaarsparty. We lagen allebei onder vuur wegens
de doorbraak van Haider in Oostenrijk. Hem trof het
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verwijt dat hij zich als een Hollandse Haider had ontpopt, mij dat ik bij Elsevier zijn
wegbereider was geweest - nog afgezien van mijn eigen, in de ogen van tegenstanders
al even laakbare standpunten over asielzoekers en immigratie.
De aanval werd ingezet door Paul Kalma, directeur van de aan de PvdA gelieerde
Wiardi Beckman Stichting, en door anderen overgenomen. Onder hen Amsterdamse
actievoerders die half april 2000 op een avond een exemplaar van een
anti-Fortuyn/Elsevier-affiche op de stoep voor de ingang van het Volkskrantgebouw
aan de Wibautstraat plakten. Toen ik na afloop van mijn avonddienst naar buiten
kwam, gleed ik er letterlijk over uit. Het ding was nog kletsnat van de stijfselpap,
zodat ik hem eenvoudig kon verwijderen en meenemen. Ook enkele objecten tussen
krant en metrostation waren beplakt met de vlammende aanklacht: een uitvergroot
nep-Elsevier-omslag met daarop een in de Nederlandse vlag gehulde Fortuyn die de
Hitlergroet brengt. De plakkers moeten het op mij voorzien hebben gehad, ik verbond
Elsevier/Fortuyn immers met de Volkskrant; zonder mijn aanwezigheid bij de krant
hadden de actievoerders niets aan de Wibautstraat te zoeken. Ook elders in de stad,
tussen Leidseplein en Weteringcircuit, werd de affiche gespot. De makers bleken te
zijn gesponsord door een Amsterdams stadsdeel. Veel gerucht bracht de verzetsdaad
niet voort. Hij laat wel zien dat de ‘demonisering’ van Fortuyn, om dat belaste woord
nog eens te gebruiken, al gaande was voor ‘de Hollandse Haider’ de landelijke politiek
in ging.
In het voorjaar van 2001, ik was inmiddels directeur-uit-gever bij Weekbladpers
Tijdschriften (WPT), sprak ik Fortuyn en marge van een wonderlijke bijeenkomst in
het Tropenmuseum in Amsterdam, een feestelijk ‘symposium’
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bij het afscheid van Elsevier-columnist Nic van Rossum, bijgewoond door vele
honderden van diens trouwe lezers. In zijn rol van spreekstalmeester enthousiasmeerde
Fortuyn een publiek van ondernemers, notabelen, middenstanders, studenten. Achteraf
gezien leek hij toen te preluderen op zijn lancering als politicus later dat jaar. Daar
stond de Fortuyn die jarenlang ettelijke middagen en avonden het land in was
getrokken om er bijeenkomsten te leiden, panels voor te zitten, als ‘keynote speaker’
op te treden. Geroutineerd, begeesterend, entertainend, schmierend als een ouderwets
toneeldier, precies wetend wat hij wilde zeggen, wat zijn publiek wilde horen, badend
in hun aandacht en adoratie. Die middag preekte hij over de vermolmde politiek en
de noodzaak van ingrijpende veranderingen. Onder grote bijval had hij het over ‘wij
revolutionairen’ tegen een publiek van geslaagde welgedane burgers, in meerderheid
al wat ouder, maar doorspekt van opvallend veel jonge mensen. De Opstand der
Burgers avant la lettre. De bijeenkomst had meer weg van de start van een politieke
campagne dan van een ‘symposium’ ter gelegenheid van het afscheid van een
columnist.
Najaar 2001 zag ik Fortuyn voor het laatst. Hij was lijsttrekker van Leefbaar
Nederland geworden en samen met enkele Elsevier-getrouwen wuifde ik hem uit in
een Amsterdams restaurant. Hij kwam laat binnen, maar was blij van zin, ontspannen
en opgewonden tegelijk. Het werd een wat luidruchtige avond, met een speechje,
toosts, cadeaus en ten afscheid omhelzingen en zoenen. Enkele dingen zijn verse
herinnering gebleven. Hij werd herkend door het dinerende publiek, vanzelfsprekend,
en kreeg, wonderlijk ouderwets, via de ober van een ‘aanbidder’ een kaartje met
bewonderende woorden en een steunbetuiging aangereikt. Het leek voor Fortuyn de
gewoonste zaak
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van de wereld - mij verraste dit gebaar in het hol van de leeuw, midden in trendy
Amsterdam. Uiteraard kwamen zijn politieke plannen en voornemens aan de orde.
Zij troffen mij en de anderen als chaotisch en ondoordacht. Hoe ga je dit doen, hoe
dat? Hij had geen heldere antwoorden, zou wel zien, op zijn intuïtie vertrouwen. In
ieder geval wilde hij zich van niemand iets aantrekken, daar had hij nog nooit wat
aan gehad. Hij zou het op zijn manier doen, de enige die voor hem werkte, waarbij
hij zich op zijn gemak voelde. Had hij naar anderen geluisterd, dan was hij nooit
ergens gekomen. Wij schudden onze wijze hoofden en zeiden toen hij eenmaal in
zijn gebruikelijke stofwolk was vertrokken: ‘Dat wordt niets.’ Hij zou zich niet laten
leiden, wisten we, niet laten raden, zijn eigen baan trekken, tegenspraak en weerstand
zouden hem alleen maar recalcitrant maken.
Voor hij wegging zei hij dat hij me snel zou bellen. Al na enkele dagen had ik
hem thuis aan de telefoon. Of ik meedeed? Waaraan? Hij wilde me hoog op de lijst
van Leefbaar Nederland hebben. Ik hoefde er geen moment over na te denken: onder
geen beding. Het waarom wist hij wel, zei ik. Het hele LN-avontuur nam ik niet
serieus, hem als lijsttrekker evenmin. Het was allemaal te dun, te schraal en vaal naar
mijn oordeel. Niet dat ik de ‘impuls’ achter LN niet begreep of zelfs enigermate kon
waar deren. Maar met de erbij betrokken mensen had ik onoverkomelijke moeite. Je
weet, zei ik Fortuyn ten overvloede, dat ik van de ideologie ben, zijn vriend Roel in
't Veld citerend. Hij was teleurgesteld, viel stil. Ik zou nog horen, gebeld worden,
zei hij ten slotte. Dat gebeurde enige tijd later toen LN-campagneleider Kay van de
Linde me op kantoor met hetzelfde verzoek benaderde. Nee, was weer mijn antwoord,
en ik leg graag uit waarom, maar niet nu want ik ben in gesprek, bel
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me een andere keer. Er kwam geen tweede telefoontje. Fortuyn moet die weken
talloze keren zijn afgepoeierd en het moet bij hem zijn gaan dagen dat hij er behoorlijk
alleen voorstond. ‘We’ lieten hem in de steek, als een moderne Elckerlijc klopte hij
in het uur van zijn grootste nood - hoe krijg ik voor mijn ‘krankzinnig avontuur’ de
juiste mensen bij elkaar? - bij veel van zijn getrouwen tevergeefs aan.
Als journalist ben je waarnemer, geen deelnemer. In zekere zin houdt dat een
gemankeerd bestaan in. Misschien dat ik ook daarom met enige wroeging op mijn
afwijzing terugkijk. Maar van ook maar de geringste spijt is beslist geen sprake. Ik
wilde per se niet meedoen en ben blij dat ik niet heb meegedaan. (Nog ervan afgezien
dat, naar later is gebleken, Fortuyn helemaal niet over de kandidaat-Kamerleden van
LN kon beslissen.) Tegelijkertijd is er iets wat me nog altijd tegenstaat in de positie
die ik innam. Dat iets is niet dat ik zonder aarzelen besloot niet mee te doen, wel het
zeurende besef sowieso niet aan iets te hebben willen meedoen, voor afzijdigheid te
opteren, op een moment dat er politiek-maatschappelijk iets stond te gebeuren. Als
het om een zaak zou zijn gegaan waar ik onder geen beding iets mee te maken wilde
hebben, dan is dat alleen maar logisch. Maar in dit geval ging het om een
aangelegenheid, ‘beweging’ zo men wil, een poging tot revitalisering van onze matte
democratie, de latere Opstand der Burgers, die om een boel redenen politiek relevant
en interessant was.
Maar van meet af aan koesterde ik grote bedenkingen tegen de onderneming.
Tegen sommige van Fortuyns opvattingen, tegen elementen in eerst Leefbaar
Nederland, later uiteraard in de in elkaar geflanste Lijst Pim Fortuyn. Ook tegen de
politicus Fortuyn. Zoals ik mensen die ernaar vroegen wel uitlegde: waarschijnlijk
zag ik weinig in zijn politieke mogelijkheden omdat ik hem persoonlijk kende.
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Op te veel punten was ik niet in staat hem werkelijk serieus te nemen. Wat mij betreft
was hij een goede, want controversiële - gewaardeerd en verafschuwd, dus veel
gelezen - en effectieve rechttoe, rechtaan columnist, maar beslist geen politicus,
eerder een klassieke con man dan een politiek leider. Grillig, kwikzilverachtig,
narcistisch, plagerig, slordig, soms lichtgeraakt. Maar ook gedreven, trouw, geestig,
hartelijk, onderhoudend, snel van geest, welsprekend. ‘Wat denk je, word ik nou nog
premier of niet?’ vroeg hij herhaaldelijk, half schertsend, half desperaat. Ik antwoordde
dan geduldig: nee, want om dat te bereiken zul je je moeten schikken naar de regels
van het spel, lid worden van een partij, geduld oefenen, de lange mars door de
instituties maken - premier word je niet ab ovo. Als je werkelijk gelooft dat het anders
is, sta je buiten de realiteit.
Zelden heeft iemand zo volstrekt ongelijk gekregen. Fortuyn had een, letterlijk,
weergaloze politieke loopbaan voor de boeg: zelfs het premierschap leek even binnen
handbereik alvorens alles abrupt in geweld eindigde. Hij werd geen politicus, niet
de premier, maar een ondenkbaar geacht, uniek fenomeen, zonder precedent en
zonder opvolger, waardoor Fortuyn, hoe kort hij zich ook maar kon manifesteren,
meer impact op de Nederlandse politiek heeft gehad dan welke tijdgenoot-politicus
ook. Hij bracht een hevige convulsie teweeg, ontregelde de politiek, bracht het land
in beweging. Heel veel werd of scheen anders, althans voor korte tijd. Wat vast zat
kwam ineens los.
Het moge duidelijk zijn dat ik die ‘omwenteling’ door zijn toedoen niet voor
mogelijk hield toen Fortuyn de politiek in ging. Niet omdat er geen voedingsbodem
van onlust en onvrede zou zijn voor zijn appèl of denkbeelden. Voorafgaand aan
Fortuyns onweerstaanbare opkomst heb ik zelf in geschrifte herhaaldelijk op het
brisante potentieel
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gewezen van de immigratie- en integratieproblematiek en de gebrekkige politieke
representatie van die issues gehekeld. Maar dat zich een ‘revolte’ zou aandienen die
zich via deze onwaarschijnlijke vrijbuiter zou uitkristalliseren, heb ik geen moment
voorzien. Mijn scepsis over Fortuyns verschijning op het toneel van de Nederlandse
‘dramademocratie’ en zijn politieke mogelijkheden was van dien aard dat ik hem als
katalysator en ‘change agent’ heb onderschat. Die scepsis klonk luid door in de
necrologie die ik schreef op de dag dat hij werd begraven. De uitnodiging om in
Rotterdam de rouwdienst bij te wonen, liet ik ervoor lopen. Het stuk volgt hier
integraal, om te laten zien dat ik de impact van Fortuyn niet van meet af aan op juiste
waarde heb geschat.

De jaren zestig in de herkansing
Het is stellig waar, wat politicoloog en Elsevier-columnist Bart Tromp dagen na de
moord in Het Parool schreef in een verfrissend onbewimpelde terugblik op het korte
maar heftige politieke leven van Pim Fortuyn: er is geen politieke nalatenschap, geen
partij, geen programma. Zo was en is het. Fortuyn heeft als politicus noch als
columnist een consistente politieke visie uitgedragen, geen samenhangend politiek
kader geschapen, geen degelijk uitgewerkte voorstellen gedaan. Op z'n best bracht
hij, even maar, een soort beweging op de been. Niettemin biologeerde hij de
‘gevestigde’ politiek tijdens zijn kortstondige aanwezigheid op het nationale podium
en werd er na zijn dood door tallozen aanhankelijkheid betuigd op een manier die
voor Nederland zonder weerga is. Ook ziet het ernaar uit dat Fortuyns komeetachtige
opkomst en ge-
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welddadige dood nog geruime tijd de Nederlandse politiek zullen beheersen. Dit
alles is op z'n minst paradoxaal: geen inhoud, wel invloed, geen nalatenschap, wel
een hypotheek, geen programma, wel een electoraat. Tromps ‘waarheid’ vraagt
daarom om een aanvulling.
Voor ik me daaraan waag, licht ik mijn - professionele - betrokkenheid toe, want
ik kom wat Fortuyn betreft niet van Mars. Als hoofdredacteur gaf ik hem begin 1994
zijn column in Elsevier - tegen een schandalig laag honorarium, peperde hij me
telkens in. De afgelopen driekwart jaar heeft me dan ook regelmatig het verwijt
getroffen dat ik het dwaallicht, en veel erger, Fortuyn had gelanceerd. Al eerder,
begin 2000, tijdens de morele paniek die volgde op de electorale triomf in Oostenrijk
van Jörg Haider, werd mij guilt by association, en erger, aangewreven. In februari
dit jaar, na het geruchtmakende interview van Fortuyn met de Volkskrant, keerden
die verwijten eens temeer terug. Toen me door de Reflex-redactie gevraagd werd op
de ontstane commotie te reageren, weigerde ik omdat ik ‘voor het oog van de wereld
frère et compagnon’ met Fortuyn was, zodat een ‘bezonken stuk’ mijnerzijds al snel
dubbelzinnig wordt. Bovendien was ik bang: ‘De wildedierengeur van een bijltjesdag
hangt in de lucht,’ schreef ik redacteur Fokke Obbema, ‘de macht spant al zijn spieren
om een uitdager te elimineren (en de uitdager werkt o zo willig aan die plannen
mee).’
Dat was drie maanden geleden. Fortuyn werd subito afgeserveerd als lijsttrekker
van Leefbaar Nederland. Toch overleefde hij het Volkskrant-interview, een
huzarenstukje. Aan alle voorwaarden leek voldaan, niet in de laatste plaats door de
neopoliticus zelf, om voorgoed afscheid van hem te kunnen nemen, maar het gebeurde
niet. Bungelend boven de afgrond ‘veroverde’ hij bij de gemeenteraadsverkie-
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zingen een maand later Rotterdam op VVD en PvdA. Die uitslag was de
waterscheiding: toen Fortuyn op 6 maart een machtsfactor werd, toomden zijn
tegenstanders hun toon en afwijzing meteen in; politieke overwegingen wonnen het
van hun hoge moraal. ‘Rotterdam’ toonde de groteske zwakte aan van de twee, daar
en in Den Haag, grootste coalitiepartijen.
Paul Scheffer heeft geschreven dat het monstre sacré Fortuyn is gebaard door
Paars II: uitgeregeerd, vlak, bureaucratisch, gedepolitiseerd, verantwoordelijkheden
mijdend, veel oog voor de overheidsfinanciën, weinig voor de institutionele
gezondheid van het land. Toch lijken deze en andere feilen van Paars nauwelijks
toereikend als verklaring voor de electorale catastrofe waar de Paarse partijen nu op
afstevenen (ook los van Fortuyns dood). Het echte probleem schuilt ook minder bij
het kabinet, hoe futloos ook in z'n tweede termijn, dan bij PvdA en VVD en hun
nieuwe leiders Melkert en Dijkstal. Beiden waren, qua geloofwaardigheid en
legitimiteit, door zowel hun bleke politieke persoonlijkheid als de wijze waarop zij
werden aangewezen luid tikkende tijdbommen.
Kandidaat-premier Melkert mocht in 2001 ondanks perikelen rond de Europese
subsidies en met behulp van politieke handigheidjes de scepter van partijleider Kok
overnemen. Het riep nergens enig enthousiasme op, die kroning van een bij uitstek
‘interne’ figuur, groot op het Binnenhof, onzichtbaar in het land. Een bekwaam en
serieus partij- en machtspoliticus, zeker, maar zonder ook maar het begin van een
populair mandaat. Wie na ruim tien jaar landelijke politiek zo'n schim is gebleven,
mag niet hopen in een campagne van luttele maanden een sterke band met kiezers
te smeden. Toch was Melkert beoogd premier. In het geval van Dijkstal, ook
kandidaat-premier
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en intussen alweer vier jaar politiek leider van de VVD, weet vrijwel niemand waarom
juist hij ‘partijleider’ moest worden, zelfs niet bij de VVD. Wie ernaar vraagt, krijgt
te horen dat hij ‘aan de beurt’ was. Dijkstal nam het ‘mandaat’ na de
Kamerverkiezingen van 1998 van Bolkestein over, maar negeerde de speciale inhoud
van diens ‘contract’ met de kiezers en investeerde er geen sou in.
Gelet op de vigerende politieke mores, is de zwakte van een beginnend partijleider
onontkoombaar, een systeemfout. Zij zal zich blijven voordoen zolang partijleiders
achter de schermen worden aangewezen en niet na openlijke strijd over hun
programma worden gekozen. Lijsttrekkers treden daardoor onbeproefd aan, hun
eerste campagne is hun eerste echte test. Dijkstal en Melkert faalden voor hun
toelatingsexamen, mede als gevolg van strategische calculaties. Bevangen door
gunstige peilingen moet Dijkstal najaar 2001 hebben besloten dat hij de meeste kans
maakte premier te worden door er het zwijgen toe te doen. De PvdA op haar beurt
oordeelde het beter zich voor het netelige immigratiebeleid maar niet te
verantwoorden. In plaats daarvan prevelde Melkert ingestudeerde frasen over ‘samen’
en ‘met elkaar’. Net als in 1994 en 1998 mochten de verkiezingen niet over
‘immigratie’ gaan. Te link.
Fortuyn had geen programma, geen partij en geen consistente visie op de
samenleving. Voor mij reden genoeg niet op hem te stemmen. Niet voor niets
schudden we onze wijze hoofden toen hij de politiek in stapte en zeiden: ‘Dat wordt
niets.’ Toch was niet Fortuyn het probleem, maar de deplorabele staat van de partijen
en van de Nederlandse particratie, een politiek kartel dat ideologische vervlakking
uitlokte. De ‘crisis in de Nederlandse politiek’, al begin jaren zeventig door
politicologen afgekondigd, heeft zich sindsdien alleen maar verdiept. Weinig ‘gewone’
men-
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sen zijn nog lid van een partij of anderszins politiek actief, jaarlijks brengen minder
kiezers hun stem uit. De partijen zijn zo dicht op elkaar gekropen dat ze een veel
kleiner spectrum aan politieke opvattingen vertegenwoordigen dan bij het electoraat
leven, zodat veel (potentiële) kiezers zich praktisch niet vertegenwoordigd weten.
De particratie ‘verbiedt’ de expressie van andere dan ‘officiële’ opvattingen.
Met behulp van enkele simpele overtuigingen en een flamboyante, voor de televisie
gemaakte stijl, heeft Fortuyn op deze tekortkomingen gehamerd en weerklank
gevonden. Het ‘fortuynisme’ was een onorthodoxe cocktail van politieke thema's én
stijlkenmerken: etatisme en extreem liberalisme, formeel en informeel, volks en
elitair, links en rechts, rust en orde vermengd met gedogen of dereguleren. Wegens
zijn ongekamde immigratiestandpunten is Fortuyn tot vervelens toe vergeleken met
‘bruine’ politici als Dewinter, Le Pen en Haider. In werkelijkheid had hij veel meer
weg van zijn medebabyboomer, leeftijdgenoot zelfs, Bill Clinton, eveneens een
amalgaam van ongerijmdheden: ongrijpbaar, inconsistent, ‘zedeloos’, ongeremd,
erotiserend, outsider, eloquent, egocentrisch, tegenstrijdig, ‘anti-establishment’,
springerig, gehaat bij de gevestigde politiek. Maar vreselijk populair. The comeback
kid Clinton kon geen kwaad doen bij zijn kiezers, overleefde vroege tegenslagen,
overleefde Monicagate. Hij was onkwetsbaar; had het constitutioneel gekund, dan
was hij nu met zijn derde termijn bezig.
Ook Fortuyn bleek immuun voor schandalen. Zijn seksuele confidenties en politieke
uitglijders maakten hem gehaat bij insiders, maar eerder meer dan minder populair
bij een groeiende schare ‘volgelingen’: in korte tijd werd hij ‘ons Pimmetje’. Fortuyn
was de jaren zestig in de herkan-
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sing. Hij tartte de gesettelde babyboomers met hun eigen oude wapens:
sociaal-cultureel libertair, luidruchtig expressief, brutaal, de verafschuwde media
aan een touwtje, provocatief, conventies tartend, ludiek, antiautoritair, grenzen
verkennend, ontregelend, de nadruk leggend op autonomie en zelfbestuur. Voor vrije
jongens, tegen het nog ongeëmancipeerde klootjesvolk. Maar in het verlengde van
zijn vroegere marxisme kende Fortuyn ook een romantische verering van het
‘gewone’, onbedorven volk: ‘At your service!’ Daarom paste Rotterdam, de laatste
arbeidersstad van het land, goed bij hem. Au fond leek zijn ‘missie’, vijfentwintig
jaar na dato, op die van Paul Rosenmöller in de Rotterdamse haven.
Fortuyn is dood en begraven, het land veranderde in een krankjorume heksenketel
van publiekelijk geplengde tranen. Hele volksstammen trachtten zich meester te
maken van zijn ‘erfenis’, ‘geest’ en nagedachtenis. Door enkele welgemikte schoten
veranderde de nationale Angstgegner in een verlosser. ‘Gevestigde’ politici, er bestaat
inmiddels niets verachtelijkers, zijn totaal ontredderd. Voorlopig kunnen zij bij
vrijwel niemand enig goed doen. Lees de lezersbrieven in de kranten, zie Fortuyns
aanhang treuren en hoor ze klappen in hun stille omgangen. Tot de campagne werd
afgeblazen, verschenen traditionele politici als geslagen honden in de media. Timide
en gezeglijk betuigden zij respect en bewezen zij lippendienst aan de gevelde ‘kwibus’
en diens gedachtegoed. Het kan verkeren. Zo onmatig als de gevestigde machten
waren in Fortuyns afwijzing, zo ongeremd blijken zijn nieuwe adepten. Nederland
kan geen maat houden.
Het zijn bewogen tijden en dus is het zaak de dingen goed uit elkaar te houden en
zo nuchter mogelijk vast te stellen welke betekenis, if any, Fortuyn werkelijk heeft
ge-
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had. Zijn navrante dood kan het zicht daarop gemakkelijk verduisteren, al was het
maar omdat het einde al het voorafgaande kleurt en van nieuwe ‘betekenis’ vervult.
Veel vragen zijn ook nog onbeantwoord. Bracht, bijvoorbeeld, de dader inderdaad
welbewust een hem onwelgevallige stem tot zwijgen? Dat is wat veel van Fortuyns
fans, oude en nieuwe, geloven. De man ‘die zei wat wij dachten’ werd de mond
gesnoerd: ons werd de mond gesnoerd. Daarbij past de samenzweerderige gedachte
dat de bestaande orde op z'n minst medeplichtig is aan wat Fortuyn overkwam. Maar
die vlieger gaat natuurlijk niet op als de gearresteerde veganistische
dierenrechtenactivist hem uit naam van het fruitvliegje doodde.
Wel staat al vast dat het massale politieke rouwbeklag van de afgelopen dagen in
geen verhouding staat tot Fortuyns postuur. Hij was een begaafd politiek entertainer
met een trefzeker instinct voor de feilen van de macht. Als zodanig agendeerde hij
nogmaals - de rebellen van de jaren zestig deden het al - de zwakheden van de politiek.
Het handwerk van een politiek columnist, niet minder, maar ook niet meer. Fortuyn
vond dat hij een missie had. Prima, maar dat maakt nog geen messias van hem. Als
hij dat al is, dan een van de - letterlijk - droeve figuur, gelijk Escuatla, de brave
Verlosser uit Slauerhoffs De opstand van Guadalajara. Fortuyns dood is tragisch,
maar de ‘witte marsen’ van het moment staan voor de emotionalisering van een
gebeurtenis die neerkomt op haar volstrekte depolitisering.
Het is beter vooralsnog slechts bescheiden conclusies aan de episode-Fortuyn te
verbinden. Zoals dat ‘de’ politiek er goed aan doet te erkennen dat emoties, ook angst
en wrok, de verafschuwde ‘onderbuik’, een legitieme politieke categorie vormen.
Politici moeten kiezers niet pathologiseren, maar hun eventuele klachten en angsten
accepteren
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en hun belangen behartigen. Ook is het verstandig lastige kwesties niet langer buiten
de politieke en morele orde te plaatsen. Dat wordt door veel ‘gewone’ mensen ervaren
als vals spel en machtsmisbruik. Het spreekt vanzelf dat hiervoor het democratisch
arsenaal uitgebreid moet worden. Geheel in de geest van de jaren zestig, van de
revolutie die in haar tegendeel verkeerde doordat de babyboomgeneratie haar al te
simpele moraal, ontleend aan ‘de lessen’ van de Tweede Wereldoorlog, heeft laten
prevaleren boven de idealen van zelfbestuur en autonomie. De babyboomers werden
zo grotere bevoogders dan hun voorgangers.
Met Fortuyn werd het niets, maar het liep anders dan ik bevroedde. Hoewel, bij
zijn vertrek naar de politiek gaf ik hem als cadeau Politicide. De moord op de politiek
in de Franse filosofie, het briljante boek van Luuk van Middelaar, assistent van
EU-commissaris Bolkestein, over de desastreuze ‘moralisering van de politiek’, zoals
Hans Achterhuis in NRC Handelsblad schreef. Het omslag van Politicide toont een
schilderij met de ontzielde lichamen van Parijse revolutionairen. Zij liggen erbij als
Fortuyn op het plaveisel van het Mediapark.

De eenzame dader
De avond van de moord werd ik naar het Amsterdamse debatcentrum De Balie
gesommeerd. We moesten praten, juist nu, werd me aan de telefoon voorgehouden.
Ik ging er gehoorzaam naartoe en trof een ontredderde zaal aan die muisstil naar een
groot scherm met het televisienieuws zat te kijken. Fortuyn geveld, chaos op het
Plein in Den Haag, ‘talking heads’. Toen ten langen leste enkele mensen op het
podium waren verzameld om ‘te praten’ kwam het niet tot
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een discussie. Mensen in de zaal en verschillende deelnemers vonden het ongepast
om ‘juist nu’ te praten. Te delicaat, te ‘iffy’. Wat wisten we van de dader, van zijn
motief? Onze onwetendheid kon slechts tot onverantwoorde speculaties leiden,
misschien wel tot ‘demonisering’ van links - daar was de kogel immers vandaan
gekomen, zei de LPF nu al. We deden er daarom beter aan te zwijgen. Dus zwegen
we, enigszins tot mijn verbazing en ook wel spijt. Want hoe ‘iffy’ die gedachte toen
ook nog was, ik ging er wel degelijk van uit dat de dader politieke motieven had
gehad, dat hij Fortuyn als een gevaar voor Nederland had gezien en dat hij hem
daarom uit de weg had willen ruimen. Toegewijd, overtuigd van zijn gelijk,
consequent. Zijn logica, redeneerde ik, moest onverbiddelijk zijn geweest. Fortuyn
was de vijand, de weergekeerde fascist. Dat vond niet alleen de dader, velen met
hem vonden dat en hadden de voorafgaande maanden aan die opvatting luid en
duidelijk uiting gegeven.
In de paar woorden die we nog wel spraken voor de bijeenkomst definitief werd
afgeblazen en we verder beteuterd onze mond hielden, had ik Van der G. nog wel
vergeleken met Van der L., Marinus van der Lubbe, de Leidse communist die
eigenhandig het nationaalsocialisme attaqueerde, maar gepakt werd en na een
geruchtmakend ‘showproces’ opgehangen. Als Fortuyn inderdaad de nieuwe Hitler
was, de nieuwe Mussolini, als hij de xenofoob was die moslims wilde opjagen, een
rattenvanger, bruinhemd in maatpak, dan was Van der G. de nieuwe Van der Lubbe.
Met dit verschil dat waar Van der Lubbe faalde, Van der G. slaagde. Hij was
consequent, doodde om veel erger te voorkomen. Bij een zo groot gevaar als Fortuyn
paste alleen maar die uiterste daad.
Naderhand, tijdens de rechtszaak tegen Van der G., schreef ik deze gedachtegang
in mijn Volkskrant-column
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alsnog op. Binnen zijn - door velen gedeelde - denkwereld, met het absolute
nationaalsocialistische kwaad als weerkerende, ultieme toetssteen, is de moord op
Fortuyn een eerbare verzetsdaad. Als om mijn gelijk te bevestigen, ontving ik
adhesiebetuigingen van enkele Volkskrant-lezers die al dan niet anoniem bekenden
Van der G.'s daad met instemming te hebben begroet. Deze ‘klammheimliche Freude’
is een groot taboe. Niemand spreekt er in het openbaar over, maar hoevelen
beschouwen de moordenaar van Fortuyn diep in hun hart als een moedig man, een
held, de enige die de daad bij het woord voegde? Eerlijk gezegd zie ik hem als
zodanig, al kan ik het onmogelijk met zijn ‘risicoanalyse’ eens zijn. Misschien komt
er ooit nog gerechtigheid voor de arme Van der G. en krijgt hij met terugwerkende
kracht de heldenstatus die hem toekomt binnen dat door de heugenis aan de Tweede
Wereldoorlog beheerste denkraam. Zo niet, dan markeert de opkomst van Fortuyn
het moment dat de oorlog in actuele politieke debatten niet langer blindelings als
‘knoet’ gehanteerd kan worden. For the record volgt hier de column:
De moordenaar van Pim Fortuyn moet een erg eenzaam mens zijn. In zijn uppie zit
hij dag in dag uit in zijn cel, moederziel alleen stond hij begin 2003 voor de rechter.
In dat uur van zijn waarheid werd hij verketterd door aanhangers van Pim, maar
diens vele verklaarde vijanden waren in geen velden of wegen te bekennen. Eenzaam
én alleen. Ecce homo. Een deerniswekkend tafereel. Ondanks het existentiële vacuüm
waarin hij zich bevond en de wanhoop die daaruit moest voortvloeien, hield Van der
G. zich kranig tijdens de rechtszaak, bewonderenswaardig. Hoezeer er ook op werd
aangedrongen, hij betuigde geen spijt in de hoop op strafvermindering. Makkelijk
zat. Zeggen of
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snotteren dat het je vreselijk spijt en dat je het nooit meer zult doen, maar er intussen
het jouwe van blijven denken. Menige verdachte is Volkert van der G. in zulk klein
bedrog voorgegaan. Maar hij gaf geen krimp, probeerde niet met hulp van zijn
advocaten verminderde toerekeningsvatbaarheid in de wacht te slepen, bedacht geen
smoezen en wendde niet, zo dat al mogelijk zou zijn geweest, de een of andere
persoonlijkheidsstoornis voor.
Van der G.'s ‘vertolking van een moordenaar’ leverde hem over de hele linie
slechte recensies op. Zijn introversie, kilte, geslotenheid, woordloosheid bijna, gebrek
aan vertoon van ‘doorleefde’ emotie, robotachtigheid maakten hem pas echt verdacht.
Het paste allemaal slecht in onze theatrale ‘emotiecultuur’. Geen charme, geen tranen,
gevoelsuitstortingen, demonstratief handenwringen, zichtbaar ‘drama’. In plaats
daarvan gaf Van der G. - een man een man, een daad een daad - naar vermogen aan
waarom hij de moord had gepleegd en nam hij er zonder geweeklaag de
verantwoordelijkheid voor. Chapeau! Daarmee toonde hij zich een man van
overtuigingen, die betoogde dat hij het hele slechte had moeten doen om erger te
voorkomen.
Van der G., althans het beeld dat we ons van hem hebben gevormd, heeft veel weg
van de fameuze ‘inner-directed man’ van de Amerikaanse socioloog David Riesman.
Die ‘man’ bestond uit één stuk, leefde met en vanuit beginselen en vaste waarden,
ging in morele kwesties bij zichzelf te rade, was autonoom, individualist. Al in de
jaren vijftig van de vorige eeuw signaleerde Riesman de aanstaande verdwijning van
dit menstype. De naar binnen gekeerde mens zou worden verdrongen door de
outer-directed of other-directed persoon. Dit nieuwe menstype is juist pragmatisch,
extravert, groepsgeoriënteerd, en kijkt steeds
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angstvallig om zich heen om na te gaan wat anderen vinden. Van der G. heeft laten
zien dat deze inner-directed mens nog niet is uitgestorven. Maar de reacties op hem
toonden aan dat het type tegenwoordig uitzonderlijk is en dat we ons er eigenlijk
niet goed raad mee weten. Natuurlijk stond Van der G. terecht voor de moord op
Fortuyn, maar het was toch ook een beetje een proces tegen de inner-directed man,
tegen een ‘gevoelsarme’ binnenvetter die consequenties verbond aan zijn
overtuigingen en onbekwaam is gebleken zich emotioneel over zijn fatale daad te
uiten.
Van der G. vond Fortuyn een groot gevaar voor de samenleving. Dat vonden velen
met hem. Zoals zijn verdediging benadrukte: niet de gedachte was uniek, maar de
daad. Dit ‘blote’ feit wordt door sommigen als teken van pathologie en dus van
ontoerekeningsvatbaarheid gezien. Aan wie ‘het’ doet, moet wel een steekje los
zitten, alle anderen hebben het immers niet gedaan. Maar was het niet veel gekker
dat al degenen die Fortuyn een groot gevaar vonden, een Haider, een fascist en racist,
een nieuwe Mussolini of een nieuwe Hitler, dat die aan die overtuiging geen drastische
consequenties verbonden? Als Fortuyn de nieuwe Hitler was, dan is Van der G. de
nieuwe Van der Lubbe - maar wel een die slaagde waar het origineel jammerlijk
faalde. Hij schakelde het gevaar uit waar anderen snel accommodeerden toen Fortuyn
na de gemeenteraadsverkiezingen in februari 2002 een machtsfactor werd. Terwijl
Van der G. dacht dat Fortuyn gestopt zou worden na zijn breuk met Leefbaar
Nederland, gebeurde iets anders: het politiek establishment zocht toenadering.
Letterlijk als enige nam Van der G. de lessen van het antifascisme serieus waar hele
naoorlogse generaties mee zijn opgevoed. Het bleek niet de bedoeling. Niemand nam
het
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openlijk voor Van der G. op, hij stond en staat er alleen voor.
De retoriek van de waakzaamheid, van het naoorlogs verzet, is vooral dat: retoriek.
Woorden, effectbejag, gratuite metaforen om je politieke tegenstanders mee te lijf
te gaan, om te moraliseren, dramatiseren, honen, angst aan te jagen. Alles
geritualiseerd, spielerei, de politieke zelfexpressie van extraverte, outer-directed
mensen. Van der G.'s noodlot is dat hij, beginselvast, consequent, het wel serieus
nam. Maakt dat hem onnavolgbaar, een ‘geval’? Nog beter dan het Pieter Baan
Centrum is de schrijver J.M. Coetzee. Zijn prachtige, ontregelende The Lives of
Animals (‘Het leven van dieren’) gaat over een dierenrechtenactiviste die tot ieders
ongemak de permanente moord op dieren gelijkstelt aan de echte ‘holocaust’. In deze
denkwereld staat speciesme gelijk aan racisme. Het lijkt een ‘onmogelijk’ standpunt,
aangehangen door een onsympathieke hoofdpersoon, maar Coetzee weet het niettemin
plausibel te maken. Elizabeth Costello is niet gek, Van der G. is het niet.
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Het populistisch reveil*
De opmerkelijke opkomst - en niet minder opmerkelijke dood - van Pim Fortuyn en
zijn creatuur de Lijst Pim Fortuyn (LPF), evenals de al even opmerkelijke totale
zelfvernietiging van die politieke formatie in het najaar van 2002, hebben de
Nederlandse politiek onherkenbaar veranderd. Van een ‘tevreden natie’ werd
Nederland een halve bananenrepubliek. Volwassen, nuchtere kiezers ondergingen
een metamorfose tot infantiele verwende nesten. De veranderingen kwamen even
plotseling als onverhoeds, zonder vooraankondiging, zonder ‘winstwaarschuwing’
voor de gevestigde partijen.
Dit is de ‘brave’ versie, de kijk van het ‘oude regime’ op het hoe en waarom van
het wilde politieke jaar dat zich, ruim genomen, afspeelde tussen najaar 2001 en
voorjaar 2003. In volgorde van opkomst en in steno: de tot achter de komma
georkestreerde machtswisseling bij de PvdA; de intens slome voorbereiding op de
verkiezingen bij de VVD; de betrekkelijk toevallige samenkomst van Leefbaar
Nederland, partij zonder lijsttrekker, en Pim Fortuyn, would-be-lijsttrekker zonder
partij; diens triomf in Rotterdam; de breuk met Leefbaar Nederland; de oprichting
van de LPF; Fortuyns opmars in de peilingen; de moord op ‘Pim’ en de zegetocht
van de LPF; de vernedering van PvdA en

*

Ongepubliceerd manuscript (april 2004). Bekorte versie van de inleiding van de nimmer
voltooide bundel: HJ Schoo, Het populistisch reveil.
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VVD en de terugkeer van het CDA; het aantreden van het CDA-VVD-kabinet-Balkenende

met LPF-smaldeel en de politieke broedermoord in LPF-kring die leidde tot de val van
Balkenende I; nieuwe verkiezingen met de onwaarschijnlijke wederopstanding van
de PvdA. Van ‘revolutie’, de veelbeschreven Opstand der Burgers, naar ‘restauratie’
in al met al ongeveer een jaar tijd.
Het is niet waarschijnlijk dat Nederland snel weer zo'n onstuimig politiek ‘jaar’
zal meemaken. Niet alleen Fortuyn sneuvelde, letterlijk, hetzelfde gold overdrachtelijk
voor heel wat gevestigde politieke reputaties. Niet minder dan vijf lijsttrekkers - De
Hoop Scheffer (CDA), Melkert (PvdA), Dijkstal (VVD), Rosenmöller (GroenLinks)
en Veling (Christen Unie) - verlieten met de staart tussen de benen de politieke arena.
Zoals het een politieke omwenteling betaamt, kwam ook die van 2002 neer op een
bijna volledige politieke generatiewisseling. Werd Joop den Uyl in de jaren zeventig,
zijn jaren, algemeen gezien als de enige politieke overlevende van de jaren zestig,
voor zo'n titel is nu geen gegadigde voorhanden. Ook wegens deze razendsnelle
personeelswisseling zal het politieke seizoen 2002-2003 lang memorabel blijven.
Vrijwel geen vooraanstaand politicus heeft de jaren negentig overleefd en het ziet
er niet naar uit dat het einde van de slachtpartij al in zicht is. Eén slechte
verkiezingsuitslag, een gemist premierschap, een onverhoedse coalitie en het is
gedaan.
Het roerige ‘revolutiejaar’ was niet voorzien. Vrijwel niemand kan in ernst claimen
de reeks van schokkende, geruchtmakende gebeurtenissen te hebben zien aankomen.
Er ging geen alarmbel af, er is niet voor gewaarschuwd, niet op gepreludeerd, al
waren er zekere voortekenen en vermanende woorden. Iets anders is of de ‘gevestigde
partijen’, zoals zij door toedoen van Fortuyn, net als in de jaren zes-
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tig en zeventig, weer afkeurend gingen heten, niet al veel eerder nattigheid hadden
moeten voelen. Zij wisten immers dat de Nederlandse democratie ‘problematisch’
is, om het eufemistisch te zeggen. Zij wisten dat de politiek na de periode van de
verzuiling, rond 1970 beëindigd, zonder goed omlijnd en stabiel systeem zat. Ook
wisten zij dat kiezers al geruime tijd en masse op drift zijn. Die kennis bestond ook
bij het legertje professionele waarnemers, wetenschappers en journalisten die de
politiek op de voet volgen en voortdurend duiden. Waren die analytici, wandelgangers
ziende blind en horende doof? Zagen zij niet dat er een electorale veenbrand smeulde,
gevoed door een vage, sluimerende maatschappelijke onrust - over veiligheid en
voortgaande immigratie en zwakke integratie, maar niet alleen daarover - die alleen
nog maar door een extravagant politicus aangeblazen hoefde te worden tot
overweldigende omvang?
Zomer 2000 schreef ik als adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant voor een
gedachtewisseling van commentatoren een korte notitie over de staat van de
Nederlandse democratie. Die bijeenkomst was natuurlijk niet belegd uit diepe
tevredenheid over wat Den Haag (en Brussel) in democratisch opzicht te bieden
hebben. Mijn - beperkte en beknopte - verhaal draaide hoofdzakelijk om één kwestie,
tevens de titel van die notitie: Hoe representatief is de evenredige vertegenwoordiging
nog? Enkele passages:
‘Hét argument voor de evenredige vertegenwoordiging is altijd geweest dat zij
representatiever is dan het districtenstelsel. Ook minderheden komen in het stelsel
aan hun trekken. De invoering van een districtenstelsel in Nederland zou bijvoorbeeld
betekenen dat het alom gewaardeerde geluid van christelijk “rechts” niet meer aan
bod zou komen. Maar ook een fenomeen als de ouderenpartij

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

249
zou kansloos zijn geweest. Ergo: de evenredige vertegenwoordiging geeft allen een
stem en werkt ook goed als early warning system: signalen uit de samenleving worden
snel en adequaat ontvangen door de body politic.’
‘Mijn tegenargument is dat deze redenering de toestand zoals die onder het
verzuilde bestel bestond zeker recht doet, maar dat de huidige staat van ontzuiling
vraagt om een ander stelsel. De evenredige vertegenwoordiging paste prima bij een
zuilenbestel met diep en breed gewortelde massa- en beginselpartijen. Ontzuiling,
de neergang van de partijen en van de ideologieën hebben echter geleid tot een
democratie die niet mobiliseert, afnemend representatief is en gekenmerkt wordt
door geringe participatie. Met het huidige kiesstelsel blijft het moeilijk om deze
tekorten te remediëren.’
‘De evenredige vertegenwoordiging produceert lijkbleke volksvertegenwoordigers.
Het stelsel neemt immers genoegen met lijstvullers, lieden zonder eigen mandaat,
zonder vote-getting ability, uitverkoren niet door kiezers maar door de in beslotenheid
opererende kingmakers van partijen. De Nederlandse democratie is een democratie
zonder kiezers. Zij gaan niet over hun volksvertegenwoordigers, zij bepalen niet wie
in vertegenwoordigende lichamen zitten, zij hebben slechts zeggenschap over het
aantal nobodies dat daar namens een partij zit.’
‘Het is een systeem van ons kiest ons, want niet alleen hebben kiezers weinig te
zeggen over hun volksvertegenwoordigers, er valt ook nog eens erg weinig te kiezen.
Veel ambten die in iedere “volwassen democratie” als vanzelfsprekend verkiesbaar
zijn, worden te onzent benoemd. Zo bestaat de vreemde figuur dat niet weinigen van
de politiek machtigsten in dit land eigenlijk nooit van hun leven ook maar een stem
hebben hoeven verwerven. De vice-

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

250
voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, is mijn favoriete bête noir.
Via allerlei benoemingen opgeklommen tot het voorzitterschap van de Senaat en
vervolgens ook nog eens... onderkoning, vicevoorzitter van de Raad van State. Een
gewichtige politieke carrière praktisch zonder electoraat. Voor onze “heel populaire”
benoemde burgemeesters geldt hetzelfde. Hans Ouwerkerk, kingmaker van de PvdA,
heeft nog nooit een kiezer in de ogen hoeven zien. Johan Stekelenburg, telkens weer
genoemd als mogelijk (tussentijds) opvolger van Kok: politicus zonder kiezers.’
‘De evenredige vertegenwoordiging zonder massapartijen, met weinig interne
partijdemocratie en met geringe representativiteit en lage participatie (een steeds
lagere opkomst bijvoorbeeld, wegens onvoldoende mobiliserend vermogen; het gaat
in de verkiezingsstrijd immers vrijwel nooit om heldere tegenstellingen en zelden
om de machtsvraag) leidt tot een “autistisch” politiek systeem. Politici zijn veel meer
met elkaar bezig dan met hun kiezers en te weinig met vragen die bij hun kiezers
leven en met belangen die deze vertegenwoordigd willen zien. Dergelijke zaken zijn
zelfs getaboeïseerd geraakt. Iedere verwijzing naar gevoel en belang heet meteen
populistisch. Wie dat doet, bespeelt onderbuikgevoelens.’
‘De combinatie van neerbuigend “antipopulisme” en autisme beperkt de politieke
bandbreedte tot benauwens toe. Het hele Nederlandse politieke spectrum past in een
klein segment van de Amerikaanse Democratische partij: “links liberal”, meer smaken
hebben we niet. De Nederlandse politiek is daarom ook inhoudelijk niet representatief.
Decennia van onderzoek wijzen uit dat Nederlandse politieke partijen ver afstaan
van de opvattingen van hun kiezers. De evenredige vertegenwoordiging draagt zo
bij
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aan de durende legitimiteitscrisis in de Nederlandse politiek.’
Dat was, in het licht van wat er kort daarna allemaal in Nederland zou gaan
gebeuren, nog niet zo slecht gezien. Maar op minstens één punt had ik het helemaal
mis: een districtenstelsel had Fortuyn nooit voortgebracht. Dat kon alleen het
drempelloze systeem van evenredige vertegenwoordiging.
Het Nederlandse politieke systeem en de dominante politieke stijl zijn overblijfselen
uit het zuilentijdperk. Een bevoogdende, zeer indirecte democratie paste misschien
nog redelijk bij de zuilen, maar die hielden rond 1970 op te bestaan als betekenisvolle
organisaties. In de dertig jaar die volgden is geen stabiel nieuw bestel tot stand
gekomen, een samenhangend, onderling afgestemd geheel van partijen, programma's,
politieke stijl, selectieprocessen, kiezersvoorkeuren en systeemkenmerken als
directe/indirecte democratie, veel/weinig kiezersinvloed, evenredige
vertegenwoordiging/districtenstelsel. De zuilen verdwenen, een feit dat om nieuwe
politieke mechanismen en organisatievormen vroeg, maar die zijn uitgebleven. De
crisis in de Nederlandse politiek, begin jaren zeventig door veel waarnemers
afgekondigd, heeft daardoor welhaast een permanent karakter gekregen. Uit het
zuilenstelsel is geen stabiel opvolgersysteem van een democratisch hoger allooi
voortgekomen, maar wat ik bij gelegenheid, met een hyperbolische verwijzing naar
leer en praktijk in de oude Sovjet-Unie en haar satellieten, Nederlands ‘geleide
democratie’ heb genoemd, een regentesk politiek systeem met weinig gekozen ambten
en zwakke controle op de macht. ‘Daddy knows best,’ zo kenschetste The Economist
begin 2002, ten tijde van de Fortuyn-turbulentie, de geest ervan: kiezer, bemoeit u
zich er vooral niet mee, wij weten wat goed voor u is.
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Eind jaren negentig, nog als hoofdredacteur van Elsevier, begon ik te broeden op
een ‘democratieboek’. De grondstof ervoor moest onder meer bestaan uit
commentaren die ik in de Paarse jaren als hoofdredacteur voor dat weekblad schreef.
Er kwamen aantekeningen, opzetjes, aanzetten, maar van het echt schrijven en
samenstellen kwam het niet: geen tijd. Ook concurrerende projecten zaten me in de
weg, zoals plannen voor een boek over de Nederlandse ‘Oostzones’: gezondheidszorg,
sociale zekerheid, onderwijs en volkshuisvesting. Ook ongeschreven gebleven. Het
moest gaan over die terreinen van ons maatschappelijk en economisch leven die in
overheersende mate door overheid en quartaire sector worden beheerd en beheerst:
gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid en volkshuisvesting. Immense
maatschappelijke gebiedsdelen, waarin jaarlijks een fors deel van het bruto
binnenlands product omgaat.
Het verband tussen dit gesneuvelde project, de beperkingen van de Nederlandse
democratie aan de ene kant, aan de andere de Fortuynse ‘revolte’ zoals die zich begin
2002 voltrok, ligt redelijk voor de hand. Veel welvarende, goed opgeleide, competente,
mondige en dus op allerlei gebied redelijk autonome burgers worden als het ware
gedwongen om als ‘consumenten’ van gezondheidszorg, onderwijs (voor hun
kinderen), huizen en sociale zekerheid een, ten opzichte van hun normale niveaus
van competentie en autonomie, moeilijk te verteren mentale regressie te ondergaan.
Zij staan tot ieders tevredenheid op eigen benen, verrichten hoogwaardig en
verantwoordelijk werk, zijn maatschappelijk actief, voeden met succes hun kinderen
op, maar de overheid houdt ze op cruciale gebieden onder curatele. Plotseling worden
ze door politiek en beleid geacht niet op alle levensgebieden handelingsbe-
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kwaam te zijn, niet bij machte verantwoorde keuzes te maken. De overheid, of
instanties die namens de overheid optreden, kunnen dat beter, is de pretentie. In deze
Oostzones geldt: voor uw eigen bestwil weten wij het beter en regelen wij uw zaakjes
wel. De loketteneconomie van de Oostzones werkt sociaal selectief en belet in het
bijzonder de lagere sociale strata om ten volle vrije, verantwoordelijke burgers te
worden. De Oostzones staan uit naam van solidariteit en sociale rechtvaardigheid de
emancipatie van de lagere middengroepen, de nieuwe kleine burgerij, in de weg,
passen niet langer bij hun aspiratieniveau en frustreren hun verlangen naar autonomie.
Een veelomvattend systeem van gedwongen winkelnering - school, medische zorg,
corporatiewoning, sociale zekerheid - en de keuzeloosheid en beperkte zeggenschap
van dien, waren de broedstoof voor de ‘revolte der burgers’. Wie onder curatele staat,
niet vat waarom zijn autonomie zo beperkt is, gedwongen tot niet-gevoelde solidariteit,
wordt niet slechts hulpeloos maar ook vals.
Een ander boek kwam er wel, zij het pas eind 2000: De verwarde natie. Dwarse
notities over immigratie. Dit bundelde, voorafgegaan door een nieuw inleidend opstel,
stukken die op één na tussen 1994 en 2000 in Elsevier verschenen. Niet het beoogde
democratieboek, zeker, hoewel de materie die erin aan de orde kwam, de Nederlandse
omgang met immigratie, integratie, ‘multiculturalisme’ en de lotgevallen van de
nationale staat, op uiteenlopende manieren wel raakt aan het onderwerp, de staat van
de Nederlandse democratie, haar eenzijdigheden en tekortkomingen. Zoals Bart
Tromp schreef in zijn bespreking van De verwarde natie in Het Parool: ‘Terecht
constateert Schoo dat juist de onwil van de gevestigde politiek om de problemen van
immigratie en het verlies van statelijke autono-
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mie aan Europeanisering en mondialisering serieus aan de orde te stellen, de
voornaamste factor is bij de opkomst van nieuw- en extreemrechtse bewegingen.’
De thematiek van De verwarde natie zou daarom in het beoogde democratieboek
niet genegeerd kunnen worden. Een van de fundamenten van de democratie is een
min of meer nauwkeurig afgebakende politieke gemeenschap. Dat houdt in dat er
vrij heldere beslisregels zijn voor wie er wel of niet bij horen. Immigratie zoals
Nederland thans kent, heeft die vraag indringend aan de orde gesteld: wie zijn het
‘volk’ - demos uit democratie, populus uit populisme - zoals het tot voor kort nog
simpel heette. Zonder ‘volk’ geen volkssoevereiniteit, die als grondslag voor
democratie onontbeerlijke abstractie.
De klassieke natiestaat schuift van z'n grondvesten. Aan de staat wordt geknabbeld
door nauwelijks als democratisch te betitelen bovennationale organen, de natie
verandert ingrijpend van samenstelling. Hoe vormen de gevestigden dan nog een
democratische politieke gemeenschap? Hoe kunnen nieuwkomers daar als volwaardig
lid aan gaan deelnemen en wie kwalificeren als rechtmatige nieuwe burgers?
Transformeren ‘zij’ min of meer vanzelf in ‘wij’ als we ons allemaal netjes aan de
wet en de formele vereisten van staatsburgerschap en rechtsstaat houden, of vergt
een vitale democratie minimale inhoudelijke overeenstemming, misschien zelfs een
allen omvattend ‘bezield verband’? Anders gezegd: dien je iets gemeenschappelijk
te hebben, bepaalde waarden, democratische gezindheid, loyaliteit aan een nationale
gemeenschap, om met elkaar een werkzaam democratisch staatsverband te vormen,
of is een minimale etiquette al genoeg om het maatschappelijk verkeer afdoende te
regelen?
Halverwege 2001 keerde ik terug naar het plan voor een
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democratieboek. Een stevige prikkel was het leeswerk dat ik deed voor een stuk over
‘hedendaags republicanisme’ dat ik die zomer schreef voor een bundel over de
Nederlandse monarchie die in januari 2002 is verschenen. Dat onderwerp vatte ik
niet eenzijdig op als antimonarchisme, maar ook en vooral als ‘het zelfbestuur van
vrije burgers’. Inderdaad, precies wat we in Nederland maar in beperkte mate kennen.
De drang om het democratieboek weer op te pakken, had het nodige te maken met
de Paarse verslapping, de democratische nonchalance van het tweede kabinet-Kok,
de hooghartige, lusteloze manier waarop de regeringspartijen op het punt stonden
hun lijsttrekkers aan te wijzen en de nonchalante vanzelfsprekendheid van hun
aanspraken op voortgezette regeermacht. Plagerig gaf ik het te schrijven boek de
werktitel De la démocratie en Hollande mee, naar de beroemde negentiende-eeuwse
verhandeling van de Franse edelman Alexis de Tocqueville over de jonge
Amerikaanse democratie. Zo'n werktitel is natuurlijk én een kwestie van zelfspot én
een ironische omkering: schetste Tocqueville een radicale, egalitaire democratie, De
la démocratie en Hollande moest laten zien dat Nederland een gezapige, ‘elitaire’,
topdown democratie kent, met weinig invloed en zeggenschap voor de burgerij.
Uiteindelijk koos ik voor een wat minder excentrieke titel: Het populistisch reveil.
Oorspronkelijk was dat project dus niet geïnspireerd door het fenomeen Fortuyn en
de ‘revolte der burgers’ die hij ontketende. De voorbereiding viel in een eerdere
periode, toen niemand nog enig vermoeden had van het komende fortuynisme. Maar
zonder Fortuyn, algemeen als populist gebrandmerkt, was deze titel er nooit gekomen
en had ik het populisme als politiek fenomeen waarschijnlijk niet omstandig aan bod
doen komen. Daarnaast lopen er onmiskenbaar thematische verbindin-
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gen tussen dit boek en Fortuyns ‘gedachtegoed’, zoals het in 2002 vroom ging heten.
Ook De verwarde natie roerde al thema's aan die daar prominent in figureren.
Helemaal toevallig is een en ander uiteraard niet: begin 1994 haalde ik Fortuyn
immers binnen als columnist bij Elsevier.
Fortuyn en al wat hij tijdens en na zijn korte, brisante verschijning aan het politieke
firmament teweegbracht, verstoorde mijn oorspronkelijke plan. Het democratieboek,
De la démocratie en Hollande, zou immers analyses moeten bevatten en een strekking
ademen die met de komst van ‘Fortuyn’ pasmunt werden. Eerder al gearticuleerd in
wetenschappelijke kring, trad tijdens de era-Fortuyn ter verklaring van zijn
onweerstaanbare opkomst een snijdende democratiekritiek aan het licht. De
Fortuyn-hermeneutiek maakte kortom korte metten met mijn langjarige voornemens.
Door zijn toedoen en de weelde aan duidingen en analyses die op zijn verschijning
en verscheiden volgden, werd mijn nog ongeschreven boek met de dag meer
overbodig. Allerwegen werd de Nederlandse democratie geanalyseerd en
geproblematiseerd, dat hoefde niet nog eens op vergelijkbare manier te gebeuren.
Het schrijven over en zo mogelijk begrijpen van de revolte der burgers, als daarvan
al sprake is geweest, stond ook nog eens in het teken van de voorlopigheid. Tussen,
ruim genomen, eind 2001 en begin 2003 ontrolde de quasiomwenteling zich in zo'n
sneltreinvaart, galopperend van fase naar fase, dat zij zich ondanks alle aandacht die
zij kreeg slechts met moeite liet vatten en duiden. De betekenis ontglipte ons. Het
pandemonium toonde doezelige contouren, beeld zonder focus. Onbestemdheid en
beweeglijkheid dwongen tot voorlopigheid, op de tast interpreteren, uitstel van
oordeel. Trefzeker mikken op dit snel bewegende doel bleek onmogelijk.
Het populistisch reveil probeert alsnog greep te krijgen
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op de woelingen en tot afrondende conclusies te komen. Het geeft, nog altijd
voorzichtig, antwoorden op uiteenlopende politiek-maatschappelijke vragen. Wat is
er politiek gezien werkelijk gebeurd in een met de verkiezingen van januari 2003
weer goeddeels betijd turbulent seizoen, in 2001 begonnen met de kandidaatstelling
van Fortuyn door Leefbaar Nederland? Wat, als daarvan al sprake is, is de politieke
betekenis van die woelige periode? Is er een ‘Fortuynse’ erfenis? Hoe moeten
Nederlandse politiek en democratie de episode-Fortuyn accommoderen, een zinnige
plaats geven? Zijn er maatschappelijke groeperingen die, net als in het verleden, bij
uitstek de dragers kunnen zijn van een nieuw democratisch elan?
Het boek bestaat voor een substantieel deel uit eerder gepubliceerde stukken,
sommige direct in reactie op de gebeurtenissen van 2002 geschreven, deels uit nieuwe
hoofdstukken die er een synthetiserende blik op trachten te slaan. Het oudere materiaal
is in sommige opzichten nog steeds interessant en relevant. Niet omdat de stukken
het steeds of zelfs maar overwegend bij het rechte eind hebben, veeleer omdat zij
verslag doen van de voorlopige waarnemingen van een redelijk geoefend maar
niettemin zeer feilbare getuige. Het is al te makkelijk om achteraf de wijsheid in
pacht te hebben. Voor die waan behoedt me het opnemen van oude stukken, die
zowel treffers als misslagen laten zien.
In dit boek komt de staat van de Nederlandse democratie aan de orde, evenals de
populistische reactie op wat gerust ‘democratisch falen’ mag heten. De veroordeling
en bestrijding van ieder populisme, zo kenmerkend voor de Nederlandse politieke
cultuur, vormen hierbij niet het vanzelfsprekende uitgangspunt. In plaats daarvan
komt een exploratie van het begrip populisme en van de histori-

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

258
sche verschijningsvormen van dit fenomeen. Deze meer descriptieve dan normatieve
benadering leidt naar een opvatting waarin het populisme niet per se een abjecte
oprisping is van een misleid, tot het kwade geneigd en van bovenaf te beheersen
electoraat. Passender is het om de meeste uitingen van populisme te zien als een
nuttige correctie van democratisch falen. Een ongeïnspireerde, bevoogdende en
middelpuntzoekende politieke praktijk die de noden, angsten en belangen van tallozen
loochent en negeert, roept populisme op. Als ideologische tegenstellingen verdwijnen,
kan de tegenstelling volk-elite of volk-establishment de overhand krijgen. Een
krachtige, zelfbewuste democratie met geprofileerde politieke partijen bant niet
krampachtig alle populistische elementen en sentimenten uit, maar geeft als
vanzelfsprekend ook stem aan anderen dan de machthebbers. De ‘gewone’ burgerij,
ook de minder opgeleiden, welbespraakten en deskundigen, bezit dan naast haar
stemrecht - en niet slechts in naam - ook werkelijk recht van spreken. Zij doen niet
voor spek en bonen mee, hun opvattingen en voorkeuren worden niet meteen buiten
de orde geplaatst als deze anders luiden dan die van de Sprachherrschaft. Naar het
befaamde woord van de vooroorlogse socioloog en criminoloog Bonger zal ‘de
democratie elitair zijn of niet zijn’. Dat blijft een juiste observatie, maar de door hem
en vele anderen verlangde ‘aristocratische democratie’ moet zich wel willen en
kunnen openstellen voor de besognes van mensen uit niet-elitemilieus.
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De mythe van het non-conformisme*
Gaandeweg hebben ‘de jaren zestig’ de allure van een oorsprongsmythe gekregen.
Zij deden, zo wil het verstokte relaas, de verstikkend kleinburgerlijke jaren vijftig
op de mestvaalt van de geschiedenis belanden om uiteindelijk alles, alles ten goede
te keren. Zelfs het begrip ‘omwenteling’ doet de sixties tekort. In de mythe gaat het
om een tweede, verbeterde versie van de bevrijding, dit keer niet door buitenlandse
troepen, maar door het jeugdig elan van een binnenlandse guerrilla. Zo creëerde de
babyboomgeneratie, links, althans progressief van signatuur, de illusie van een nieuwe
dageraad: argeloos, badend in fel licht, vol belofte - een bidprentje met auroramotief.
Een béétje funderende mythe met millennianistische inslag verdeelt de eeuwigheid
inderdaad in voor en na. Eerst diepe duisternis, de jaren vijftig, begin zestig en alle
jaren daarvoor, daarna stralend licht. Voor Nederland stond bovendien niet zomaar
een cultureel-maatschappelijke verandering omlijst door popmuziek op het
programma, maar de wedergeboorte van de natie. De jaren zestig onthulden het doel
van de geschiedenis, wezen Nederland zijn bestemming. Uit het cocon van een kerks,
gezagsgetrouw burgermannetje kroop een even rebelse als ludieke geest en in het
verlengde daarvan adopteerde de natie een vernieuwd collectief zelfbeeld. Het aloude
merk Nederland

*

Uit: De Gids (2004), themanummer Misverstand Nederland.
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werd geladen met nieuwe waarden: jeugdig, democratisch, creatief, tolerant,
progressief, spontaan, betrokken, origineel, vrijgevochten, antiautoritair, innovatief,
egalitair, individualistisch, vrijdenkend, solidair, non-conformistisch.
De duiding van die mythische jaren is van meet af aan ideologisch beladen geweest.
Nederland placht een ‘eenheid’ te zijn van tegendelen, de volksdelen, bijeengehouden
door de beginselen der verzuiling. De jaren zestig braken met dat beeld en
introduceerden een nationale eenheid die geen optelsom meer was van particularismen,
maar één ‘bezield verband’. Zij ontwierpen een ongedeeld mensen wereldbeeld en
een officiële ‘staatsleer’ die die nieuwbakken nationale eenheid en het waagstuk van
de nog prille verzorgingsstaat moesten schragen. De traditionele, groepsgebonden
ideologieën slaagden daar niet langer in, die sloten buiten, terwijl de verzorgingsstaat
een ‘inclusieve’ solidariteit vereiste.
Helemaal spontaan verliep de omwenteling van zestig natuurlijk niet. Zij putte uit
onderliggende maatschappelijke trends als verstedelijking, industrialisatie,
secularisatie, scholarisatie, ontzuiling, deconfessionalisering, verlies aan ideologie,
modernisering - to name but a few. Die stuwing van maatschappelijke veranderingen
produceerde het substraat voor een nieuwe ‘mentaliteit’, een stevige onderbouw voor
de ongedwongen boel van de heringerichte bovenbouw. Intuïtief liggen zulke
verbanden ook wel voor de hand. Wie de kerk verlaat, neigt vast tot vrijdenken.
Individualisme volgt uit verstedelijking of, wie weet, modernisering.
Non-conformisme is weer de logische consequentie van afnemende sociale controle.
Als strikte, verzuilde kaders wegvallen, ontstaat er meer ruimte voor originaliteit en
creativiteit. Logisch toch? Maar de constatering van dergelijke verbanden was vaak
een kwestie van
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zingeving en ideologie, niet van empirie en analyse. De werkelijkheid week dan ook
niet zelden dramatisch af van wat de sixties-ideologie decreteerde. Ontzuiling
betekende bijvoorbeeld niet meer maar minder politieke democratie. Het politieke
opvolgersysteem met kaderpartijen en zonder stemplicht bleek minder representatief.
Ook de maatschappelijke democratie liet veren: de zwaar bevochten interne
democratisering van instellingen op het middenveld plaatste zowel hun clientèle als
politieke meesters op het tweede plan en leidde tot een slecht gecontroleerde
heerschappij van professionals.
Ook op mentaliteitsgebied bieden de jaren zestig een dubbelzinnige oogst. Zij
laten bijvoorbeeld niet de geboorte zien van de Nederlander als rugged individualist
en onversaagd non-conformist. Integendeel, het tijdperk markeerde de verdwijning
van dit persoonlijkheidstype - langs lijnen die David Riesman al in de jaren vijftig
had geschetst. Geloofsverlies, stelde de Amerikaanse socioloog, maakt van mensen
niet per se individualisten of non-conformisten. Leefde de ‘inner-directed’ mens,
zoals Riesman hem noemde, vanuit vaste waarden en overtuigingen, ontleend aan
geloof en ideologie, zijn outer- of other-directed opvolger, het product van
modernisering, ontbeert zo'n innerlijk kompas en is daarom aangewezen op de
gyroscoop van het sociale leven. Other-directedness vergt een voortdurend peilen
en polsen van wat ‘in’ is, usance, de sociaal bemiddelde ‘waarheid’ van het moment.
De other-directed persoonlijkheid zoekt consensus, letterlijk, en voegt zich.
Other-directedness is misschien betreurenswaardig, maar tegelijk heel functioneel.
De nieuwe postagrarische, postindustriële, dienstverlenende samenleving heeft
immers nauwelijks emplooi voor mensen uit één stuk, zij moet het hebben van mentale
wendbaarheid, so-

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

262
ciabiliteit, consensus in plaats van beginsel, van alledaags pragmatisme en
invoelingsvermogen. Als de other-directed mens in de jaren zestig al niet spontaan
was opgestaan, zou hij ogenblikkelijk moeten worden uitgevonden.
Die nieuwe sensibele en sociabele mens is evenwel onmogelijk als ‘individualist’
of ‘non-conformist’ af te schilderen. Toch gebeurt dat steeds weer en op grote schaal.
Terwijl het authentieke inner-directed menstype al in de jaren vijftig het loodje begon
te leggen, net als god, dorpswinkel en trekpaard, werd zijn ‘nabeeld’ in het kielzog
van de jaren zestig omhelsd als idool en icoon van de populaire cultuur. Misschien
hadden de sixties überhaupt wel meer met het verleden dan met de toekomst te maken
en verbloemde het feestgedruis dat het toch vooral om een in nostalgie gedrenkte
vlucht naar voren ging, een bezweringsritueel dat de pijn van de accelererende
moderniteit met haar onontkoombare sociale veranderingen en verlies aan tradities
moest helpen verzachten. Waar nostalgie, daar trouwens commercialisering (het
genie van de jaren zestig), niet alleen van vroeger, ook van jeugd, seks, drugs,
rock-'n-roll. Ook individualisme en non-conformisme werden getransformeerd tot
koopwaar, commodities. Aangevuurd door de commercie spiegelt de extraverte,
other-directed neoburger zich tot op de dag van vandaag aan de bohemien, die
ideaaltypische individualist en non-conformist. Rebel without a cause, maar godlof
wel in de laatste spijkermode.
Want tooiden eerst vooral hoger opgeleiden zich met de nieuwe antiburgerlijke
deugd van het non-conformisme, later bereikte het als zinkend cultuurgoed ook de
heffe des volks. Die democratisering van non-conformisme en individualisme, het
idiosyncratische en uitzonderlijke, als vorm wel te verstaan, leverde leeghoofdige
bohemian mas-
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ses op: drugs, dance, tatoeages en piercings voor allen (vanaf dertien jaar). Dat alles
heet slechts mode en amusement te zijn, dus niet erg. Dat is ook wel waar, met dien
verstande dat het Bildungsideal ernstige knauwen opliep en dat het voor ouders die
iets anders willen voor hun opgroeiende kinderen erg lastig is om weerstand aan de
lokroep van de populaire cultuur te bieden. Schijnbaar non-conformisme verkeerde
in zijn tegendeel: angstvallig conformisme van ouders die vrezen dat ze hun kinderen
met eventuele verboden hun rechtmatige dosis ‘non-conformisme’ zullen onthouden.
De piercing als daad van ‘massaal individualisme’, zinnebeeld van zowel conformisme
als non-conformisme.
En wat dan nog, wat zou het? Niets, als dit ingebeelde non-conformisme net als
elders alleen een commerciële verschijningsvorm zou kennen. Maar ons
non-conformisme en individualisme reiken verder dan navelpiercing en de ‘Marlboro
Man’, verbonden als zij zijn met een in de jaren zestig herijkte nationale identiteit.
Die mythe is taai, houdt al jaren stand. Zoals het een echte mythe betaamt, blijkt hij
betrekkelijk immuun voor de toets der empirie. In dubbel opzicht illustratief is het
onderzoekje dat sociaal-psychologen zo'n twintig jaar geleden aan de Amsterdamse
Vrije Universiteit deden, een herhaling van bekend Amerikaans
conformismeonderzoek. Vooraf veronderstelden de onderzoekers overeenkomstig
onze nationale hoogmoed dat vrijgevochten en individualistische Nederlanders lagere
conformismescores zouden halen dan spreekwoordelijk ‘conformistische’
Amerikanen. De onderzoeksfeiten wezen anders uit: de Nederlandse
studenten/proefpersonen scoorden hoger dan hun Amerikaanse evenknieën. Een aan
de Universiteit van Amsterdam docerende Amerikaanse socioloog, Derek Phillips,
kwam rond die
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tijd op grond van zijn waarnemingen tot eenzelfde, toen geruchtmakende, conclusie:
Nederlanders zijn helemaal niet individualistisch en non-conformistisch, maar in
alles juist benauwend groepsgericht.
Die druppeltjes scepsis in een zee van nationaal geloof hebben weinig uitgehaald.
Mythes houden ook nauwelijks verband met feiten, des te meer met - op zichzelf
goedaardige - psychosociale behoeften. Toch zou het goed zijn als we erin slaagden
ons zelfbeeld te corrigeren en het dichter bij de werkelijkheid te laten aansluiten. Die
is onder andere dat, zoals de socioloog Joop Ellemers al in 1975 betoogde, de
omwenteling van zestig slaagde, niet door de stootkracht van de revolutionairen van
het eerste uur, maar door een beslissend zetje van het even plotselinge als angstvallig
anticipatoire neoconformisme - aan de beginselen van de nakende orde - van
voormalige steunpilaren van het oude regime. De werkelijkheid is eveneens dat de
ontzuilde politiek-maatschappelijke verhoudingen een heel schrale voedingsbodem
waren voor intellectuele rivaliteit, noodzakelijk voor serieus debat. De postverzuilde
particratie produceerde intellectuele uniformiteit die in wezenlijke kwesties immigratie, veiligheid, sociale zekerheid - geen dissidentie toeliet, geen tegenstem.
Onder de wapenspreuk van het non-conformisme ontplooide zich een verstikkend
conformisme, een openbaarheid van bijna uitsluitend welvoeglijkheden.
De Paarse kabinetten, met hun bijna nationale signatuur, bekroonden die groupthink
en lanceerden zo Fortuyn, de ‘schelm’ die zich met veel misbaar afzette tegen de
politieke correctheid van een conformistische politieke en intellectuele cultuur.
Misschien wel het pijnlijkst is dat het Paarse establishment zich, als erfgenamen van
de libertaire jaren zestig en overeenkomstig het nationale zelfbeeld, als
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eigenzinnig en non-conformistisch zag. Daarin leken zij op al die volstrekt
vanzelfsprekend heel erg non-conformistische cabaretiers die dagelijks alle
theaterzalen en televisieschermen in den lande vullen. Kostelijk non-conformistisch!
Ook al vinden ze tot de laatste man/vrouw precies hetzelfde - dat Balkenende een
braakmiddel is en, goede tweede, Bush een lul. Het is allemaal non-conformisme en
individualisme naar de sleetse vorm - morsige spijkerbroek, T-shirt met geinige
opdruk, brutaal bekkie - en conformisme naar de inhoud.
Het wordt hoog tijd voor de onttovering van ons nonconformismegeloof. Het zou
dan ook onzinnig en lichtzinnig zijn om het alsnog tot leidende waarde van een
nieuwe progressieve beweging uit te roepen, zoals Dick Pels in januari 2004 heeft
voorgesteld. Maar onttoveren, hoe doe je dat? Met een toverstafje lukt het niet, hoe
dan wel? Rivaliteit is het sleutelwoord: intellectueel, politiek, maatschappelijk. Alleen
nieuwe elites met afwijkende opvattingen kunnen bressen in de heersende meningen
slaan en serieus debat uitlokken. De Fortuynse revolte is te zien als de ruwgevooisde
aanzet tot een tegenstem in wat lang een koor van eenstemmigheid was, als de
terugkeer van de dialectiek. Zo is het ook in de Verenigde Staten gegaan, alwaar,
anders dan waar ook in Europa, begin jaren tachtig neoconservatieven de geestelijke
bagage van de sixties ter discussie stelden. Bevatte het erfgoed alleen achttien karaats
verworvenheden of zat er ook de nodige rommel tussen? ‘Fortuyn’ bracht rechts
terug in de politieke arena. Dat dat links niet zint is begrijpelijk, maar zonder scherp
tegengeluid blijven we, links incluis, steken in de onvruchtbare mythe van ons
non-conformisme.
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Links als levensstijl*
Vrije moraal van links dupeert degewone man
Ooit stond links voor klassenstrijd en emancipatie van de arbeiders. In het
postindustriële tijdperk is links vooral een levensstijl geworden waarmee een elite
zich juist wil onderscheiden van haar oude achterban.
Misschien was het wel Ernest Hemingway die de linkse levensstijl uitvond en
deze als internationale celebrity zijn bewonderaars voorleefde. Kind van de betere
voorstad, meester van de proletarische nonchalance, flirten met linkse ideeën, zuipen
als een bootwerker, vechten - althans wat daarvoor door moest gaan - tegen het
fascisme in de Spaanse Burgeroorlog, er als de kippen bij zijn om Castro te steunen.
Maar tegelijkertijd grand seigneur, geld om-handen, pendelen tussen Europa en
Amerika, snelle auto's, her en der een buitenhuis.
De befaamde oorlogsreporter Martha Gellhorn, kortstondig zijn vrouw, wist ook
waar het in het leven om draait. ‘Voor haar was stylishness een morele
aangelegenheid, verbonden met moed en betrokkenheid bij sociale rechtvaardigheid,’
schreef A. Alvarez dit voorjaar in The New York Review of Books, dat monument
van het linkse levensgevoel dat ik al dertig jaar met plezier lees.
Mocht Hemingway onverhoopt niet de uitvinder van de linkse levensstijl zijn, dan
niet getreurd, want er zijn genoeg gekwalificeerde kandidaten voor die titel. Het gaat

*

Uit: de Volkskrant, 18 december 2004.
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ook niet om hem, maar om mensen als hij die een antiburgerlijke, antiautoritaire
habitus de westerse middenklasse binnensmokkelden. In ‘de eindeloze jaren zestig’
adopteerde politiek links massaal die vrijgevochten levensstijl, met inbegrip van zijn
lage dunk van gewone mensen, het verachte ‘klootjesvolk’. Antiburgerlijk,
non-conformistisch, wantrouwig tegen elke autoriteit, geobsedeerd door drugs en
zelfkant, werd de tegencultuur sociaal-cultureel dominant.
Voor hogere milieus betekende de nieuwe ontspannen levensstijl het beste van
twee werelden. Zij konden voort-aan de zekerheden, status, hulpbronnen en het
sociaal kapitaal van de gezeten burgerij combineren met de culturele verworvendheden
van de jaren zestig. Maar voor lagere maatschappelijke strata - van onderklasse tot
lage middenklasse - pakte de maatschappelijke ontspanning negatiever uit.
Zij beschikken immers niet over dezelfde ring of protection als de bourgeoisie en
betaalden daarom het gelag van de permissive society, van informalisering,
ontremming en afkeer van autoriteit. Maatschappelijke plagen als de gestegen
criminaliteit, ‘gedemocratiseerd’ drugsgebruik, verzwakking van het gezin, verslonsde
buurten, schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid deden daar hun destructieve werk.
Door een antiburgerlijk wereldbeeld en een krachtig waarden- en cultuurrelativisme
te omarmen, gaf links zijn centrale politieke project prijs: de emancipatie der minder
bedeelden. Wie burgerlijkheid minacht, neemt dat streven niet langer serieus - wat
men verder ook beweert. Emancipatie van de lagere strata betekent immers
‘verheffen’, cultureel, sociaal en economisch laten opklimmen tot de rangen van om te beginnen - de kleine burgerij. Verbur-
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gerlijking liep via het onderwijs en de wereld van het werk.
Minstens zo belangrijk was een ordentelijke, gedisciplineerde gezinssfeer, gesteund
door de maatschappelijke waardering voor burgerlijke deugden als spaarzaamheid,
netheid, matigheid, arbeidsethos en prestatiemoraal - normen die door het om zich
heen grijpende antiburgerlijke ethos ondermijnd raakten.
Dragers van links gedachtegoed als gelijkheid en solidariteit waren vroeger de
arbeidersklasse en haar leidslieden. De huidige linkse ideologie heeft als organieke
basis de meritocratische Nieuwe Klasse, het best opgeleide, professionele, welvarende
volksdeel. Voor deze bohemian bourgeois of ‘bobo’, zoals David Brooks de Nieuwe
Mens in Bobos in Paradise (2001) noemt, is links-zijn geen emancipatoire noodzaak,
maar een houding, zelfexpressie, sociale pasmunt. Met hun opvattingen, stijl en
smaak definiëren (en feliciteren) zij zichzelf en - minstens zo belangrijk onderscheiden zij zich van mensen met een lagere status en minder esoterische
voorkeuren. Met elkaar vormen zij wat marktonderzoekers een'levensstijlsegment’
noemen.
De Nieuwe Klasse is verregaand autonoom en opereert in een complexe,
postmoderne, grotendeels hiërarchieloze, subjectieve wereld. Perceptie, imago en
emotie wegen er zwaarder dan objectieve feiten. Sociale en emotionele intelligentie
behoren tot haar ‘kerncompetenties’. Alle ‘waarheid’ is subjectief en ontstaat in een
permanent proces van onderlinge afstemming.
Niet voor niets heeft de term ‘chattering classes’ opgang gemaakt. Haar metier is
het fijne onderscheid, subtiele emotionele nuances, het juiste (dus machtige) woord,
de betere moraal en de goede gezindheid. Die bestanddelen vormen een
onuitputtelijke, zich steeds vernieuwende bron van kennis, waarnemingen en oordelen.
Op dit so-
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ciaal-culturele kapitaal baseert de Nieuwe Klasse het recht uit te maken wat goede
smaak is en maatschappelijk leidend te zijn.
Al in 1970 signaleerde Tom Wolfe, Amerikaans trend-watcher en sociaal
chroniqeur, met zijn hilarische Radical Chic de doorbraak naar maatschappelijke
prominentie van de Nieuwe Klasse - althans de extravagante wegbereiders ervan.
(De Nederlandse socioloog Abram de Swaan deed dat in Amerika in termijnen al
eerder, in 1968. Naderhand muntte hij ook nog de term ‘linksisme’ voor het nieuwe,
diffuse linkse gedachtegoed.)
Inmiddels bemensen - in de postindustriële samenleving staan ook vrouwen hun
mannetje - ‘kosmopolitische’ professionals een veelomvattende bewustzijnsindustrie:
onderwijs en wetenschap, communicatie en media, de hogere echelons van overheid,
juristerij, gezondheidszorg en grote delen van de nieuwe diensteneconomie.
‘Klassiek’ links was innig verbonden met de industriële samenleving, met
klassenstrijd (zaliger nagedachtenis), zeggenschap over de productiemiddelen,
verdelingsvraag-stukken, het ‘optillen van de onderkant’. Die sociaaleconomische
dimensie hoort nog steeds bij postmodern links, maar is niet langer de kern. Links
bewijst routineus lippendienst aan dergelijke materiële kwesties, maar de immateriële
dimensie is steeds belangrijker geworden.
Veel linkse politiek (met name van PvdA en GroenLinks; de SP schurkt nog tegen
de oude kwesties aan) heeft een culturele inzet en draait om de interpretatie van de
sociale werkelijkheid, om definitie- en benoemmacht. Je kunt ook zeggen dat links
zich engageert met kwesties waarin niet de belangen van zijn oude aanhang in het
geding zijn - de arbeidersklasse - maar de voorkeuren van de postmateriële Nieuwe
Klasse.
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Linkse stijlmeesters en fijnproevers ijveren voor de rechten van verdachten,
extravagante rechtsstatelijkheid, het non-discriminatiebeginsel, privacybescherming,
de internationale rechtsorde, het gelijkberechtigen van seksuele voorkeuren,
multiculturalisme - om enkele thema's te noemen.
Terwijl links in het industriële tijdperk veel heil van de staat verwachtte, werd die
voor de Nieuwe Klasse gaandeweg tot vijand, de Leviathan. Alleen als
verzorgingsstaat, deel van de machtsbasis van de Nieuwe Klasse en laboratorium
voor haar denkbeelden, kan hij op krediet rekenen. Blindelings heeft links zich ermee
vereenzelvigd: met de professionals die hem runnen en met de ratio die er heerst.
Het denkraam is niet-normatief; de verzorgingsstaat moraliseert, straft of dwingt niet
(de cliënt is immers autonoom). Alleen praktische, non-directieve hulp is geoorloofd.
Hier openbaart zich een intrigerende dubbele moraal. Postmaterieel links bestaat
bij de gratie van het moraliseren en stileren van de politiek. ‘De arrogantie van de
macht werd opgevolgd door de arrogantie van de moraliteit,’ constateerde Samuel
Huntington in The Promise of Disharmony (1981). Tegelijkertijd demoraliseert zoals de neoconservatieve Amerikaanse historica Gertrude Himmelfarb het uitdrukte
- hedendaags links de ‘onderdanen’ van de verzorgingsstaat.
Zo zijn inzet en inhoud van links de voorafgaande decennia onherkenbaar
veranderd. De klassieke linkse ideologie richtte zich op belangenbehartiging,
lotsverbetering en emancipatie van de arbeidersklasse. Postmodern links is een
potpourri van postmateriële ingrediënten, een statement over de smaak en
sociaal-culturele voorkeuren van de Nieuwe Klasse: links als levensstijl.
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Op zichzelf is dit natuurlijk geen probleem. Dat in een postindustriële samenleving
andere politiek-maatschappelijke kwesties komen bovendrijven dan onder eerdere
sociaaleconomische condities is logisch. Ook spreekt het vanzelf dat een nieuw type
samenleving een nieuwe elite voortbrengt.
Veel minder logisch is dat de Nieuwe Klasse er bijna systematisch een ander
levenspatroon op na houdt dan zij voor anderen wenselijk en mogelijk acht. Huidige
linkse opvattingen en waarden corresponderen nauwelijks met het alledaagse bestaan
van hun meest uitgesproken aanhangers. Theorie en praktijk blijken twee geheel
verschillende zaken. Op bijna schizofrene wijze zijn ideologie en maatschappelijk-zijn
ontkoppeld geraakt. Ook hier houdt links er een dubbele moraal op na. En dat is wél
een serieus probleem.
Een voorbeeld. Een links, dus milieubewust lid van de Nieuwe Klasse is rijk,
woont in een kast van een huis op ruime afstand van de madding crowd, maar vindt
dat er geen huizen (meer) in het groen gebouwd kunnen worden. Vol is vol. De
‘anderen’ moeten dus in hoge dichtheden (blijven) wonen, op elkaars lip. In die
volheid des levens worden zij geacht solidair te zijn met hun lotgenoten en nog
minder geprivilegieerde medeburgers.
Uiteraard is de neolinkse rijkaard ook voorstander van immigratie en een royaal
asielbeleid. Toch bezoeken zijn kinderen een hagelwitte school. De anderen, alweer,
moeten hun scholen en overige publieke voorzieningen wél delen met het kroost van
de laatste lichting immigranten. Vanzelfsprekend mogen zij geen lucht geven aan
eventuele onvrede - hun plicht is het om tolerant te zijn en intercultureel ongemak
zonder morren te dragen.
Regentesk links is van alle tijden. Ook vroeger rekruteer-
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de links zijn voorlieden in betere kringen. Toen de grote vakbondsman Henri Polak
een landhuisje op de Gooise hei betrok, bleven ‘zijn’ arbeiders achter op Amsterdamse
tussenwoninkjes. Maar de volgelingen van Polak konden nog serieus denken dat hun
tijd wel zou komen. Misschien naïef, maar hoop, de gedachte dat een betere toekomst
nabij is, een nog niet door cultuurpessimisme aangetast optimisme, hoorden net zo
bij de linkse beweging als 1 mei, Morgenrood, drankbestrijding en de opwaartse
wegen - collectief en individueel - van het proletariaat.
Inmiddels onderkent iedereen, zeker bij links, dat hun tijd niet meer zal komen,
dat de schaarste voor sommige goederen niet zal worden opgeheven. Het verschil
met toen is niet gradueel, maar fundamenteel. Voormalig links hield zich aan de
categorische imperatief van Immanuel Kant: we mogen anderen alleen een
gedragswijze opleggen indien deze ook voor ons geldt. Dus als het om een algemeen
toegepast beginsel gaat. Maar gaandeweg zijn linkse beginselen veranderd in een
door een elite voor derden gepropageerde plichtenleer, waarvan men zelf goeddeels
is gedispenseerd.
Openbaar vervoer is goed - maar niet voor ons, want... Gemengd onderwijs moet
- maar natuurlijk niet hier op het dorp, of in onze witte stadsenclave. Hasj en ecstasy
moeten kunnen - maar wij zorgen er wel voor dat onze kinderen er met hun tengels
van afblijven. Leve de middenschool - zolang er voor de elite gymnasia zijn. Dit
klinkt als je reinste populisme, als afgunst jegens de elite. Maar het wegkwijnen van
de categorische imperatief als vanzelfsprekend onderdeel van het linkse gedachtegoed
is principieel van een andere orde dan het klassieke verwijt aan wereldverbeteraars
dat zij ‘niet praktiseren wat ze preken’.
De al te zichtbare discrepantie tussen leer en leven van de
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Nieuwe Klasse, tussen de morele hoogspanning die zij maatschappelijke problemen
meegeeft en haar vermogen zelf buiten schot te blijven, heeft dan ook voedsel gegeven
aan nieuwe maatschappelijke tegenstellingen. Niet zelden kwam die morele politiek,
de plichtenleer voor lager geschoolden en maatschappelijk minder gevorderden, neer
op een openbare kastijding door de Nieuwe Klasse van een tegenstribbelende
onderkant. Hervormd predikant Sam Janse had het onlangs in Trouw over ‘een
Bergrede-moraal waarin aan mensen gevraagd wordt om constant boven hun macht
te leven en te werken’.
De populistische revolte die zich in West-Europa manifesteert en met Fortuyn zijn
intrede in Nederland deed, heeft hier alles mee te maken. Het is het verzet van de
‘anderen’ tegen de hypocrisie, de dubbele moraal van de Nieuwe Klasse, tegen de
hun opgelegde voorkeuren waar-aan de leidende klasse zichzelf onttrekt. De Opstand
der Burgers is de terugkeer van rechts in de West-Europese politieke arena en als
zodanig goed vergelijkbaar met het Amerikaanse neoconservatisme.
Die beweging, in de jaren tachtig op stoom gekomen, revolteerde tegen ‘de jaren
zestig’, de sociaal-culturele en intellectuele overheersing door de Nieuwe Klasse,
haar oudbakken cultuurpessimisme en morele experimenteerlust die, evenals in
Europa, vaak neerkwam op een Umwertung aller Werte. Het neoconservatisme is
vooral een poging om het openbare leven van een andere moraal te voorzien. Vaak
met behulp van religie, streeft het een doorgrondelijke morele orde na die praktischer,
bruikbaarder is dan de te hoog gegrepen neolinkse leerstellingen. In het pakket van
de neo's zit ook optimisme, de overtuiging dat (eigen) inspanningen van gewone
mensen ertoe doen, verschil maken, dat zij hun lot - welzijn, welvaart - zelf in de
hand
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kunnen nemen en niet door omstandigheden tot criminaliteit of een low life
veroordeeld zijn - emancipatoire noties die bij links zijn verdord.
In het neoconservatisme is waarheid meer dan ‘inter - subjectieve’
overeenstemming, moraal universeler dan de Nieuwe Klasse stipuleert. Bij elkaar
komt dit neer op eerherstel voor de categorische imperatief, voor een moreel
gelijkheidsdenken. Geen dubbele moraal meer, één voor de elite en één voor gewone
mensen. Geen status-quo die het goede leven voorbehoudt aan een elite en
maatschappelijke lasten eenzijdig oplegt aan van iedere hoop beroofde have nots.
Greep op het eigen leven, óók hard werken voor een huis in het groen,
maatschappelijke lotsverbetering, scholen naar eigen keuze, veiligheid, een haalbare
publieke moraal - dit perspectief biedt het neoconservatisme niet aan een enkeling,
maar aan iedereen. Het heeft de wereld op z'n kop gezet: rechts is tegenwoordig
egalitair, links elitair.
Dit principiële egalitarisme van hedendaags rechts verklaart de grote
aantrekkingskracht ervan op ‘gewone mensen’ - zowel de neoconservatieve
Amerikaanse variant als de populistische West-Europese. Daarom won George W.
Bush wederom de verkiezingen, in weerwil van de evident ongelijke maatschappelijke
uitkomsten van zijn neoconservatieve politiek. (Maar links produceert, zoals we
zagen, zijn eigen schrijnende ongelijkheid.)
Wil links buiten de Nieuwe Klasse aanhang behouden, dan moet het, milder en
wijzer, zijn dubbele moraal herzien, de categorische imperatief in ere herstellen en
het emancipatieproject weer oppakken. Dat lukt alleen als links zijn achterhaalde
antiburgerlijkheid aflegt, dat allesoverheersende thema van de linkse levensstijl.
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Lieve Ayaan,*
Begin luchtig, had ik mezelf nog zo voorgehouden, al die ‘dierlijke ernst’ maakt alles
alleen maar erger. Dus was m'n eerste zin: ‘Long time no see!’ Maar zo'n toon is
misplaatst, daarvoor is de toestand te grimmig. Terwijl ik dit schrijf, maak je je op
om weer naar de Tweede Kamer te gaan. Morgen is het zover en komt aan de idiote
toestand van je verdonkeremaning een eind, al blijf je kampen met beperkingen en
angst. Je zult je er fier en gracieus doorheen slaan, dat staat buiten kijf. Misschien
vind je genoegdoening en bemoediging in het feit dat de opgewonden standjes van
de Hofstadgroep achter slot en grendel zitten. Omdat het OM met de zaak bezig is en
de rechter nog aan bod komt, moet ik eigenlijk m'n mond houden, maar ik hoop dat
het tot zware veroordelingen komt. Het is me, al even weinig wettisch en verlicht,
ook veel te braaf om het over de ‘verdachte’ Mohammed B. te hebben. Iemand pleegt
op klaarlichte dag een moord, velen zien het, en dan mag hij geen moordenaar heten.
Alsof hij van gedaante wisselde tussen het voltooien van zijn karwei in de
Linnaeusstraat - het op Theo's tors prikken van jouw doodvonnis - en zijn arrestatie
aan de andere kant van het Oosterpark.
Toevallig ken ik Amsterdam-Oost en de ‘plaats delict’ goed. Ik wil er iets over
zeggen, een soort parabel eigenlijk, nogal persoonlijk. Gaandeweg worden m'n
bedoelingen

*

Uit: Brieven aan Ayaan Hirsi Ali (2005).
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wel duidelijk. Als tiener woonde ik in de Watergraafsmeer, een paar straten van
Theo's huis vandaan. Middenweg en Linnaeusstraat waren ook onze uitvalsweg naar
de stad. Ik heb er eindeloos gefietst. 's Ochtends met m'n jongste broer achterop om
hem naar school te brengen, 's middags weer naar m'n krantenwijk in de stad, later
naar de kweekschool, naar vrienden en kennissen. Met m'n vriendinnetje uit de
Transvaalbuurt liep ik er vaak heen en weer, telkens innig afscheid nemend. Eenmaal
bij haar huis aangekomen, liep zij weer een eindje mee terug - en zo verder. Dat kon
lang duren.
Het waren andere straten en buurten dan nu. Er waren bioscopen, de scheefzakkende
synagoge - een steenklomp in de stijl van de Amsterdamse School - stond nog aan
de Linnaeusstraat, evenals het Burgerziekenhuis en, qua stofferend detail, de
sportwagen (Morgan?) van Rob de Nijs. Voor de oorlog was de Transvaalbuurt
overwegend joods. Van Uilenburg en Valkenburg weggesaneerde joden vonden er
nette woningen. De historicus Jacques Presser, geboren in Antwerpen en getogen in
de Pretoriusstraat, sprak in een autobiografische schets schande over zijn luidruchtige
joodse buurtgenoten. In de zomer klonk harde pianolamuziek uit de openstaande
ramen en ze gooiden afgekloven kippenbotjes van driehoog op straat. Gedeclasseerd!
Ook mijn geschiedenisleraar op de mulo, meneer Gosselaar, groeide in de buurt
op. Hij wist te vertellen waar wethouder De Miranda had gewoond: op de hoek van
Smits- en Pretoriusstraat. Als jong lid van de Onafhankelijke Socialistische Partij
van Jacques de Kadt en Piet Schmidt droeg Gosselaar een revolutionaire cape en
dito geloofsbrieven. Na de bommen op de Zeven Provinciën maakten de
klassenstrijders amok op het Beukenplein. Hij was een
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idealist - met deux-chevaux en huis in Blaricum. Midden jaren zestig gaf hij met
onverminderd vuur Engels op de kolossale lagere technische school aan het
Timorplein. Idealistisch, maar enkele illusies armer. Die jongens (nog bijna allemaal
spierwit), wist hij, wilden dingen met hun handen doen, niet al die theorie. Maar
‘Den Haag’, druk in de weer met de Mammoetwet, wist het natuurlijk beter. Het
herinnert me eraan dat ook Theo Thijssen, onderwijzer, onderwijsvernieuwer, schrijver
en Tweede-Kamerlid voor de SDAP, aan het Pretoriusplein woonde, nu Steve
Bikoplein.
Alleen die naamsverandering zegt al iets over de veranderingen die zich sindsdien
in deze buurt - in Amsterdam en Nederland - hebben voltrokken. Er bestaat een
intrigerende foto van het eerste Turkse gezin in Amsterdam, begin jaren zestig, even
verderop genomen in een der Atjehstraten. Die pioniers zagen er wat je noemt als
modernizing men uit. Zij à la mode in een jurk met petticoat, hij goed in het pak, de
twee kinderen op hun paasbest. Open, stralende gezichten. Een modelgezin.
Het was het begin van een transformatie. De zoveelste. Want die
laatnegentiende-eeuwse wijken, Oosterparkbuurt, Dapperbuurt, het oude deel van
de Indische buurt, hadden al eens gediend om de trek van platteland naar stad op te
vangen. Mijn uit de Noord-Hollandse klei getrokken grootouders van moederskant
woonden toen zij jong waren om de hoek van het Oosterpark, in de Wagenaarstraat.
Mijn moeder is er geboren. Hele families waren er neergestreken en hadden emplooi
gevonden in wat sociologen naderhand'sluisberoepen’ noemden. Ambulante handel,
het nabijgelegen abattoir, slagerijen, worstmakerijen, groentezaakjes. De kennis en
contacten uit hun plattelandsjeugd te stade gemaakt in de grote stad. In mijn
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keuken staat een gladde witte pot die honderd jaar geleden, gevuld met ingelegde
uien of zure bommen, op een handkar stond.
Volgens de overlevering was het veelal een armetierige bedoening, op z'n best
nette armoede. Mijn moeder kon vertellen over een familielid in diezelfde
Wagenaarstraat die met een door een paardje met droeve ogen getrokken kar langs
de huizen ging om groenten te verkopen. Elke avond werd het paard uitgespannen
om tegenstribbelend, de schonkige flanken schurend tegen de muren van een nauw
gangetje, naar de achtertuin te worden gevoerd. De nieuwe stedelingen hielden kippen
en werden elke ochtend gewekt door oorverdovend hanengekraai. Dat herinner ik
me zelfs nog uit de jaren vijftig in West, waar mijn grootouders toen woonden.
Nog een herinnering. Mijn grootmoeder werd gedoopt in de hervormde kerk aan
de Linnaeusstraat, tegenover het Oosterpark, nu niet meer dan een tegen een
kantoorgebouw aangeplakte toren, een loos ornament. Als volwassene was zij gelovig
noch kerks, niettemin hield het bevolkingsregister keurig haar ‘geloof’ bij. Enkele
jaren woonde ze bij ons thuis in de Watergraafsmeer. Zodra ze officieel was
ingeschreven, werd ze tot haar boosheid en onze verbazing benaderd door de
hervormde gemeente, die haar adres doorgespeeld had gekregen van het
bevolkingsregister. Pas later is die dienstbaarheid van de staat aan de kerk afgeschaft.
Mijn overgrootmoeder stierf jong en als oudste dochter werd mijn oma van school
gehaald om voor het gezin te zorgen. Zij las slecht (haar ‘rechterscheur’ in plaats
van ‘rechercheur’ was bij ons thuis legendarisch), maar ze had een goed - preliterair?
- geheugen en kon levendig en concreet vertellen over ‘hoe het vroeger was’. Over
de ‘Gooise
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moordenaar’ die door de Linnaeusstraat stoomde. Over het ruimen van de
Oosterbegraafplaats op de hoek van de Mauritskade en de Linnaeusstraat, waar het
Tropenmuseum verrees, tegenover café-restaurant de Poort van Weesp, nu East of
Eden, met de melancholieke Nescio achter grote ramen treurend over de dingen die
voorbijgingen. De begraafplaats werd verplaatst naar de Kruislaan: de Nieuwe Ooster.
Mijn grootvader had alleen lagere school, maar hij las, ging naar de Italiaanse
opera in de Parkschouwburg, bijeenkomsten van Sneevliet. Zo ongeletterd als mijn
grootmoeder was, zo scherp zag zij erop toe dat haar kinderen, drie dochters en een
zoon, behoorlijke opleidingen kregen. Ze moesten te allen tijde voor zichzelf kunnen
zorgen. Dat hebben ze ook gedaan, in of buiten Nederland, in ‘Indië’, Australië,
West-Duitsland, New York - waar een van hen de ex-revolutionair Piet Schmidt nog
heeft gekend, toen verbonden aan de net opgerichte Verenigde Naties. Het is bijna
impertinent om deze feiten hier te memoreren, hopelijk is het waarom ervan voldoende
duidelijk.
Rond 1960 werkte mijn kostwinnende moeder in het Burgerziekenhuis. Na haar
dienst haalde ik haar er vaak op. Nu zit het stadsdeelkantoor van
Watergraafsmeer-Oosterpark in het gebouw. Pal ervoor werd Theo aangevallen
alvorens aan de overkant van de straat door kogels doorzeefd en met messen bewerkt
te worden. Mijn grootmoeder stierf er in 1966. Ze lag op zaal, waar ter gelegenheid
van Het Huwelijk een televisie stond, waardoor ook de patiënten de rookbommen
in de Raadhuisstraat hebben kunnen zien. Hoewel zij het nooit zo op de ‘socialen’
had gehad, fleurde zij in haar hoge kussens op bij een closeup van de oude Drees in
de Westerkerk. Toen het stervensuur daar was, regelde mijn moeder dat ze naar een
betegel-
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de badkamer werd gereden, anders was ze op zaal gestorven in de drukte van het
bezoekuur. Ze werd begraven op de Nieuwe Ooster, waar ze ligt met mijn grootvader
en mijn moeder. Andere familieleden zijn er al geruimd, zoals haar nichten die bij
een Engels fosforbombardement levend verbrandden. ‘Ook zij vielen voor het
vaderland’, stond heroïsch op een enorme zerk.
Het is allemaal toeval, maar dit zijn ook de lieux de mémoire van Theo.
Watergraafsmeer, Linnaeusstraat, Burgerziekenhuis, Nieuwe Ooster, waar hij werd
gecremeerd. Elke paar weken ben ik weer in die buurt om bloed te laten prikken bij
de trombosedienst. Ik wacht er m'n beurt af omringd door migranten. De ‘modernizing
men’ uit de jaren zestig zijn nu oudere mannen, niet weinige met baarden en in
djellaba. Tot in de behandelkamertjes chaperonneren zij hun in immense gewaden
en kloeke hoofddoeken gehulde vrouwen. Ergens ging er iets mis.
Bij het zien van al dat textiel moet ik denken aan Abram de Swaans
‘Uitgaansbeperking en uitgaansangst’ uit 1979 (ik zinspeelde daarnet al op die
begrippen, omdat zij op een perverse manier ook op jou van toepassing zijn), een
verhandeling waarin hij ook uiteenzette hoe in de vorige eeuw onze samenleving
geleidelijk van een bevelshuishouding in een onderhandelingshuishouding verkeerde.
Toen vrouwen eind negentiende eeuw geacht werden aan het openbare leven te gaan
deelnemen, reageerden veel van hen op die beangstigende nieuwe vrijheid met
neurotische lachten. Zij ontwikkelden hysterische aanvallen, vielen flauw in het
publiek, werden achtervolgd door sociale angsten als pleinvrees. Na verloop van tijd
belandden die symptomen in het rariteitenkabinet van de psychiatrie en leerden
meisjes en vrouwen zich minstens zo onbevangen in het openbaar te bewegen als
mannen.
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Gedragsbeperking, hoorde ik een rabbijn laatst uitleggen, is de ziel van elk geloof.
Misschien. Veel wijst erop, maar niet-geloven, om maar iets te noemen, is ook een
vorm van (zelf) beperking, van onthouding, net als kuisheid en vegetarisme. Toch
wil ik best aannemen dat een obsessie met zuiverheid, en haar tegendeel: onreinheid,
met alle opgelegde beperkingen en angsten van dien, de ziel van de islam uitmaakt.
Net als christendom en jodendom is de islam, naast veel anders, een systeem van
geboden en verboden. Geen varkensvlees, geen alcohol, geen tabak, geen
menstruerende vrouwen, periodieke voedselonthouding, de verleiding des vlezes
uitgebannen. Het geldt al helemaal voor, het woord zegt het al, de ‘zuivere’ islam.
Zou het kunnen, mijmer ik wel in mijn wachtkamer, dat islamitische vrouwen
door zich in lappen en doeken te hullen de hun opgelegde beperkingen verzoenen
met het westerse gebod zich vrij te bewegen? Een onderhandelde uitkomst zogezegd,
resultaat van een al enigszins verschuivende machtsbalans, die hen in staat stelt én
de straat op te gaan én gehoorzaam te zijn aan man en imam? Het alternatief, thuis
blijven, is in elk geval beroerder.
Misschien is het misplaatst, maar veel van die oudere migranten en hun nazaten
in hun recalcitrante kledij roepen bij mij voor alles mededogen op. Ik vind ze tragisch,
al moet ik meteen toegeven dat ik al wachtend stiekem ook wel eens de zondige
vraag tot m'n bewustzijn heb toegelaten, of de flinke, maar soms nu eenmaal onreine
vrouwen die het zaakje runnen, die baardige mannen wel mogen aanraken? De
beruchte Tilburgse imam gaf er onlangs antwoord op. Als het om kwesties van leven
of dood gaat, is het geoorloofd.
In de werkelijkheid van mijn wachtkamer is zelfs oogcontact al moeilijk en blijft
het knikje naar je lotgenoten
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onbeantwoord. De mannen staren naar een plek op de muur, de vrouwen naar de
grond. Ongemak heerst. De laatste der mohikanen, het ‘restvolk’ van autochtone
Amsterdammers, vooral de mannen, houden hun gofer op door tof te doen, de ‘echte’
Amsterdammer te spelen. Net of ze nog onder elkaar zijn, als vroeger. Ze
overschreeuwen hun onthandheid en eisen luidruchtig vergane dominantie op. Ik
heb een hekel aan Amsterdamse tofheid, maar voel mee met hun volkse weemoed.
Het is hun territorium niet meer.
Na afloop loop ik naar de Linnaeusstraat en wacht voor het Tropenmuseum op
tram of bus. Ik heb brood gekocht bij de Turkse bakker in de Dapperstraat of de
Marokkaan in de Commelinstraat (de namen van vergeten vaderlandse
geschiedschrijvers leven hier voort). De Noord-Hollanders van weleer en hun nazaten
wonen er niet meer, ‘terug-gekeerd’ naar Noord-Holland, vertrokken naar Lelystad
en Almere. Mijn moeder verbaasde zich altijd hooglijk over die schaarbeweging. De
generatie van haar ouders trok naar de stad, naar Dapper- en Oosterparkbuurt, Pijp,
Kinker- en Staatsliedenbuurt, de generatie van haar kinderen ging terug naar het
‘platteland’. Terwijl de stadsvernieuwers huishielden in die oude buurten, namen
immigranten hun plaats in. Te veel, te snel, weten we inmiddels met zekerheid. Het
is uitgelopen op een economisch en cultureel fiasco. De stad, het perpetuum mobile
van de emancipatie, neemt en geeft, maar hapert nu, kan het niet aan, heeft de
capaciteit niet (meer) om deze klus te klaren. Alleen, voor de nieuwe migranten is
er geen weg terug naar hun platteland.
Vanavond laat meldde het radionieuws dat Jozias van Aartsen benadrukt dat de
VVD geen anti-islampartij is noch wil zijn, en dat hij die boodschap de komende tijd
sa-
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men met jou gaat uitdragen. Niet de islam bestrijden, wel extremistische uitwassen.
Hoe dat ook zij, het goede nieuws is dat jij doorgaat. Geweldig, want er is bar veel
te doen. Hopelijk zien we elkaar snel weer eens. Als het even kan onder enigszins
normale omstandigheden.
Liefs,
Hendrik Jan
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Lof der oppervlakkigheid*
Sinds mensenheugenis wordt het Avondland geteisterd door de ‘Europese geest’.
Hele bibliotheken zijn gevuld met bespiegelingen over dit weinig grijpbare
verschijnsel en de vruchten van een typisch Europese geisteswissenschaftliche filosofie
en psychologie. Najaar 2004 nog belegde het Tilburgse Nexus Instituut op verzoek
van de Nederlandse regering enkele conferenties over een verwant thema: ‘Europe.
A beautiful idea?’ Het puikje van de intelligentsia trad aan, maar wéér slaagde die
er niet in de kennelijk vluchtige ‘essentie’ van Europa in hun vlindernetjes te vangen.
Het is iets hoogstaands, kent diepgang, heeft te maken met christendom, Renaissance
en Verlichting, zoveel staat wel vast, maar veel ver der reikt de overeenstemming
niet.
Mijn scepsis over deze queeste is eigenlijk nogal flauw, lichtzinnig zelfs. Het zijn
immers échte onderwerpen. Bovendien is Europa een even bewonderenswaardige
als dierbare cultuurhistorische schatkamer. Ook de aanleiding voor zulke plechtstatige
conferenties is ernstig genoeg. Europa ziet zich geconfronteerd met de immense
opgave om vele miljoenen immigranten, vooral moslims, vreedzaam op te nemen,
zich te laten voegen naar Europese mores en tradities. Dat project hapert, zachtjes
gezegd.

*

Originele, onbewerkte tekst van de bijdrage aan Hoe nu verder? 42 visies op de toekomstvan
Nederland na de moord op Theo van Gogh (2005).
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Veel moslims blijken niet van zins zomaar te deconfessio-naliseren en Europeaan
met de Europeanen te worden. De immigratie-ervaring, zo blijkt andermaal, bevrijdt
landverhuizers niet vanzelf van hun traditionele kaders. Zij kan moderniseren, maar
ook conserveren.
De Duitse filosoof Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), negentiende-eeuws
romanticus, ging naar Rome en werd daar Duitser. Een ‘klassiek’ immigratieland
als de VS bleef een smeltkroes, maar wel met klonteringen. Veel nieuwkomers
klampten zich er vast aan moedertaal en het geloof der vaderen, sommige groepen
tot op de dag van vandaag. Zo uitzonderlijk is het dus niet dat veel Turken en
Marokkanen in Europa Turken en Marokkanen bleven - of werden. Hoofddoekjes
waren in de jaren zeventig en tachtig in het West-Europese straatbeeld nog vrijwel
afwezig, nu bedekken zij vele hoofden - vaker dan in de landen van herkomst.
Fundamentalisme en islamisme, tot voor kort bijna onbekend (of onopgemerkt
gebleven) in onze landen, winnen aanhang, jonge moslims radicaliseren. De rituele
afslachting van Theo van Gogh door een moslim is algemeen opgevat als een teken
aan de wand, een Mahnmal. Die wandaad stond onmiddellijk symbool voor mislukte
integratie. De angst voor een heftige botsing van culturen waart door Europa.
Is er inderdaad iets met de islam, waardoor speciaal moslims slecht of niet
integreren? Of zijn we getuige van de normale aanpassingsperikelen van nieuwe
immigrantengemeenschappen? Of, een andere optie, heeft het oude Europa wellicht
chronische problemen met het opnemen van nieuwkomers? Wie pogroms en de
Europese moord op de joden in herinnering brengt, kan die laatste mogelijkheid niet
zonder meer verwerpen. Waarschijnlijk spelen al deze factoren een rol. Sociale
verschijnselen hebben

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

286
zelden één oorzaak. Europa ís een tegenstribbelend continent, er ís iets met de islam
en er ís sprake van gebruikelijke aanpassingproblemen.
Hoe ‘integreerbaar’ de islam is, hoe inschikkelijk als minderheidsreligie, valt
eenvoudig nog niet te zeggen. Ervaringen elders roepen wel vragen op. De periferie
van de islam wordt geteisterd door (gewapende) machtsconflicten. De Britse schrijver
V.S. Naipaul wees hierop in zijn Among the Believers (1981). De islam is daar weinig
vreedzaam, omdat hij uit zijn aard niet in staat is een minderheidsstatus en daarmee
een wereldlijke autoriteit te accepteren.
Modern Europa hakt nog maar kort met het bijltje. De islam is hier nog maar
enkele decennia in enige omvang aanwezig. In feite betreffen de Europese
onlustgevoelens de eerste en tweede generatie immigranten, terwijl de ervaring leert
dat pas de derde generatie tot integratie komt. Beleid versnelt tempo en dynamiek
van integratie nauwelijks. Nederland, Duitsland en Frankrijk pakten de integratie elk
volgens nationale tradities aan. Nederland integreerde vanuit het verzuilingsdenken
(onze versie van het multiculturalisme), praktiseerde ‘integratie met behoud van
eigen cultuur’, moedigde voor het nieuwe volksdeel zelforganisatie aan en
‘soevereiniteit in eigen kring’. Moslims mogen - uniek in Europa - dus eigen scholen
stichten (waar slechts een kleine minderheid gebruik van maakt). Frankrijk schuwde
ieder multiculturalisme en bracht het républicanisme in stelling: dezelfde
burgerrechten en burgerplichten voor iedereen, krachtige socialisatie via het openbaar
onderwijs. Duitsland begaf zich weer wel op de weg van het multiculturalisme, maar
handhaafde nog lang een heel strakke opvatting van ‘Duitsheid’, met als gevolg
beperkte mogelijkheden tot naturalisatie.
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Ondanks deze verschillen in traditie en beleid is het resultaat overal min of meer
hetzelfde: segregatie, territoriale concentratie, een zekere eenzelvigheid, taaie
sociaal-culturele en economische achterstanden, afwenden van de mainstream,
opkomend fundamentalisme, her en der radicalisering. De gebrekkige integratie van
moslims is daarom niet simpelweg aan verkeerd beleid te wijten. Het is in dit verband
leerzaam om de Nederlandse wederwaardigheden van Marokkanen en Turken (die
onderling nogal verschillen) te vergelijken met die van Surinamers (ook al geen
homogene groep). De instroom van Marokkanen en Turken kwam in de jaren zeventig
goed op gang. ‘Gastarbeiders’ gingen gebruikmaken van de mogelijkheden tot
gezinshereniging en -vorming. Tegelijkertijd vond er grootscheepse immigratie van
Surinamers plaats. Die nieuwbakken minderheid gold indertijd als hoogst
problematisch. Maar sindsdien is zij erin geslaagd de aanvankelijke achterstand op
autochtoon Nederland voor een belangrijk deel in te halen, getuige onder meer
onderwijsresultaten en arbeidsmarktparticipatie.
Na een kwart eeuw gelden Surinamers niet langer als groot maatschappelijk
probleem. Maar moslims worden juist vaker als problematisch aangemerkt. Het kan
verkeren. Er waren ook verschillen in uitgangssituatie. De Surinaamse ‘rijksgenoten’
kwamen uit een Nederlandse kolonie, toen zelfs het rijkste land van Zuid-Amerika.
Zij spraken Nederlands en velen hadden een behoorlijke opleiding. Ook was sprake
van een gedeelde geschiedenis. Surinamers maken deel uit van de Nederlandse
‘lotsgemeenschap’, Nederlanders van de Surinaamse. Met moslims gemeen hadden
(en hebben) zij een nog ‘premoderne’ godsdienstigheid: christendom, hindoeïsme
én islam. Toch is er niet of nauwelijks gestreefd naar Surinaamse zuilvorming. Het
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nieuwe ‘volksdeel’ ging op in de Nederlandse samenleving. ‘Kleur’, zo men wil ras,
is geen al te grote handicap gebleken.
De redelijk gezwinde emancipatie van Surinamers zegt iets over het
integratievermogen van een Europese samenleving - en over Nederlands dikwijls
gehekelde integratiebeleid. Zo door en door slecht kan dat dus niet geweest zijn. Ook
de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen hebben er hun voordeel mee gedaan.
Toch hebben zij van de geboden mogelijkheden niet in die mate weten te profiteren
als Surinamers. Deels is dat eenvoudig te verklaren. Van huis uit spraken zij geen
Nederlands, hun onderwijsachterstand was groter dan die van Surinamers, affiniteit
met de postchristelijke Nederlandse cultuur was hun vreemd, velen behielden een
sterke oriëntatie op het land van herkomst.
Dat laatste is een algemener verschijnsel. Sterk verbeterde transport- en
communicatiemogelijkheden veranderen immigratie ingrijpend van karakter.
Zodoende ontstaan geen stabiele immigrantengemeenschappen meer, maar een soort
volksplantingen met ‘transnationale’ inslag. Via ketenmigratie vullen zij zich continu
aan met kersverse achterstand. Een stapje vooruit, een stapje terug, zodat het
gemiddelde integratieniveau wordt gedrukt. Als gemengde huwelijken een teken van
integratie of assimilatie zijn, dan lopen moslims ook daarin achter. Het komt weinig
voor, met name voor moslima's is het veelal taboe.
Turken en Marokkanen hebben dus minder dan anderen geprofiteerd van de
mogelijkheden tot integratie die Nederland biedt. Daarvoor zijn deels redelijk
doorgrondelijke oorzaken aan te wijzen. Maar de in korte tijd opgelopen achterstand
is waarschijnlijk óók te wijten aan minder grijpbare zaken. De fameuze ‘Europese
geest’ bijvoor-
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beeld. Het is heel goed mogelijk dat die zich afsluit voor de islam. Die Europese
geest heet in de loop der eeuwen te zijn gedestilleerd uit unieke, onherhaalbare
ervaringen als kerstening, Renaissance en Verlichting. Ook het bastaardkind van de
Verlichting, de Romantiek, met haar nadruk op authenticiteit, droeg eraan bij.
Permanent leven er twee zielen in de Europese borst. Die dubbelzinnigheid is
misschien wel het Europese geestesmerk bij uitstek.
Verlichting en Romantiek zijn geestesgesteldheden die beide een grote rol hebben
gespeeld in de Europese ge-schiedenis van de afgelopen eeuwen. De Verlichting
bracht de Franse Revolutie en uiteindelijk het communisme voort, de Romantiek het
Europese nationalisme en zijn perverse variant, het nationaalsocialisme. Thans werken
beide impulsen door in de ambivalente Europese bejegening van de islam. ‘De ander’
moet, volgens het Verlichtingsdenken, uiteindelijk worden zoals wij, maar dat wordt
tegelijkertijd in het Romantische denken, dat culturen en volkeren een onverwoestbare
‘essentie’ toeschrijft, voor onmogelijk gehouden. Op haar beurt weigert de islam
zich al eeuwen te laten inpalmen door Europa en volhardt zij in een exclusieve
waarheidsclaim.
Zo bezien houdt de komst van de islam naar Europa een botsing van ‘essenties’
in. ‘Met de opkomst van een leven de en ambitieuze religie in ons deel van de wereld,
de islam,’ stelt Paul Scheffer (NRC HANDELSBLAD, 7 januari 2005), ‘is ook de militante
Verlichting teruggekeerd. Religieuze en seculiere beelden van de samenleving botsen
opnieuw hard.’ Zowel de ontvangende cultuur - hoe dubbelzinnig ook - als de
binnentrekkende meent een onvervreemdbaar ‘wezen’ te hebben: East is east, west
is west - and never the twain shall meet. Het zijn drogbeelden, maar zij missen hun
buitensluitende uitwerking niet. Zij weten zich daar-
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bij gesteund door ‘oriëntalisme’ en ‘occidentalisme’: de westerse stereotype,
mystificerende kijk op de ‘ondoor-grondelijke’ Oosterling, respectievelijk de
vijandige, evenzeer essentialistische manier waarop Oosterlingen naar het Westen
kijken. Dat occidentalisme - het begrip werd onlangs geïntroduceerd door Ian Buruma
en Avishai Margalit - heeft zijn wortels ook al in onze Romantiek en oefende grote
invloed uit op het al vroeg in de twintigste eeuw ontloken islamisme.
Is het antwoord op deze, al dan niet ingebeelde, onverenigbaarheid van culturen
een actieve assimilatiepolitiek, zoals thans in Europa, Nederland voorop, onder
invloed van 9/11 steeds vaker wordt bepleit? Zal indringende Europese bemoeienis
met de islam ertoe leiden dat het pantser af gaat, het ‘wezen’ zich opent en vatbaar
wordt voor assertief uitgedragen Europese waarden en normen, een
‘men-taliteitsverandering’? En dat alles ook nog op vrij korte termijn?
Het is uiterst onwaarschijnlijk. Er valt daarom niet aan de conclusie te ontkomen
dat afgedwongen assimilatie een heilloze strategie is. Samuel Huntington kwam tien
jaar geleden tot een vergelijkbaar inzicht. Juist om een clash of civilisations te
voorkomen, de door velen misverstane eigenlijke inzet van zijn beruchte boek,
bepleitte hij voor de mondiale arena een politiek van disengagement: het Westen
moet terughoudend zijn jegens de islam. Blijf uit elkaars vaarwater, zoek geen
confrontatie, leef en laat leven, vreedzame co-existentie is het hoogst haalbare.
De Huntington-doctrine is goed toepasbaar op de omgang met de islam in Europa.
Die doctrine verzet zich uiteraard niet tegen plechtige conferenties over het Europese
erfgoed. Wie zijn culturele bagage niet koestert en beschikbaar stelt aan - islamitische
- immigrantengemeenschap-
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pen, kan de hoop op succesvolle integratie helemaal laten varen. Ook actieve
inburgering is prima en verdere beperking van lichtzinnige, economisch onnutte
immigratie absoluut een must. Goed geschiedenisonderwijs om historisch besef te
kweken, zowel bij nonchalante gevestigden als onwetende nieuwkomers, is een
uitstekend idee. Zelfs het proclameren van een Leitkultur strookt met ‘Huntington’.
Net als het uitdragen van de deugden van het républicanisme. Erken gerust dat er
een meerderheidscultuur is, wees zelfbewust, sta zonder besmuikt cultuurrelativisme
voor westerse waarden.
Maar dat is allemaal iets anders dan een assimilatie-offensief dat met dwang en
macht de ‘hoofden en harten’ van moslims wil winnen. De doctrine van
disengagement gaat er juist van uit dat Europese samenlevingen de claim van moslims
accepteren dat zij onherroepelijk anders zijn. Hoeksteen van die aanvaarding is een
sluitende afbakening van publieke en particuliere sfeer. In de publieke sfeer kan het
universalisme van de Verlichting koning kraaien, de particuliere is er voor het
romantische essentialisme, de veronderderstelde authenticiteit van het ‘onveranderbaar
eigene’. De gedachten zijn vrij, maar gedrag in het openbare domein is gebonden
aan decorum en etiquette. De wet is de moeder van de vrijheid. Niet ‘tolerantie’ is
de kernwaarde van de openbaarheid, maar ‘civiliteit’, burgerrechten. Publiekelijk
heerst de wet van het land, onverkort, dient men zich ‘te gedragen’, is men allen
burger. Hoofddoekjes mogen, maar niet op dienaren van de openbaarheid. Het
bijzonder onderwijs staat ze in beginsel toe, in het openbaar onderwijs zijn ze taboe.
Dit alles betekent het verwerpen van de verplichting om te worden zoals ‘wij’ wat dat ook moge zijn. De opgave voor Europa is juist om zichzelf te verlossen van
dat soort
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essentialistische wanen. De held van Remco Camperts De Harm en Miepje Kurk
Story verzucht op enig moment dat hij ‘oppervlakkig is tot in het diepst van zijn
wezen’. That's the spirit. ‘Zijn’ is niet beter dan ‘doen’, ‘diepgang’ niet superieur
aan ‘oppervlakkigheid’. Weg met de Europese geest, de dweperij met authenticiteit
- dat zijn romantische spoken.
Een van de redenen waarom de Verenigde Staten al zo lang een succesvol
immigratieland zijn, is dat wat iemand dóet er zwaarder telt dan wat iemand is. De
zogenaamde Amerikaanse oppervakkigheid maakt culturele verschillen, pluriformiteit
mogelijk, is sociale pasmunt. Europeanen miskennen die functie ervan altijd weer,
vinden de milde Amerikaanse omgangsvormen onecht, getuigend van gebrek aan
diepgang: Have a nice day. Hoepel toch op! We willen te veel van elkaar, van de
nieuwkomer. Dialoog, begrip, vriendschap, de intimiteit der Gemeinschaft met
wildvreemden. Het is eigenlijk tiranniek. Europa doet er daarom goed aan ook de
deugd van de ‘oppervakkigheid’ te omarmen, de voorspelbare conventies van de
Gesellschaft.
Dat wordt nog een hele onderneming. Want Europa, Nederland in het bijzonder,
is de afgelopen decennia precies de andere kant uit gemarcheerd. De ‘jaren zestig’,
die nageboorte van de Romantiek, hebben de publieke ruimte indringend
geprivatiseerd. Het werd een podium voor zelfexpressie, het uitventen van onze
rondborstige ‘authenticiteit’ en het uitleven van een dwangmatig non-conformisme.
De straat is verre van neutraal terrein, geschikt voor alle burgers, oud of nieuw,
ongeacht hun particuliere voorkeuren. Grotestadscentra, traditioneel de belangrijkste
common ground, zijn in niet geringe mate gekoloniseerd door de allerbrutaalste
kooplieden - in drugs, porno
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en prostitutie - en de even authentieke als alcoholische feestvreugde van vrijgevochten
massa's bohemiens. Zelfs als er weinig aan de veiligheid schort, zijn het voor veel
burgers no-go areas. Zulks is strijdig met een goede afbakening van publieke en
private sfeer. Publieke ruimten moeten neutraal zijn, zodat iedereen er tot zijn recht
kan komen. Een roll-back is noodzakelijk.
Maar zelfs als dit allemaal gebeurt en Nederland volgens de Huntington-doctrine
sociale afspraken gaat hanteren die de ‘botsing van essenties’ helpen dempen, blijven
aanslagen van radicale moslims goed mogelijk. Die komen niet voort uit zwakke
integratie, hebben überhaupt niet met Nederland te maken. Zoals Hafid Bouazza op
14 november 2004 in NRC Handelsblad schreef: ‘Het is een gotspe te denken dat
Nederland, of Ayaan Hirsi Ali, of Theo van Gogh verantwoordelijk is voor de
radicalisering van de islam. Het is niet de schuld van vruchtbare grond dat hij onkruid
voorbrengt.’
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Dubbeltjes kunnen best kwartjes worden*
Onlangs sprak ik een Amerikaanse socioloog die midden jaren zestig domicilie koos
in Chicago's Uptown, een buurt die in de jaren vijftig razendsnel van bevolking
wisselde. De middenklasse vertrok, arme blanken uit de Appalachen namen hun
plaats in. Poor white trash uit de ‘bergholen’ van de Virginia's. James Agee, de
schrijverjournalist, en Walker Evans, de fotograaf, vereeuwigden hen in hun befaamde
Let Us Now Praise Famous Men.
De radicale New Yorkse socioloog, voorzitter van Students for a Democratic
Society (SDS), was als organizer naar Uptown gekomen om in de egalitaire geest
van die jaren de armen te helpen meer greep op hun buurt en leven tekrijgen.
Toevallig kwam ik eind jaren zestig een paar keer door Uptown. Een wit getto,
vervuild en vervallen, roestbakken voor de deur, her en der hangende mannen,
spelende kinderen en vrouwen met witte sokken over hun nylonkousen. ‘Hoe is het
ze nadien vergaan?’ vroeg ik de nog altijd linkse socioloog. Verrassend goed,
eigenlijk. Ze waren niet zo bijzonder meer en gaandeweg opgegaan in de samenleving.
Het is een relaas uit vele. Bevolkingsgroepen waarover ooit werd geschamperd
en gesomberd, maar die na verloop van tijd, bijna ongemerkt, door de
maatschappelijke

*

Uit: de Volkskrant, 3 december 2005.
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hoofdstroom zijn opgenomen en niet langer als ‘probleem’ teboekstaan.
Menigeen zal denken: kunst, dat waren geboren protes-tantse Amerikanen van
Engelse komaf die de taal spraken en deel uitmaakten van de Amerikaanse cultuur.
Arm, niet anders. Dat is andere koek dan de ‘probleemgroepen’ waarmee West-Europa
tegenwoordig te maken heeft. Nu gaat het om immigranten, niet blank, althans niet
spierwit, meestal met een ander geloof, een andere cultuur en een andere taal.
Allemaal waar, maar een miskenning van de mate waarin poor white trash als
wezenlijk anders werd gezien. Geen ander ras, maar veel scheelde het niet. In diezelfde
late jaren zestig stond in The New Republic, geen rechts vod, een stuk dat pleitte voor
gedwongen geboortebeperking - om hen van ‘de tirannie van hun biologie’ te
verlossen. Een late echo van de angst dat hoogwaardige exemplaren van de menselijke
soort door laagwaardige types overvleugeld zouden worden.
Die angst was in het vroegtwintigste-eeuwse Amerikaanse immigratiedebat volop
aanwezig. De sociaal-darwinistische aanscherping van de immigratiewetgeving uit
die tijd kwam eruit voort. Onder anderen de als moreel en intellectueel inferieur
bestempelde Oost-Europese joden werden zo uit het beloofde land geweerd. Niet
veel later stelde Harvard quota voor joden in om te voorkomen dat zij, met hun betere
testscores, blanke protestante studenten van de universiteit verdrongen.
Gemeenschappelijk aan de lotgevallen van de arme blanken en de Oostjoden is
hun maatschappelijke ‘emancipatie’. Beide groepen logenstraften vroeg of laat hun
vermeende minderwaardigheid. Veel joden door maximaal gebruik te maken van
het onderwijs in het nieuwe land.
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Ook de gedoemde Appalachian whites profiteerden van goed onderwijs in de grote
stad. Mondjesmaat misschien, maar voldoende om in de jaren tachtig en negentig te
worden opgetild door een dynamische economic Ook zij die niet meteen Harvard
bestormden en gewoon een vak leerden, lieten een leven van afhankelijke armoede
achter zich.
De ontmoeting met de Amerikaanse socioloog was bedoeld om het te hebben over
de moeizame integratie van moslims in Europa. Altijd interessant, al voel ik me als
ongelovige in zaken des geloofs als een vegetariër die zijn mening over het vlees ten
beste geeft. Me ervoor afsluiten kan niet, gespierde opvattingen debiteren lukt niet.
Liever kijk ik naar de maatschappelijke en economische context van integratie en
emancipatie, als het niet anders kan ook naar culturele factoren. Daarom hapte ik
vast toe toen die arme blanken ter sprake kwamen. Zij schreven geen spectaculair
succesverhaal, maar hun wederwaardigheden relativeren op z'n minst de uniciteit
van de huidige integratieproblemen.
Er is veel te doen over het lage onderwijsniveau van Turken en Marokkanen.
Demograaf Jan Latten vatte het op 18 november 2005 in zijn geruchtmakende oratie
Zwanger van segregatie zo samen: ‘Ruim driekwart van de Turken en Marokkanen
hebben maximaal een opleiding op mavoniveau. Het zijn bevolkingsgroepen die
worden gedomineerd door ouderparen met een laag opleidingsniveau.’ Die achterstand
bederft hun kansen op de arbeidsmarkt en belemmert integratie. Maar we moeten de
feiten wel in perspectief zien. Immigranten liggen een straatlengte achter op
autochtonen, maar eerdere generaties autochtonen laten zij al ruimschoots hun hielen
zien. In 1970 had 50 procent van de Nederlandse beroepsbevolking alleen lager
onderwijs gedaan. Nu is dat: 40 procent vbo/mavo, ruim 40
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een opleiding op middenniveau en een dikke 20 procent hbo/wo.
In veertig jaar tijd voltrok zich, geholpen door economische groei en gestage
welvaartsstijging, een onderwijsrevolutie die nieuwe generaties van kennis en
vaardigheden voorzag die voor hun ouders onbereikbaar waren. Een wonder eigenlijk.
Omdat we zo snel vergeten, zijn we geneigd ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen als een
helemaal nieuw probleem te zien. Onderwijssegregatie is ook een probleem, maar
echt nieuw is het niet. Nog midden jaren zestig, aan de vooravond van de
onderwijsrevolutie, was het lager onderwijs in de steden in wezen standsonderwijs.
‘Opleidingsscholen’ bereidden voor op hbs, mms, lyceum en gymnasium. Wie dat
niet haalde, kon altijd nog naar de mulo. ‘Volksscholen’ leverden daar hun beste
leerlingen aan, de betere gingen naar ambachts- en huishoudschool. Maar voor velen
was de lagere school eindonderwijs. Van ongedeeld onderwijs was geen sprake. Het
was stand bij stand. Alleen de elite en de allerbegaafdsten uit lagere milieus, mits
van het juiste, mannelijke, geslacht, drongen door tot hogeschool en universiteit en,
later, de hogere echelons van de samenleving. Zoals links in de jaren zestig
knarsetandend vaststelde: het onderwijs ‘reproduceerde’ de maatschappelijke
verhoudingen.
Die gesloten standenmaatschappij is niet meer. Te beginnen met de hbs in de
negentiende eeuw, slaagde het onderwijs erin ‘verborgen talent’ aan te boren. En de
samenleving leerde om mensen niet alleen op hun sociale afkomst - en, niet te
vergeten: sekse - te beoordelen en hun plaats in de maatschappij te wijzen.
Verdiensten, merites als intelligentie, kennis, vaardigheden, werklust, gingen ook
tellen. Niet dat de oude scheidslijnen van rang en stand helemaal verdwenen, maar
de meritocratie die uit de standenmaat-
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schappij groeide, deed ze wel vervagen. Die nieuwe nadruk op verdienste leidde de
voorbije eeuw tot dalen en stijgen op de maatschappelijke ladder. Vooral dat laatste,
want de economische ontwikkeling en veranderingen op de arbeidsmarkt hielden
niet in dat de een zijn emancipatie opeens andermans declassering was. Er kwam
zowel ‘more room at the top’ als een breed, druk krioelend maatschappelijk midden.
Everybody happy? Nee, van meet af aan had de meritocratie haar dissidenten.
Sterker, voor de man die de term muntte, de Engelse socioloog, socialist én edelman
Michael Young, was de meritocratie helemaal geen aanlokkelijk vergezicht, maar
een schrikbeeld. Zijn The Rise of the Meritocracy (1958) was een satire op ‘verdienste’
als grondslag voor maatschappelijke waardering. Een jaar voor zijn dood in 2002
riep hij in de Guardian nog recalcitrant: ‘Weg met de meritocratie’, en hij verbood
Tony Blair, aanhanger van het meritocratisch ideaal van individuele emancipatie,
met zo veel woorden om het m-woord te gebruiken.
Voor Young is de meritocratie een wrede manier om de maatschappij te ordenen.
De heerschappij der verdienstelijken vernedert de onvermijdelijke verliezers, mensen
met beperkte intelligentie en geringe schoolse vaardigheden. Voortdurend wrijft de
meritocratie hen in dat ze sukkels zijn. Zij hebben gefaald en weten het. Niet door
een speling van het lot, geboorte, maar door eigen tekortkomingen. De winnaars
daarentegen, de meritocratische elite, geloven zo in hun eigen voortreffelijkheid dat
zij zich, almaar inhaliger, steeds grotere rijkdommen toe-eigenen. De meritocratie,
kortom, is niet te rijmen met het gelijkheidsideaal, zij staat voor ‘kansengelijkheid’
en schrijnend ongelijke uitkomsten. Daarom liever de geborgenheid van rang en
stand, de veilige haven van de arbeidersklasse, dan dit gevecht met al zijn verliezers.
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Youngs ideeën hebben in de Britse standensamenleving steeds op aanhang kunnen
rekenen, zowel uit socialistische als conservatieve hoek. De Engelse filosoof John
Gray noemde Young daarom de ontwerper van een ‘reactionaire orthodoxie’, die
nog altijd als een dood gewicht op de Britse politiek rust. Volgens Gray miskende
Young dat toenemende sociale ongelijkheid het gevolg is van niet-selectief onderwijs.
Dat is namelijk niet bij machte om slimme leerlingen van nederige afkomst boven
hun milieu uit te tillen. Met als gevolg dat zij inmiddels minder kans maken dan
jarenlang het geval was, om in hun latere leven tot de betere banen door te dringen.
Communistenleider Marcus Bakker zei het al in de verhitte middenschooldiscussie:
nu arbeiderskinderen eindelijk ook naar het gymnasium kunnen, willen ze het
afschaffen!
Daar is het nooit van gekomen. In Nederland is de meritocratische idee ook altijd
minder omstreden geweest dan in Engeland. Na de voltooiing van de emancipatie
van de volksdelen in de naoorlogse jaren, was het de beurt voor individuele
emancipatie. Daarom kwam de Mammoetwet er in 1968. Latere pogingen om die
om te bouwen tot een radicaal middenschoolmodel verzandden uiteindelijk in de
jaren negentig in het compromis van de basisvorming. Toch slaat nu ook in Nederland
scepsis toe over de zegeningen van de meritocratic Die heeft alles te maken met de
massale immigratie sinds de jaren zeventig en de vooralsnog gebrekkige integratie
van die nieuwkomers. Het meritocratisch beginsel integreert niet, maar brengt een
gesegregeerde samenleving voort.
In Zwanger van segregatie zette Jan Latten veel sombere feiten op een rijtje. De
samenleving is aan het ‘uitsorteren’, waardoor we ‘soort bij soort’ en sociaal
nauwkeurig gelaagd in onze eigen buurten en wijken wonen, met elkaar

H.J. Schoo, Republiek van vrije burgers

300
op school en kantoor zitten, onder elkaar trouwen en er dezelfde levensstijl op na
houden. ‘Uitsortering’ verandert de open samenleving die we dachten te hebben
gekregen in een bastion van rangen en standen, met een ‘etnische’ onderklasse als
permanente bewoners van het souterrain. Daar cumuleren onderwijsachterstanden,
kwade kansen op de veeleisende, postindustriële arbeidsmarkt en lage in-komens.
Toenemende ongelijkheid en segregatie zijn ons voorland. Precies wat Michael
Young altijd al voorspelde.
Misschien is de meritocratie bezig aan haar eigen logica ten onder te gaan. Haar
leidend beginsel genereert niet langer sociale dynamiek, maar verfijnde ‘uitsortering’,
geen sociale mobiliteit, maar een nieuwe standenmaatschappij. Die stoelt weliswaar
niet op geboorte, maar op verdienste. Maar dat verschil is betekenisloos als
intelligentie, de belangrijkste bron van verdienste, inderdaad in hoge mate erfelijk
is. Met z'n allen hebben we dan, van de regen in de drup, een erfelijke
standenmaatschappij verruild voor een erfelijke meritocratie
Maar die vlieger gaat alleen op als onderwijs werkelijk verschil maakt, meer biedt
dan het ouderlijk milieu of wat leerlingen van elkaar of internet oppikken, en alle
talent rigoureus aanspreekt. En juist dat is intussen een twijfelachtige aanname, zoals
Martin Sommer in de Volkskrant al weken achtereen laat zien. ‘Soft’ onderwijs zoals
het ‘nieuwe leren’ maakt dat verschil niet, stelde de Engelse onderwijssocioloog
Michael Young (nee, geen vergissing of grap, de man heet werkelijk ook zo) vorige
week nog in NRC Handelsblad. Het belet getalenteerde kinderen van immigranten
om aan de beperkingen van hun milieu te ontsnappen. Het hoge woord moet er maar
uit: soft, niet-selectief onderwijs is anti-emancipatoir.
En antimeritocratisch. Onderwijs dat geen verschil
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maakt, is standsonderwijs en ‘reproduceert’ weer feilloos maatschappelijke
ongelijkheid. Het categoraal gymnasium voor de nieuwe geleerde stand, vmbo als
‘volksschool’ voor de nieuwe onderklasse, ‘middelbaar’ onderwijs voor het brede
maatschappelijke midden. Dit nieuwe oude standsonderwijs doet vooral, maar zeker
niet uitsluitend, kinderen van immigranten tekort, zowel de minder als de meer
getalenteerden.
Terwijl nieuwe scheidslijnen ontstaan, vervagen oude maar langzaam. Begin deze
week publiceerden het SCP en het CBS de nieuwe Armoedemonitor. Hij laat zien dat
armoede niet alleen allochtonen bovenmatig treft. In Noord-Nederland hebben zich
door de jaren heen pockets van ‘autochtone’ armoede gehandhaafd. Die
welvaartsachterstand drukt de schoolprestaties. Op zichzelf leiden betere
onderwijsprestaties niet tot verheffing van achtergebleven bevolkingsgroepen. Die
zegekar wordt door twee paarden getrokken: économie én onderwijs, werk én
‘cultureel kapitaal’.
Emancipatie is nog altijd mogelijk. Onderwijs, selectiever en veeleisender dan nu,
heeft daaraan nog een machtige bijdrage te leveren. Immigranten zijn nog lang niet
‘uitgesorteerd’ over de maatschappij. Uit de besten moet nog een elite worden
gevormd, uit de mindere goden goede vaklui waar de arbeidsmarkt om zit te springen.
Dat komt neer op wat Jacques de Kadt eind jaren dertig als dé taak voor de
sociaaldemocratie zag: het organiseren van ongelijkheid. Het moet en het kan.
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Nut en noodzaak van een nationale identiteit*
Identiteit is maar een glibberig begrip. De onvermijdelijke Huizinga vond dat al. Met
‘geestesmerk’, het woord dat hij voor identiteit meende te hebben gemunt - Abraham
Kuyper bleek hem te zijn voorgegaan -, wilde hij ook zeggen ‘dat de hoedanigheid
van een volksaard tenslotte met geen woorden te beschrijven is, dat men het merk
moet proeven op de tong’.1 Je herkent het meteen als je ertegenaan loopt, maar om
het te omschrijven, te preciseren, te meten is iets heel anders. ‘Volksaard’,
‘geestesmerk’, ‘nationaal karakter’, ‘natiebesef ‘, ‘identiteit’ - allemaal verwante,
elkaar overlappende, maar vage, enigszins duistere en omstreden begrippen. De
moderne sociale wetenschap heeft het er dan ook niet erg op: te
‘geesteswetenschappelijk’. In 1960 prepareerden de Amsterdamse psychologen
Duijker en Frijda een trend report over nationaal karakter, waarin ze het concept als
onbruikbaar van de hand wezen.2 De betekenis die ‘identiteit’ - niet helemaal hetzelfde
als ‘nationaal karakter’ - nu meestal heeft: onveranderlijke kern, onvervreemdbaar
wezen, is bovendien uit de nevelen van de Romantiek tot ons gekomen, samen met
‘essentie’ en ‘authenticiteit’. Onze domineesverlichting moest al weinig van die

*

Niet eerder in druk verschenen. Ingrijpende bewerking van een ‘lunchlezing’ over
(inter)nationale identiteit en buitenlands beleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken
(16 februari 2006). Geplaatst op de website van Waterland (maart 2006).
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zweverige Romantiek hebben: te Duits en duister.
Die domineesverlichting hield zich in de tweede helft van de achttiende eeuw
niettemin intensief met vaderland en natie bezig, zoals de Amsterdamse historicus
Niek van Sas laat zien in zijn recente synthese De metamorfose van Nederland.3 In
een jarenlang debat kruisten orangisten en patriotten de degens over het karakter van
de Nederlandse natie: de aanhangers van het oude, stadhouderlijke regime en de
voorstanders van een gemoderniseerde staat op basis van burgerlijke vrijheden en
van volkssoevereiniteit. Wie de volkssoevereiniteit omhelst, ontkomt er niet aan vast
te stellen wat dat volk nu eigenlijk is, wat ‘eigen en vreemd’ is, waar het vandaan
komt en waar het heen gaat. Dat debat en de daarmee verbonden ‘vaderlandscultus’
politiseerden de natie en gaven haar een prominente plaats in het bewustzijn van de
burgerij. Zoals Van Sas schrijft: ‘In het complex van bindingen en loyaliteiten, het
coördinatenstelsel van elk individu, kreeg de natie in de tweede helft van de achttiende
eeuw een steeds hogere waarde, hoger vooral dan vorst en religie.’ En dan stad of
streek, die in het voorafgaande ‘coördinatenstelsel’ nog hoog reikten. Een
‘algemeen-Nederlands besef’, op zich niet nieuw, werd door debat en cultus ‘verbreed
en verdiept’.
Van Sas' subtiele behandeling van het Verlichtingsnationalisme maakt duidelijk
hoe dit debat uiteindelijk tot vergaande overeenstemming leidde over de grondslagen
van de moderne Nederlandse natiestaat - waarbij de triomferende patriotten
uiteindelijk ook hun gezworen vijanden, de orangisten, die na de inval van de Fransen
en het uitroepen van de Bataafse Republiek buiten de orde werden geplaatst, weer
toelieten tot de nieuwe nationale gemeenschap die in die lange politieke strijd vorm
kreeg. Het kosmopolitisme dat het Franse Verlichtingsdenken kenmerk-
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te werd gematigd door de ‘nationalisatie’ van universele beginselen als het streven
naar kennis, deugd en geluk. Maar de gedachte dat burgerschap tevens
wereldburgerschap inhoudt, bleef daarbij overeind. Via de tussenstations van de
Bataafse Opstand en de Franse tijd kreeg de nieuwe consensusopvatting over de
eenheid van land en volk ten slotte in 1815 ook een passende staatkundige gestalte
door de aanvaarding van de Grondwet van het wederom soevereine Verenigd
Koninkrijk. De gewestelijke autonomie, kenmerkend voor de oude Republiek, was
al in de Franse tijd ingeperkt, de gelijkheid voor de wet van alle burgers was toen
ook al afgekondigd, ook voor katholieken en protestantse dissenters. Zelfs de joden
werden, ondanks ‘Bataafse mythe’ en aarzelingen bij de ‘echte’ Bataven4, in het
nationale plaatje ingepast.5 De beginselen van de moderne rechtsstaat maakten een
‘inclusief’ burgerschap en natiebesef mogelijk, waarin religieuze of lokale loyaliteiten
geen allesoverheersende rol meer speelden. Na een lange periode van politisering
verwierf de natie zo eigenlijk al rond 1800 een onomstreden, bovenpartijdige status.
Volgens Van Sas is dit ongedeelde natiebesef, dat continuïteit zocht en vond bij
Middeleeuwen en Gouden Eeuw, nooit meer echt geweken. Zelfs het jarenlange
touwtrekken over de Nederlandse identiteit, waarmee de emancipatiestrijd van de
gereformeerde en katholieke ‘volksdelen’ gepaard ging, ondermijnde de eenheid
niet. Terwijl de liberalen politiek-maatschappelijk domineerden en zich opwierpen
als de hoeders bij uitstek van de rond 1800 gevestigde nationale consensus, deden
de gereformeerden, in een geest die zich tegen de Franse Revolutie en de idee van
de volkssoevereiniteit keerde, een poging de natie een calvinistische signatuur te
geven. Uiteindelijk namen zij
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genoegen met het isolement van hun ‘soevereiniteit in eigen kring’. Ook
rooms-katholiek Nederland voegde zich op den duur in een nationaal regime van
relatieve autonomie voor de onderscheiden volksdelen.
Op grondslag van de Pacificatie van 1917 kreeg de autonomie van de volksdelen
tot in het absurde organisatorisch gestalte in de zuilen. Volgens sommigen maakten
de verzuiling en haar ‘morele federalisme’, zoals Gertrude Himmelfarb het in ander,
Amerikaans, verband heeft genoemd, een einde aan de een eeuw oude consensus
over de natie.6 Maar Van Sas ziet geen noemenswaardige tegenstelling tussen de
verzuiling en de verdere ontwikkeling van de Nederlandse natiestaat en een
‘vaderlandse’ identiteit. Verzuiling en acceptatie van de natiestaat zijn bij hem twee
zijden van dezelfde medaille. Van Sas' positie verschilt hierin vrij radicaal van die
van E.H. Kossmann. ‘Onze enige echte public historian’ achtte de verzuiling als
verschijnsel nauwelijks van belang en vond bovendien dat nationale identiteit niet
veel meer was dan een ‘enorme kwal op het strand’ waar je het beste met een enorme
boog omheen kan lopen.
Niettemin betekende de verzuiling een verzwakking van de gevestigde
liberaal-nationale consensus. Op grondslag van een ‘vanzelfsprekende’ nationale
identiteit met universalistische inslag koesterden de volksdelen hun particularistische
groepsidentiteiten en loyaliteiten, ieder met hun eigen ‘vaderlandse geschiedenis’.
Toen Huizinga midden jaren dertig Nederland's geestesmerk schreef, deed hij dat in
feite als vertegenwoordiger van de eertijds dominante, de staat en de buitenlandse
politiek bestierende, conservatiefliberale, vanzelfsprekend christelijke en - dat hoorde
er onvermijdelijk ook bij - orangistische burgerij. Zijn vaderlandsliefde was
bovenpolitiek, pretendeerde dat tenminste
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te zijn. In de hogere burgerij zag hij de ruggengraat van de natie en de drager bij
uitstek van ‘Nederlandse’ waarden als burgerlijkheid, gematigdheid en openheid.
De evenredige vertegenwoordiging, die tegelijk met het algemeen mannenkiesrecht
in 1917 was ingevoerd, moest het bij hem genadeloos ontgelden. Dat stelsel
bevorderde in zijn ogen hokjesgeest en een kleinzielige partijdigheid, ongeschikt om
een ‘Nederlandse volkseenheid’ te schragen, noodzakelijk om de dreiging uit het
Oosten het hoofd te bieden.
Huizinga's smeekbede richtte weinig uit. Voor de Tweede Wereldoorlog kwam
de door hem gepropageerde nationale eenheid niet tot stand - hoewel zij een eind
weegs vorderde met de geleidelijke incorporatie van de SDAP in het bestel. Tijdens
de Bezetting kwam het er ook niet van en al evenmin na afloop van die ‘nationale
beproeving’. Althans niet meteen. Want al hamerden vernieuwers van diverse snit
nog zo op de noodzaak van nationale vernieuwing en eenheid, de ‘doorbraak’ kwam
er niet. De ‘soevereine’ volksdelen zetten zich schrap tegen het opgeven van hun
geprononceerde groepsidentiteiten en restaureerden het zuilenbewind. Ter illustratie
van de confessionele afwijzing van een nationale identiteit roept S.W. Couwenberg
een uitspraak van de naoorlogse ARP - leider Bruins Slot in herinnering: ‘Wat ons
als Nederlanders bindt, is zuiver negatief van aard, te weten de erkenning van elkaar,
ieder in zijn bijzondere eigen aard, en het vinden van een vorm van samenleving die
alle ruimte laat voor het beleven van die verscheidenheid en dus afziet van iedere
poging haar onder één nationale noemer te brengen.’7
De hernieuwde zuilenheerschappij zou tot midden, eind jaren zestig duren. Het
corporatistische bestel ontfermde zich over de wederopbouw en voltooide de
emancipatie van de volksdelen. Die inspanningen en de welvaartsgroei
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mondden uit in een ‘volkseenheid’ die de georganiseerde solidariteit van een juweel
van een verzorgingsstaat mogelijk maakte. Eind goed, al goed? Kwam na het
intermezzo van de verzuiling een naadloze nationale identiteit tot stand, een nieuw
vaderlands gevoel op grondslag van de verdelende rechtvaardigheid van de
verzorgingsstaat? Regelmatig is gewezen op de nationalistische inslag van het
‘verzorgingsstaatpatriottisme’ en het ‘verzorgingsstaatsocialisme’ à la Den Uyl,
bijvoorbeeld door J.L. Heldring. Maar toen in de jaren zestig de scheidslijnen tussen
de volksdelen eindelijk grotendeels wegvielen, brak ‘het nationale’, zoals Huizinga
het had genoemd, weer niet onbelemmerd en onbekommerd door. Integendeel, ‘het
postnationale’ drong zich krachtig naar de voorgrond. In sommige opzichten leidde
de terugkeer van een universalistisch kosmopolitisme zelfs tot scherpere breuklijnen
- tussen ‘elite’ en ‘volk’ - binnen de Nederlandse natie dan die welke tijdens de
verzuiling de ‘volksdelen’ gescheiden hadden gehouden.
Op termijn werd de Tweede Wereldoorlog alsnog het grote omslagpunt. Hans
Blom, de directeur van het NIOD, heeft de roerige jaren zestig ‘een verlate en
verhevigde reactie’ op de oorlog genoemd.8 De ‘zestigers’ verbonden radicale
consequenties aan het vermeende ‘falen’ van hun ouders, de oorlogsgeneratie.
Nationaal gevoel, de natiestaat met zijn potentieel voor nationalistische wanen en
uitwassen en altijd op zijn minst onder de oppervlakte sluimerend racisme, zouden
toen onbeheersbare gevaren hebben gegenereerd. De natiestaat sluit buiten, is
exclusief, daarom is ieder nationaal sentiment of een krachtige nationale identiteit
ten diepste verwerpelijk. Hans Righart, historicus en sixtiesadept, was een exponent
van deze al snel heersende richting. Enerzijds ontkende hij het bestaan van
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een nationale identiteit - daarvoor had de verzuiling te veel verdeeldheid gezaaid.
Anderzijds zag hij haar als een gevaar en bovendien als overbodig.9 Internationalisme
en een Europese identiteit wenkten. Na de neergang van de zuilen, waaraan we
collectieve identiteiten hadden ontleend, kon Nederland probleemloos opgaan in een
verenigd Europa, dat op haar beurt een volgzaam filiaal zou worden van ‘de
internationale gemeenschap’.
Zo volgde op de relativering van de nationale identiteit door de verzuilde elites
haar afwijzing door een nieuwe, postverzuilde elite. In deze wending is desondanks
moeiteloos historische continuïteit te ontwaren. De Nederlandse identiteit combineert
nationale ‘eigenaardigheden’ met een gooi naar het wereldburgerschap, fuseert
particularisme met universalisme, het nationale met het bovennationale. Misschien
is deze dubbelzinnigheid wel haar ‘wezen’ - en gaat het mis als het evenwicht tussen
beide bestanddelen, particularisme en universalisme, verstoord raakt en een van beide
gaat overheersen, zoals na 1970 gebeurde. De progressieve elite van ‘zestigers’ die
toen de dienst ging uitmaken in Nederland, politiseerde de natie in negatieve zin met
haar kosmopolitische vlucht naar voren en afkeer van het ‘klootjesvolk’. Anders dan
de nieuwe elite hechtte dat wel waarde aan het vaderland - als intussen
vanzelfsprekende ‘cultuurnatie’ en als verzorgingsstaat. De historicus Joh.S. Wijne
noemde de verzorgingsstaat ‘het vaderland van de gewone man’.
Ook het elitaire postnationalisme bevatte opvallende nationalistische elementen,
deels afkomstig uit de liberaalnationale traditie: de hovaardige gidslandgedachte,
tolerantie en openheid als bijzondere nationale deugden, Nederlands morele
voortreffelijkheid, onbaatzuchtigheid en opofferingsgezindheid. Daarbij voegden
zich naadloos de
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‘verworvenheden’ van de jaren zestig. De voorbeeldige verzorgingsstaat, een
libertijnse moraal die we een ‘achterlijke’, vaak bekrompen geoordeelde wereld als
superieur voorhielden, het afzweren van ieder conservatisme, de spectaculaire
neergang van het georganiseerde christendom, ‘narco-chauvinisme’, het
kampioenschap ontwikkelingshulp. Nee, geen nationale sentimenten alstublieft, maar
bij de aanblik van al dit tafelzilver zwol toch ook de postnationale borst van nationale
trots. Het brengt het woord van Peter Sloterdijk in herinnering dat ‘het kosmopolitisme
het provincialisme van de verwenden is’.
In deze context passen ook het cultuurrelativisme en multiculturalisme van de
babyboomgeneratie in de omgang met immigranten. Wie een nationale identiteit
verwerpt, is haast wel verplicht om nieuwkomers hun gang te laten gaan. Hier geen
laïcité en républicanisme, om immigranten mee in te burgeren, geen dwingende
taalpolitiek of kordate Amerikanisering via de arbeidsmarkt. Wel een goedertieren,
‘waardevrije’ verzorgingsstaat, tolerantie grenzend aan onverschilligheid, en oudergewoonte - soevereiniteit in eigen kring. Maar misschien was de verborgen
agenda wel dat immigranten als vanzelf zouden vallen voor de onweerstaanbare
verleiding van onze nationale voortreffelijkheden.
Het afwijzen van een geprononceerde, gearticuleerde nationale identiteit door de
postverzuilde elite heeft in het nieuwe millennium tot een dubbele politieke crisis
geleid, met ingrijpende consequenties voor het Nederlandse zelfbeeld en internationale
imago. Eerst het failliet van het multiculturalisme en de opkomst van het populisme,
vervolgens een luidkeels ‘nee’ tegen de Europese Grondwet. Met enige kwade wil
kan aan beide echecs als derde deconfiture worden toegevoegd: de teloorgang van
de vrijge-
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vochten Nederlandse sixties. Onze maniakale antiburgerlijkheid heeft geleid tot
wijdverbreide onmin - ook in het buitenland - over onze publieke slonzigheid en een
gebrek aan ‘normen en waarden’. De eerste twee kwesties hebben gemeen dat de
elite op weg naar haar postnationale bestemming het voetvolk verloor. Had de
natiestaat voor de nieuwe postnationale elite geen speciale betekenis meer, geen
positieve lading, voor de ‘gewone man’ is hij juist het gekoesterde vaderland, vooral
als verzorgingsstaat, maar ook als vanzelfsprekende cultuurnatie. Wie dat bedreigt
moet op afkeer en afwijzing rekenen. Politiseerde in de achttiende eeuw de elite het
vaderland, dezer jaren wordt die rol vervuld door ‘het gemene volk’. De Opstand
der Burgers van 2002 en het afwijzen van de Europese Grondwet in 2005 wezen de
postnationale identiteitsconceptie scherp terug.
Populisme, antimulticulturalisme en het wegstemmen van de Europese Grondwet
maken een renaissance van het nationale en een nieuwe verhouding tot Europa en
de rest van de wereld noodzakelijk. Immigratie, voortgaande Europese integratie,
internationalisering en globalisering leidden niet tot de geleidelijke ‘opheffing’ van
Nederland, maar vragen veeleer om de terugkeer van het nationale. Ook het ‘elitaire’
immigratie- en integratiedebat à la Paul Scheffer en de broeierige contemplatie op
literaire en historische canons maken dit punt. Internationalisering en mondialisering
vereisen een nieuwe balans tussen nationaal burgerschap en wereldburgerschap in
de nationale identiteit. Een vergelijkbare paradox signaleert Van Sas gedurende het
vierde kwart van de achttiende eeuw, toen de universele ambities van de Franse
Verlichting Nederland tot een nationale interpretatie en verwerking ervan brachten.
Het is nu niet anders. De vaderlandse identiteit kan niet
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definitief naar de schroothoop van de geschiedenis, maar vergt een nieuwe
plaatsbepaling en inhoud: wie zijn we, waar gaan we naartoe, waaraan moeten
nieuwkomers zich aanpassen, hoe moeten wij ons voegen in een dynamische
internationale omgeving? Het zijn eigenlijk dezelfde vragen die aan de orde waren
in de vaderlandscultus aan het einde van de achttiende eeuw. Men kan veel zeggen
over die tijd, maar niet dat de toenmalige elite haar taak niet ernstig nam. Van
intellectuele verwaarlozing van ‘de natie’, zoals de afgelopen decennia, was geen
sprake. Het huidige debat moest conceptueel praktisch bij nul beginnen en schreeuwde
om nieuwe begrippen en woorden, besmet ‘als volk’, ‘natie’ en ‘vaderland’ nu
eenmaal zijn geraakt. Van toenadering van ‘postnationalisten’ en ‘neonationalisten’,
zoals toentertijd van ‘patriotten’ en ‘orangisten’, is vooralsnog ook nog geen sprake.
Overigens geldt zulks niet alleen voor het kleine Nederland: het grote Amerika heeft
er evengoed last van, getuige bijvoorbeeld Samuel Huntingtons even monumentale
als geprangde Who Are We?10
‘Nationale identiteit’ zal door het lopende debat niet als bij toverslag een
ondubbelzinnig begrip worden. Het blijft even glibberig en ongrijpbaar als het was,
het bestaat wel en niet - zie Huizinga. Die vaststelling roept een nieuwe vraag op.
Als nationale identiteit zo ongrijpbaar is, kneedbaar, omstreden, open voor discussie
- waarom moeten we er dan zo nodig een hebben? Wat heb je eraan als het helemaal
niet onveranderlijk en onvervreemdbaar is en zijn beloften dus niet waarmaakt?
Hebben de ontkenners dan toch gelijk gehad? Begin er niet aan, we kunnen prima
zonder. Je hebt niets aan zo'n tijdelijk, krakkemikkig onderkomen.
Daartegenover staat dat (nationale) ‘identiteit’ psychologische en sociale doelen
dient. Het begrip is een nuttig
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cognitief schema, een manier om complexiteit te reduceren en greep op de sociale
werkelijkheid te krijgen. Zonder zulke schemata is de (sociale) werkelijkheid een
empirische rijstebrijberg: oeverloos, contourloos, ongestructureerd. Bovendien sluit
het identiteitsbegrip aan bij alledaagse ervaringen. Het ‘verklaart’, zeer nadrukkelijk
tussen aanhalingstekens, waarom wij, ondanks evidente onderlinge verschillen,
verdacht veel op elkaar lijken. Zozeer zelfs dat we elkaar in den vreemde onmiddellijk
als Nederlanders herkennen. Dat moet ergens door komen. De tegenkant is natuurlijk
dat anderen ons ook meteen als Nederlanders herkennen. Identiteit markeert het
‘verschil met de ander’, zoals Carry van Bruggen schreef, collectief en individueel:
‘ik’ naast of tegenover de anderen; ‘wij’ naast ‘zij’. Zonder zulke begrenzingen is
alles amorf.
Groepsidentiteit biedt ook een emotioneel tehuis, a sense of belonging. Dat benauwt
vaak, maar helemaal zonder is ook weer erg schraal. Daarbij komt dat onze nationale
identiteit - wat die ook moge inhouden - zo ongeveer de enige overgebleven
collectieve identiteit is geworden. De andere verdwenen allemaal grotendeels met
de ontzuiling. Verwant hieraan is de charme van historische ‘continuïteit’ in het
identiteitsbegrip, met alle psychologische voordelen van dien: het leven begint en
eindigt niet met jou, of met ons. Je maakt deel uit van een groter geheel, een mars
van lotgenoten en generaties. Verder is nationale identiteit pasmunt in het
internationale verkeer, een handzaam label. Inderdaad: een merk, steunend op de
beeldtaal van simpele, krachtige iconen. In het geval van Nederland: kaas, tulpen,
molens, dijken, fietsen, bier, hasj, hoeren. Clichés die onze werkelijkheid meestal
op gênante wijze tekortdoen, helaas. Maar wie er niet over beschikt, doet er een
moord voor. De sociale waarneming gebruikt nu een-
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maal simplistische representaties. Benauwend, maar onmisbaar. Zonder zulke
symbolen ben je een nobody op het wereldtoneel, dat in toenemende mate een markt
is, waar dan ook de wetten van de markt heersen.
Net als identiteiten zijn merken niet statisch: periodiek worden ze opgefrist, met
nieuwe waarden geladen. Althans, tot op zekere hoogte. Wij construeren onze
identiteit dan wel in een onderonsje zonder einde, maar we kunnen haar niet helemaal
naar believen ‘projecteren’. Er zijn grenzen aan haar maakbaarheid. De Bataafse
mythe hield stand totdat de moderne wetenschap haar ondermijnde. Het
verzorgingsstaatpatriottisme stevent op haar uiterste houdbaarheidsdatum af. Maar
ook ‘anderen’ - de overgrote meerderheid van de wereldbevolking dus - gaan over
óns zelfbeeld. Dat is daarom zowel een ‘lamp’ als een ‘spiegel’, waarin ‘hun’ beeld
van ‘ons’ wordt opgevangen - en opgenomen. ‘Wij’ zijn ook wat ‘zij’ in ons zien en daar hebben we betrekkelijk weinig invloed op. ‘Nationale identiteit’ is niet wat
het pretendeert te zijn. Als zo'n wezen, essentie, harde kern, ‘merk’ echt bestond,
dan zou het zich immers moeiteloos kenbaar maken en hoefde Rita Verdonk niet
bijna korzelig te zeggen dat we nu eindelijk eens moeten vaststellen wat onze identiteit
is.
Identiteit is niet ‘gegeven’, maar een sociale, historisch bepaalde constructie, een
werkhypothese over onszelf. Dat iets ‘geconstrueerd’ is, ‘mensenwerk’, maakt het
overigens niet gekunsteld - ook het sociale bestaat echt. Het houdt wel in dat we er
steeds heftig over zullen discussiëren en strijden. Dat is ook wel gebleken. Identiteit
is net als de geschiedenis zelf ‘een discussie zonder einde’, zoals de Utrechtse
historicus Geyl zijn studieobject ooit typeerde. Onze achttiende-eeuwse voorzaten
wisten dat al. Wij moesten er met vallen en opstaan weer achter komen.
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Kamer met uitzicht*
Onverhoeds ben ik in het LUMC beland, het Leids Universitair Medisch Centrum.
Vanuit de trein gezien ligt het er altijd wat desolaat bij, op een koopje neergezet, niet
voor ‘de mooi’.
Van binnen naar buiten kijkend, zoals ik nu doe, is het andere koek. Niet dat het
gebouw plotseling aardig wordt - met de beste wil van de wereld niet. Wel zie je nu
plotseling de onvermoede kleine pracht van een ‘luchttuin’. Kijkgroen, want er is
niemand te bekennen.
Het mooiste is het uitzicht. Ik kijk naar het zuidoosten. De vreugde van het uitzicht
op de duinen heb ik nog te goed.
In de verte - nou ja - zie ik de skyline van Rotterdam, op armlengte ook die van
Den Haag. Binnen de kortste keren ben je de sidewalk superintendent, zoals de
Amerikanen het noemen, van de halve Randstad. Stoepopzichter, tevens beste
stuurman aan de wal.
Hé, wat staat daar toch? Rijden de treinen trouwens wel op tijd, het boemeltje naar
Den Haag Centraal en die snelle jongen naar Hollands Spoor? De Thalys zoeft
arrogant voorbij; hij verwaardigt zich niet om in het ‘onbeduidende’ Leiden te stoppen.
Gisterochtend en -avond waren er nog gierzwaluwen aan de hemel: onhoorbaar,
want geen enkel geluid van bui-

*

Uit: de Volkskrant, 28 juli 2007.
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ten dringt in mijn kamertje door. Ook de treinen passeren in de ‘stilte’ die wordt
bezet door het gezoem van de luchtbehandelingsinstallatie. Iemand liet het
ventilatierooster afplakken om verlost te zijn van een ijzige luchtstroom. Wil ik iets
veranderen? Het papier weg, waardoor het misschien stiller wordt?
Ik heb besloten alles te nemen zoals het is. Radio 1 stoort, zodat ik verstoken ben
van radionieuws. Moet ik op de bel drukken en vragen of er iets aan te doen is? Een
ander toestel, repareren? Ach nee, het nieuws bestaat toch maar uit die al het andere
overwoekerende Tour de France. Maar belangrijker is dat je iets vraagt wat dit type
organisatie, hoe voortreffelijk ook, niet goed aankan.
Eergisteren vulde ik maaltijdbriefjes in: ontbijt, een broodmaaltijd, avondeten.
Keurig allemaal. En vegetarisch, en multiple choice: bouwstenen waarmee je je eigen
diner samenstelt. Maar gisteren kwam ik erachter dat wat ik toen aankruiste, pas voor
vandaag is bestemd. Eerder lukt kennelijk niet.
Is de keuken soms geoutsourcet, misschien wel naar Noord-Duitsland? Zulke
dingen gebeuren. Hoe dan ook, het avondeten is uitstekend. Daarom wil ik graag
geloven dat het LUMC gewoon nog een goede instellingskeuken heeft.
Mobieltjes, het stond in de krant, zijn steeds vaker toegestaan in ziekenhuizen.
Het argument voor een verbod was altijd dat ze konden interfereren met gevoelige
medische apparatuur. Dat blijkt niet langer geldig, als het dat ooit al was. Toch zijn
mobieltjes hier verboden. Men wil al dat gebel, overal en altijd, gewoon niet. Maar
er worden oogjes dichtgeknepen, tot ergernis van de preciezen.
Iedereen is heel lief en zorgzaam. Toch valt op dat de puntjes soms pinnig op de
i gaan. De tijdstippen waarop je
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al tien jaar je medicijnen inneemt, deugen opeens niet - al zegt een ander weer: lekker
zo laten. Geen kruisjes gebruiken op de maaltijdformulieren, het moeten streepjes
zijn!
Voor wie bestaat dit soort ‘bureaucratie’ eigenlijk? Is het om de passant, de
buitenstaander, zijn positie in te wrijven en mores te leren? Zo'n initiatierite speelt
vast een rol, een inburgeringscursus waarin ‘gelijkheid’ voorop staat. Gelijke
monniken, gelijke kappen is tenslotte de wapenspreuk van de Nederlandse
gezondheidszorg. Niemand beeldt zich hier iets in.
De kleine ‘bureaucratische’ preoccupaties hebben ook met gelijkheid te maken,
althans met de geringe machtsverschillen tussen de meeste werkenden in de
gezondheidszorg. Waar geringe machtsverschillen zijn, is regelzucht - niemand op
de werkvloer kan immers zijn zin doordrijven en dingen simpelweg naar zijn hand
zetten. Regels bloeien in een egalitaire omgeving.
Alleen iemand met een uitzonderlijk hoge status - eigenlijk anathema in een
republiek van gelijken - kan daar doorheen breken. In het academisch ziekenhuis is
dat de professor. Met het toverstafje van zijn aanzien bedingt hij uitzonderingen en
overwint hij bureaucratische obstakels. De professor is er niet, kreeg ik te horen toen
ik mij hier woensdag meldde. Dat bleek reuze mee te vallen. Vanaf zijn verschijning
open den zich zeeën en liepen we over water. In een ‘ideaal’ systeem hoort zulks
niet, personen die alle verschil van de wereld maken. Maar geen systeem is ideaal,
en dan is dat statusverschil een heel nuttige hefboom.
De liefde tot de bureaucratie is niemand aangeboren. Eerder denken we van meet
af aan dat we zo bijzonder zijn dat voor ons een uitzondering moet gelden. De
bureaucratie is voor de anderen, de ‘goede koning’ voor ons. Maar
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bureaucratie moet, ze is het uitvoerend comité van rechtsstaat en verdelende
rechtvaardigheid. Schaf haar af, voer ‘maatwerk’ in en je krijgt willekeur, het recht
van de sterkste.
Een paar uurtjes, hooguit, dacht ik hier te zijn. Als het tegenzit, worden het wel
vier weken. Ik ben dus ‘met ziek’, zoals Jan Cremer dat treffend heeft genoemd.
Vanuit mijn kraaiennestje hou ik alles voor u in de gaten. Gierzwaluwen heb ik
vandaag, vrijdag, niet meer gezien. Misschien zijn ze wel weer weg, hun seizoen
loopt af.
Ik zal morgen opnieuw kijken. Horen doe ik ze dit jaar in elk geval niet meer.
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