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Ten slotte rto
Nederland is in de greep van angst. In februari zoo5, kort
na de moord op Theo van Gogh, constateerde Geert

Mak in Gedoemd tot þwetsbaarheid dat'angst het centra-

le element in het Nederlandse wereldbeeld flijkt] te wor-
den . Ook cDA-voorman Maxime Verhagen constateerde

op dat moment in ¡¡Rc Handelsblad een omslag in de

stemming in het land: 'Bezorgdheid en angst heersen in
de samenleving. Nederland heeft zijn onschuld verloren,

lijkt in een identiteitscrisis te verkeren, bevindt zich in
een vacuüm en zoekt nâar een nieuwe richting. \ùØe be-

seffen dat niet alles kan, dat tolerantie niet oneindig is en

dat een multiculturele samenleving niet altijd zaligma-

kend is. Meer en meer beginnen we in teziendat indivi-
dualisering, respecdoos gedrag, radicalisme en terrorisme

de consequenties zijn vanzo veel vrijblijvendheid.'
Sindsdien is de angst niet minder geworden. Zo be-

schuldigde minister Ella Vogelaar eind zooT de Kamer-
leden Geert \Wilders en Rita Verdonk ervan 'een gevoel

van onveiligheid' te creëren. Daartegenover stelde de

Amsterdamse hoogleraar Meindert Fennema in ¡¿Rc

Høndelsblad dat 'politieke correctheid [is] vervangen

door een politiek van de angst, maar met hetzelfde re-
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sultâat: er is een algemeen gedeelde wens om de toon
van het debat te matigen en vooral om geen dingen meer
tezeggendie moslims zouden kunnen kwetsen. Univer-
siteitshoogleraar Louise Fresco constateerde in februari
zooS in haar eerste column in dezelfde krant, na terug-
keer van een lang verblijf in Italië, dat Nederland leek te

lijden aan een 'collectieve depressie', 'een onuitgespro-
ken maar daarom nog niet minder overtuigend gevoel

dat het nooit meer goedzalkomen. Iedere gebeurtenis is

een bewijs van dit gevoel, ofhet nu de ontmantelingvan
¡nN Amro is, of de komst van Poolse werknemers.'

Ook buiten de kringen van opinieleiders ontwaart
men angst. Gijs de Jong, internist te Dordrecht, stelt in
een ingezonden brief aan Thoana in maart zooS:

ontslagrecht ook niet eens op de schop? \Wie, behal-

ve de bedenkers, gelooft dat je meer banen laijgt
door mensen sneller te ontslaan? Kortom, de burger
voelt dat hij de greep op het leven verliest en dat het
alleen maar erger wordt. Dit betekent angst voor
verlies van identiteit en perspectief Die angst moet
buiten de deur gehouden worden. Dat kan met la-

waai of met een andere blilaemafleider.

Het overheersende gevoel is angst. Angst voor ter-

rorisme en islam. Maar dat is niet alles. Er zijn die-

pere angsten die deze angsten voeden. Mensen zien

hun buurt veranderen en niemand van de autoritei-
ten wil daar naar luisteren. Internet maakt veel mo-
gelijk maar verkleint en versnelt de wereld ook zoda-

nig dat het veel mensen boven het hoofd groeit. De
euro zou het leven niet duurder maken. Iedereen

weet dat het inkomen door z,zo gedeeld is, maar

veel prijzen niet. De globalisering zou een zegen zijn.

\Øat mensen ervan zien is dat banen verdwijnen en

dat alle producten uit China of India komen. Om
'ons nog beter van dienst tezrlri verdwijnen veel be-

drijven achter een callcenter. De ¡¡N Amro leek een

respectabele bank. Een aantal maanden later is hij
verkocht, en de verantwoordelijken plengen niet
eens krokodillentranen op weg naar de bankwaar zij

hun geld hebben staan. En waarom nemen we het

Zoals blijkt uit de opsomming van de opmerkzame in-
ternist uit Dordrecht, kunnen die angstbeelden vele vor-
men aannemen. Maar er is wel een patroon in te ont-
dekken. De belangrijkste is de angst voor culturele
overheersing door buitenlanders, de Marokkanen, de

Türken, de moslims, fundamentalisten en terroristen.
En dan is er, ten ñveede, de angst voor het gevaar van

binnenuit, voor de vijfde colonne van kosmopolieten en

multiculturalisten, voor de taboes van de linkse kerk en

de verweking yeÍooÍzaakt door het cultuurrelativisme.
Ten slotte is er de angst voor economische gevaren: de

buitenlandse (maar overigens ook de door Angelsaksi-

sche mores gecorrumpeerde binnenlandse) beleggers, de

grote graaiers, de managers van hedge- en priuate equity-
fondsen, en meer in het abstracte ook de globalisten, neo-
liberalen en marktfundamentalisten.

In reactie op die gevaren zrln de laatste jaren in Neder-
land de luiken hardhandig dichtgegooid. De immigratie-
wetgeving is aangescherpt en ongewenste buitenlanders

worden uitgezet. Degenen die binnen mogen blijven
wordt voorgehouden dat ze zich moeten aanpassen aan

de Nederlandse identiteit. \Wie de vraag opwerpt of er

wel zoiets bestaat als 'de' Nederlandse identiteit, wordt
weggehoond als kosmopoliet zonder oog voor het hou-
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vast dat de natie biedt en weggezet als cultuurrelativist
die zich onttrekt aan de canon van de vaderlandse ge-

schiedenis. En de mensen die zien hoe rijk Nederland is
geworden van zijn internationale economie, constateren

tot hun verbijstering dat het economisch isolationisme

hoogtij viert. Nederland is in een paar jaar tijd veranderd

in een inzichzelf gekeerd, geborneerd, angstig land.

Ondertussen is het lang niet altijd helderwie er bang is,

voor wie ofwat men bang is, of door wie men bang wordt
gemaakt. Eén ding is evenwel zeker: de angsten waaroyer

zoveel gesproken wordt, z\n nietvanzelfsprekend ook de

angsten die onder de bevolking leven. Uit de cijfers van

het Sociaal en Cultureel Planbureau uit zoo7, gepubli-

ceerd in D e s o c ia le s tøat uan Ne d.er land, blijkt bijvoorbeeld

dat sinds r99, nognooit zo weinig mensen zich onveilig
hebben gevoeld. Risicomijdend gedrag, zoals 's avonds

binnen blijven of omlopen voor gevaarlijke plekken,

komt steeds minder voor. Ook de angst voor terroristi-
sche aanslagen neemt al Volgens onderzoek van de Na-
tionale Coördinator Terrorismebestrijding naar de'risico-
beleving van terrorisme' was in zooT slechts 16 procent

van de Nederlanders bang voor een terroristische aanslag,

terwijl het jaar ervoor nogzT procent daar bangvoorwas.
Nog maar rz procent vond terrorisme in het algemeen een

belangrijk punt van zorg, tegenover 29 procent in zoo6.

Ondanks deze geruststellende berichten is angst een

prominent thema in het publieke debat - in uitingen van

vooraanstaânde politici, in bijdragen op de opiniepagi-
na's, op radio en w, en in discussies op internet. Dit wijst
erop dat het in belangrijke mate om toegeschreven ang-

sten gaat, orn gevoelens van onzekerheid waaraan geap-

pelleerd wordt, om emoties die gemobiliseerd worden.

Kortom: is Nederland inderdaad bang, of wordt de

Nederlandse bevolking vooral bang gemaakt? \Wij den-

ken dat het laatste het geval is. Een onzekere elite maakt

andere mensen bang, zo luidt kort samengevat onze ver-
klaringvoor het angstige Nederland van vandaag. De be-

schuldigende vinger wijst uitdrukkelijk naar de Neder-

landse elite: de politici, volksvertegenwoordigers en

bestuurders; de leidinggevenden in de Nederlandse eco-

nomie; de spraakmakende gemeente in de media, in de

wetenschap en de cultuur. Als er ergens angst bestaat,

dan wel bl deze groepen, en met reden: de elite staat on-
der druk en is wanhopig op zoek naar een nieuwe missie

en een nieuwe rechwaardiging voor haar bestaan. Die
heeftzrl gevonden in het bestrijden van angst, niet haar

eigen, maar de angsten die aan de bevolking worden toe-

geschreven. In naam van de'gewone mensen' in'de oude

wijken is een xenofoob en nationalistisch programma

ontrold, waarmee de cultuur, de politiek en de economie

steeds verder van vreemde smetten vrij worden gemaakt.

De closing of the Dutch mind gaat met hoge kosten ge-

paard, niet alleen voor degenen die buiten de boot van de

natie vallen, maar uiteindelijk ook voor de Nederlandse

samenleving als geheel. \Wij menen dat Nederland zich

moet bevrijden uit de greep van dit klamme nationalisme

en opnieuw de luiken open moet zetten. Om dat te be-

werkstelligen is een koerswijziging nodig, een andere

toon in het debat, een nieuwe wind in de cultuur, een

open blik op de internationale economie. En, ten slotte:

een andere opstelling van de Nederlandse elite. In dit
boek laten we zien hoe Nederland in deze benauwde si-

tuatie terecht is gekomen, \Mat dâar de gevolgen van zyn
en hoe we opnieuw vorm en inhoud kunnen geven aan

een open samenleving.
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internationalisme een elitaire, parasitaire afrvijking.
Het derde beeld is dat van de speculerende kapitalist

die slechts uit is op rendement en geen enkele loyaliteit
kent jegens het object van investering. Hij heeft geen in-
teresse in de aard van de bedrijvigheid, de nationaliteit
van het bedrijt noch heeft hij respect voor de historie van

de onderneming. Kortetermijnwinst is al wat telt, en

daarvoor moet alles wijken. Bovendien wordt deze lust

tot rendementsmaximalisatie gepresenteerd als bij uit-
stek on-Nederlands: het is de buitenlandse belegger die

speculeert en zich bezondigt aan kortzichtigheid; de Ne-

derlandse belegger is trouw, bedachtzaam en geduldig.

Dergelijke beelden zijn geenszins onschuldig. Zijvor-
men de aanzet voor een radicale nationalisering van de

Nederlandse cultuur, politiek en economie. De Neder-

landse elite schermt met deze geyaren om zich vervol-

gens te kunnen presenteren als redder van het volk. Dat
is een eerder beproefde tacdek, die desastreuze gevolgen

met zich mee heeft gebracht. Om dit tij te keren, moe-

ten we eerst de beelden analyseren waarmee de elite de

wending naar het volk rechwaardigt.

Angstbeelden

Beelden zijn nimmer onschuldig. De metaforen die in
het openbare debat worden gehanteerd roepen emoties

op, en zijn ook bedoeld om de gemoederen van lezers,

luisteraars en kijkers in beweging te brengen. Met groei-

ende bezorgdheid hebben wij de afgelopen jaren geob-

serveerd hoe de beeld-, smaak- en opiniebepalende elite

in Nederland steeds vaker angstbeelden opriep. Steeds

weer wordt het beeld geschetst van de premoderne, exo-

tische en dus ook onvoorspelbare 'buitenlander'. De
buitenlander staat voor alles wat wij zelf niet zijn: hij is
premodern, wij modern of postmodern; hij is bebaard,

wij scheren ons; hij is gelovig, wi; zln seculier; hij is tri-
baal, wij sociaal; hij kent alleen eer, wij waarderen voor-
al verdienste; hij blaast zichzelf op, wij gaan in overleg.

Het tweede beeld is datvan degrenzeloze kosmopoliet;
het mobiele en flexibele personagevan de moderniteit dat

zich weinig tot niets gelegen laat liggen aan de lokale lo-
yaliteiten van de immobielen. Door de kosmopoliet weg

te zetten als 'reiziger zonder binding, als 'passant' en 'toe-

rist', en uiteindelijk als zelfhatende internationalist en dus

als 'landverrader', wordt aan alle vormen van internatio-
nalisme de normaliteit ontzegd. Nationalisme is normaal,

De buitenlander

Er is in Nederland een hoop veranderd sinds 1997, toen

Hans Janmaat veroordeeld werd voor de zin: ''SØij schaÊ

fen, zodrawij de mogelijkheid en de macht hebben, de

multiculturele samenleving af.' De angst voor buiten-
landers en voor de 'islamisering' van de Nederlandse

cultuur kan dezer dagen zonder enig voorbehoud uitge-

vent worden. Men hoeft niet verbaasd te ziln als er arti-
kelen in de k¡ant verschijnen, zoals dat van Volþsþrant-

columniste Nausicaa Marbe, waarin gewaarschuwd wordt
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voor 'de aanzwellende roep om de sharia, om eigen
"moslimrechten"' en waarin vooraanstaande politici er-

van worden beschuldigd 'de islamangst van de Neder-
landers' te bagatelliseren.

Een voorlopig hoogtepunt in de angst voor de islami-
tische allochtoon was de ophef rond de film Fitna van
Geert \Øilders. Naar aanleiding van de aankondiging
dat Fitna bijna gereed was voor vertoning, verklaarde

staatssecretaris Ahmed Aboutaleb: 'Die angst voor mos-

lims, die is er. Moslims moeten die niet bagatelliseren.'

Hij verweet \üØilders dat die juist op die angst inspeelde,

maar reageerde op zijn beurt onbevreesd: 'Laathemzljn
film maken. Laat hem me morgen zien, ik ben er niet
bang voor.' Ook de fractievoorzitters van regeringspar-

tijen en van de meeste oppositiepartijen verweten \Øil-
ders de angst voor moslims aan te wakkeren, en volgens

D66-leider Alexander Pechtold was 'Wilders zelf 'een

bange mad. Maar volgens \Wilders bewezen deze rcac-

ties juist zijn gelijk: 'Niet het kabinet-Balkenende ry
maar de angst voor de islam regeert in Nederland,' stel-

de Vilders in de Vo lþsþrant in januaÅ zoo8.

Je zou de angst voor de buitenlander het resultaat van

gewenning kunnen noemen. Fortuyn wist nog een schok

te veroorzaken toen hij waarschuwde tegen de islamise-

ring van Nederland. Theo van Gogh was volgens velen

eerder een Pietje Bell dan een Max Blokzijl toen hij mos-

lims bij herhaling geitenneukers noemde. Ayaan Hirsi
Ali werd een gerespecteerde stem in het debat, ook toen

ze Mohammed een perverse man noemde en opriep tot
algehele verwerping van de islam. Tegelijkertijd werden

de negatieve stereotypen van buitenlanders die journalis-

ten optekenden uit de mond van 'gewone' burgers steeds

meer als uitingen gezien van, wellicht weinig gepolijste,

maar juist daarom 'echte' en gerechwaardigde gevoelens

van onvrede. Het succes van de LpF, van Geert IùØilders

en van RitaVerdonk in het mobiliseren 'øan een electora-

le achterban op basis van een xenofoob programma heeft
ook bij andere politieke partijen de indruk gewekt dat de

'stem van het volk' in dit opzicht serieus genomen moet

worden. Van Verhagen tot Mârcouch, van Rutte tot Ma-
rijnissen - iedereen is het erover eens dat de angst voor de

invloed r¡an met name de islamitische buitenlanders se-

rieus moet worden genomen.
In het angstbeeld van de buitenlander wordt datgene

wat bedreigd wordt, de 'eigen' cultuur, minder scherp

omlijnd dan de bedreiging waaraan die cultuur bloot-
staat. Dat gevaar wordt veelal in apocalyptische termen

geschetst, met verwijzing naar 'gegevens' waaruit zou
moeten blijken dat Nederlanders een minderheid in ei-

gen land worden. Zo probeerde wo-lijstduwer Frits
Bolkestein in de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-

zingen eind zooS de stemming te beïnvloeden met zijn
(feitelijk onjuiste) opmerking dat meer dan de helft van
de Amsterdamse bevolkingin zor5 moslim zouzijn 'En
binnenkort hebben we een gekozen burgemeester. Dat
houdt in dat Amsterdam een islamitische burgemeester

kan hebben. En burgemeesterJob Cohen bepleit dat die
het hoofd van de politie blijft' - wat Bolkestein blijkbaar
gevaarlijker vindt dan een katholiek, joods of atheTstisch

hoofd van de politie. In vergelijkbare termen waar-
schuwde de toenmalige fractievoorzitter van het coe,
Maxime Verhagen, in zoo4 in een interview met Vrij
Nederland rroor vreemde overheersing: 'Het is geen

angswisioen, maar de realiteit. [...] Enclaves waar de

sharia heerst. [. ..] Ik zeg niet: Amsterdam of Lombok in
Utrecht is nu al een sharia-enclave. Maar ik zeg wel: dit
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is de tendens, her is reëel, het is geen angstdroom.'

Geert \Øilders weet als beste het apocalyptische regis-

ter te bespelen: 'Op niet al te lange termijn worden de

vier grote steden van Nederland merendeels bevolkt

door mensen van allochtone afkomst,' stelde hij in
zoo4. Dat is volgens \ù/ilders onwenselijk: 'Ik vind dat

we niet moeten accepteren dat in Nederland in een wijk,
stad of provincie een andere dan de joods-christelijke

cultuur dominant is.' De oplossing is volgens hem een-

voudig: '\Øe moeten leren intoleranttezúntegen de in-
toleranten, op straat, in de moskee en in de rechtbank.

\Øe moeten haat en geweld van terroristen beantwoor-

den met uitsluiting en intolerantie en laten zien wie de

baas is in Nederland.' En dus: 'Geen naturalisatiedag

maar een denaturalisatiedag.'
Tekenend voor de opvatting van-V?'ilders is niet alleen

dat hij de overheersing van de Nederlandse cultuur
vreest, maar ook dat hij geen enkel vergelijk mogelijk
acht tussen de 'eigen cultuur en de ireemde' islam.

Daarmee neemt hij hetzelfde standpunt in als Ayaan

Hirsi Ali en Afshin Ellian, die al evenzeer overtuigd zijn
van de principiële onverenigbaarheid van 'de' islam en

'de'westerse waarden en normen. De ontwikkeling van

een Nederlandse 'polderislam' is voor hen onbestaan-

baar; omdat zij, net als fundamentalisten, de koran let-

terlijk nemen, zijn Hirsi Ali en Ellian blind geworden

voor alle variaties en gradaties van religiositeit die zich

onder moslims voordoen. De islam is voor hen een een-

duidige en gewelddadige religie, waarvan de aanhangers

in beginsel bereid zijn met geweld hun religieuze denk-

beelden aan anderen op te leggen.

De angstvoor de islamitische buitenlander culmineert

derhalve vaak in de vrees voor terroristische aanslagen.

De moord op Theo van Gogh in zoo4leek het bewijs dat

ook in Nederland het'moslimterrorisme'- het neologis-

me vond na de aanslagen van rr september algauw in bre-

de kring ingang - een reëel geyaaÍ vormt. Die vrees werd

gevoed door de aanslagen in Madrid (zoo+) en Londen
(zoo5). Sinds de aanslagen van rr september benadrukt

de Nederlandse overheid dat terrorisme, gemotiveerd

door een 'gewelddadige jihad' (zoals de website www.re-

gering.nl het noemt), een groot gevaar vormt en dat de

bestrijding ervan de hoogste prioriteit heeft. Dat heeft

niet alleen geleid tot een hele reeks maatregelen waardoor

de opsporing en vervolging van terroristen vergemakke-

lijkt wordt, maar ook tot een campagne, 'Nederland te-

gen terrorisme', waârin de bevolking wordt voorgehou-

den dat de strijd tegen dergelijk terrorisme een nationale

zaak is, waar iedere Nederlander verantwoordelijk voor

is. Zo wordt van overheidswege de indruk gewekt dat het

gevaar overal loert. De bezwering op de website www.ne-

derlandtegenterrorisme.nl 'Het is belangrijk dat ons le-

ven niet overheerst wordt door angst' staat haals op de

alarmistische toon van de campagne.

De kosmopoliet

De angst voor de allochtoon wordt verder aangewakkerd

door de vrees voor een vijfde colonne, die de weerbaar-

heid van de Nederlandse samenleving van binnenuit on-

dermijnt. Een veelbetekenend incident vond plaats bij de

presentatie in oktober zooT van het wnn-rap pofi ldenti-

f.catie met Nederland. Prinses M¿íxima, die was uitgeno-

digd het rapport in onwangst te nemen, wierp bij die ge-

legenheid de vraag op of dé Nederlandse identiteit

eigenlijk wel bestond. Uit de felle reacties op haar toe-
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spraak bleek dat de prinses aan zekerheden morrelde
waaraan blijkbaar niet getornd mochtworden. De publi-
cist Paul SchefFer verweet haar daags erna in De Pers te

miskennen 'dat het overgrote deel van de Nederlanders
heel erg aan een plek is gebonden, door geschiedenis,

taal, werkgelegenheid, huwelijkspatronen. [...] Omdat
zij veel airmiles heefl gespaard is ze een wereldb urger. Ze
heeft in allemaal gated commanities gewoond.'

Het verwijt tegen de kosmopoliet die voorbijgaat aan

de vrorteling van het bestaan van 'het gewone volk' was

ook te ontwaren in de hoofclredactionele commentaren
op Máxima's woorden. Zo schreef De Tèlegraaf

van spanning. t...] M¿íxima is als optimistische er-

varingsdeskundige voorbijgegaan aan die politieke
realiteit en aan het gevoel van veel Nededanders.

Zo worden 'intellectuelen en 'wereldburgers' afgeschre-

ven als ontwortelde kosmopolieten. Têkenend voor het

n€gatieve imago van het kosmopolitisme was dat maar

weinig 'intellectuelen' het voor M¿íxima opnamen, be-

vangen door de angst om als elitair en wereldvreemd te

worden afgeschilderd. Politici en opiniemakers haastten

zich om Máxima en de'grachtengordel' een elitaire op-

stelling te verwijten. Zo ver4aarde bijvoorbeeld het

voormalige PvdA-lid Coos Huijse n in de Volþsþranx

Het rare is dat er aan de top van de hofhouding
nauweiijks iemand zit die in staat is voor al die ge-

varen te waarschuwen en er ook anñvoorden op te
vinden. De hofhouding bestaat uit wereldburgers

waartoe Máxima behoort, voor wie integratie van
culturen een verrijking is. Het intellectuele deel

van Nederland voelt zich in deze kringen ook
thuis. Ze weten wel dat voor vele burgers de inte-
gratie juist een probleem is, maar ze gaan er ge-

makshalve van uit dat dat een tijdelijk probleem is.

Grofweg staat het spraakmakende deel van de natie

dat weinig boodschap heeft aan zoiets als het na-

tionaal eigene en kosmopolitisch is georiënteerd,

tegenorrer dat deel van de 'gewone burgers' dat wel

is gehecht aan zyn eigen buurt, stad en land en

meent dat hiervan steeds meer verloren gaat. [...]
De grachtengordel staat hier tegenover het radio-

programma Stand.nl.

De Volþsþranl ontliep in haar commentaar De Tëlegraaf

nauwelijks:

De 'kosmopolieten' wordt meer dan alleen een gebrek

aan inlevingsvermogen verweten. De kosmopoliet is ook

een multiculturalist, bijwie de nationale cultuur in slech-

te handen is. Dit \ezwaar komt neer op een omkering

van het verwijt van het verraad der klerked. Anders dan

Julien Benda, die in ry27'de intellectueleti verweet hun

wetenschappelijke integriteit op te offèren aan nationale

en raciale belangen, verwijten de huidige critici van 'de

intellectuelerÌ datzy te weinig aan de nadonale gedachte

bijdragen. Zo stelde Paul Scheffer in navolging van de

Het optimistisch gestemde pleidooi van M¿íxima

gaat voorbij aan haar bevoorrechte positie. Het is
rroor een hoogopgeleide vrouw met een bescherm-

de status relatief gemakkelijk zich wereldburger te
voelen. In minder bevoorrechte delen van de sa-

menleving zijn nationaliteit en etniciteit bronnen
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Britse hoogleraar Jonathan Israel, dat de Nederlandse eli-
te 'culturele zelfmoord' gepleegd zou hebben door de

kennis over het eigen verleden te verwaarlozen. In Het
land uan aanþomsthekelde Scheffer 'de houding van een

elite die afkerig is van het expliciteren, omdat men \Meet

dat daarin altijd het begin ligt van dogmatiseren. De
spraakmakende gemeente is volgens Scheffer gevangen in
een multiculturalisme 'dat geen enkele verplichting on-
derwoorden [brengd tegenorrer hetgeen doorvele gene-

raties met grote inspanning tot stand is gebracht'.
In het bijzonder historici worden voor dit tekort aan

nationaal bewustzijn ter verantwoording geroepen. Vol-
gens Jos Palm, pleitbezorger van de Nederlandse ge-

schiedenis, zrjn de academische historici na de ervaring
met de Duitse bezetting, de collaboratie, de jodenver-

volging en de dekolonisatie van Indonesië hun verant-
woordelijkheid ten opzichte van de natie anders gaan

opvatten. Er ontstond 'een hele generatie historici die
niet langer op een programmatische wijze geschiedenis

wilde schrijven [...], de nieuwe generatie kon en wilde
niet langer dienstbaar zljn aan de grote doelen als de

burger en de natie'. Volgens de Volþsþranl-commentato-

ren Hans \Wansink en \Øillem Velema verzaken de Ne-
derlandse historici daarmee hun plicht. Zrl vinden dat
historici zich te weinig richten op de episodes waaraan

nationale trots ontleend kan worden. Als ze het al over

de Nederlandse identiteit hebben, dan bij voorkeur in
denigrerende en verontschuldigende zin. De Neder-
landse historici gaan voorbij aan de positieve aspecten

die zouden kunnen bijdragen aan'vaderlands gevoel' als

'een positieve kracht, vehikel van volkssoevereiniteit, de-
mocratie en solidariteit met zwakkered.

lVansink formuleerde een nog verregaander verwi.it

door te stellen dat de Nederlandse historici niet alleen

hun professionele plicht verzaken, maar lijden aan 'zelÊ

haat' - niet als historicus, maar als Nederlander' Daar-

mee voegde hy zich in het koor van critici die zich de

laatste jaren hebben gekeerd tegen de 'ziekelijke zelfhaat

van linkse intellectuelen (Bolkestein), de 'westerse zelÊ

haat' (Spruyt), de'minachting voor de eigen taal en cul-

tuur' (Couwenberg), de'zelfuerloochening van de natie'

door de 'school der capitulanten (Scheffer). Volgens

deze commentatoren zou de Nederlandse elite zich beter

van zrln opvoedende taak moeten kwijten en moeten

bijdragen aan versterking van het besef van de Neder-

landse geschiedenis als fundament van het burgerschap

in de Nederlandse samenleving.

Nog weer een stap verder gaan diegenen die kosmo-

polieten en multiculruralisten niet alleen een heilloos

cultuurrelativisme, nationale plichtsverzaking en maat-

schappelijk defaitisme verwijten, maar hen er ook van

beschuldigen de verdediging van de nationale cultuur
met opzet te saboteren. Dit verwijt aan wat Pim Fortuyn

aanduidde als'de linkse kerk' houdt in dat multicultura-
listen er verantwoordelijk voor zijn dat Nederland tot

nu toe voor migranten het land van de onvervulde mo-

gelijkheden is gebleven. De linkse multiculturalisten
zouden steevast hebben geweigerd om een positief en

eenduidig beeld van de Nederlandse cultuur te ontwik-
kelen en zouden daarmee de allochtonen een helder en

aantrekkelijk model hebben onthouden waaraan zii zich

konden aanpassen. In plaats daarvan zouden de multi-
culturalisten uitsluitend oog hebben gehad voor inte-

gratie met behoud van de eigen culturele identiteit, en

de discussie over de negatieye aspecten van migranten-

culturen en de nadelen van muldculturaliteit taboe heb-
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ben verklaard met een al te gemakkelijke verwijzing naar

de jodenvervolging in de Tweede \Øereldoorlog. Onder-
tussen zouden de etnische verhoudingen in de Neder-
landse samenleving hand over hand zijn verslechterd.

Net zoals de dreigende overheersing lran de Neder-
landse cultuur door buitenlandse invloeden, worden
ook de gevaren van de vijfde colonne van multiculturele
kosmopolieten met pseudo-empirie onderbouwd. Zo is
de gedachte dat 'links' verantq'oordelijk is voor het
'multiculturele' integratiebeleid van de afgelopen decen-

nia ten eerste al weinig plausibel omdat, afgezien van
een enkele PvdA-minister (VanThijn), dewo jarenlang

de ministers heeft geleverd die verantwoordelijk waren

voor het integratiebeleid. Ten tweede is het inhoudelijk
onjuist, omdat m€t name het coe en de wo lange tijd
geporteerd waren voor beleid waarin de culturele 'eigen-

heid' van migranten alle ruimte kreeg: bij het cDA om-

dat deze partij lran oudsher de beleving van eigen cultu-
rele en religieuze identiteiten koestert en beschermt; bij
de wo omdat deze partij vânwege haar toenmalige libe-

rale principes vond dat de overheid zich niet moest be-

moeien met de culturele of religieuze (eigen)aardighe-

den van de nieuwkomers.

Uit het rapport over het integratiebeleid sinds ry75 dat

de commissie-Blok in januari zoo4 publiceerde, bleek

bovendien dat er van taboes opmerkelijk weinig sprake

was geweest. Dertig jaar Hande lingenvan de Tweede Ka-
mer leerden dat er wel degelijk werd gesproken over on-

derwerpen waarvan werd beweerd dat zelange tijd taboe

waren. Verrassend genoeg gebeurde dat vooral door link-
se parlementariërs. \Øat voor het nationale debat geldt

- echte taboes waren er maar weinig - gaat ook op voor
het lokale niveau. Zoheeft de gemeenteraad van Rotter-

dam de afgelopen decennia tallozemalen gesproken over

de mogelijkheden van een spreidingsbeleid van migran-

ten. Dat debat begon al in de jaren zeventig, toen er min-

der dan t procent migranten in de volkswijken woonden,

en duurt tot op de dag van vandaag.

Ondanks de onderbouwing van haar bevindingen

met empirisch onderzoek, veegde vrijwel de gehele

Tweede Kamer het rapport van de commissie-Blok van

tafel. Al bij voorbaat had coe-leider Maxime Verhagen

geconcludeerd dat het integratiebeleid een mislukking

was geweest. Toen Blok het rapport presenteerde werd

zijn commissie van alle kanten wereldvreemdheid en ge-

brek aan realiteitszin Yerweten.

De angst voor de kosmopoliet heeft bijgedragen aan

een opmerkelijke verharding van het openbare debat.

Vaak is dat toegeschreven aan de inhoud van de verwij-

ten waarmee de verschillende partijen elkaar bestoken,

met als gevolg een heilloze discussie over de vraag of
sommige uitingen gecensureerd dienen te worden. Maar

de scherpte van het debat zit niet in de inhoud van de

verwijten; het is de diskwalificatie van sommige deelne-

mers die het debat soms zo'n giftige toon geeft. Met het

kosmopolitismeverwijt worden sommige sprekers als

onvaderlandslievend afgeserveerd. Zij zouden niet bij-

dragen aan de publieke zaak, sterker nog, deze juist on-

dermijnen. I-Iet verwijt van onvaderlandslievendheid is

derhalve geen argument in een debat, maar een instru-

ment om de politieke gemeenschap af te schermen van

ongewenste invloeden.
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De kapitalist

Het derde angstbeeld borduurt voort op de aloude kri-
tiek op het kapitalisme. Sinds het midden van de jaren

negentig is het wereldomspannende financiële kapitalis-
me onmiskenbaar een nieuwe, ruigere fase ingegaan. Be-

leggers zijn niet langer gebonden aan nationale beurzen

en zryn wereldwijd op zoek gegaan naar koopjes, terwijl
aanbieders van financiële producten permanent op zoek

zyn naar het tovermiddel dat risico transformeert in
winst. De mores die deze ontketende internationale be-

leggers eropna houden zijn Anglo-Amerikaans, verspreid

door activistische beleggers die worden aangeduid als

hedgefondsen (zwerffondsen) en private equity-fondsen
(opkoopfondsen). Bijna nergens ter wereld worden deze

activistische beleggers met open armen onwangen. Maar

het is vooral op het Europese continent dat in het oog

springende 'afiFaires' - zoals bij Stork en ABN Amro in
Nederland en in Duitsland bij de Deutsche Börse (de

Frankfurtse effectenbeurs) - de vraag hebben opgewor-

pen hoe het activisme van deze beleggers aan banden kan

worden gelegd.

Juist ook in Nederland is dat zowel in pers als in poli-
tiek de afgelopen jaren een steeds heter hangijzer ge\Mor-

den. Zo berichtte unc Handelsblad, over het algemeen de

meest afgewogen, en veelal ook de meest business-friendþ

krant in het Nederlandse persbestel, de afgelopen jaren

in schrille termen over dit activisme. De meeste aandacht

ging daarbij uit naar de overname van ¡sN Amro en naar

het opkopen van de eigen uitgeverij lcv door de Britse

beleggingsmaatschappij Apax. Niet alleen de hoofclre-

dactionele commentaren en de talloze interventies op de

opiniepagina, maar ook het merendeel van de nieuwsbe-

richten over deze affaires waren sterk negatiefgetoonzet.

De zwerffondsen werden veelal aangeduid als sprinkha-
nen, parasieten, gokkers en haaien. Slechts nu en dan

werd onderkend dat het activisme van deze beleggers ook

gunstige effecten kon hebben en dat activisme meestal

wordt afgeroepen door zwak management. De opkoop-

fondsen werden, nog onverkwikkelijke¡ vergeleken met

vrouwensmokkelaars met een meedogenloos winstbejag,

die zich vergrepen aan de liroonjuwelen van de Neder-

landse economie. En passant werd de Nederlandse poli-
tiek verweten deze juwelen te hebben verlavanseld.

De scherpte van de toon over opkoopfondsen roept

vragen op orrer de neutraliteit van de krant. pcu was in
zoo4 door opkoopfonds Apax gekocht lroor een bedrag

van 646 miljoen euro, waarvan slechts r39 miljoen euro

uit de eigen portemonnee. Na drie jaar lang rond de rz

procent rente te hebben onwangen, verkocht Apaxzyn
aandeel in pcu in zooT weer voor een bedrag van roo,7

miljoen euro en liet het bedrijf achter met een negadef

r.ermogen .van ,t miljoen euro en een totale schuld van

r4o miljoen euro. Volgens ¡¿nc kónden opkoopfondsen

derhalve eenvoudigweg niet deugen; dat hadden zij aan

den lijve ervaren. Daarom moest de Nederlandse politiek
met steeds alarmistischer berichtgeving wakker worden

geschud. De scherpte van de hoofdredactionele com-

mentaren weerspiegelde de vermeende urgentie van de

maatschappelijke missie die de krant zich had aangeme-

ten. Met lux et libertas had het allemaal weinig te maken.

Ook in de Tweede Kamer werden de ervaringen met

Apax breed uitgemeten in de politieke discussie over oP-

koopfondsen en speculatiefondsen. Arie van der Zwan,

commissaris bij lcvr ten tijde van de overname door
Apax, mocht in april zooT bl een parlementaire hoor-
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zitting onweersproken ziin ondeskundige analyse geven

(hij verwarde inconsequent zwerÊ en opkoopfondsen)

en oogstte daarop van de zijde van de linkse parlementa-

riërs Kalma (PvdA) en Irrgang (sr') grote bijval over de

desastreuze effecten van het perfide Angelsaksische ka-

pitalisme. Het werd volgens hen tijd om paal en perk te

stellen aan deze buitenlandse beleggers ,Jie zich maar te

goed deden aan de Nederlandse naiveteit. De sociaal-

democratische leider, gezeteld in het hart van de Neder-

landse macht, het ministerie van Financiën, zotl \¡/at

meer van zich moeten afbijten en de Nederlandse belan-

gen \Mat krachtiger moeten verdedigen tegen het buiten-

landse kapitalisme. In Frankrijk of Duitsland zou zoiets

als de overname en opsplitsing van de esN Amro, de

grootste Nederlandse bank met wortels reikend tot in de

jaren veertig van de negentiende eeuw, ondenkbaar zlin
geweest, zo was de teneur. Hiermee werd onverbloemd

duidelijk dat niet zozeer werkgelegenheid of belasting-

inkomsten op het spel stonden (toch het eerste waar de

Nederlandse koopman-politicus aan denkt), als wel de

Nederlandse reputatie en 'ons' gevoel van eigenwaarde.

Oftewel, het ontluikende economisch nationalisme

waarin de publieke discussie over de praktijken Yan op-

koop- en zwerffondsen uitmondde, was niet ingegeven

door 'harde' zaken als belastingopbrengsten en werkge-

legenheid maar door 'zachte'kwesties als eergevoel, sen-

timent en patriottisme.
Dezelfde economisch-nationalistische zorg en een

vergelijkbare roep om sociaaldemocratische daadkracht

(met name van de zijde van de linkse oppositie) over-

heersen in de discussie over topinkomens' \Øaar de in-
ternationale beleggers'sprinkhanen' worden genoemd,

heten de nieuwe groowerdieners veelal 'graaiers'. Op-

merkelijk in die discussie is de rol van de oude Neder-

landse economische elite als hoeders van een zogenaamd

Nederlands economisch ethos. Zo deden drie zelf niet
geheel onbemiddelde heren, Cees van Lede (oud-

bestuurder Akzo Nobel), Jan Timmer (oud-bestuurder

Philips) en Karel Vuursteen (oud-bestuurder Heineken)
in september zoo7 in het w-programma Netwerþ hun
beklag over de exorbitant hoge bedragen waarmee hun
(buitenlandse) opvolgers werden beloond. 'Dit is niet
normaal meer,' aldus Vuursteen, 'er is geen enkele relatie

tussen de prestatie en de beloning.'Volgens de heren was

een generatie bestuurders tot de toppen van het Neder-

landse bedrijßleven doorgedrongen die geen enkele bin-
ding meer had met het bedrijf waar zevoor werken. 'Als

we niet oppassen lrijgen we huurlingen aan de top van

het bedrijßleven,' aldus Van Lede. 'De enige loyaliteit
die er nog is,' vulde ïmmer aan, 'is aan geld.'

Het opmerkelijke aan dit tafereel was de onverhulde
xenofobie van de heren aan tafel. De subtekst van hun
ongenoegen was namelijk dat deze uitn'assen nooit zou-

den zijn voorgekomen als het 'old boys net',r'orld van

Nederlandse bestuurders het nog voor het zeggen zou

hebben gehad. Gedrenkt in een diepe nostalgie naar de

dagen dat 'Nederlandse' bedrijven nog Nederlands heet-

ten te zijn en men aan een blik genoeg had om te weten

uit welke hoek de wind waaide, suggereerden de heren

eigenlijk dat het de buitenlandse graaier was die het pol-
derlandse onderonsje zo ruw had verstoord. En dus

mochten niet zil verantwoordelijk worden gesteld voor
de sterke stijging van de topinkomens in Nederland,
maar hun mateloze buitenlandse collegat.

Een derde voorbeeld van economisch nationalisme is
de politieke zorg over de deelname van Aziatische staats-
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fondsen in Amerikaanse en \Øest-Europese bedrijven.

Steevast heeft de berichtgeving daarover een licht racis-

tische teneuri'onze' strategische bedrijven en sectoren

dreigen in handen te vallen van Aziatische despoten die

geheime politieke agenda's koesteren, dan wel er in ieder

geval heel andere motieyen op na houden dan de 'gewo-

ne'westerse belegger. De roep om regelgeving is dan ook

niet van de lucht, variërend van pleidooien voor meer

transparantie aan de ziide van de staatsfondsen tot aan

plannen om delen van nationale economieën als 'strate-

gisch' en dus of limits te verklaren. Dat laatste mondde

in Frankrijk uit in de potsierlijke verkiaring dat ook de

Franse zuivelindustrie een 'strategische' sector was,

waardoor buitenlandse overnames van bijvoorbeeld

Danone aan statelijke goedkeuring werden gebonden.

Ook in Nederland speelt deze vrees, zoals blijkt uit
krantenkoppen als: 'Oosten koopt 'W'esterí, 'Chinees

staatsfonds aast op Dresdner bank', 'Straks neemt een

Chinees fonds sss6 nog over!' en 'China als paard van

Thoje'. De Nederlandse politieke elite heeft zich even-

min onbetuigd gelaten. De sp heeft zich bij monde van

Kamerlid Irrgang tot een uitgesproken tegenstander van

Aziatische staatsfondsen ontpoPt en heeft bij minister

Bos van Financiën op grote waakzaamheid aangedron-

gen. En zo pleitte het cne in een recent Kamerdebat

over de controle op staatsfondsen voor een heuse \Øet

Dwangmiddelen Essentiële Dienswerlening, die het

mogelijk moet maken om bestuurders van staatsfondsen

in het gevang te gooien als zij hun deelname aan 'strate-

gische' Nederlandse bedrijven 'politiek zouden mis-

bruiken. De uitkomst van het debat was een toezegging

van Bos om onderzoek te doen naar de mogelijkheden

van een vrijwillige Europese gedragscode voor staats-

fondsen die in Europa willen invesreren.
De angstneurose voor economische ontgrenzing,

waarvan dit drie indicaties zijn, komr niet alleen voort uit
de ongewilde, þrocesmatige' globalisering van de Neder-
landse economie. Ook de bewusre, þrojectmatige' markt-
integratie onder de vlag van de Europese Unie heeft de
angst gevoed voor neoliberalisme' en ongeremd kapita-
lisme. Hoewel Nederland een van de initiatiefnemers
van Europese integratie was, is de huiver gegroeid voor
een door de grote lidstaten gedomineerde eu. Men bleef
weliswaar loyaal meebouwen aan het Europese bouw-
werk, maar tegelijkwerd regenover het thuisfront in toe-
nemende mate mer de beschuldigende vinger naar de Bu
gewezen als het ging om broodnodige hervormingen van
de Nederlandse verzorgingsstaat, de Nederlandse ar-
beidsmarkt en de Nederlandse consumptiemarkten. Ter-
wijl net als in andere Europese lidstaten liberalisering,
deregulering en privatisering in de eerste plaats binnen-
landse initiatieven waren op basis van buitenlandse voor-
beelden, maakten zwakke elites misbruik van de nv¡u-
criteria (terugbrengen van de staatsschuld tot beneden de
6o procent van het bruto nationaal product (bnp), ver-
minderen van het financieringstekort tot onder de 3 pro-
cent yan het bnp, en het beteugelen van de inflatie) om
deze hervormingen te legitimeren. Zo ookinNederland.
Achtereenvolgende minisrers van Financiën, van Kok tot
ZaJm, hebben de Europese convergentie-eisen gebruikt
om de vermindering van de collectieve lasten binnens-
lands te verkopen. Bij ontstentenis van voldoende moed
en een adequate politieke legitimering werd de EU ge-
makshalve als zondebok gebruikt.

De gevolgen van deze strategie waren groot. Door de
eu steeds weer op te voeren als boosaardige deus ex ma-
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china die het comfort van de Nederlandse verzorgings-

staat bedreigde, holde men langzaam maar zeker de legi-

timiteit van het Europese project uit. De tol daarvan

werd betaald bij het referendum over het grondwettelijk

verdrag. Tekenend was de laffe campagne, waarvan de

onverçtelijke slogan'Europa, best wel belangrijk duide-

lijk máakte hoe halfhartig het kabinet zich achter verde-

,á E.rrop... integratie schaarde. Het pleit werd beslecht

door de 'verspreking' van Henk Brouwer, een topfunc-

tionaris van De Nederlandsche Bank, in Het Paroolvan

eind april zoo5, precies een maand voor het referendum'

dat de gulden t tot ro procent was ondergewaardeerd ten

opzichie van de o-mark ten tijde van het¡¿aststellen van

de omwisselkoers. Het Parool*optedeze faux pas profes-

sioneel op tot een sensationeel bericht dat de euro Ne-

derlandeis bijna ro Procent van hun koopkracht had ge-

kost, en dat de Nederlandse elite dit vakkundig voor het

electoraat verborgen had gehouden' De sl speelde deze

primeur, bij monde van Marijnissen en Van Bommel'

"d.qu"", 
uit tegen het kabinet en wist de 'dure euro' tot

.arr,r"n de voornaamste electorale grieven tegen verdere

Europese integratie te bombarderen, ook toen de bijdra-

ge rran de introductie van de euro aan de oplopende in-

ãatie bij nadere beschouwing gering bleek' Hoewel tacti-

sche brille de sp niet ontzegd kon worden, wreekte zich

in de afwijzing van de Europese grondwet toch vooral de

jarenlange strategie van bangmakerij.

landse samenleving zouden bedreigen, duikt steeds weer
de herinnering op aan de Jweede \Øereldoorlog, in het
bijzonder aan de vervolging en vernietiging van de jo-
den. Sinds Herman Vuijsje in Wrmoorde onschuld een ta-
boe constateerde op etnisch onderscheid en dat herleid-
de tot schuldgevoel van de Nederlandse samenleving
over de medeveranrwoordelijkheid voor de jodenvervol-
ging, is het debat over al dan niet reële angsten voor cul-
turele desintegratie gevangen tussen twee taboes. \Øant
terwijl Vuijsje het taboe doorbrak dat in naam van de
achterstallige strijd tegen het fascisme de explicitering
van etnisch verschil verbood, richtten Vuijsje en de zr1-

nen tegelijk een nieuw taboe op: het gebruik van verwij-
zingen naar de Tweede rVereldoorlog, fascisme en jo-
denvervolging in het publieke debat over culturele
verhoudingen. Terwijl de multiculturalisten het ene mo-
ment werden aangevallen vanwege hun veronderstelde
cultuurrelativisme, werden ze het volgende moment ge-
kapitteld om hun morele absolutisme . Zowerdbijvoor-
beeld Geert Mak als demagoog aan de schandpaal gena-
geld omdat hij in zijn aan4acht tegen de nieuwe
xenofobie, Gedoemd tot kwetsbaarheid, de stijl van Ayaan
Hirsi Ali's Submission,r vergeleek met de beeldtaal van
Der ewige Jude, gemaakt in opdracht van Joseph Goeb-
bels: 'het tonen van weerzinwekkende beelden van het
jodendom, met daarnaa$ [...] ciraten uit de talmoed'.

Hij had drie jaar later hetzelfde kunnen schrijven
over Fima yan Geert \Øilders en had dan yast dezelfde
azijnzure kritiek over zich heen gekregen. Sommige his-
torische vergelij kin g en zljn blij kbaar on gepast. Zolang
men de geschiedenis in opbouwende zin aanhaalt, be-
vindt men zich in het 'goede', vadedandslievende
kamp. Maar de minder aangename vergelijkingen zijn

The closing of the Dutch mind

Buitenlanders, kosmopolieten en kapitalisten als gevaar

voor de samenleving: waar hebben we dat eerder ge-

hoord? In alle discussies over de gevaren die de Neder-
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het nieuwe taboe, ook wannee t deze vergelijkingen in-

strncdef zijn. \Øant het moet gezegd: de angstbeelden

die de Neierlandse samenleving op dit moment in hun

greep houden, vormen een bekend syndroom' Ze dui-

f.r, ,t..dt \Meer op in moderne kapitalistische samen-

levingen met een negentiende-eeuws natiebesef en een

twintigste-eeuwse Yerzorgingsstaat. De spanningen vân

het moderne leven, met een hectische economie en een

grote culturele pluriformiteit, worden in dergelijke salnen-

l.',ringen vaker afgereageerd op zondebokken van vreem-

de he-rkomst. Hei fascisme en nationaalsocialisme dreven

die reactie op de spits, maar ztl hadden er niet het mono-

polie op. Voor de slechte verstaanders: de deelnemers aan
'h., 

opËrrb"re debat die wij hier bekritis erenzyn geen fas-

.irt.Á. Het gaat hier om volbloed democraten, die ge-

dachteloos de beeldtaal hanteren die sinds deJweede'ùØe-

reldoorlog terecht als verwerpelijk te boek is komen te

staan. Zois er een samenleving ontstaan waarin de luiken

zijn dichtgegooid. De grensgangers van de nationale staât

*ord.r, hãtdhandig buiten de deur gezet of agressief ge-

domesticeerd - en degenen die daar niet mee instemmen

worden als nestbevuilers en volksvijanden bestempeld'

Net zoals het rechtse totalitarisme van de jaren dertig

de democratie bijna de genadeslag toebracht, zo is ook

de hedendaagse 'closing of the Dutch mind' een aanval

op de democi"tie, een belediging van het ideaal van een

oþ.n ,*.rrleving, en een bedreiging voor de ontgrensde

.åo.to.rri. die de Nederlandse burger zn veel welvaart

brengt. Tegen alle democraten die in oprechte bewogen-

heidlegemoet menen te moeten komen aan de angsten

van het-Nederlandse volk voor de islam, de kosmopoliti-

sche linkse kerken de neoliberale graaierczrgenwij: 'Keer

om! Ga terug! U bevindt zich op een doodlopende weg!'

2

Noodweerexcessen

Als we af moeten gaan op de teneur in het openbare de-

bat, dan wordt de Nederlandse samenleving van allerlei

kanten bedreigd. Even heftig als de angst is de radicali-

teit van de voorstellen die de afgelopen iarenzijn gedaan

om aan deze gevaren het hoofd te bieden. In het kader

van de scheiding van kerk en staat werd gepleit voor het

verbod op de koran; ter bevordering van de zedelijkheid

werd serieus nagedacht over de sterilisatie van Antil-
liaanse tienermeisjes; ter verdediging van de vrije salnen-

leving werden de identificatieplicht en het preventief

fouilleren ingevoerd; ter bevordering van het bewustzijn

van Nederland als tolerante natie wordt een canon van

de Nederlandse geschiedenis opgelegd. Het zijn maat

een paar voorbeelden, maar ze geven wel aan hoe exces-

sief er gereageerd wordt op de ângsten die de Neder-

landse samenleving worden aangepraat. Je zoude reactie

kunnen aanduiden met de term'noodweerexces' uit het

Nederlandse \Øetboek van Strafrecht. In artikel 4t lid z
wordt die als volgt omschreyen: 'Niet strafbaar is de

overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke ver-

dediging, indien zr1 het onmiddellijk gevolg is geweest

','an een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding
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veroorzaakt.' Onmiskenbaar is er in het huidige open-

bare debat sprake van een hevige gemoedsbeweging, die
leidt tot excessieve gedragingen. Met ongekende agressie

wordt er gereageerd op de zelfopgeroepen angstbeelden.

De afweerstrategieën die in stelling worden gebracht te-

gen deze dreigingen zljn niet alleen excessief maar ook
overbodig.'Want anders dan bij het juridische noodweer-

exces, is zelß de dreiging niet of nauwelijla reëel. Het
gaat hier dan ook niet om een gemoedstoestand die vrij-
pleit van schuld, maar om een laakbare weigering op za-

kelijke en adequate wljze na te denken over de proble-
men in de Nederlandse samenleving.

Gemeenschappelijk kenmerk van deze aÂveerstrate-

gieën is de neiging tot nostalgie naar een verloren verle-

den, toen 'we ons nog thuis konden voelen in Neder-

land', binnen de veilige grenzen van de eigen natie. In de

meest lefterlijke zin gaât het hier om heimwee, om een

verlangen naar een thuis. Soms krijgt dat vorm door de

domesticatie van het vreemde in de Nederlandse samen-

leving, dan weer door de hardhandige uitsluitingvan dat-
gene wat als bedreigend wordt ervaren, zelfs als dat ten

koste gaat van burgerlijke vrijheden. Maar het bereft hier
ook de canonisering van het verleden; alleen een ordelij-
ke geschiedenis kan richting gerren aan een hernieuwd
nationaal bewustzijn. De economische pendant van deze

afweerstrategieën is de poging mondiale invloeden te ke-

ren via nationalisering van de economie, met voorbijgaan

aan de profijtelijke internationale verwevenheid van de

Nederlandse economie. In politieke zin wordt het gevaar

van buiten, maar nog meer het verraad van binnenuit be-

anwvoord met een populistische wending naar het volk.
Têgelijkenijd moet dat volk zelf opgevoed worden via een

breed ingezet beschavingsoffensief.

De domesticatie uan het ureemde

De angst voor de buitenlander wordt gevoed door een

vorm van heimwee. 'De gewone burger' zou zich niet

meer thuis voelen in een land met zo veel vreemde in-

vloeden. In reactie op die vermeende ontheemding heb-

ben leidende politici in de afgelopen periode gepleit

voor het creëren l¡an een nieuw thuis, voor een domesti-

catie van het vreemde. Zo stelde sp-leider Jan Marijnis-

sen op r juni zoo8 in Buitenhofdat er een herwaardering

moest komen voor het verlangen naar een thuis:

Mijn stelling is, en daar verschil ik van mening met

al die mensen die alleen maar met een zogenaamde

kosmopolitische blik naar de wereld kijken, dat de

kijk op de wereld veel te maken heeft met de grond

waar je op staat. En die grond waar je op staat is

wat ik noem de Heimat - omdat dat zo'n mooi

woord is leen ik het even bij de Duitsers.

In het interview betreurde Marijnissen het'dat wij Ne-

derlanders veel te besmuikt hebben gedaan de afgelopen

tientallen jaren [...] over niet alleen onze geschiedenis

[...] maar ook over datgene wat ons het gevoel geeft

thuis te zijn. Naarmate mensen dat heimatgevoel meer

hebben, en zich herkennen in hun politieke vertegen-

woordigers, in de cultuu¡ in de gang van zaken op straat

[kunnen] ze dan ook veel flexibeler zijn, ook veel mak-

kelijker de kosmopoliet worden.' Het was niet de eerste

keer dat Marijnissen het thuisgevoel benadrukte. Op

zijn weblog in mei zoo4had hij zich al eens in die zin

uitgelaten: 'Indien men niet bereid is zich te conforme-

ren aan wat wij hier gezamenlijk aan waard€n en wetten
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hebben geformuleerd, dan is het dringende advies: zoek

een land waar u zich wél thuis voelt.' Met deze uitspra-
ken bespeelt Marijnissen hetzelfde register als Rita Ver-

donk, die haar politieke beweging heeft gebouwd op de

'trots op Nederland', op het herstel van het nationale be-

wustzijn. In januari zoo6 appelleerde z\ aan dezelfde

heimatsentimenten als Marijnissen, toen ze bepleitte dat
op straat en in het openbare leven uitsluitend Neder-
lands zou mogen worden gesproken. Haar argument:
'Ik krijg van veel mensen mailtjes dat zil zich unhei-
misch voelen op straat.' Zoals destijds al werd opge-

merkt, zou Verdonk zelf met haar verbastering van 'un-

heimlich het eerste slachtoffer van de door haar bepleite

taalpolitie zijn geworden, maar dat neemt niet weg dat
van links tot rechts het belang wordt benadrukt van het
thuisgevoel gebaseerd op nationale trots.

Kenmerkend voor deze pogingen tot herstel van Ne-
derland als 'thuisland' is de culturalisering en nationali-

sering van de binding tussen de leden van de Nederland-
se politieke gemeenschap. De tautologische bewering

dat een gemeenschap een aantal gemeenschappelijke be-

ginselen of overtuigingen moet delen, wordt terug-
gebracht tot de gedachte dat deze gemeenschappelijke

uitgangspunten cultureel en nationaal van aard zijn. Dit
gaat ten koste van alleilei andere vormen van binding
die inwoners van Nederland kennen. Ook staat deze

eendimensionale accentuering van nationale identifica-
tie haaks op eerder beleid, waarin integratie niet gelijk
werd gesteld aan assimilade. Zo heeft het integratie-
beleid een aantal fasen gekend. In eerste instantie was

sprake van 'minderhedenbeleid', gericht op erkenning,
aanvaarding en juridische bescherming van etnische

minderheden als leden van een collectief. Vervolgens

krvam in het integratiebeleid de inburgering van indivi-
duele migranten centraal te staan, waarin de juridische
bescherming van nieuwkomers niet langer als voor-
waarde, maar als uitkomst van integratie wordt be-

schouwd. De beheersing van de Nederlandse taal wordt
als zeer belangrijk aspect beschouwd van een dergelijk
burgerschap. Ook is sinds het midden van de jaren ne-

gentig, onder invloed van de sociaalliberale agenda van

de paarse coalitie, economische zelfredzaamheid bena-

drukt. Verder wordt vanaf de Minderhedennota van

1983 gesteld dat 'mensen uit minderheidsgroepen de

fundamentele waarden en normen van de Nederlandse

rechtsorde zullen moeten eerbiedigen . Zonder dat taal,

arbeid en rechtsstatelijk besefgeheel uit beeld zijn ver-

dwenen, wordt burgerschap de laatste jaren steeds vaker

geduid met behulp van waarden die een nationaal en

historisch karakter krijgen toegekend en herleid worden
tot overtuigingen die diep verankerd zouden zijn in de

Nederlandse geschiedenis.

Nu is deze herlevingvan het nationale bewustzijn niet
helemaal nieuw. Al halverwege de jaren negentig ver-

scheen er een reeks publicaties waarin het gebrekkige na-

tionale bewustzijn in Nederland aan de orde werd ge-

steld. Titels als Het Nederlandse onbehagen en Het einde

uan Nederland? maakren duidelijk dat de toekomst van

de Nederlandse natie met weinig vertrouwen tegemoet

werd gezien. Destijds wees de politiek filosoof Herman
van Gunsteren erop dat veel intellectuelen een soort van

bekering doormaakten en het nationalisme dat zij eerst

als gekunsteld en gevaarlijk beschouwden, steeds meer

als natuurlijk en noodzakelijk waren gaan zien. De con-

text waarin die verschuiving optrad, was toen in de eer-

ste plaats de Europese integratie. De stroomversnelling
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waarin de Europese eenwording nar989 terecht was ge-

komen en de aantasting van de nationale soevereiniteit

die daarmee gepaard zoû gaan, werden beschouwd als

bedreiging van het nationale bewustzijn. Voortgaande

Europese eenwording zou daarom beantwoord moeten

worden met een verdieping van de nationale gemeen-

schapszin.

Een van de opmerkelijke bijdragen aan dit debat was

het artikel 'Nederland als open deur'. De auteur, Paul

Scheffer, waarschuwde daarin voor een Europese inte-

gratie zonder oog rroor de democratische cultuur van de

lidstaten. Het gevaar daarvan was 'een nationaal gemoti-

veerd onbehagen in de democratie, dat zich tegen Euro-

pa richt. Het natiebesef en volksgevoel dat aan de ket-

ting van de parlementaire democratie lag, dreigt los te

slaan en het autoritaire potentieel te openbaren dat in
begrippen als 'iolk" en "natie" besloten ligt. De op-

komst van extreem rechts is een topje van een ijsberg aan

ongenoegen.' Maar het was niet alleen Europa dat

Scheffer zorgen baarde. Ook de integratie van de grote

groep migranten die zich sinds de jaren tachtig in Ne-

derland had gevestigd, noopte volgens hem tot een her-

bezinning op de Nederlandse identiteit, want 'wie zich

een "vreemdeling in eigen land" acht, zal eerder vluch-

ten in het "eigen volk eerst"'. Hij meende dat 'in wel-

denkende kring' onvoldoende oog was voor de 'minima

moralia' die een samenleving bijeenhouden en waar-

schuwde voor achterstallig onderhoud aan het Neder-

landse nationale bewustzijn. Naast veel kritiek kreeg

Scheffer bijval, bijvoorbeeld van de politicoloog Jos de

Beus, die de discussie over de natie nadrukkelijk in de

context van de integratie van nieuwkomers plaatste en

erop wees dat hun inburgering tegelijk een 'patriëring'

betekende, en daarom een herbezinning op de nationa-
le idendteit van ingezetenen inhield.

Een paar jaar later werd de toon nog alarmistischer. In
zijn artikel 'Het multiculturele drama' signaleerde

Scheffer een 'nieuwe sociale kwestie'. Hij constateerde

het ontstaan van een etnische onderklasse van een eerste,

tweede, en zelß derde generatie immigranten die wat
betreft werk, inkomen, opleiding en gezondheid op gro-
te achterstand ten opzichte van de rest van de bevolking
stonden en in toenemende mate een last voor de samen-

leving werden. Hun misère was volgens Scheffer het re-

sultaat van een gebrekkige inburgering, en die was uit-
eindelijk mislukt door het ontbreken van een robuust
nationaal bewustzijn dat als model aan nieuwkomers
voorgehouden kon worden. Deze redenering werkte
Scheffer verder uitin Het land uan aanþomst, waarin hij
betoogde dat niet alleen de nieuwkomers de verplich-
ting tot integratie hadden, maar de autochtone bevol-
king zich ook diende te bezinnen op de eigen identiteit.
\Øant: 'Migranten kunnen alleen uitgenodigd en uitge-
daagdworden door een samenleving die zelf een sterke

cultuur van burgerschap kent.' In Nederland was dat
volgens Scheffer een probleem, omdat een dergelijke
cultuur hier ontbrak, althans een rrorm had aangeno-

men waarin een afkeer van nationalisme een van de be-

langrijkste kenmerken van het nationale bewustzijn is.

Scheffers artikel uit zooo markeerde een omslag in de

houding ten opzichte van de natie in het openbare de-

bat. De extreemrechtse politicus Hans Janmaat was in
de jaren tachtig nog veroordeeld voor de suggestie dat
'eigen volk eerst' kwam, en de vvD-voorman Frits Bol-
kestein kreeg aan het begin van de jaren negentig een

storm vân kritiek over zich heen met zijn stelling dat de
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islamitische achtergrond van veel immigranten onver-

enigbaar was met de beginselen van de liberale demo-

cratie. Na Scheffers interventie, en nog meer na de aan-

slagen rran rr september zoor, ontstond er gaandeweg

een nieuwe consensus rond het idee dat de nationale

cultuur leidraad moest z\n blj de oplossing van span-

ningen tussen ingezetenen en nieuwkomers. De schrij-

ver Bas Heijne constateerde na de aanslagen van rr seP-

tember 'het einde van de smetvrees die Nederlanders

hebben voor hun eigen Nederlanderschap. Het zijn de

Nieuwe Nederlanders die de boel op scherp stellen door

het andere tegenover het eigene te stellen, door tegen-

spel te bieden wear een moeras van betekenisloosheid

dreigde te ontstaan.' Het waren niet alleen raditionele
conservatieven als S.'!?. Couwenberg en BartJan Spruyt

die net als Ad Verbrugge stelden dat 'wanneer onze sa-

menleving teweinig gemeenschappelijke vormen en sym-

bolen uitdraa$ (zoals om te beginnen die van de eigen

taal), die een positieve invulling geven aan het Nederlan-

derschap, dan de gemeenschappelijke sfeer waarin de al-

lochtone medemens zou moeten worden geTntegreerd

zelf vormloos [dreigtJ te raken . Ook vrijzinnig liberalen

als Paul Cliteur en Paul Schnabel spraken zich uit voor

een Nederlandse 'monocultuur', met een ononderhan-

delbare A-status. Allerlei politici sloten zich aan bij het

pleidooi voor de versterking van de nationale identiteit.
Zo betoogde Maxime Verhagen in zooS dat de Neder-

landse Leitþultur richtinggevend diende te zyn voor de

integratie van buitenlandersr ''We hebben altijd gedacht,

laat maar gaan, we leggen niemand een strobreed in de

weg, alles moet kunnen. Maar nu voelen \Me ons nergens

meer mee verbonden. [...] \We moeten zoeken naar een

identiteit om die verbondenheid weer te realiseren, an-

ders krijg je geen samenleving, maar botsende gemeen-

schappen.' Zr¡n collega Balkenende zei het al eerder in
zijn pamflet Anders en betervan zooz:

Bij de komst van mensen met andere culturele ach-

tergronden in een samenleving is het van belang

om helder te ztln over waarden en normen \Maarop

de samenleving, waarin men toetreedt, is geba-

seerd. [...] Juist de minderheden hebben baat bij
een veeleisende opstelling: als we niet veeleisend

zijn, blijven zij in het isolement hangen. Daarom
moet de samenleving veeleisend en zelfbewust zijn
als het gâat om de waarden van onze rechtsge-

meenschap en kennis van de taal en de betekenis

van de geschiedenis van het land.

Of zoals een medewerker van het cne-wetenschappelijk
bureau over de integratie voorspelde aan de journalist
Marcel ten Hooven:'H.etzal beter gaan met de integra-

tie als we die schroom overwinnen en overdragen wat
het is om Nederlander te zijn.'

De herleving van het nationaal besef heeft de politie-
ke gevoeligheid vergroot voor allerlei fenomenen die de

eigenheid van de Nederlandse natie zouden aantasten.

Zo wordt er sinds 2ooJ, toen deTilburgse imam Ahmed
Salam weigerde om de hand van minister van Integratie
Rita Verdonk te schudden, gediscussieerd over de vraag

of handen schudden tussen mannen en vrouwen be-

hoort tot onvervreemdbaar bestanddeel van de Neder-

landse cultuur. In de terugkerende discussie over het
'boerkaverbod' is het dragen van gezichtsbedekkende

kleding, behalve als belemmering van het sociale con-

tact, ook aan de kaak gesteld als aanval op de Neder-
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landse vrijzinnigheid. Het meest veelzeggende voor-

beeld van de toenemende gevoeligheid voor nationale
kwesties is de discussie over dubbele nationaliteit die in
zoo6 losbarstte, kort na de installatie van een aantal

Kamer- en regeringsleden van buitenlandse herkomst.

Volksvertegenwoordigers die niet alleen door hun ver-
kiezing maar vaak ook door jarenlange inzet blijk had-

den gegeven van hun betrokkenheid bij de publieke
zaak, werden vânwege de beschikking over rwee Pas-
poorten beschuldigd van een dubbele loyaliteit en een

gebrekkige solidariteit met de Nederlandse gemeen-

schap.

Terwijl het belang van de nationale cultuur steeds

weer onderstreept wordt, is het lang niet altijd duidelijk
wat daarmee wordt bedoeld. Sommigen lijken heimwee

te hebben naar het Nederland van de jaren vijftig, ande-

ren nâar de rust van de monoculturele Vinexwijk. Weer

anderen vrezen het bruisende leven van het vooruitstre-

vende Nederland kwijt te raken dat zij sinds de jarcnze-

ventig hebben gekoesterd. De laatsten lrragen zich ver-

rwijfeld af of de verworvenheden van dat decennium

- gelijkheid van mannen en vrouwen, van homo',s en he-

terot - op het spel staan.

Overigens zien sommige activisten op het terrein van

rechten van vrouwen en homoselsuelen met enige verba-

zing hoe kwesties die zij slechts met de grootste moeite op

de politieke agenda hebben weten te krijgen, plotseling

uitgeroepen worden tot kernpunt van het Nederlandse

natiebesef. Daarmee wordt miskend dat de tradities die

men zegt te verdedigen - de joods-christelijke cultuur, de

Verlichdng of de Nederlandse tolerantie - tot zeeÍ recent

net zo misogyn en homofoob waren als de overtuigingen

die binnen migrantengemeenschappen gangbaar zr1n.

Het nationale bewustzijn en de gemeenschap waarin
men zich thuis moet voelen, worden derhalve erg selectief

omschreven: wat als rypisch Nederlands wordt gepresen-

teerd, is sterk afhankelijk van het politieke doel waarmee

de Nederlandse identiteit wordt ingezet. Eén ding is dui-

delijk wat Nederlands is, is eigen; wat als vreemd wordt
ervaren, is direct ook unheimlich.

De cønonisering uan het aerleden

De nationalisering van de gemeenschap gaat gepaard

met een canonisering van het verleden. Zoals Jos Palm

stelde, lijkt het erop 'dat Nederland bezig is aan een her-

halingsoefening, dat landgenoten zich weer door de ge-

schiedenis gesterkt rond de driekleur scharen, net als aan

het eind van de negentiende eeuw. [...] Het is alsof men

gelooft dat "de geschiedenis" het land vanzelf het ge-

wenste burgerschap zal brengen, alsofhet verleden een

geest is die over de mensen vaardig moet worden.' De

vaderlandse geschiedenis is bijvoorbeeld bron van inspi-
ratie voorJan Peter Balkenende, die bij de algemene be-

schouwingen in de Tweede Kamer in septembe r zoo6

tot optimisme opriepr 'Nederland kan het weer! Die
voc-mentaliteit om over grenzen heen te kijken, is weer

terug. Dynamiek! Toch?'

En de oppositie juicht soms met hem mee. Zo deden

Jan Marijnissen en Maxime Verhagen op 13 mei zoo6 in
Tiouut een oproep tot de oprichtingvan een Huis van de

Geschiedenis dat, in tegenstelling tot een eerder voorstel

voor een Huis voor de Culturele Dialoog, bedoeld was

bij te dragen 'aan de verspreiding van historisch besef en

historische kennis onder burgers', om zo eenbasis te leg-

gen voor 'de verbondenheid tussen de culturen hier aan-
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wezig. Kennis van en inzicht in de gedeelde waarden en

normen zijn niet los te zien van de geschiedenis die ons

heeft voortgebracht.' De oproep viel in vruchtbare aar-

de, zoals bleek uit de voortvarendheid waarmee werd be-

sloten tot de oprichting van een in Arnhem te bouwen
Nationaal Historisch Museum. Ondertussen wordt ook
elders hard gewerkt aan de herleving van het verleden.

Zo gaat in het na,laar lran 2oo8 bij de publieke omroep
de televisieserie Wrleden uan Ned¿rlandvan start, bege-

leid door tentoonstellingen, lezingen, festivals en fiets-

en wandeltochten.
De discussies rond de totstandkoming van het Natio-

naal Historisch Museum maken ook duidelijk dat de

poging het verleden in te zetten voor het heden onmid-
dellijk de vraag oproept welk verleden dan maatgevend

is. De zoektocht naar historisch richtingsgevoel geeft

onvermijdelijk aanleiding tot een debat over de canon

van de Nederlandse geschiedenis. De eerste pogingen

daartoe werden ondernomen in de context van de toe-

komst van het geschiedenisonderwijs. In een rapport

uitgebracht door een commissie onder leiding van de

Amsterdamse hoogleraar Nederlandse geschiedenis Piet

de Rooy, werd een voorstel gedaan voor een reeks tijd-
vakken en gebeurtenissen waarmee kinderen vanaf de

basisschool tot het einde van de middelbare school een

besefvan de chronologie van de Nederlandse geschiede-

nis moest worden bijgebracht. De Rooy publiceerde ver-

volgens in zoo4 samen met de Leidse emeritus hoogle-

raar vaderlandse geschiedenis Jan Bank een canon voor

de Nederlandse geschiedenis. Het jaar daarop bracht de

Onderwijsraad in het rapport 'De stand van educatief
Nederland'het advies uit om de Nederlandse identiteit
te versterken door het ontwikkelen van een canon van

'waardevolle onderdelen van onze geschiedenis die we via

het onderwijs [aan] nieuwe generaties willen meegeven'.

Minister van Onderwijs Maria van der Hoeven volgde

dit advies inzooí op en installeerde een commissie onder

leiding van Frits van Oostrom, literatuurhistoricus en

voorzitter van de KNA'\ù?, met als opdracht om een derge-

lijke canon op te stellen. Ondertussen werd ook op aller-

lei andere plaatsen in Nederland de canonisering ter hand

genomen, met als gevolg dat er nu bijvoorbeeld canons

ztln vande Nederlandse kerþschiedenis, de Nederland-

se popmuziek, de Nederlandse film, en van nog tal van

andere instituten en fenomenen die aan een identiteits-

crisis en een gebrek aan richtingsgevoel lijden.
De bijsluiter die de commissie-Van Oostrom heeft toe-

gevoegd aan de vijftig vignetten die volgens haar de Ne-

derlandse geschiedenis omvatten, maakt duidelijkwat het

probleem van canonisering is. Volgens de commissie is

haar canon bedoeld ïoor alle Nederlanders', en moet die

gezien worden 'als verhaal van het land dat wij gezamen-

lijk bewonen. De canon is wat betrefr de commissie dan

ook'vanzelfsprekende bagage' en een'cultureel kapitaal

met een onschatbaar rendement'. Tegelijkwaarschuwt de

commissie voor verabsolutering eryan. De canon mag

niet worden beschouwd 'als vehikel voor nationale trots'

en evenmin als statisch þraalgraf' van het verleden. De

canon is een'levend erþed' bedoeld als'inspirerend fun-

dament', dat'betrokkenheid oproept', wanneer de canon

niet als 'dictaat' maar als uitnodiging voor 'een gesprek'

wordt opgevat. Ten overvloede benadrukt de commissie

in een lange noot bij de lijst met vignetten nog

dat er voorzichtig wordt omgesprongen met termen

als 'Nederland', 'Nederlandse cultuur' en 'Neder-
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landse geschiedenis'. Immers, tot in de negentiende

eeuw is het begrip 'Nederland' een anachronisme,

en ook het adjectief 'Nederlands' blijft voor die vroe-

ge geschiedenis problematisch.'W'anneer er in deze

tekst sprake is van de geschiedenis van de Neder-
landse taal en cultuur, het Nederlandse grondgebied
en de Nederlandse staat, bedoelen wij in feite 'op

deze regio betrekking hebbend', zonder te suggere-

ren dat die regio al die tijd een culturele, staatkundi-
ge, taalkundige ofculturele eenheidvormde. \We be-

handelen deze zaken als historische verschijnselen.

van het opleidingsniveau als gevolg van de succesvolle ex-

terne democratisering van het onderwijs sinds de jaren

zestig, ligt het eerder in de rede te veronderstellen datveel

meer mensen dan vroeger over historische kennis be-

schikken. Maar belangrijker is dat het dieper inprenten
van de nationale geschiedenis juist op gespânnen voet

staat met werkelijk historisch bewustzijn.

De vrome verklaringen over het belang van de ge-

schiedenis voor de vormgeving van de Nederlandse

identiteit moeten met een flinke korrel zout worden ge-

nomen. Natuurlijk is de identiteit van individuen en

collecdviteiten niet los te zien van het verleden - elke

identiteit heeft onvermijdelijk een historisch karakter, al

was het maar omdat er sprake moet zijn van een onver-

anderlijk karakter over een langere periode om olrer

identiteit te kunnen spreken. Maar welk verleden dat is,

wordt niet door de geschiedenis gedicteerd. Zoalsbij-
voorbeeld uiteengezet werd in de.vønn-studie 'Identifi-
catie met Nederland', ontstaat een identiteit pas door
verbeelding van het verleden, door benoeming van on-
derdelen daarvan als'eigen'-schap, en door erkenning en

herkenning van die eigenschappen als kenmerken van

de eigen identiteit - kortom: door een proces van iden-
tificatie dat zich in het heden afspeelt en gericht is op de

toekomst. Daardoor is identificatie met het verleden al-

tijd ook een politieke daad, gericht op het propageren

van een bepaalde visie op de inrichting van de samenle-

ving. De poging om het eigen gelijk daarin te omhullen
in het kleed van de geschiedenis, is derhalve niets anders

dan een politiek van het verleden gericht op maatschap-

pelijke veranderingen in de toekomst. Voorstanders van

een vadedandse canon ter bevordering van culturele in-
tegratie zullen de nationale identiteit dan ook altijd

De keerzijde van deze pogingen om het nationale verle-

den te canoniseren is de jeremiade over het verlies aan

historisch besef bij de meeste Nederlanders. De jaarlyk-
se Grote Geschiedrruisquiz, die sinds zoor door de vpno
wordt uitgezonden, is steeds weer aanleiding tot een

Haagzangover de gebrekkige kennis van de Nederland-
se geschiedenis. Onderzoekjes onder scholieren, kran-
tenlezers en Kamerleden zouden de deplorabele staat

van het historisch besef van hoog tot laag in de Neder-
landse samenleving moeten aantonen. En er is altijd wel
een brommerige commentator of nostalgische school-

meester te vinden die wil beweren dat het vroeger alle-
maal beter was gesteld met de kennis van de Nederland-
se geschiedenis.

Net zoals de domesticatie van het vreemde ontaardt in
een klam nationaal thuisgevoel en verlangen naar de Ne-
dedandse heimat, zo is ook de canonisering van het verle-

den een heilloos exces van de huidige neiging tot nationa-
le zelfgenoegzaamheid. De stelling dat 'de Nederlanders'

steeds minderwetenvan hetverleden is om te beginnen al

niet erg plausibel. Afgaande op de spectaculaire stijging
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zwaarder laten wegen dan het historisch bewustzijn; de

geschiedenis heeft voor hen slechts nut voor zover die

gebruikt kan worden om hun voorstelling van de natio-
nale identiteit te schragen.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het pleidooi van \Øillem
Velema en Hans 'W'ansink in d.e Volþsþrant van zz de-

cember zooT voor een herwaardering van de nationale
geschiedenis. In naam van het historisch bewustzijn ge-

ven zr:' blijk van een uitgesproken onhistorische denk-

trant. Dat begint al bij hun schets van de Nederlandse

geschiedenis ter onderbouwing van hun nâtionale ûots.

Zij prijzen de Nationale Vergadering die Nederland in
1798 zrln 'eerste, op de idealen van de Verlichting geba-

seerde Grondwet' bezorgde en daarmee 'voorgoed een

einde gemaakt'had aan de 'ongelijkheid en uitsluiting'
die de Nederlandse Republiek kenmerkte. Even afgezien

van het feit dat de Staatsregeling van ry98 onder Franse

druk en na een staatsgreep tot stand h¡¡am, werden veel

van de verworvenheden daarvan al snel weer afgeschaft.

Velema en \Øansink bejubelen het einde van de standen-

staat, maar zij hebben blijkbaar nooit naar de regeling

van het kiesrecht tot 1848 gekeken, en vergeten ook dat

de politieke onmondigheid van de overgrote meerder-

heid formeel pas in r9r9 werd opgeheven - en volgens

sommigen in de praktijk nog veel langer voortduurt. Zij
loven de beëindiging van de bestuurlijke fragmentatie

van de Republiek, maar gaan voorbij aan de langdurige

kritiek op de schotjesgeest van de verzuiling ofhet de-

partementale eilandenrijk van de verzorgingsstaat. Op-
merkelijk is ook hoe Velema en.W'ansink na Fortuyns
Lritiek op de 'paarse regenten' kunnen beweren dat in
1798 definitief een einde was gemaakt aan het regenten-

dom in Nederland. En ja, in de Staatsregeling was vrij-

heid van godsdienst constitutioneel verankerd, maar ie-

dere katholiek in de negentiende eeuw kon ervan getui-

gen dat Nederland een protestantse natie was, en elke

jood en islamiet wordt er rond Kerstmis en Pasen nog

steeds met klokgebeier op geattendeerd dat het christen-

dom hier dominant is. Kortom: tegenover elk nationaal-

opbouwend verhaal kan met evenveel recht een ander

historisch perspecdef geplaatst worden' Voor nationalis-

ten is dat op zijnhoogst ergerlijk, maar verder helemaal

geen punt, want zij malen niet om de geschiedenis als

die niet in hun straatje Past. Als historici ziinzy echter

valsemunters, die het verleden canoniseren zodat het als

maatstaf van politiek handelen in het heden kan dienen.

Ztl zijntrots op de Nederlandse geschiedenis, maar ver-

smaden haar als die hun even niet uitkomt.
Paul Scheffer is nog minder gehecht aan de geschie-

denis. Het hooftlstuk in Het land aan aanþomst gewijd

aan de herbezinning op het nationale verleden, getiteld

'Nederland vermijdingsland', is in feite één lange aanval

op het schikken en plooien, op de cultuur van conflict-

vermijding die volgens Scheffer de Nederlandse geschie-

denis kenmerkt. Er schuilt 'een lange ervaring van con-

flicwermijding in de afkeer van woorden als "erfgoed" of
"identiteit"' .Zobezienpast de'linkse zelfhaat' en de va-

derlandsloze cultuur' uitgedragen door kosmopolitisch

ingestelde wetenschappers dus bij uitstek in de Neder-

landse traditie. Ook andere auteurs wiizen op die para-

dox. Zo yertoont, volgens Bas Heijne, iemand als Els-

beth Etry die 'het geluid van laarzenop de trap al hoort'

bij de term nationale identiteit, juist een uitgesproken

Nederlands gedragspatroon. En Dick Pels wijst erop dat

juist het zwakke nationalisme in de Nederlandse samen-

leving een goed uitgangspunt zou kunnen ziin voor de
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zelfrelativering en zelfkritiek die nodig zijn voor een
open samenleving:

iedere groep weer een andere - is canonisering een vorm

vân nationalisering gericht op het herstel van een verlo-

ren culturele hiërarchie. \Øant de elite weet als geen an-

der dat de situatie waarin iedere groeP' regio, instelling

of discipline zl,n eigen canon opstelt, tot anarchie leidt:

cânon kent immers geen meeryoud, als er meer dan één

is verliest het woord zijn betekenis.

Volgens Scheffer kunnen we migranten en hun
kinderen sterker verplichten tot deze samenleving
doordat we onszelf srerker verplichten tot het land
waârvan we deel uitmaken. Maar dat 'land' is voor
velerlei interpretaties varbaar, en bestaat in feite uit
een eindeloos gesprek over war het precies voor-
stelt. Dat Nederland in die zin een 'onduidelijk
land' is, vindt Scheffer een geweldig nadeel voor de
integratie. Maar waarom kunnen we dit niet als

een voordeel zien?

Het opkloppen aa.n tenoristisch geuaar

De bestrijding van de vreemde invloeden die de Neder-

landse samenleving angst aanjagen wordt niet alleen met

culturele middelen uitgevochten, zoals de domesticatie

van het vreemde en de canonisering van het verleden. In

die strijd worden ook juridische middelen aangewend.

De Nederlandse overheid heeft tal van wettelijke en be-

stuurlijke maatregelen ingevoerd naar aanleiding van de

aanslagen in New York, tWashington, Madrid en Lon-

den, en in reactie op de moord op Theo van Gogh en de

met geweld gepaard gaande aanhouding van de HoÊ

stadgroep. Die maatregelen beogen het gevaar buiten de

deur te houden, maar grijpen tegelijk diep in de Neder-

landse rechtsstaat in.
Die maatregelen betreffen om te beginnen een aan-

scherping van het Nededandse strafrecht en een uit-

breiding van het instrumentarium waarmee terroristen

opgespoord en vervolgd kunnen worden. Direct na rr sep-

tember zoor werden al verdachte financiële transacties

aan banden gelegd. Verder wist minister Donner inzoo4
steun van deTweede Kamer te verwerven voor een nieuw

artikel in het'Wetboekvan Strafrecht, dat misdrijven be-

gaan uit terroristisch oogmerk zwaardet bestraft en sa-

menspanning en rekrutering voor het werven voor de

Het pleidooi voor een canonisering van de geschiedenis
is al met al eerder een aanslag op het verleden dan een
bijdrage aan het historische bewustzijn. Het voorbe-
houd dat de commissie-Van Oostrom bij de eigen canon
heeft gemaakt, dat men geen maatstaf voor narionale
trots wil opleggen maar een basis voor debat wil schep-
pen, verandert daar niers aan. De noot dat zelß de term
'Nederland' als'historisch verschijnsel' problematisch
is, geeft precies aan waar de spanning ligt tussen antihis-
torische canonisering en historisch bewustzijn van de
vaak richtingloze ongerijmdheden van de geschiedenis.
Net zoals vals geld het betalingsverkeer frustreerr, zo
ontnemen de valsemunters r¡an de nationale canon ons
het zicht op het verleden.

\Øe kunnen alleen terug naar een eenduidig, nuttig
verleden door een groot deel van de geschiedenis re onr-
kennen. In een tijd waarin het gezag van culturele en po-
litieke elites ter discussie is komen te sraân en er uireen-
lopende versies van de nationale geschiedenis zijn - voor
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jihad als nieuwe strafbare feiren opvoert. Bovendien biedt
de wet 'Verruiming mogelijkheden ror opsporing en ver-
volging van terroristische misdrijven (zoo5) ruimere be-
voegdheden aan justitie en politie om bijzondere opspo-
ringsmethoden - zoals observatie, infi ltratie,pseudokoop
en de telefoontap - in re zetten, ook als er alleen maar aan-
wijzingen zijnener (nog) geen redelijkvermoeden van de
voorbereiding van een misdrij f bestaar. Verder verl.ceeg de
minister van Justitie in zoo6 uitgebreidere bevoegdheden
in de vorm van een bijzondere 'doorzettingsmacht' ren
opzichte van andere ministeries, lagere overheden en
maatschappelijke instellingen, waarmee in geval van een
terroristische dreiging grote delen van het openbare leven
aan het gezagvan de minister onderworpen kunnen wor-
den. Daarnaast werd in zooT de wet 'Bestuurlijke maat-
regelen nationale veiligheid' aangenomen, waarin de be-
wegingsvrijheid beperkt wordt van mensen tegen wie
uitsluitend aanwijzingen bestaan dar ze aanslagen voorbe-
reiden - opnieuw zonder dat er een redelijk vermoeden
bestaat, de reguliere rechtsgrond zoals die voor de opspo-
ring van andere misdrijven geldt. Ook heeft de minister
van Justitie via een ministeriële regeling in zoo5 de be-
voegdheid gelregen burgerluchwaartuigen in geval van
een klaarblijkelijk terroristische inzet uit de lucht re laten
schieten door de Q"itþ Reaction Al¿rt - rwee permanenr
inzetbare r-r6's van de luchtmacht. Bij acute dreiging kan
ook de in zoo; opgerichte Dienst Speciale Interventies
worden ingezet. Tevens werd per zooz het preventief
fouilleren toegelaten en is er na decennia van verzer per
2oot een algemene identificatieplicht ingevoerd.

Tegelijkertijd is ook op basis van bestaande wetgeving
de strijd tegen het rerrorisme opgevoerd. Met behulp
van de Vreemdelingenwet kunnen van terrorisme ver-
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dachte buitenlanders het land worden uitgezet en kan

informatie van de eIvD, verlcegen oP basis van anonie-

me getuigen, in straþrocessen \Morden gebruikt. Ook is

onderzoek ingesteld tegen cartoonisten en andere opi-

niemakers, wier werk terroristische gewelddaden zou

kunnen provoceren en zijn websites afgesloten die ter-

rorisme bevorderen. De minister van Justitie Hirsch

Ballin heeft ten slotte betoogd dat de bestaande \Metge-

ving tegen godslastering uitgebreid zou moeten worden

om de publicatie van Provocerende uitingen, zoals de

cartoons in de Deense lllknds-Posten, te kunnen voor-

komen. Andere voorstellen, zoals het 'apologieverbod',

waarmee de verheerlijking van terrorisme moet worden

verboden, en een wet die training voor terroristische ac-

tiviteiten moet verbieden, zijn in voorbereiding.

Naast al deze uitbreidingen van het suafrecht en van

opsporingsmogelijkheden heeft de overheid ook de in-
formatieverzameling over en conffole van het maat-

schappelijk leven in naam van de bestrijding van terroris-

me aanzienlijk uitgebreid. De ministers van Justitie en

Binnenlandse Zaken benoemden in zoo4 een Nationale

Coördinator Terrorismebestrijding (Ncrb), met âls oP-

dracht de samenwerking te regelen tussen de ongeveer

twintig diensten die zich bezighouden met informatie,

beleidsvorming en directe bestrijding van terrorisme. De

coördinator, de binnenkort afzwaaiende Tjibbe Joustra,

verzamelt daarnaast ook zelf allerlei informatie . Zo is er

een 'kennisbank' aangelegd met gegevens over )7 terro-

ristische organisaties, waaronder de Hezbollah, Hamas,

Al Qaida's vertakkingen in Irak en de Maghreb, de nrl,
FARc, Sendero Luminoso, de Tämil Tijgers en enkele aÊ

splitsingen van de rne, die geen van alle op Nederland ge-

richt zijn en voor een deel ook niets met door jihad ge-
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motiveerd terrorisme yan doen hebben. De coördinator
heeft ondertussen ookzijn achtste orN uitgebracht, ofte-
wel DreigingsbeeldTerrorisme in Nederland, waarin het
gevaar van een terroristische aanslag weer 'groot' wordt
genoemd - zonder dat er in Nederland concrere aanwij-
zingen zijn voor daadwerkelijke aanslagen. Daarnaasr is
er nog een Alerteringssysteem Terrorismebestrijding. Op
de website van de ¡qcrb is een aparre pagina ingeruimd
om duidelijk te maken war her verschil is met de orN -
de laatste is Tgemeen en ook bedoeld voor burgers, her
Alerteringssysteem is 'specifiek' en alleen bedoeld voor
bedrijven en overheidsinstellingen.

Naast opsporing, vervolging en alertering heeft de
dreiging van her rerrorisme ook geleid tot de mobilisatie
van de bevolking. Die is, om te beginnen, her gevolgvan
de overweldigende aandacht in de Nederlandse media
voor themat waarin buitenlanders, islam en rerrorisme
met elkaar verbonden worden - is het niet op directe
manier, zoals in Fitnavan Geert \Øilders, dan wel in de
discussies oyer de vervolging van Samir ,4.., Mohammed
B. en Nouredine el F., over de dreigementen tegen Ebru
Omar, Hasna el Maroudi en Rachid ben Ali, over de al
of niet falende beveiliging van Ayaan Hirsi Ali, Geert
lWilders, Rita Verdonk, Ehsan Jami en Aßhin Ellian, of
over de vraag of films van Theo van Gogh en Geert \Øil-
ders, de foto's van Sooreh Hera of de cartoons van Gre-
gorius Nekschot islamitisch geinspireerd geweld provo-
ceren. Ook de overheid draagt bij aan deze mobilisatie
met de in zoo6 gestarre, drie jaar durende campagne
'Nederland tegen rerrorisme', waarin met 4,8 miljoen
euro overheidsgeld een website, reclamespotjes en bro-
chures worden geproduceerd die de Nederlandse bevol-
king bewust moeten maken van het gevaair van radicali-

sering. Ondanks de bezwering op de website dat er'geen

reden voor paniek' is, wekt deze campagne de indruk dat

de dreiging niet alleen bij specifieke individuen, maar in
de gehele islamitische bevolking gezocht moet worden.

De campagne gaat uit van de gedachte dat terroristen

floreren in een sociale context van religieuze radicalise-

ring. Daarmee wordt weliswaar een plausibele theorie

over het ontstaan van terroristische groepen gevolgd'

maar tegelijkertijd wordt de dreiging die van terrorisme

uitgaat te zeer veralgemeniseerd. Zovetandett een buurt

als Amsterdam-\Øest, getekend door een hele reeks van

sociale problemen met allerlei oorzaken, in 'de buurt

van Mohammed B.', en wordt de lokale samenleving ge-

reduceerd tot broeinest van terroristisch gevaar.

Met al deze maatregelen, campâgnes en discussies

ontstaat de indruk dat Nederland gebukt gaat onder de

gesel van het terrorisme. De urgentie van dat gevoel

wordt versterkt door uitspraken zoals die van minister

Zalm kort na de moord op Van Gogh, dat de Neder-

landse samenleving'in oorlog' is, en door het (nooit se-

rieus aan de kaak gestelde) besluit van de Nederlandse

regering om althans in politieke zin partner te worden in

de Amerikaanse war on terror, uit te vechten op Irakees

grondgebied. Ondertussen raakt uit zicht dat er in Ne-

derland - hoe ernstig op zich ook - vooralsnog één

slachtoffer te betreuren is van radicaal islamitisch ge-

weld, namelijkTheo van Gogh. Van de negentien men-

sen die in het kader van de vervolging van de Hoßtad-

groep zijn aangeklaagd, zlin er uiteindelijk vijf
veroordeeld - vier voor verboden wapenbezit en Mo-
hammed B. voor moord en als enige ookvoor deelname

aan een criminele en terroristische organisatie (hij was

dus lid Yan een club met één lid).
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Versta ons goed: moord is onder alle omstandigheden
verwerpelijk. \Øapenbezit is een ernsrigyergrijp en duidt
op kwade bedoelingen. Ook de bedreigingen aan het
adres van mensen met een prominente positie van\Mege
hun uitgesproken mening in het openbare debat zijn
een serieuze aantasting van het democratische bestel.
Het vrije debat wordr evenwel niet alleen gefrustreerd
door bedreiging van sommige deelnemers, maar ook
door de opgeklopte angstgevoelens.'Wie vraagrekens zet
bij de concrete terroristische dreiging wordt in een der-
gelijk angstklimaat bij voorbaar als wereldvreemde nai'e-
veling aangemerkt. Maar juist de analyses van de Ncrb
geven voldoende aanleiding voor enige scepsis. \Øelis-
\Maar noemt Joustra die dreiging veelal substantieel,
maar in zijnnpportages wordt ooksteeds weer duidelijk
dat 'er geen concrete aanwijzingen fzijn] dat nationale
netwerken aanslagen voorbereiden', zoals hij bijvoor-
beeld in de vijfde DTN van december zoo6 meldde. Tot
eind december zooT noemde hij het 'dreigingsniveau
voor Nederland [...] beperkt'. In de eerste helft van
zooS nam de dreiging weer toe, als gevolg van 'toename
van de internationale invloed op de jihadistische drei-
ging in'W'est-Europa', zoals bleek uit niet nader gespeci-
ficeerde 'recenre voorvallen waarbij aan Al Qaida ge-
lieerde groeperingen training en strategische sturing
gâven aan lokale cellen in Duitsland en Denemarken.
Maar opnieuw consrateerde Joustra 'dat er geen directe
aanwijzingenzijn dat ook Nederland geconfronteerd zal
worden met een aanslag'. Bovendien constateerde hij
een toenemende weerstand tegen terrorisme onder 'bre-
de lagen van de moslimbevolking'. Hij vroeg zich in de
DTN r'an november zooT dan ook openlijk af of eerder
enthousiasme voor terreurdaden wel duidde op

onderliggende gevoelens en attirudes [...] of dat

het gaat om een korte, hevig oplaaiende discussie

die binnen een week weer uitdooft. Met andere

woorden, bij felle reacties op islamklitische uitla-

tingen is het moeilijk te duiden of deze het gevolg

zijnvan diepgewortelde gevoelens en attiudes, of
van het zich laten meeslepen door'de waan van de

dag' en de publieke discussie op dat moment.

Zljn veronderstelling dat de heftigheid waarmee ge-

ageerd wordt wellicht meer heeft te maken met de angst-

beelden die in de media circuleren, werd bevestigd door

de Leidse hoogleraar terrorisme en contraterrorisme,

Bob de Graaff. Hij verbaasde zich in een interview met

Wij Nednland niet alleen over de gelatenheid waarmee

tal van âantastingen van de rechtsstaat in de naam van

de bestrijding van het terrorisme werden aanvaard, maar

beschutdigde de inlichtingendienst AIVD er ook van in
zijn recente rapportages over radicaliserende moslims

'een angstbeeld [te creëren] in een samenleving die toch

al heel erg verdeeld is'.

De nationaliseringuan dr economie

Onder de veelzeggende titel 'Niet trots op Nederlands'

publiceerde het beleggersblad Effectin mei zooS een sa-

menvatting van een raPport van de Vereniging van EÊ

fectenbezitters (van), waarin werd geconcludeerd'dat de

Nededandse taal aan het uitsterven is op de beurs'.

Slechts een op de drie bedrijven die in de er>r-index zijn

opgenomen, publiceerde zowel een Nederlandstalig als

een Engelstalig jaarverslag. 'Vier jaar geleden,' aldus de

verslaggever van Effect, 'publiceerde nog 83 procent van
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deze fondsen een Nederlands jaarverslag.' Volgens de
auteur was dat een slechte zaak.Fl.lj leek te veronderstel-
len dat bedrijven die aan de Amsterdamse effectenbeurs
zijn genoteerd primair Nederlandse bedrijven zqn, dat
het merendeel yan hun aandeelhouders Nederlands is,
dat Nederlandse aandeelhouders rrou\p en stabiel zijn -
en blijkbaar ook het Engels onvoldoende beheersen om
adequate investeringsbeslissingen re nemen. Om deze
redenen, aldus de auteu! zouden 'ondernemingen die
zeggen beter te willen communiceren mer hun aandeel-
houders, moeren beginnen mer hen in het Nederlands
aan te spreken'.

Deze bijdrage aan het openbare debat is tekenend
voor de symbolische nationalisering die op dit momenr
gaande is. In reactie op de angst voor de buitenlandse be-
legger en groowerdieners en voor het gele gevaar van de
staatsfondsen wordr de indruk gewekt dat de Nederland-
se economie gebaat is bij een sterker isolationisme. Die
suggestie staat haal$ op de economische realiteit van on-
miskenbare internationalisering. Dat blijkt al uit het
voorbeeld van de verslagen van de Arx-genoreerde on-
dernemingen: de Amsterdamse beurs is een knooppunt
in een transnarionaal netwerk. De bedrijven die de laat-
ste jaren een Amsterdamse notering hebben gezocht

- Conversus Capital, Carlyle Capital, Leo Capital
Growth, fucelor Mittal, Fortis, Unibail - zijn stuk voor
stuk buitenlandse ondernemingen. Ook de bestuurders
en toezichthouders van erx-ondernemingen zijn steeds
minder vaak van Nederlandse origine. Recent onderzoek
van De Nederlandsche Bankwijst bovendien uit dat van
alle aan de Amsterdamse beurs uitstaande effecten pak-
weg76 ptocent eigendom is van buitenlandse beleggers -
ruim meer dan de gemiddeld 3t procenr in de ons omlig-

gende landen. De z4 procent Nederlandse beleggers zijn
bovendien niet trouwer aan Hollandsche waar dan bui-
tenlanders, zoals bleek uit hun bereidheid de winst te ne-

men op het iolksaandeel'esN Amro. En hoewel wij de

intelligentie van de Nederlandse particuliere belegger

niet willen onderschatten, vermoeden wij dat het boek-

houdkundige abracadabra van het gemiddelde jaarver-

slag een groter struikelblok voor de kleine belegger is dan

de eventuele taal waarin het document is gegoten.

De ongerijmdheid van het pleidooi van de vEB voor

het behoud van het Nederlands als handelstaal met de

economische realiteit van toenemende internationale

vervlechting geeft aan dat het vooral symbolische motie-

ven zljn die aan de nationalisering van de Nederlandse

economie ten grondslag liggen. Het gaat hier om een

noodweerreactie die niet alleen nostalgisch maar ook

symbolisch van aard is. Zij is niet alleen ongeschikt om

het proces van internationalisering en ontgrenzing te ke-

ren, maar zij is uiteindelijk slechts bedoeld om de schijn

hoog te houden dat de Nederlandse economie in een na-

tionaal kader gevangen kan worden.
Zo is daar het eindeloze gesteggel over de sterk geste-

gen topinkomens. Het debat werd aangezwengeld door

de toenmalige premier Kok, die in ry97 fel uithaalde

naar bestuurders en hun 'exorbitante zelfuerrijking'.

Vervolgens werd het debat op scherp gezet djdens de

verkiezingen in het najaar van 2006, toen Bos aan Bal-

kenende vroeg om'drie, twee, een concrete maatregelen

te noemen tegen de inkomensstijgingen aan de top'. Dit
alles mondde in maart zooS uit in drie maatregelen die

de ergste uitwassen - hoge pensioengaranties, hoge op-

rotpremies voor falende bestuurders en belastingvoorde-

len voor de managers van opkoopfondsen - in de toe-

komst moesten voorkomen.
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\Øat allereerst opvalt is de lange termijn die ervoor
nodig was om überhaupr mer een beleidsrespons te ko-
men. Dat heeft alles te maken met de vaagheid van het
probleem: wat is nou precies 'excessieve' beloning? Hoe
stellen we dat eenduidig vasr? Bovendien gaat het om
beloningen die de uitkomst zijn van private onderhan-
delingen tussen werkgever en werknemer en is er in
principe dus geen grond voor sraarsingrijpen. De groei-
ende politieke druk - mer name van de kant van de sp,
Groenlinks en de eigen achterban van Bos - en in het
oog springende 'uitwassen' als de zG milloen euro die
Rijkman Groenink onrving na de onttakeling van enN
Amro, hadden het minister Bos onmogelijk gemaakt
om de beloningsstijgingen aan de top verder re negeren.

\Øat verder opvalt aan de voorgestelde maatregelen is
dat het kabinet niet de beloningen zelf aanpakt, maar
slechts de þarafernalia' van het beloningspakket. Tên
slotte is ook het bedrag dat de fiscus met deze maatrege-
len verwachr op re halen verwaarloosbaar. De belasting-
inkomsten worden op 6o miljoen euro geschar, onge-
veer o,ot procent van de totale opbrengst van de
inkomens- en vermogensbelasting over zoo7.

Kortom, het gaat hier slechts om marginale correcties
op de topinkomens. Maar de kranten kraaiden dat Bos
eindelijk de topinkomens ging aanpakken. uRC Han-
dekblad berichtte dat het 'kabinet topinkomens meer
gaat belasten. En in het economiekatern heette het:
'Verdienen aan slechte presraries moer sroppen; kabinet
doet voorsrel indammen topbeloningen.' De Volþsþrant
was eufori,scher en zettezelfshet citaat van Bos in de kop
dat dit het 'eersre kabinet was dat maatregelen neemr re-
gen ridicule beloningen'. Een maand later was ook de
rest van de wereld op de hoogte van Bos' doortastend-

heid. In de voorzomer van zooT berichtte de Interna-
tional Herald Tiibune dat: 'Nederlanders topinkomens
aan banden leggen. Publieke ophef duwt onderwerp
naar de top van de politieke agenda.' De krant verwon-
derde zich o.veÍ zo veel wereldvreemdheid van een klein
landje in een grote wereld, dar kennelijk zozeer hecht
aan ziin 'egalitaire' tradities.

'Waarvan dit vooral getuigt is een zeer succesvolle so-

ciaaidemocratische'spin'. Ook al hebben de maatregelen
in concreto weinig om het lijl Bos is er desalniettemin in
geslaagd de buitenwereld ervan te doordringen dat hij als

enige Europese regeringsleider en als enige sociaaldemo-
cratische bewindsman in staat is iets te doen aan de þlaag
van de excessieve beloningen. De maatregelen lijken
vooral bedoeld om een heel ander probleem op te lossen,

namelijk \Wouter Bos' weinig overtuigende sociaaldemo-
cratische geloofsbrieven. Op de huid gezeten door de
oud-socialistische sp heeft Bos zich er persoonlijk voor
ingezet om dit pakket met maarregelen aan het parle-
ment te kunnen aanbieden. Zoals Groenlinks-Kamerlid
Vendrik vilein liet weten, was het bij zijnweren nirnmer
voorgekomen dat een minister van Financiën het doen
van wetsvoorstellen niet overliet aan zijn staatssecretaris.

Van gelijke aard was de beroering in politiek Den Haag
over buitenlandse activistische beleggers die zich vanaf
zoo5 in Nederland via een aantal spraakmakende 'zaketi
manifesteerden: de belegering (en uiteindelijke opsplit-
sing) van Stork door de Amerikaanse zwerffondsen Cen-
taurus en Paulson, de overname en 'beroving'van uitge-
ver pcM door het Britse opkoopfonds Apax en de oproep
tot onttakeling van ¡sN Amro door het Britse zwerffonds
rcI. \Øoensdag rr april zoo7 was her voorlopige hoogte-
punt in de campagne tegen Angelsaksische 'sprinkhaned.
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Toen vond namelijk de langverwachte openbare parle-
mentaire hoorzitting pl""t, orr.. de opkomst.ran activisti-
sche beleggers. De context was beladen: ¡sN Amro vocht
voor zijn voortbestaan als zelfstandige bank met mondia-
le ambities nadat het in februari ..n bri.f h"d onffangen
van rcl, waarin het Britse zwerffonds opriep om aandeel-
houders te laten beslissen over de roekomsr van het be-
drijf Naar de zin van d.e Britten waren de presraries rran
het concern onder Rijkman Groenink onvoldoende en
verdiende een ander managementteam een kans. Uiter-
aard zinde deze'buitenlandse' inmenging in'binnenland-
se' aangelegenheden het Nederlandse establishment niet
en was politieke acrie dus geboden.

Het initiatief voor de hoorzitting kwam van de sterk
gegroeide sp-fractie. Gedurende de hoorzitting inter-
viewden woordvoerders van de PvdA (Kalma en Täng),
het co¡ (Blanksma en Ten Hoopen), de wo (gloÈ),
Groenlinks (Vendrik) en de sp (Irrgang) een keur van
betrokken partijen. Zo werdde voorzitter van de Neder-
landse Vereniging van Bankiers aan de tand gevoeld., wa_
ren er presentaties van de voorzitter van de Vereniging
van Effecten Uitgevende Ondernemingen, ,pr"È i._
mand van vNo/NCw', was de bestuurder van Alpinvest
er, spraken represenranren van de hedgefundindustrie,
en kreeg Van der Zwan, commissaris van uitgever ncu,
de kans zijnbezwaren regen opkoopfondsen uit de doe_
ken te doen. Met name de interactie van de laatste met
de parlementaire commissie was inreressanr. Niet gehin-
derd door veel kennis van zaken gafVan der Zwan een
sterk emotionele visie op de gang van zaken bij lcna, die
op veel bijval mochr rekenen bij de commissieleden van
de sp en de PvdA. Hoewel de hoorzitting vooral bedoeld
was om meer kennis re vergaren over de nieuwe Angel_

saksische investeerders, spraken de leden Kalma en Irr-
gang hun afkeer over dit soort praktijken uit en drongen
ze aan op nieuwe regelgeving die de buitenlandse
'sprinkhanen' vleugellam moest maken.

De respons van het kabinet had echter een andere
toon. Verdwenen waren de schrille rermen, de stevige
standpunten, de emotionele opvliegers en de politieke
verontwaardiging. Minister Bos schoof de hete aardap-
pel door naar de commissie-Frijns, in zoo4 ingesteld om
de corporate goyernance in Nederland te bewaken, en
vroeg haar om bij haar jaarlijkse monitoring de belang-
rijkste kwesties uit het parlementaire debat mee re ne-
men. Het was zonder meer een meestefzet van Bos om
de roep om acrie op het bordje van de commissie-Frijns
te schuiven. Daarmee onrnam Bos de krvestie het mees-
te politieke vuur, onrhief hij zichzelf van de lastige taak
om politiek stelling re nemen, en dwong hij de grootste
ijzervreters om geduld re bewaren ror her de commissie
behaagde om uitspraak te doen.

Opmerkelijk aan deze rwee voorbeelden van de re-
cente roep om nationalisering van de economie is het
sterk symbolische karakrer errran. Kamerleden als paul

Kalma en Ewout Irrgang, maar ook de restanten van het
old boys netwerk als Donald Kalff en de eerder genoem-
de drie heren, wenrelen zich in een nostalgisch beeld van
de Nederlandse economie als een protorypisch voor-
beeld van het zogenaamde Rijnlands kapitalisme, een
vorm van ondernemingsgewijze productie die vriende-
lijker, wijzer, geduldiger en socialer is dan war in her
gure \Øesten gebruikelijk is. Daarmee gaan zl echter
voorbij aan de realiteit van de Nederlandse economie.
Nederland is een van de meest open economieën ter we-
reld, die een groor en groeiend deel van zijn inkomen in
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het buitenland verdient. Daar is sinds de jaren zeventig
financiële openheid bij gekomen. Nederlandse pen-
sioenfondsen verdienen hun rendementen voorname-
lijk buiten Nederland, terwijl Nederlandse banken gro-
te buitenlandse bezittingen hebben, die meer dan een
derde van hun totale vermogen bedraagt. Bovendien
zijn Nederlandse effecten vasre waarden geworden voor
buitenlandse vermogensbeheerders.

Deze financiële openheid levert een belangrijke bij-
drage aan de Nederlandse welvaart. Recenre .¡f*, l.r.r,
dat de contributie van de grensoverschrijdende financië-
le dienswerlening aan de Nederlandse econom ie 33 pro-
cent bedroeg, ruim boven het gemiddelde van z procenr
voor de z7 lidstaten van de nu in totaal. Ging in ry96
nog ro,3 miljard euro om in de grensoverschrijdende fi-
nanciële dienswerlening, in zoo7 was dat 16,z miljard
euro. In termen van werþelegenheid is de bijdrage van
de grensoverschrij dende fi nanciële dienswerlening min-
der indrulnvekkend gegroeid. Dit suggereert dat Je Ne-
derlandse financiële dienswerlening een grote efficiën-
tiesprong heeft gemaakt. En inderdaad tonen de cijfers
over de periode zooo-zoo7 dat de internationaal ge_
oriënteerde financiële dienswerlening in Nederland een
productiviteitsgroei per werknemer heeft gekend van
ruim 4o procenr, ruimschoots meer dan de productivi_
teitsstijging in de rest yan de Nederlandse economie. De
bijdrage van de grensoverschrijdende financiële dienst-
verlening aan de productiviteitsgroei van de Nederland_
se economie als geheel overtreft met ruim rr procent dan
ook verre haar absolute aandeel in het Nedeilandse bru_
to nationaal product.

Daarnaasr is gedurende acht paarse jaren uitdrukke_
lijk ingezet op het verhogen van de arbeidsparticipatie

(Koks werk, werk, werk ). Tegen die achtergrond is veel

politieke energie gestoken in het flexibiliseren van de ar-

Èeidsmarkt, het vergroten van de arbeidsprikkels en het

terugdringen van het overheidsbeslag op de Nederland-

se economie. En met resultaat: geen nuJidstaat met

minder werkloosheid, betere groeicijfers en lagere infla-

tie dan Nederland.
Het punt is dat Nederland, van alle continentale Euro-

p.r...ãrrorrrieën, de minst Rijnlandse en de meestAngel-

r"Lrir.h. is geworden. Het is tegen deze achtergrond dat

de schrille termen, de heftige emoties en de drammerige

roep om nationalisering als 'excessief' moeten worden

aangeduid. Delen van de Nederlandse politieke, bestuur-

lijke en economische elite volharden in een hardnekkige

ontkenning van dezenieuwe economische realiteit en ver-

wijten de voorstanders van verdere ontgrenzing dat zij de

Nederlandse kroonjuwelen verkwanselen en dus onvader-

lands gedrag vertonen. Het resultaat is een toenemende

verlegenheid, zelß van de kant van diegenen die om ideo-

logische redenen bij uitstek gepredisponeerd zijn om de

b"ten ,r"n verdere economische ontgrenzing te bezingen,

namelijk de klassieke liberaien en libertaristen' Door de

schroomvalligheidvan het liberale contingent in del'vo is

ook deze partij ten prooi gevallen aan de agressieve natio-

nalisering die het publieke debat in het Nederland van de

eenentwintigste eeuw kenmerkt en ontbreekt in het parle-

ment voor het eerst sinds jaren een krachtig en helder li-

beraal pleidooi voor een open samenleving, ook in econo-

mische zin.
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De popularisering uan de democratie

De angstbeelden die in het openbare debat overheersen,
houden ook de Nederlandse politiek in hun greep. Ster_
ker: zij hebben daar voor ..r, b.l"rrgrijk deel hun oor_
sprong. Sinds de Fortuyn-revolte zijnNeclerlandse poli_
tici tegen elkaar op gaan bieden in voeling met het volk.
De pogingen om Nederland om t. bou*ã., rot gesloten
thuishaven van vaderlandse zelfgenoegzaamheid en eco-
nomisch isolationisme worden onverãnderlijk verkocht
als tegemoetkoming aan de volkswil, die te láng vergeefs
zouiebben gevraagd om de indammingvan het buiten_
landse gevaar en de ex-communicatie van de kosmo_
politische elite. De populistische wending naar het volk
wordt dan gepresenreerd als een d.-o.r"tlr.ring van hetin technocratisch managemenr vastgelopen politieke
bestel. Een van de meest welsprekendJ*riolk.r, van de
stelling dat de erfenis,nan Fortuyn ten goede is gekomen
aan de Nederlandse democratie is de úolþsþrarir¡ourn^_
list Hans \Mansink. Volgens hem bevrijdde Foriuyn de
Nederlandse politiek uit de kluisters l,"n ..r, ,.orpor"-
tieve democratie', gerichr op consensus in de 

".hårk"_mers van de macht, met uitsluiting van de burgerij. Niet
alleen zorgde her populir-.,roorlieuwe bezems, in de

:or3.l"tr vervanging van een groor deel van het politie_
ke leidersch ap in zooz (ondãr anderen Melkert, Ro_
senmöller, Dijkstal), maar de nieuwe themat die For_
tu{n 

?p de agenda zerre, maakten duidelijk dat de
politiek weer heeft leren luisteren naar de kiezers,:

Zoals in de jaren zesrig en zevenrig de conservatie_
ve elite zich gedwon gen zagzich te-verstaan mer de
opkomende progressieve beweging, hadden de po_

litieke partijen hun programma na mei zooz rn

fortuynistische zin bijgesteld. Dat gold niet alleen

voor veiligheid en criminaliteit, islam en migran-

ten, maar ook voor andere populistische thema's als

directe democratie en euroscepsis. [.. '] De betrok-

kenheid bij het politieke bedrijf nam toe, zoals

bleek uit de hogere opkomstpercentages en de

(lichte) stijging van het ledental van politieke par-

tijen. De politieke agenda werd niet langer gedo-

mineerd door de spraakmakende gemeente Yan Po-

Iitici, intellectuelen en journalisten.

Ook anderen hebben gewezen op positieve aspecten van

Fortuyns nieuwe politiek. Fortuyn toonde dat je de ver-

kiezingen niet alleen won met populaire standpunten,

maar evenzeer met een manier van optreden die scherp

aßtak bij het kleurloze en soms zelß nukkige optreden

van z¡n politieke tegenstanders. Volgens de socioloog

Dick Pels betekende zijn optreden een nieuwe fase in de

'mediatisering, esthetische stilering en "celebrificatie"

van de Nederlandse politieke cultuur. l'. ') Ziin succes

laat ziendat stijlpolitiek en personalisering van het poli-

tieke vertrouwen onmisbare en aantrekkelijke ingrediën-

ten zrjn geworden van de moderne mediacratie'' Ook

communicatiewetenschapper Liesbet' van Zoonen be-

toogde in Entertaining the Citizen dat de mediatisering

varde politiek ons bevrijdt van de illusie dat politieke

oordelen tot stand komen op basis van een inhoudelijke

afweging van programmatische verschillen' Têgenover

Cassãndrat als de Belgische socioloog Mark Elchardus,

die met de dramademocratie ook het einde van de poli-

tiek zien aanbreken, ontvvaart Van Zoonen nieuwe mo-

gelijkheden voor het creëren van politiek engagement'

66 67



De meeste mensen stemmen op basis van de al dan niet
sympathieke uitstraling van polìtici, de mentaliteit waar_
van kandidaten blijk g.r,.rr, de geloofwaardigheid van
hun standpunren en d. 

"m,rr.m.itrr"""rd.,r"i hun op_
treden. De activiteiten van politici buiten d.e muren van
de Tweede Kamer .r, d. to.r.-ende bereidh.id r"r, po_litr¡l om hun persoonlijke leven tot onderdeel van hun
publieke imago re maken, hebben de burger een breder
inzicht geboden in de kwariteiren van kandidaten dan
uitsluitend -frun programmatische ambities. Omgekeerd
hebben politici met de mediatisering van de lofitieknieuwe_ mogelijkheden gekregen o- i.rn visie aan de
man re brengen. llren van parlementair debat zonder ca_
mera hebben minder impact dan vijf minuten in DeÀ,y/e_
rel/ Dmab Door; de geanonimiseerde verslagen van com_

lirri.".:rglderingen leveren lang niet zo irel publieke
bekendheid op als een interviewîn de Libelle.

Anderen leggen vooral de nadruk op de inhoudelijke
vernieuwing die het fortuynisme ,.*.åg heeft gebracht.
Tegenover de taboes van de ,linkse k.ri, .., de techni_
sche non-issues onder de 

,Haagse 
kaasstolp,stelden Fo¡_

tuyn en zijn navolgers jn de slipstream van het populis_

T....1 nieuwe agenda op. Volgens d. politicoiogen
Jouke de Vries en Sebastiaàr, ,,"id., Lubt.n glrrg î.t
!*:?t¡ 1m {eovergang van schijn naar wezen: Fortuyn
'stelde eigenlijk dat de wereld ,árrd *"r, terwijl de zit_
tende machthebbers er nog steeds ,r"n uitgi.rg.n dat de
wereld plat was'. Het versÀil russen de wãreld zoals de
elite die zag en zoals die eigenlijk was, keerr ook terug in
ande¡e beschrijving., ,r"r, d. IVrndru^n zooz. Zo moti-
veerde. Scheffer zijn aan[acht tegen de multiculturele
samenlwing in oppositie -"t ...J-"atschappelijke 

eli_
te in politiek, bedrijfsleven en cultuur, die zich had los_

gezongen van de samenleving en zich had vereenzelvigd

met een soort kosmopolitisch denken [...]. Die elite be-

greep niet dat een groot deel van de bevolking, niet al-

leen de losers maar ook de middenklasse, het bestaan

van grenzen ook als iets beschermends zag. De weige-

ring om daarover na te denken, kan ertoe leiden dat er

politici opstaan die zeggen: grenzen dicht.'
De wending naar het volk die de Fortuyn-revolte te-

weeg zou hebben gebracht, heeft derhalve in twee op-

zichten een populistisch karakter. Om te beginnen is er

een politieke agenda gecreëerd waarin de bescherming

van de nationale eigenheid bovenaan staat. Net als eerde-

re populistische bewegingen appelleren de jongste Ne-

derlandse telgen van deze politieke familie aan een au-

thentiek volksbewustzijn. Maar niet alleen dat. Het

populisme schuilt tevens in de ambitie om dit bewustzijn

tot spreken te brengen, om de stem van het volk weer te

laten klinken. Daarom trof Fortuyn vooral de sociaal-

democratie zo hard: hij boorde een bron van de sociaal-

democratische beweging aan die sinds de jaren zeventig

niet meer gevoed was. En vandaar ook dat de sp, als een

van de erfgenamen van Fortuyn, zo in aanhang kon

groeien: het volkse socialisme, dat lange tijd gesust was

met de verworvenheden van de verzorgingsstaat en daar-

na murw was geslagen met de hervormingsagenda van

Lubbers I tot en met Paars lI (en overigens is voortgezet

door Balkenende), is door de sp weer voluit gemobili-

seerd voor een programma waarin sociale rechwaardig-

heid gekoppeld wordt aan nationale exclusiviteit.

De positieve waardering van het populisme kan niet

zomaar terztjde geschoven worden. Zelfs als we de na-

tionale agenda van de huidige populistische golf niet

willen overnemen, dan nog moeten we erkennen dat de
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traditie van het populisme van oudsher een democrari-
sche impuls heeft gekend. populistische bewegingen
hebben zich in naam van h.t ,rãlk sreeds weer gekeerd
tegen de ontoegankelijkheid van het politieke bestel en
in de vorm van instrumenten zoals het referendum, re-
call en de verkiesbaarheid van politieke ambten gepleit
voor een grotere openheid van de besluirvorming. Dat is
ook altijd gepaard gegaan metverzet tegen de politieke
zeden van de elite. Net zoals Domela Nieuwenhuis en
Abraham Kuyper zich aanhet einde van de negentiende
eeuw mer een lyrische retoriek keerden tegen het afge-
trokken juridisme van de liberale burgerij en, inderdaad,
net zoals de vernieuwers van de jaren zestig en zeventig
voor polarisatie pleitten regenover de accommodatie-
poliriek van de verzuilde regenren, zo heeft ook Fortuyn
het politieke bestel dat vast ingebed leek in een ideolo-
gisch driestromenland opengebroken en de bedding
verlegd. De politieke elite is voor een deel vernieuwd,
zoals de samenstelling van de Tweede Kamer sinds zooz
en de groei van nieuwe politieke parriien en bewegingen
duidelijk maakt. Het maatschappelijke debat is levendi_
ger geworden, met meer en voor een deel ook andere
deelnemers, en deels andere fora, zoals de gratis kranten,
het internet, en de infotainme_ntprogramma's op de tele_
visie - naasr de uitgebreidere maar nog steeds vrij tradi_
tionele opiniepagina's en bijlagen van de gevesdgde pers.
De fortuynisten hebben de laatste restanren van de ver_
zuiling opgeruimd en de partijen die met dat bestel ver_
bonden waren, om re beginnen de pvdA en de wt, in
een_precaire positie gebracht. Het coe lijkt al een srap
verder te zijn en zich nahet debacle van r994en de tochì
door de woesrijn onder paars, te hebben heruitgevonden
als een conservarieve middenpartij. Men kan niet blij

zrjn met de politieke formaties die er sinds zooz zijn

ontstaân, maar dat kan de waardering voor de democra-

tische impuls van het populisme onverlet laten.

Niettemin slaat in de eindafrekening naar ons oordeel

de balans naar het verlies door. Er is een permanent

wantrouwen ontstaan tegen 'de politieke elite', dat voor

een belangrijk deel gevoed wordt door degenen die zelf

politiek invloedrijke posities bekleden' Het maatschap-

pelijk debat heeft in tegenstelling tot tekenen van ver-

nieuwing en verbreding in toenemende mate een zelfre-

ferentieel karakter gekregen: steeds meer gaat het om de

vraag of, hoe, en binnen welke grenzen men iets mag

zeggenisteeds meer ook over de standing van de woord-

voerders in plaats van over watzlj te melden hebben. Te-

gelijkertijd wordt een aantal cruciale politieke ontwik-

kelingen door de zelfdestructie van de politieke elite en

de navelstaarderij in het maatschappelijke debat aan het

zicht onttrokken: de 'outsourcing' van politieke beslui-

ten en de uitholling van de rechtsstaat. In antwoord op

beide ontwikkelingen zou een krachtig ethos gewenst

zíjn, waarin de politiek als beroep wordt erkend en ge-

waardeerd, in plaats van, zoals nu het geval is' beschimpt

en veracht.
Politici ondermijnen ook hun eigen beroep door te be-

nadrukken dat zii vooral willen luisteren. Dit heeft niet

alleen iets onoprechts, maar de suggestie van luisteren is

ook riskant. Zoleidthet heilig verklaren van 'de' mensen

in de'oude wijken (meestal betreft het hier trouwens na-

oorlogse stedelijke vernieuwingswijken) tot ongelijkheid

in het recht van spreken: waar laagopgeleide Nederland-

se autochtonen voorheen wellicht (te) weinig gehoor kre-

gen, wordt nu iedere eruptie van elke witte wijkbewoner

als een belangwekkende uitspraak geregistreerd' Blijk-
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baar heeft niet iedereen evenveel recht van spreken in .de

wijk: media menen dat ze hun oren re veel hebben laten
hangen naar migranten en hun woordvoerders en daar_
om wordr nu vooral gezocht naar het geluid van de ãu_
thentieke' autochtoon.

De terugkeer naar het volk is dan ook een gevaarlijke
illusie. In de meeste gevallen is het niet -.., d"r, ..r,
middel om de eigen politieke standpunren een aure van
authenticiteit te geven. Het wekt de suggestie dat het po_
litieke oordeel gebaseerd is op kennis van het.echre'leven
en het versterkt de geloofwaardigheid van de politicus die
de indruk wekt dat hij naar 'de gewone mensen' luistert.
Met directe democratie heeft dit echterweinigvan doen.
In plaats van versterking van de positie van laagopgeleide
bewoners - autochroon en allochtoon - leidt ã.rã rror-
van democratisering uiteindelijk vooral tot versterHng
* 4. positie van politici die onbeschaamd de populistil
sche kaart spelen. De wending naar het volk voegt niets
toe aan de democratie, maar creëert daarentegen ,lechts
de mythe van de vollawil die door de leider, zond.er be-
middeling van programma's, partijen of electorale proce_
dures, direct tot klinken kan worden gebracht.

woordigers van het volk dat lange tijd niet gehoord werd,

waarbijVeidonkzelfs zoverwil gaan dat zshaar program-

ma wil vaststellen op basis van opiniepeilingen. Maar te-

gelijkertijd willen ze het volk leiden, voorgâan in herwon-

nen trots en, zoals Fortuyn, het volk ook opvoeden. Zo

keerde Fortuyn zich tegen de ïerwende' generatie van de

babyboomers, maar meende hij ook als een îader' en

'herder' op te moeten treden voor het volk dat naar een

betere wereld geleid moest worden. Het herstel van het

nationale bewustzijn loopt zo uit in de paradox van het

populisme. Voordat de stem van het volk gehoord kan

worden, moet het volk eerst worden opgevoed.

Die dubbelzinnigheid verklaart de verbetenheid waar-

mee de nationalisering van de samenleving en de cano-

nisering van het verleden ter hand is genomen. Het gaat

daarin om veel meer dan het ontstaan van een etnische

onderklasse . Zoals Jos de Beus eertijds aangaf: integratie

vergt'patriëring', alleen als we weten wie 'wij'zijn, kun-

nen we anderen een model voorhouden waarin men kan

integreren. In dezelfde trant stelde Paul Scheffer dat de

nieuwe sociale hvestie niet alleen voor allochtonen'

maar evengoed bij de autochtone bevolking de verplich-

ting schept om zich te bezinnen op de eigen identiteit en

cultuur. Daarover zou de laatste jaren steeds grotere on-

zekerheid zijn ontstaan. Bij velen zou de vrees leven dat

de verscheidenheid van de multiculturele samenleving

tot verlies aan eigenheid leidt. Bovendien is er ook

mijfel over de waarden van de 'eigen' cultuur: zijn de

vrijzinnigheid en mondigheid die sinds de jaren zestig

werden bepleit niet uitgemond in vrijblijvendheid en huf-

terigheid of, zoals Maxime Verhagen zelfs meende, in ra-

dicalisme en terrorisme? Inry9z hadden Van Kooten en

De Bie nog de lachers op hun hand met een sketch over

71

De beschøuing uan het uolþ

Het populisme heeft altijd een ambivalent karakter ge_
had. Aan de ene kant moet de stem van het volk wãer
krachtþr gaan klinken en de vaderlandse gedachte op_
nieuw leidraad worden bij de oplossing van -""tr.h"pp._
lijke problemen, aan de andere kanr moer het volk opþ-
voed worden. Je ziet die tweeslachtigheid bij- le
populistische leiders van de afgelopen jaren. Verdonk en
\Øilders presenreren zich, net als Fortuyn, als vertegen_
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'wormen in Naarden', maar ondertussen heeft het coe
een reeks verkiezingszeges geboekt met een programma
waarin het 'herstel van normen en waarden' hoog op de
agenda sraar. Premier Balkenende kreeg in zoáz^nog
flinke kritiek op zijn voorsrel voor het instellen ,r"., ..i
staatscommissie voor waarden en normen, maar wist in
zoo 4 w el een platform -'Zestienmilj oenmensen' _ voor
reflectie op deze zaken op te richten en de.vnR aan het
werk te zetren om een antwoord te geven op de vraag
'welke fundamentele waarden orr. ,"menlerrirrg bi.rdti
In een van de studies geschreven in reactie op ã.r. op_
dracht, pleitte de socioloog Gabriël van den Brink voor
een nieuw beschavingsoffensief,

Variatie is mooi maar het kan ook wel eens te veel
worden. \Øanneer op alle fronten de verschillen
toenemen, ontstaat vroeg of laat de behoefte om
die verschillen weer te beperken. Het is deze kente_
ring die zich sinds een jaar of rwee in Nederland
voltrekt en die ten grondslag ligt aan het idee van
een beschavingsoffensief,

Van den Brink heeft meer beschaving gekregen dan zelfs
hem misschien lief was. Of het rr', gã", om tienerseks of
gewelddadige games, 'comazuipen, of de gevaren van het
internet - de Nederlandse overheid, aangemoedigd door
opgewonden Kamerleden, geihformeerd door kártzich_
tig onderzoek en quasionderbouwd met alarmistische
notat, dringt diep in de woning, de huiskamer en de
slaapkamer van de Nederlandse burger binnen om in
moreel opzicht orde op zaken te stellen. Hoogtepunt van
dit nieuwe paternalisme is het debat over de seksualise-
ring van de samenleving. Het viel nog re begrijpen dar de

scp'er Kees van der Staaij in februari zoo6 de ministers

van Justitie en Volksgezondheid ondervroeg over het be-

richt'dat veel tieners het steeds normaler vinden om seks

aan te bieden voor een beloning in natura of in geld" De

bijval die hij kreegvan PvdA-Kamerlid Kadhiyafuib was

"l'opm.rk.Íijker. 
Zti deed er samen met collega Dijssel-

blo.m in april zoo1 nogeen schepje bovenop met de Ka-

mervraag ãf h., klopt 'dat steeds vaker urban feesten

worden leorg"tir..rd met als onderdeel een pornografi-

sche show?' Het coe kon niet achterblijven' Op 13 maart

zooS onderhielden de Kamerleden Jonker en De Pater-

van der Meer de ministers van ocw en Justitie (Volksge-

zondheid, \Welzijn of Sport was klaarblijkelijk niet van

toepassing) over de stelling'dat seks in een park' dat zich

be,rirrdt iã .e.t bebouwde omgeving waar jongeren ska-

ten of mensen wandelen, zeer ongewenst is''

Al deze vragen leidden onveranderlijk tot welwillende

antwoorden'rr"n d. minister, die erop neerkv¿amen dat

de wettelijke mogelijkheden om hier paal en perk aan te

stellen beperkt zijn (ook al was er in het geval van seks in

het park g..t .-"t.ipatoir doel aan de orde')' Tegelij-

t.rú;d h.bb.tt verschillende ministeries de afgelopen ja-

ren iallore nota's en beleidsplannen geproduceerd over

'Mediawijsheid','Tienerseks; vormen van instrumente-

le seks onder tieners', over de 'extrainzetop allochtonen

en seksuele gezondheid' en tal van andere onderwerpen

die de t.d.ii;k. toestand van de natie betreffen' Een

groot deel daarvan bepleit meer voorlichting, scholing

ãn b.*,.rrt-aking maar, in het verlengde van de door het

kabinet-Balkenende t in zooz gepubliceerde nota Naar

een ueiliger samenleuing, staat ook politionele en justitië-

l. r.pr.rsi. in hoog aanzien. Net zoals het geval was met

de bestrijding van het terrorisme, is het vooral door deze
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morele herbewapening van de natie dat de indruk ont_
staar van een hand over hand roenemend zedelijk gevaar.

Zo als Linda D ui ts en Liesbet van Zo o nenheb ùn be_
toogd naar aanleiding van het ,seksualiseringsdebat,, 

is
een dergelijke obsessie mer de morele sraar van de natie
'even onzindelijk als zinloos en gevaarlijk, . Zij constate_
ren dat dit debat gevoerd wordt door veertigers en vijfti_
gers, zonder dat ooit geluisterd wordt naar-de jorg.r.,
over wie het gaat -- en die er in het algemeen uiterst bra_
ve_ en weinig alarmerende denkbeelden over seks op nâ
lijken te houden. Niet alleen de berichtgeving, maar ook
het onderzoek naar seksualisering n.igã na", overhaasre
conclusies (vaak op basis van valse g.ru.hren, zoals over
'breezerseks'), waardoor incidenten"worden opgeblazen
tot diepgaande culturele transformaries. Duits en Van
Zoonen bespeuren bovendien een bedenkelijke racisti_
sche ondertoon in yeel van de morele paniek over Ma_
rokkaanse lovcrboys en videoclip, .rr"., gror. zwafte
mannen met billendraaiende zwartelrro,.r*.rr.,Veertig
dagen zonder seksualiseringsdebat,, is hun advies: ,nieì

meer over praren, wat meer yeftrouwen in de gemiddel-
de jongere hebben en scherper identificeren welke klei_
n: qroep jongens en meisjes echt risico loopt om dader
of slachtoffer re worden'.

In een reacrie op het debat over dit nieuwe paternalis_
me stelde staatssecretaris van vws Jet Bussemaker dat
het onterecht is al deze morele interventies af te doen als
betuttelende overheidsbemoeienis. Met verwijzing naar
de zwakke positie van kinderen en de emancipãtoire
doelstellingen van de feministische bewegirrg åi. h.,
þersoonlijke' tot þolitiek' maakte, pleit ziivoor ingre-
pen in het privéleven van burger, ã1, d. ú.l"rrg.r î",
minderjarigen ernsrig worden geschaad ofals er sprake is

van machtsverschillen die de (seksuele) zelfbeschikking

van bepaalde groepen - vrouwen bijvoorbeeld - belem-

meren'. Hierin heeftzii helemaal gelijk. De vraag is ech-

ter hoe effectief kinderbelangen en het machtsevenwicht

tussen de seksen bevorderd worden door overheidsmo-

ralisering van het sociale leven. Bovendien lijkt Busse-

maker voorbij te gaan aan de inzet die de meeste andere

deelnemers aan het debat over de stand van de bescha-

ving hebben. De staatssecretaris dreigt hierdoor in een

vergelijkbare positie terecht te komen als de progressie-

ve hervormers van de eerste feministische golf rond

r9oo. Ook zij raakten in hun strijd tegen prostitutie en

drankmisbruik in een ongemakkelijke coalitie Yerstren-

geld met conservatieve moraalridders en creëerden no-

lens volens een klimaat voor de zedelijkheidswetgeving

van r9rr, die het vrijzinnige Nederland nog tot het eind

van de afgelopen eeuw heeft dwarsgezeten'

De vergelijking met het burgerlijk beschavingsoffen-

sief rond rgoo is ook om andere redenen informatief. Uit
de geschiedschrijving over die episode blijkt dat de mees-

te arbeiders niet veel moesten hebben van de burgerlijke

bedilzucht. De methoden vân vermanende preken en

humanitaire kwezelarij hadden weinig invloed op de

mannen en yrouwen die zich in de eerste plaats zorgen

maakten over een dak boven hun hoofd, brood op de

plank, en nageslacht dat niet met de eerste de beste griep

het loodje legde. Volgens de historicus Piet de Rooy moet

de eigenlijke bedoeling van dat beschavingsofFensief dan

ook ergens anders gezochtworden. De primaire doelstel-

ling was niet de verheffìng van de arbeiders maat de zelf'

beschaving van de burgerij. De bemoeienis met de arbei-

der was niet meer dan een aanleiding om uitgebreid te

slijpen aan het eigen burgerlijk bewustzijn. En net zoals
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nu werd het eroderende zelfbewustzijn vande burgerij
opgevjjzeld mer een flinke dosis nadonalism., d"r rrãrri
kreeg in Oranjeverering, sreun 

""r, 
d. Afrik"ne¡ Boeren

en.de ontdekking van het Nederlandr. i"ndr.v.n ars denelmat van het nationale bewustzijn.
Datzelfde is er tegenwoordig a"n de hand: meer nog

dan de opvoeding van de 
"llo.litoon ir l. ,"tiorr"lisering

van de sam.enlevinggericht op de disciplineringvan de au_tochtoon door het herstel u"r, d. *""rã.hier"rchie van deburgerlijke samenleving. Het herstel van;., nationale be-wustzijn moet vanuir hetzelfde perspectief bezien worden
als de grote roesrroom naar het å",.iori"t. gy_nasium en
de activiteiten yan Berer Onderwijs ñ.d.rl*d onder aan_voeringvanAd Verb¡ugge:_h.t r¡r, 

"ll._aal 
pogingen om

een verloren hiërarchie t. h..rt.il"., _ b.srh"vlnfUor,.r,
hufrerigheid, burgerlijk. normaliæi, ;;;" opzichtige
verscheidenheid, nationale eensgezindheid boven multi_cultulel¡-vlrw.arring. Of ,od, å,. oppo.*.rr.r van het
morele Nederland, Jan peter gdk.rrårrd., h.t ,.i, .De 

sa_menleving is erbij gebaat ars de eigen .trt,*, en waarden
seneus genomen en beschermd worden. G.dragrrorm.n
die zijngebaseerd op een besef van ,r.r*n"oo.delijkheid
ten opzichte van elkaar, van de samenleving en van deoverheid, moeren uitgedragen ., g.h"ndh"afcl worden.Dat bevordert niet 

"ll..r 
"d. 

,o.iíI. ,*lrh*g, _"",voorkomr ook afiventelinggedrag ,p a. o".rfr.id. En hetmaakt aan nieuwko*.r, in orrr.i"_*fJ"g duidelijk inwelke samenleving mer welke r.g.k rfì.r..î,ko_.,r.,

De disciplinering uan het eigene

Net zoals.de angstbeelden die het openbare leven op ditmoment beheersen een samenh"rrçrd syndroom vor_

men, zo ook de reacties op die beelden. Zij hebben geleid

tot een reeks afweerreacties die erop gericht zijn het

vreemde te domesticeren, een illusoir nationaal verleden

tot maatstaf van het heden te maken en de gevaren van

buiten uit te vergroten. Ook in economische zin wordt zo

de suggestie gewekt dat de oplossing van alle problemen

en misstanden gezocht moet worden in het sluiten van de

grenzen. Deze naar binnen gekeerde houding wordt ge-

rechwaardigd met een beroep op een authentieke volla-
wil. Maar deze popularisering van de politiek kan zich

slechts voltrekken als het volk weer eenduidig genoeg is

om richting te geven aan de nationale wilsvorming.
\Øe stelden in het begin al dat het hier ging om nood-

weerexcessen - krampachtige en heftige reacties op een

dreiging die, anders dan bij de strafrechtelijke noodweer,

van eigen makelij is. Als ergens radicalisering gevreesd

moet worden, dan is het wel in deze reacties op de angst-

beelden van het bange Nederland. Het heeft geleid tot
een benauwd idee van de samenleving als politieke ge-

meenschap, gebaseerd op een nationaal erfgoed dat diep

in het Nederlandse verleden wordt teruggeprojecteerd.

Het gaat gepaard met een ernstige miskenning van de in-
ternationale verwevenheid van de Nederlandse economie

en een onwil om de internationale bronnen van de Ne-

derlandse welvaart te erkennen. Het maakt dat politici
uitsluitend nog als buiksprekers van het volk durven op te

treden en hun eigen stem verloren lijken te hebben. En

het heeft tegelijkertijd een politieke elite gelcrveekt die

meent dat de rest van de samenleving net zo geobsedeerd

is door seks, lust en zonde als zt¡zeff.

Er zljn tal van tekenen die erop wljzen dat de door ons

geschetste excessieve afweerreacties niet ingegeven zijn
door een breed gedeelde behoefte in de Nederlandse sa-
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menleying aan nadonale discipline, economische autar_
kie en morele herbewapening. De angsren die aan de be-
volking worden toegeschreven blijken bij nadere inspectie
grotendeels tezijn aangepraar: de lasten van de interna-
tionalisering worden klaarblijkelijk met gemak gedragen,
de ontsporingen waartegen morele rechøinnighãid *ãrd,
ingezet blijken als marginale, en in sommige gevallen ook
aanvaardbare variaties op een gemadgde en tevreden ge-
moedsstemming te moeten worden beschouwd.

Dat alles roept de vraag op waar dezeangsten en de pa_
nielceacties dan vandaan komen. Als het niet .het volÈ is
dat vraagt om orde en discipline, wie dan wel? Als de re-
ele kans op een terroristische aanslag zo klein is, waarom
moet dan toch de hele samenleving ertegen worden ge-
mobiliseerd? Als de gemiddelde Nederlander *.1 ,r""n bij
een internationaliserende economie, .til.aarom wordt daar
dan toch zo fel tegen geageerdl'Waarom doen politici zo,n
trampachtig beroep op het volk en hebben ze het ver-
trouwen in hun eigen oordeel verloren? Een indicatie van
de richting waarin het anru'oord moet worden gezocht is
te vinden in het beschavingsoffensief dat is ontketend: het
afweren van 'de ander' blijkt bij nader inzien yooral een
disciplineringvan het eigene tezï1n. Het gaat bij deze po-
gingen tot culturele repatriëring in de allereerst. plaats
om het herstel van de culrurele, en in het verlengde daar-
van de sociale en politieke hiërarchie in de Neãerhndse
samenleving. De angst en onzekerheid die in het debat
overheersen, zijn niet die van de bevolking in het alge_
meen, maar die van groepen die vedies van status en in_
vloed vrezen. Het is de reactie van een elite in verval.

t

De onzekere elite

De Nederlandse bevolking is niet bang, maar zij wordt

de laatste jaren bang gemaakt door een elite die de bo-

dem ond.r haar bevoorrechte positie voelt wegzakken'

\Øe moeten ons niet laten misleiden door de alarmisti-

sche berichten over de opstand van de burgers' de bewo-

ners van de oude wijken die het niet meer pikken' de

hoogoplopende etnische en religieuze spanningen' het

',r.rJ*.n.rr't ertrouwen in de politiek en alle andere ang-

sten die de afgelopen jaren zijn toegeschreven aan de

Nederlandse bevolking. Nederland is niet alleen een

buitengewoon rijk, *.llr"r.t d en goed georganiseerd

larrd, lrãlgens het laatste jaaroverzicht van het Sociaal en

Cultureel Planbureau is de Nederlandse bevolking over

het algemeen ook tevreden en weinig bezorgd over de

g.u*r.î die haar zouden bedreigen' De pessimistische

!.uo.l.t, en het gebrek aan vertrouwen in de richting

î"", h.t land inging, die opiniepeilers een aantal jaren

geleden ot*"*rd.n, zij n grotendeels-verdwen en' Zoals

ã. b.rtu,rr.kundige M¿rk Bovens en de politicologe An-

chrit \Wille in Nnè Hand'elsblad'van r december zooT in

reactie op het scP-raPport opmerkten, lijkt de belang-

rijkste verLlaring uooirr.--ingswisselingen onder de
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bevolking nog steeds de toestand van de economie: het
vertrouwen in de democrarie volgr dezelfcle curve als het
consumentenvertrouwen. Dat wil niet zeggen dat e¡
geen ernstige problemen zijn: het optimisme en yertrou_
wen zijn het laagsr bij de etnische minderheden die in
werk, onderwijs en bestaanszekerheid steeds weer aan
het kortste eind trekken. Maar hun angsren vind je maar
zelden terug in de kolommen van d.L"rt..r, de items
van de actualiteitenprogramma's en de toespraken van
leidende politici. Als je daarnaar luisrerr, is de autochto-
ne, welvarende, brede Nederlandse middenklasse door
vrees overmand en zijn ferme standpunten en harde
maatregelen nodig om her radelozeland te redden.

Het wordt hoog tijd eens naar de redeloze bood_
schappers van deze onheilstijdingen re kijken. Als ergens
sprak¡ is van.ângsr en onzekerheid, dan is h.t bij d.
spraakmakende elite van politici, besruurders, opíri._
makers en de cøptains van het Nede¡landse bedri;ßle_
yen. Hun positie sraat_al geruime tijd onder arui. Zii
zijn hun rol als bemiddelaars in de conflicten in de ver_
zuilde samenleving kwijtgeraakt en hebben het culture_
le gezag als voorhoede van de beschaafde samenleving
vcrloren. Tegelijkertijd staar de politieke autorireir van
de elite. op het spel. AI langer is duidelijk dat de heldere
hiërarchie van regering en parlemenú ministeries en
o":.ig.^ uiwoeringsinsranries verloren is gegaan. Het is
ook, ofmisschien wel juist voor bestuurdãr, sreeds min_
der duidelijk wie bestuun, en van waaruir wordt be_
stuurd in Nederland. Daar is bij gekomen dat de kanalen
waarlangs volksvertegenwoordigãrs geselecteerd worden
en waarlangs ze communiceren met hun achterban _ par_
tijen en politiek betrouwbare media _ in het ongere de'zyn
geraakt. Daa¡door is de politieke elite haar monopoüe áp

lr

de vertegenwoordiging van de wensen en belangen van

d. b.l o'Íkirrg kwiiigetaakt. In de economische sfeer

heeft het AJ Uoyt ,r.t*otk van de leiders van het be-

drijfsleven zijn samenhang verlorei'. ?t heren van

,r"rrd, die tot enige tijd geleden de Nederlandse econo-

mie bestuurden, hebben plaats moeten maken voor de

mixed bag aanrop-"rr"gã", investeerders en vastgoed-

makelaars die de lijst van de Qzote 5oo aanvoeren'

De angsten die zrj de bevolking voorspiegelen en de

.*".rri.rrã respons die zij als oplossing vo or deze angsten

aanbieden, "¡r, 
orm inziens pogingen om het verloren

culturele .r, poli,i.k monopolie te herwinnen' Zii heb-

ben met de vrees voor de buitenlander en de kosmopo-

liet een nieuw object gecreëerd voor hun nationale be-

schavingsmissie. be wending naar het volk moet het

,r.rlor.ri"ll.enrecht op de politieke vertegenwoordiging

herstellen; alleen zli*i,.,, *"' het volk werkelijk wil' En

de symbolisctte naiionalisering van de economie is in de

..rrt. pl""t, een poging om de positie van het nadonale

old boys networkveilig te stellen'

t

!
¡
I

I

De ineenstorting ad.n de cultørele hiërarchie

De verzuilde periode tussen r92o en 196o was de glorie-

tijd van de Nederlandse elite' In die tijd speelde de elite

eán vanrelßprekende rol. Aan de top van het zo zwaaÍ

verdeelde l"Àd -o.st zij de natie bijeenhouden door een

politiek van schikken en plooien' Binnen de zuilen

,p."ld.r, zij hun opvoedende rol met verve (volksver-

lr.ffirrg, on-""tr.h"ppelijkheidbestijding' et cetera)' naar

buiteri kon zij in naam van de respectievelijke achter-

bannen de ,oÍvan redelijke rePresentant spelen' Na de

jaren zestig nam de verdeeldheid onder de autochtone
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bevolking echter in rap rempo afen verschrompelden de
zuilen. Nederland werd een land met gedeelde waarden
- progressieve waarden, welteyerstaan. \Øaar we iedere
dag in de krant kunnen lezen dat Nederland met de dag
pluriformer wordr, is feitelijk precies het tegenoverge_
stelde aan de hand. Uit onderzoek blijkt dlt er bij"na
geen land in Europa is dat qua opvatingen .r, g.drag
- aan aurochtone zrlde - zo unifo¡m .r, homog.en iJ
De zeer breed gedeelde opvattingen over d. g.i;kh.id
yan mannen en vrouwen en over de acceptatie van ho_
moseksualiteit zi¡n nier voor ,ri.ts, n"art de scheiding
van kerk en sraar, de belangrijkste elemenren van de lak-
moesproef voor geslaagde integratie. \ùØaar in andere
landen de autochtone publieke Ã politieke opinie hevig
verdeeld is over kwesties rondom sekse en ,.k.r r.k ,l"I
liteit, daar schaart welhaast het gehele autochtone poli_
tieke spectrum in Nederland zicÀ achter vooruirsrreven_
de waarden.

Nederland is een van de weinige landen in de wereld
waar in de jaren zeventig de culturele modernisering
werkelijk heeft gezegevierd: hier bestaat rroor vrouwen
en homoseksuelen de mogelijkheid om zich te gedragen
zoals ze willen, hoewel er in de praktijk ,it.rã"rd ãog
veel te verbereren valt. Juist omd"t g.tijkheid van yrou_
wen en mannen en van homo,s en hetero,s in zo weinig
landen werkelijk besraar, is de scherpre lran het Neder-
landse integratiedebat ook zo groor. politieke partijen
die tot nu roe nauwelijks *"r* opgevallen door hun
steun r¡oor vrouwen- of homo_emancipatie, poseren nu
als de kampioenen van de gelijkheid oi grorrd van sekse
en seksuele voorkeur. Deze nieuw. poliri.k. consensus
maakt ook begrijpelijk waarom Fortuyn, een flamboy-
ante homoseksueel, aantrekkingsLrachi uit kon o.f.rrér,

op mensen uit alle lagen van de bevolking, en van links

tot rechts.

Maar het succes van deze culturele modernisering van

de Nederlandse samenleving heeft degenen die aan de

beschaving van het volk hun gezag ontleenden werkeloos

gemaakt. i{un bemiddeling tussen deverzuilde onderde-

i.r',r"n de samenleving is overbodig geworden' Lange

tijcl is dat onzichtbaar gebleven, doordat verzuilde orga-

.r'ir"ti., op zoek gi.get nâar een nieuwe missie en die

vonden ir, ..n marktgerichte bediening van een steeds

vaker in commerciële termen gedefinieerd publiek' In

plaats van leden kregen de voormalige verzuilde organi-

sati.s klant.n. Het afnemende gezar1van de leiding van

de zuilen werd gecompenseerd met keuzevrijheid voor de

consument *"i b.at ft onderwijs, zorg' wonen en wel-

zijn, en aan het oog onttrokken-door de vierkleuren-

drukfolders waarmee elke zichzelf respecterende organi-

satie de laatste .iaren haar bestaansrecht wil bewijzen'

Deze poppenkast heeft recent veel van zijn aantrekkings-

Lra.hi u.rlor.n. Zonder eigen achterban verwerd de lei-

ding van deze organisaties tot een verzameling zielloze

-"i"g.rr, die voor een te hoog salaris bezig waren met

het oitwikkelen van organisatorische potemkindorpen'

In de zorgsector en in het onderwijs is daardoor een die-

pe crisis on,r,""r, over doelen, middelen, waardering van
'h.t *.rk en wijze van leidinggeven' De meest gehoorde

oplossing is het eerherstel van de professional' Het is een

,Ë".ti. die sterk lijkt op het populisme in de politiek' Net

zoals daar de illusie wordt gewekt dat 'gewone mensen'

het laatste woord hebben, heerst in de zorg nu de fictie

van 'alle macht aan de handen aan het bed"

Het succes van de modernisering van de samenleving

heeft ook nog op een andere manier het gezagvan de eli-
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te ondermijnd. Kern van de progressieve consensus is de
vrijheid van ieder individu o^ ri¡nof haar leven naar ei-
gen inzicht vorm re geven. Na de crearieye zelfontplooi_
ing van de late jaren zesrig en de jaren zevenrig .n h.t 

".r_tonomie- en keuzebeginsel van de vrije consument van
de jaren tachtig, heeft het individualísme zich sinds de
paarse jaren negentig verbreed tot dominante kracht in
de samenleving. Zelfs als we dingen samen of hetzelfde
doen - en we doen van alles in toln.mende mate steeds
meer op dezelfde manier - doen we dat nog als bewust
en individueel kiezende burgers, die niet de ãogma,s van
het collectief maar ons allerãigenste levensplaJ(denken
rc) v.erwezenlijken. Dat heeft geleid tot een wijdverbrei_
de allergie tegen alle vormen van parernalisme. Morali-
seren is in beginsel verdacht en kan slechts verkocht
worden als ultiem redmiddel tegen d.oorgeschoten'vrij_
heid.

De ineenstorring van de culturele hiërarchie in de Ne_
derlandse samenleving is door de elite beantwoord met
een zoekrocht naar een nieuwe roeping. En die heeft zij
gevonden in een agressieve identificatie mer de nationalá
identiteit en de hardhandige assimilatie van nieuwko_
mers en andersdenkenden aan het progressieve Neder_
landerdom. \We hebben de vergelijking ãl ..rd., getrok_
ken: de huidige elite yertoon, ¿.ráf¿J.nmerken als de
liberale burgerij die in het fin de siècle rond rgoo op zoek
moesr naar een nieuwe missie om het door sociJisme,
confessionalisme en hardhandig kapitalisme geschokte
zelfbewustzijn overeind te houden. Iir, ,r., ds ãen komt
dat nu tot uitdrukking in een door nationalisme gevoed
beschavingsoffensief De bedreigingen waren roen an-
ders: de fanatieke proresranr, d. p""pr. vijfde colonne, de
revolutionaire arbeiders en de onç-"Ái.rd. onderne-

mers moesten aan de burgerlijke cultuur worden aange-

past. Maar de plaatsvervangers lijken na1 f.run voorgan-

g.r, g.-od.lleerd: nu zijn de islamitische.buitenlander'

ã. ko"r-opolitische cultuurrelativist, en de internationale

belegger åi. d. rechtsorde van de arbeid ondermijnt de

,ri.,rioi. vijanden waartegen de elite als redder in nood ten

strijde trelt. Opnieuw kan de elite zich opwerpen als gids

die het onverlichte deel der natie naar een progressief

morgenland zal voeren. Zodoendekan ze de noodzake-

[jkh;id van haar eigen prominente positie rechwaardi-

gen. tWelhaast de hele Nederlandse elite eist aanpassing

i"r, -igr"nten aan de Nederlandse cultuur, ook sociaal-

demociatische en liberale politici' Gelijkheid van vrou-

'wen en mannen en van homo's en hetero's is nu uitge-

roepen tot de harde kern van de Nederlandse identiteit'

Ho. *elkom deze omarming van progressieve waarden

door zo veel Nederlanders naar ons idee ook is' dat mag

ons nog niet blind maken voor het feit dat de elite uitein-

de[jk iechts een deel van de progressieve waarden heeft

o,r.rg.rrorn.n: de tolerantie is eruit verdwenen' De pro-

gressieve inhoud gaat niet langer samen met een voor-

ii,r,r.rr.ttd. hor-ráing, het progressieÊnationalistische

programma eist van ,tietrwkomtrs namelijk onverbidde-

lijk en onmiddellijk assimilatie'

De huidige spierballerij van de culturele en politieke

elite wordt lraar ons idee niet verklaard door de angst

voor culturele verwatering en slap relativisme bij de be-

volking. Daar is ook geen sprake van, geziende progres-

,iev, ãoral n'tdjurity ãi. itt Ntdtrland de toon aangeeft'

Het is omgeká.rd, de elite mobiliseert deze angsten in

de zoektocht naar een nieuw verheffingsproject om de

eigen privileges te rechwaardigen' Het is niet omdat de

bJvolking erom vraagt' maar omdat de elite het nodig
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heeft, dat we nu opgescheept zitten met het benauwen_
de nationaal-progressieve reveil.

De uerspreiding uan de politiek

Ook in politieke zin is de elite in het gedrang geraakt.
Het populisme van de laatste jaren is daãrvan een symp-
toom, maar het is niet de verklaring. De oorzak.r, lrår,
het verval van het politieke grr gu^Ãde elite moeren el_
ders gezocht worden. Oveidit onderwerp is de laatste
jaren veel geschreven. Twee begripp.., dliken daarbij
steeds weer op. Her eersre is de 

,klããf 
t.'rrr.r, br'rrg.r, .í

politiek; het tweede is de 'verplaatsing yan de po"litiek'.
H.et eerste begrip, de kloof, w"r,rolg.n, sornmigen _ en
wij rekenen ons daar ook toe - nooit erg zinnig. In een
yertegenwoordigende democratie is er altijd afstand,
moet er ook aßtand zijn, tussen war groepen burgers
willen en war volksvertegenwoordigers i, à. 

"f*.gi.rgvan uiteenlopende belangen besluiten. De l""trte jãr.ã
lijkt het idee dat er een kloofis ook een groot deel van
zijn aantrekkingskracht te hebben .rr.rlor..r, omdat er
juist te weinig afstand is russen het volk en zijn verte_
genwoordiging - tussen het volkse ,ikzeg*", 

ik denk,,
ongeacht de redelijkheid ervan, en het auáriraire ,ik 

doe
wat ik zeg', zonder bekommernis om haalbaarheid en
onbedoelde gevolgen.

Niettemin denken we dat er wel een probleem is ont_
staan in de wijze waarop politieke -..rirrgr_ en besluit-
vorming plaatsvindt. Dat probleem is betei re varren on_
der de term verplaarsing', of nog preciezer: Verspreiding,
van de politiek. Daarmee wordt geduid op het verschijri_
*l 

.dil vormen van politiek op allerlei 
"rd.r. pl""tr.r,

opduiken dan in de aloude trits van partij,parlement en

regering. Politiek is steeds minder uitsluitend Den Haag

Vi"d.aig, beslissingen worden in toenemende mate ook

g.to-ä op 
".rder. 

bestuurlijke niveaus, in Brussel'

Lu"e-burg en Straatsburg, op het lokale niveau van ge-

meenten en regio's; afgedwongen via de (bestuurs)rech-

ter; als fait accompli opgelegd door het bedrijfsleven; van

tevoren al uitonderhandeld in allerlei advies- en overleg-

organen, of voorgekookt in de ministeries' Bovendien is

..i b.l"ngri¡k deel van de uiwoering, maar ook van de

beleidsvoorbereiding en zelfs van menings- en besluit-

vorming uitbesteed aan semiopenbare toezichthoudende

inrt"ntús, die steeds vaker ook verordenende bevoegd-

heden hebben. Het gaat hier niet altijd om een 'ver-

plaatsing' van de politiek ten koste van de macht van de

..rrtrrl""orr.rheid. In veel gevallen ziin delen van de

besluiworming en van de controle op de uiwoering van

beleid doelbewust buiten het bereikvan parlement en re-

gering geplaatst. Dat duidt op een nog steeds aanzienlijk

vermogen van de centrale overheid om vorm te geven aan

beleid,-al is het dan via het uitbesteden van overheids-

taken. Maar het gevolg is per saldo hetzelfde: de politiek

is verderlr.rrpr.id geraakt over allerlei maatschappelijke

instellingen en vindt steeds meer plaats buiten het hart

van de vertegenwoordigende democratie'

Dit schept oP een aantal manieren een probleem voor

de politieke .iir. .,r"r, Kamerleden, ministers en be-

noemde gezagsdagers, die haar autoriteit ontleent aan

p"rl.-.rriruerkiezingen, coalitieakkoorden of benoe-

mingen door democratisch gecontroleerde ministers'

H.t-..rrt. probleem is dat de bestuurlijke taak van mi-

nisters en de controlerende taak van het parlement een

stuk ingewikkelder is geworden. De discussies en affai-

,., ,otã de ministeriële verantwoordelijkheid van de
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-laatste jaren hebben duidelijk gemaakt dat ministers
nog maar in beperkte mare greep hebben op het func_
tioneren van de instellingen waarvoor zij verantwoor-
delijk zijn. Juist op die terreinen waarop hoge verwach_
tingen bestaan over de mogelijkheid toi nationaal reveil
- veiligheid, zoÍg, onderwijs - is een permanente be_
stuurlijke loopgravenoorlog gaand.,urrãr, een onafzien_
bare reeks instanties. Of het nu gaar om het gebrek aan
coördinatie russen de veiligheidsdiensten diè Moham_
med B. niet hadden opgemerkt, de gaten in het nerwerk
van instanties op het rerrein van jeugdzorg waar ernsdg
bedreigde (en soms ook bedreig.ndã; ki.rìer.., ,.rrr.r,I
door vallen, het mismanagemenr van de immigratie-
dienst en de inburgeringscursussen of het langg"erekte
drama van de onderwijshervormingen - steeds weer

þll;l<t 
dar tussen politieke ambitie en dagelijkse werke_

lijkheid niet alleen wenen, maar ook besiuurlijke com_
petenties en bureaucratische obstakels staan. Het onver_
mogen om die discrepantie te overbruggen doet ernsrig
afbreuk aan het gezagvande politieke elite.

. De verspreiding van de politiek leidt nog ror een nvee_
de probleem dat te maken heeft met de veitegenwoordi_
gende functie van politici. Een van de sferen waarin de
politiek is verspreid is die van de media. In toenemende
mate vinden politieke debatten en meningsvorming
plaats buiten de partijen en het parlemenr, die rroo.h..i
het monopolie hadden op de represenrarie van belangen.
De strijd wordt meer en meer gevoerd in de media, wãar_
in het gaar om beeldvorming en imago, om symbolen_
strijd en in grote mare daarom ook ornsymbolische poli_
tiek. Zoals we hierboven hebben uireengezet, zien
mediaoptimisren als Dick pels en Liesbet van Zoonen
daarin een verrijking van het handelingsreperroire van

politici en het beoordelingsrepertoire van kiezers. Maar

,aganorr., deze winst staat een verlies aan Sezag van de

politieke elite. Om te beginnen daalt door deze populari-

sering van de politiek het aanzien van de volksvertegen-

woordiging. Parlementariërs blijken ook maar gewone

mensen, die buiten de Kamer misschien wel geschikte fi-

guren zijn, ondanks, maar zeker niet dankzij het Kamer-

werk, dat in vergelijking met media-activiteiten zoveel

minder enerverend is. Het dalend aanzien blijkt niet al-

leen uit de moeite die voormalige Kamerleden hebben

om na hun politieke termijn weer een gewone baan te

vinden: het Kamerlidmaatschap kwalificeert tot steeds

minder, sterker nog, het diskwalificeert voor heel veel be-

trekkin gen. Hans'W'ansink wees onlangs in de Vo I þ s þ rant

op een andere indicatie van devaluatie: net als bij de on-

derwijzers en verplegers is de daling van de status van het

beroep van politicus gepaard Segaan met een feminise-

ring van de werknemers. Net zoals er nog slechts juffen

en verpleegsters zijn, zou de unieke situatie waarin er on-

dertussen vier vrouwelijke fractievoorzitters en een vrou-

welijke Kamervoorzitter ziin, kunnen wrlzen op een aÊ

nemende waardering van het vak van politicus' Sliinme

meiden in de politiek hebben zich op de toekomst van

gisteren voorbereid - slimme jongens sluiten zich aan bij

het mediacircus.

Bovendien holt de mediatisering van de politiek de

rol van partijen en het parlement nog verder uit' De be-

stuurlijke en controlerende betekenis daarvan staat al

onder druk door de verspreiding van de politieke me-

nings- en besluiworming naar andere domeinen van het

-a"trch"ppelijk leven. Door de mediatisering raakt ook

het monopolie van de parlementaire politiek op de ver-

tegenwoordiging van belangen in het gedrang' Verte-
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genwoordiging van her volk vindt nu ook in de media
plaats. Nieuw is dat op zich niet: ook de verzuilde media
vertolkten de gevoelens van de eigen achterban. Maar
dat gebeurde destijds overwegend in het verlengde van
de partij en hun parlementaire verregenwoordigers.
Daarentegen vormen de media nu een alternatief kanaal
voor de vertolking van de volkswil, steeds meer in oppo-
sitie met de traditionele wijze waarop de gevestigde po-
litieke parrijen hun vertegenwoordigende functie pla.h-
ten te vervullen.

De problemen waarin de politieke elite is beland, zijn
zeker niet onopgemerkt gebleven. Integendeel: de
voortdurende lamentatie van politici en bestuurders
over hun verlies aan srarus en invloed heeft in belangrij-
ke mate bijgedragen aan de ineenstorringvan hun gezag.
Zo schreef Bram Peper inry99,op dat momenr minister
van Binnenlandse Zaken, een bezorgd essay, Op zoek
naar samenhdng en richting, waarin hij constateerde dat
het gezagvan de overheid niet langer vanzelfsprekend is
of als vanzelßprekend wordt aanvaard. [. . .] Burgers heb-
ben - mer de schaalvergroting van hun eigen bereik -
méér dan voorheen de neiging de overheid serieus aan re
spreken op enerzijds kwalitatief hoogwaardige diensten
en voorzieningen en anderzijds op een herkenbare be-
trokkenheid bij noden en ongemakken.'\Øelhaasr pro-
fetisch voegde hij eraan toe dat de 'noodzaak om meì vi-
sie en leiderschap ons politieke sysreem re veranderen,
nu misschien te veel aan ons oog fwordtl onrrrokken
omdat onze samenleving al vele jaren op tal van mate-
riële fronten de wind mee heeft en nier serieus ,,be-

dreigd" wordt. De politiek wordt dus - behoudens in
het geval van incidenten - niet daadwerkelijk op ,,sys-

teembestendigheid" geresr.'

Peper maakte met zijn klacht onderdeel uit van een

groeiend koor van critici, dat het statusverlies van poli-
tiek en bestuur betreurde. Een bekende stem daarin is die

van Herman Tjeenk \Øillink, die sinds het midden van

de jaren tachtig als regeringscommissaris voor de reorga-

nisatie van de Rijksdienst in opeenvolgende rapportages

melding maakte van een schrijnende discrepantie tussen

'de wereld gezien vanuit de torenflats in Den Haag en de

maatschappelijke realiteit waarin burgers leven', zoals hij

in ry86 schreef. Ook het partijenbestel ligt al veel langer

onder vuur. Evenzeer spraakmakend was de aanval in

tggovande historicusJ.\Ø Oerlemans op de Nederland-

se 'één-partijstaat', waarin een dramatisch slinkend be-

stand aan partijleden geleid wordt door een personeel en

mentaal steeds verder met de staat en de bureaucratie ver-

wel'en partijkader. Zijnbetoogbevatte in grote lijnen al

de kritiek die vanaf zooz steeds luider tegen de gevestig-

de partijen wordt ingebracht. De klaagzang culmineerde

in het weekend voor de aanslag op Fortuyn in een artikel

van Gerard van'Westerloo in M van ¡/RC Handelsblad,

waarin hij een rondgang maakte langs de Nederlandse

politicologen. Zrl concludeerden eenstemmig dat Ne-

derland werd geregeerd door een 'regentenstand', waarin

'de belangrijkste besluiten worden genomen in organen

die niet voldoen aan de regels van democratische besluit-

vorming': 'Van democratie is geen sprake.'

Zo bezien was het populisme van Fortuyn dus geen

zaak van een buitenstaander die het politieke bestel eens

flink kwam opschudden, maar de reactie van een politie-

ke insider, die een sentiment vertolkte dat al veel langer

binnen de Nederlandse elite de ronde deed. Fortuyns

populisme is eerder een symptoom van de zelfdestructie

van de politieke elite, dan een oplossing voor het status-
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verlies van de Nederlandse politici. Zijn fuitiek op de
'linkse kerk' maakte onderdeel uit van een al langer be-
staande scepsis ten aanzien van het functioneren van de
regering, de rijksdiensr, her parlement en de politieke
partijen.

In reactie op de fortuynistische uitdaging hebben de
meeste Nederlandse politici geprobeerd om van hun
imago van beroepsbestuurder af te komen en de indruk
te wekken midden in de samenleving re staan. Mer
name de PvdA, die hard getroffen was door de verkie-
zingsnederlaag van zooz, probeerde het contact met 'het
volk' weer te herstellen door 'de wijk in re gaan'. Maar
ook het kabinet-Balkenende rrr ging in zoo6 in zijn ge-
heel honderd dagen het land in om ideeën op te doen, in
de hoop niet als regenresk over te komen. Tegelijkertijd
zijn er sinds zooz uiteenlopende initiatieven ontplooid
orn in contacr met de burger te komen. Zo creëerde
D66-minister Alexander Pechtold de Nationale Con-
ventie en het Burgerforum Kiesstelsel, beide bedoeld
om met voorstellen voor herziening van de democrati-
sche constiturie re komen. Dergelijke initiatieven moe-
ten een oplossing bieden voor het veronderstelde demo,
cratische tekort van de parlementaire democratie, maar
de facto ondermijne n zij het gezagvan de politieke elite
alleen nog maar verder. Door de voortdurende suggestie
dat de volksvertegenwoordigers gevangenzitten in hun
eigen wereld en het conracr met het volk hebben vedo-
ren, en dus 'de wijk in moeten', 'het volk moeten opzoe-
ken', 'moeten luisteren naar de mensen', wordt de vraag
steeds prangender wat zij zelf eigenlijk nog re melden
hebben. Het populisme heeft de gezagscrisis van de Ne-
derlandse elite niet veroorzaakt, maar in ztln gevolgen
heeft het die crisis wel verder verdiept.

De echoput uan de media

De penibele situatie waarin de politieke elite is beland

hangt nauw sam€n met de transformatie van de media.

De media zijn steeds meer een zelfstandige kracht ge-

worden in de Nederlandse samenleving. In plaats van

doorgeefluik van de visie van de politieke en culturele

elite, zoals in het tijdperk van de verzuiling, zin de me-

dia nu zelf partij geworden in het openbare debat. De

positie van opiniemakers, dat wil zeggen van dat onder-

deel van de elite datzichbezighoudt met de duiding van

maatschappelijke ontwikkelingen, is daarmee onder

druk komen te staan. De media delen daarom niet al-

leen in de onzekerheid die wij hier analyseren, maar ook

in de productie van de angstbeelden en excessieye inter-
venties die wij aan de elite toeschrijven. Anders dan veel

journalisten pretenderen, geven media geen on,Dartijdi-

ge registratie van de angsten die het openbare debat be-

heersen, maar hebbe n z\ in belangrijke mate bijgedra-

gen aan de totstandkoming van deze angstbeelden.

De elites uit het verzuilingstijdperk konden effectief
hun gezaghebbende rol vervullen omdat zij via kranten

en brochures, film en radio, maar ookvia massamanifes-

taties rechtstreeks met hun achterban konden commu-
niceren. Dat monopolie zijn zekwqtgeraakt, niet alleen

aan de gevestigde media zoals kranten, tijdschriften en

omroeporganisaties, maar ook aan alternatieve media,

zoals documentairemakers en internetbloggers. Boven-

dien is er sinds de vestiging van de'Wetenschappelijke

Raad voor het Regeringsbeleid een sterke toename ge-

weest van instellingen die zich bezighouden met be-

leidsgericht sociaalwetenschappelijk onderzoek. Ook
via die kanalen komen allerlei cluidingen van de opvat-
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tingen, stemmingen en behoeften onder de bevolking
tot stand, waarmee de representarie van de volkswil door
volksvertegenwoordigers moet concurreren. Opinie-
makers proberen viadeze media gezaghebbende uitspra-
ken over de samenleving te doen, maar ner als bij ande-
re delen van de elite staat ook hier hun gezag op het
spel.

Dat blijkt het duidelijkst uit de heroriëntatie van veel
journalisten, die zich na2ooz (opnieuw) afkeerden van
de volgzame houding van de parlementaire journalis-
tiek. De kritiek op de gesloten politieke elite, die zich in
een parlementaire schijnwereld vervreemd zou hebben
van de ervaringen en denkbeelden onder 'het volli, was
ook gericht tegen de politieke journalisten, die zich
vooral lieten leiden door de agenda van de Tweede Ka-
mer. In reacrie op die kritiek, nu en dan ook zelfl<ritiek
van de journalistiek, zijn journalisten als Gerard van
\Øesterloo, Margalith Kleywegt en Martin Sommer (om
er maar een paar te noemen) meegedobberd met de po-
pulistische srroom. Zij bedrijven een nieuwe vorm van
actiejournalistiek, bij bovengenoemden in de vorm van
uitgebreide reportages uit de Nederlandse þrobleemwij-
ken' of oyer het onderwijs, bij de minder getalenteerden
ontaardend in een gemakzuchtige registratie van de
stem rran 'het volk' in straatinterviews met toevallige
passanten in een van de Nederlandse winkelcentra.
Exemplarisch voor deze wending is het werkvan Gerard
van \Øesterloo, die veel van zijn zegspersonen laat oprre-
den als buiksprekers van een kritisch oordeel oyer'de so-
cialen', ofwel de progressieve bestuurders die uit blind
idealisme de autochtone bevolking zouden hebben op-
gescheept mer de kosren van de multiculturele samen-
leving. Ook in veel andere journalistieke reporrages

duikt de getuigenis van de protorypische teleurgestelde

sociaaldemocraat op leeftijd oP om de angst voor de bui-

tenlanders en de afkeer voor het multiculturalisme te

'verklareri.

Ook andere mediërende instellingen tussen de bevol-

king en de staat ziin parrij geworden in het openbare de-

bat. Of het nu gaat om de opkomst en waardering van

nieuwe populisten als Verdonk en \Øilders, om het suc-

c.r.n fJ.r, van het integratiebeleid, of over nut en nood-

zaakvan een nadonale canon ter versterking van de na-

tionale identiteit, steeds weer vinden deze debatten hun

aanleiding en voeding in de publicatie van sociaalweten-

schappelijke onderzoeksresultaten. Even opvallend zijn

d. t"ppotr.n van nieuwe onderzoeksinstellingen zoals

Motivaction, die met beschrijvingen en voorspellingen

komen over politieke en culturele trends onder de Ne-

derlandse burgerij. Anclere voorbeelden van de politieke

impact van sociaalwetenschappelijk onderzoek zijn de

studies ten behoeve van de commissie-Blok van het Ver-

wey-Jonker Instituut naar het Nederlandse minderhe-

denbeleid of het rapport van de wnn over nationale iden-

titeit. Ook op de opiniepagina's en in de bijlagen van de

landelijke kranten spelen min of meer wetenschappelijk

onderlegde commentatoren een vooraanstaande rol'

Met de groeiende aanwezigheid van wetenschappelij-

ke onderzoekers komt ook hun gezag steeds meer onder

vuur te liggen. De eerste tekenen daarvan dateren alweer

van enige jaren geleden' toen onder politicologen een

discussie losbarstte over de representativiteit van het kie-

zersonderzoek. Têrwijl dit destijds vooral als methodo-

logisch probleem werd beschouwd, moeten we nu con-

stateren dat deze discussie een weerspiegeling was van

een toenemend gebrek aan vertrouwen in wat Yoor re-
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-presenrade dan ook. Sindsdien zijn allerlei onderzoekers
en hun onderzoekingen onder vuur komen te liggen van
critici die de betrouwbaarheid, niet zozeer in methodo-
logische of statistische, maar in de politieke zin ter dis_
cussie stelden. Dat bleek bijvoorbeeld in de onwangst
van het rapporr van de commissie-Blok en d. wn*_rt_
die over identificaties mer Nederland. Maar ook het scp
kr¡¡am de laatste jaren onder vuur re liggen, niet alleen
omdat het de opkomst van Fortuyn ,,i.1 h"d voorzien
maar ook omdat het een re rooskleurig beeld geschetst
zou hebben van de multiculturele samenleving.

Net als de politici, die terug willen na", d. gewone
mensen in de wijken, komen onderzoekers zo onder
druk te sraan om hun onderzoek af te stemmen op de
vox populi, terwijl onwelgevallige onderzoeksresulåten
worden gediskwalificeerd door te wijzenop de politieke
voorkeur van de onderzoekers. Het g.rrolg hi.r,r"n is dat
het openbare debat verzandr i" h.t Lir"risselen van me-
ningen - ik vind dit, jij denkt dat - terwijl de argumen-
ten en bewijzen die aangedragen worden om dieLenin_
gen te staven buiten de orde worden verklaard door ze te
herleiden ror een belang. AIs het niet het eigenbelang is
van de professionele kaste die zijn eigen praatcircus in
stand wil houden, dan wel ror her ideëie belang van
voor- en tegenstanders van de multiculturele samen_
leving, de nationale identiteit, de nieuwe politiek, ofeen
van de andere zaken die men dezer dagen-zegtte dienen.
Het publieke debat wordt zo een echoput wãarin de po_
litieke donderslagen nagalmen, maar rri.r'r*. en verhel_
derende inzichten onhoorbaar blijven. En daar heeft
o.ok het gezagvan de culturele, politieke en bestuurlijke
elite onder te lijden.

De uergruizing uan het old boys network

De crisis van de Nederlandse elite strekt zich ook uit tot

de economische tak daarvan. Het old boys network dat

lange tijd de toon aangaf, is langzamerhand aan het ver-

gruizen. De discussie over dat netwerk begon veertig

jaar geleden met de 'tweehonderd van Mertens'' In een
'Iezingop 

19 juni 1968 stelde de vakbondsman Jan Mer-

,.n, d"i het sociaaleconomische beleid in Nederland

werd bepaald door een kliek van ongeveer tweehonderd

mannen die zitting hadden in elkaars raden van bestuur

of raden van commissarissen, en elkaar tegenlcrvamen in

commissies en adviesraden, of anders wel op feesten,

partijen en bruiloften. Uiteraard meende Mertens dat

ã.r.-b.rt,t,rrskliek moest worden opengebroken en dat

de sociaaleconomische kwesties waarover zij onderling

bedisselden, onderworpen moesten worden aan demo-

cratische controle en zeggenschap.

Dat was in 1968, een tijd van democratisering, maar

ook een tijd waarin markten nog duidelijk nationaal wa-

ren afgebakend en waarin ondernemingen' voor zover

zij al grensoverschrijdend opereerden, toch op ziin

hoogst multinationaal waren en de internationale vesti-

ging.tt naar het Nederlandse moederbedrijf gemodel-

leerd waren.

Anno zooS is dat niet langer het geval' Op een ande-

rewi)zedan Mertens dat voor ogen had, is namelijk zijn

bedoeling om de macht van zlin tweehonderd topman-

nen te bieken, wel gerealiseerd. Hoewel de Volþsþrant

jaarlijks in de schoenen stapt van Mertens en een natio-

nale hitlijst van belangrijke mensen publiceert, is op so-

ciaaleconomisch vlak de ruggengraat van het ouwejon-

gensnetwerk dat het decennialang Yoor het zeggen had
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in Nederland allang gebroken. Momenteel heeft 43 pro_
cenr van de bestuurders van de zr ondernemingen die op
dit moment de ¡¡x bepalen nog een Nederlands pas_
poorr. Voor commissarissen is dat 5r procenr. Alleen de
voorzitters van de raad van commissarissen halen nog
een percentage van 63.

In een aantal publicaties hebben de Amsterdamse po_
liticologen Meindert Fennema en Eelke Heemskerk
deze onnvikkeling nader geanalyseerd. Zij constateren
dat het nationale ouwejongensnerwerk aan het vergrui-
zen is ten faveure van een Europees, en misschien zelfs
wel een trans-Adantisch netwerk. Tot diep in de jaren
zestig domineerden de 'betere families' her Nederlandse
bedrijßleven. Dat had te maken mer de sterke regionale
worteling van deze ondernemingen. Toen Nederland na
de Tweede \Øereldoorlog steeds meer een nationale ar-
beids-, kapitaal- en consumptiemarkt werd, verdween
dat regionale elemenr en daarmee ook de invloed van
deze oude aristocratische families.

Momenteel maken we opnieuw zo'n proces van ,op_

schaling' door. Bedrijven yerlaren hun national. m".k_
ten en leggen zich steeds meer toe op het ontvouwen van
mondiale strategieën die het oude model,yan de multi_
nationale onderneming ver achter zich laten. Door de
toenemende complexiteit van deze grensoverschrijden_
de bedrijvigheid nemen ook de professionele eisen aan
het managemenr roe. Ruimte voor goedwillende ama_
teurs is er niet langer. Dat heeft geleid ror de opkomst
van een supranationale meritocratische elite van profes-
sionele bestuurders die zich steeds minder gelegen laat
liggen aan narionale sentimenten, die grot. J.l.r van de
werkrveek in het vliegtuig zit en geregeld ,schoudertje

wrtlft' mer de internationale kapitalistische topklasse.

Als gevolg daarvan worden de nationale netwerken dun-

ner en oPener, Yerwateren nationale bedrijfsculturen en

doen Angelsaksische oPvattingen en conventies hun in-

trede.

Bovendien is het beursgenoteerde ondernemen in

Nederland de afgelopen tien tot vijftien jaar onmisken-

baar veel ruwer geworden. Door de opkomst van de

mondige aandeelhouder die vooral de eigen Portemon-
nee op het oog heeft, is het bestaan als topbestuurder

zeer veel onzekerder geworden. Zo berichtte de Finan-

cial Times medio zooS dat de aanstellingsduur van Eu-

ropese bestuurders is gedaald naar gemiddeld6,6 iaar te-

gen ),4jaar in Noord-Amerika. Dit is vooral het gevolg

van een veel grotere kans op gedwongen vertrek in Eu-

ropa. Oftewel, het ambtenareske dat het Nederlandse

bedrijfsleven lange tijd had aangekleeft is eraf. Daarvoor

in de plaats zijn drama, operette en cowboyachtige tafe-

relen gekomen.
Fennema en Heemskerk gaan niet zover deze op-

komst gelijk te stellen aan het ontstaan van een suPrana-

tionale markt voor topbestuurders. Het merendeel van

de buitenlandse bestuurders in 'Nederlandse' onderne-

mingen (en van Nederlandse bestuurders in buitenland-

se ondernemingen) is daar namelijk terechtgekomen

door fusies en orrernames, niet door open werving en se-

Iectie. -[och heeft de internationalisering van de be-

stuursnetwerken de inkomens van de topbestuurders

omhoog gedreven. De oorzaak daarvan is volgens de au-

teurs het uiteenvallen van het nationale bestuursnet-

werk, gebaseerd op een gedeeld calvinistisch ethos, met

een dempend effect op de beloningseisen van deze elites.

Met het dunner en opener worden van de netwerken

verdwijnt dat dempende effect en worden 'aristocrati-
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sche' normen van eer en standsbesef verruild voor de
monetaire waarden van het aandeelhoudersbelang.

Een tweede fenomeen dat leidt tot vergruizing van de
elite en erodering van het nationale monopolie is de cul-
turele en sociale pluralisering van de elite. Voorheen be-
stond er een grore overlap russen de elite in de politieke,
culturele en economische arena's. Zr1 deelden eenzelfde
burgerlijk ethos en culturele levensbeschouwing. Maar
door ontzuiling, secularisering, economische ontgren-
zingen de opkomst van het Bekende Nederlander-dom
in de wereld van de media, het amusemenr en de sport,
is die overlap tussen elites een stuk minder geworden. Je
hebt ze nog wel, de bestuurders als Alexander Rinnooy
Kan, Herman Vijffels en \Øim Kok die zowel economi-
sche, politieke als culturele eliteposities bekleden en in
stijl en uitlatingen doen denken aan de steile 'heren-
broeders'van weleer. Maar zij worden steeds zeldzamer.
Veelzeggend is de samenstelling van de Quote j00, een
lijst van de vijfhonderd meesr vermogende Nederlan-
ders. Hoewel deze ranglijst nog altijd wordt aangevoerd
door het oude familiekapitaal - de Brenninkmeijers, de
Heinekens, de Van der Vorms, de Goldschmedings, de
Fentener van Vlissingens - is het opmerkelijk te zien hoe
snel en hoe hoog de 'vastgoedjongens', de 'rcr-jongens',
en de'celebriryt' hierin zijn opgeklommen.

Als gevolg van dezeontwikkelingen is ook het mono-
polie op culturele duiding en voorbeeldig leven van de
oude elite vergruisd. Iedere elite lijkt er eerì eigen set van
normen en conyenties op na te houden, reikend van de
oude burgerlijke 'hoge kunst en cukuur' ror de acrieve
omkering daarvan in een provocerende omarming van
de Amerikaanse uhite trøs/t-iconografie van raroeages,
freefighting, pitbulls en porno. Het verlies van her mo-

nopolie op verheffing en de toegenomen concurrentie

in het verwoorden van gezaghebbende definities van het

goede leven verklaren het opmerkelijk nostalgische ka-

rakter van de strategieën van de oude elite. De vlucht

naar de gymnasia, de toenemende behoefte aan culture-

le distinctie, de herwaardering van de oudere burgerlijke

culturele iconografie in de vorm van literatuur, de po-

pulariteit van de klassieken, van toneel, opera, klassieke

en moderne muziek, kortom: de 'hoge kunsten, zijn

evenzovele pogingen om de discutabel geworden supe-

rioriteit van de eigen waardehiërarchie te bevestigen.

Følende selectie

Zoveel mag duidelijkzrln: de Nederlandse elite staat op

verschillende manieren onder druk: cultureel, politiek

en economisch heeft zii aan gezagingeboet. Op dat ver-

lies aan status kan een elite op allerlei manieren reage-

ren. Zij kan zich neerleggen bij haar lot, en net als Don

Fabrizio in Il Gøttopardo van Giuseppe Tomasi di Lam-

pedusa, verzuchten dat 'alles zal moeten veranderen om

te zorgen dat alles bij het oude blijft'. Dat is evident niet

de houding van de Nederlandse elite' Zii zou zich ook

kunnen vernieuwen, een nieuw doel kunnen zoeken

waarmee zij haar leidinggevende positie weet te recht-

vaardigen. Dat lijkt de strategie te zijn die de Neder-

landse elite tot nu toe volgt, maar haar vernieuwings-

drift is nostalgisch gekleurd. De Nederlandse elite zet op

dit moment haar kaarten op opgeklopte angsten met

een geborneerd programma van nationale trots, Yolkse

sentimenten en economisch isolationisme. Op de niet

eens zo lange termijn is die strategie niet alleen schade-

lijk voor de Nederlandse samenleving - we komen er
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nog op terug - maar ook fataal voor de Nederlandse eli-
te. Zij legt daarmee haar hoofd op het hakblok van de
volkswil, die zij in haar poging ror narionale discipline
tot steeds verdere radicaliteit ophitst. Dat kan slechts tot
teleurstelling leiden, als het al niet uitmondt in heftiger
voimen van afrekening. Fortuyn was wat dat betreft
misschien slechts een voorproe!e.

Alleen al uit zelfbehoud zou derhalve een inventieve-
re, meer levensvatbare vernieuwingsstrategie van de Ne-
derlandse elite verwacht mogen worden. De vraag is
waarom dat niet gebeurt. Naar onze indruk heeft dat iets
te maken mer de kleinheid van de Nederlandse elite,
niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Het gaat
er niet alleen om dat Nederland een klein land is, maar
ook dat de selectiemechanismen falen die een elite zou
moeten selecreren op intellectuele moed, politieke
openheid en maarschappelijke veranrwoordelijkheid.
Als iets de Nederlandse elite kenmerkt dan is het haar
geringe diversiteit. Het beeld dat al jaren opdoemt uit
eliteanalyses is er een van een kliek van bestuurders die
in opleiding, sociaaleconomische achtergrond, sekse en
wereldbeschouwing sterk op elkaar lijkt en mede daar-
om krampachtigvasthoudt aan de eigen privileges. Indi-
catief is het stuitend lage aantal vrouwen in Nederland
op beeld- en smaakbepalende posities, zowel in het ho-
ger onderwijs en het bedrijßleven als bij de overheid. Al
even veelzeggend is de in het oog springende afwezig-
heid op topfuncties van de nazaten van de arbeidsmi-
granten uit de jaren vijftig en zestig. Tên slotte is het op-
merkelijk dat er binnen de elite wel gestegen kan
worden, maar dat er zelden wordt gevallen. Mislukte be-
stuurders, ambrenaren en politici vinden we niet veel la-
ter terug als voorzitteE commissaris of commissielid van

invloedrijke organen en blijven gewaardeerde leden van

het exclusieve receptiecircuit waaruit het Nederlandse

bestuurlijke appâraat zijn personeel werft'
\Øaar het aan schort zijn politieke moed, bestuurlijke

intelligentie en maatschappelijke visie, gepaard aan een

diepgevoeld besef dat privileges ge€n natuurrecht zijn

maar verdiend moeten worden en dus ook weer verloren

kunnen worden. Hoewel retorisch getooid met de ba-

nier van meritocratie, zijn topfuncties in Nederland in
de praktijk vrijwel een erfelijk monopolie van een be-

perkte kring van gelijkgezinden die alle trekken heeft

van een aristocratie, ware het niet dat zrj in de huidige

context rran ontgrenzing allesbehalve 'de aristoi' zijn

waar ze zichzelf voor uitgeven. De gemakzucht en laÊ

heid waarin dit alles uitmondt, hangt samen met een

schromelijk gebrek aan comPetitiviteit. Decennialang

gewend aan een comfortabele reproductie van privileges

zonder dat men daar het uiterste voor hoefde te geven,

ziet men zich plotseling geconfronteerd met de komst

van competitieve buitenstaanders die deze privileges

willen afnemen - buitenstaanders die voor deze strijd,

afkomsti g als zij zl n uit meer competitieve o m gevin gen,

veel beter zijn toegerust. Tot nu toe heeft de Nederland-

se elite hier slechts op gereageerd met bangmakerij en

excessieve afweerreacties, die ten koste gaan van de rest

van de samenleving. Het wordt hoog tijd de rekening op

te maken - qui casse, paie.
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Perverse effecten

In een spraakmakend essa¡ The Rhetoric of Reaction,

heeft de Amerikaanse socioloog Albert Hirschman ooit
een analyse gemaakt van drie soorten argumenten waar-
mee politieke interventies worden bekritiseerd. Hij duid-
de die drie argumentatiestrategieën aan met de rermen

futility, jeopardy en peruersity. In het futiliry-argument
gaat het om de gedachte dat de bekririseerde interventies
zinloos zijn, omdatze geen enkel aanwijsbaar effect sor-
teren - het zijn futiele handelingen. AIs iemand het jeo-
pardy-argument inzer, erkent hij dat de interventie wel-
licht positieve gevolgen kan hebben, maar wijst hij er

tegelijkertijd op dat de kosten van die interventie zo

hoog zijn dat de maatschappelijke winst per saldo nega-

tief is - er wordt meer op het spel gezet dan er mer de in-
terventie gewonnen is. Het derde argument wijst op de

perversity, de perverse effecten van politieke inrervenries:
zij brengen het gestelde doel niet dichterbij, maar heb-
ben onbedoeld tot gevolg dat de verwezenlijking ervan
nog verder uit zicht raakt. Hirschman noemde dit 'reac-

tionaire' retoriek, omdat z\ vaak gebezigd wordt door
reactionairen en conservatieven die in de moderne tijd,
gekenmerkt door vooruitgangsoptimisme, bij voorbaat

op een achterstand zíin gezet. Omdat ze niet rechtstreeks

voor een terugkeer naar vroeger tijden kunnen pleiten,

argumenteren ze via een omweg, door hun progressieve

tegenstanders om de oren te slaan met de perverse effec-

ten van hun optimistische dadendrang. Het is ook een

reactionaire strategie omdat degenen die deze argumen-

ten hanteren hun eigen standpunt niet expliciteren' maar

slechts reageren op de stellingname van hun tegenstan-

ders. Je zou het daarom ook de sffategie van de welwil-

lendheid kunnen noemen: de doelstellingen van de te-

genstander worden zonder nader commentaar aanvaard,

alleen de manier om die te realiseren wordt bekritiseerd

Op het gevaar af als reactionair weggezet te worden,

zullen we in dit hoofdstuk deze reactionaire argumenta-

tiestrategie volgen. \Øe aanvaarden, þr the saþe of argu'

ment, de doelstellingen die de onzekere elite ldaarblijke-

lijk hoopt te verwezenlijken. \Øe betrachten dus de

grootst mogelijke welwillendheid ten aanzien van de

doelstellingen die door een meerderheid van de deelne-

mers aan het huidige debat wordt onderschreven. Zo

kunnen we laten zien dat de reacties die we hebben ge-

schetst - domesticeren, canoniseren, opkloppen, nationa-

liseren, populariseren, beschaven - geen aanwijsbaar nut-

tig effect hebben en dus futiel zijn' Yaakziin de kosten

ervan ook zo hoog dat de winst van het behaalde resultaat

daar niet tegen opweegt. Maâr meestal zrln de gevolgen

erger dan de kwaal en moeten \ry'e spreken van perversiteit.

De uerþleutering uan migranten

Het valt niet te ontkennen dat de sociale ongelijkheid en

culturele spanningen in Nederland, net als elders in

\Øest-Europa, in de laatste twintig jaar een nieuwe ge-
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daante hebben aangenomen. Klassentegenstellingen
tussen kapitaal en arbeid, spanningen russen stad en
platteland, en conflicten russen confessies binnen de
christelijke samenleving hebben voor een belangrijk
deel plaatsgemaakt voor nieuwe sociale scheidslijnen,
tussen een meritocratisch ingestelde bovenklasse en een
laagopgeleide onderklasse, russen geld- en genorsmen-
sen versus kennisvergaarders en culturele creatievelin-
gen. Deze sociale tegenstellingen zljn nog scherper ge-
worden doordat ze doorsneden zijn door nieuwe
etnische en religieuze tegenstellingen. In het labyrint
van sociale en culturele verschillen vinden nieuwkomers
in de Nederlandse samenleving over het algemeen nog
moeilijker hun weg dan langer ingezetenen, al verdrin-
gen de kansarmen uit de verschillende culturele groepen
elkaar van de onderste positie van de sociale hiërarchie.
Gezien de oververtegenwoordiging van etnische min-
derheden in de statistieken van werkloosheid, criminali-
teit en detentie, en de opeenstapeling van sociale pro-
blemen in wijken mer een hoog percentage etnische
minderheden, is het zonder meer gerechwaardigd te

spreken van een nieuwe, en zeer urgente sociale kwestie.

Juist vanwege die urgentie is het des te pijnlijker dat de
richting waarin de oplossing van al. dezeproblemen wordt
gezocht - versterking en historische verankering van de

Nederlandse identiteit opdat nieuwkomers een herken-
baar model voorgehouden kan worden waarin zij moeten
integreren - niet zozeer futiel is, maar ronduit schadelijk.

Juist het permanenre tamboereren op de Nederlandse
identiteit van de afgelopen jaren heeft geleid tot een 'dik-
ke' Nederlandse identiteit. Er is geen sprake van gebrek-
kig houvast, van in het duister tastende migranten in een

land dat zich niet laat kennen, maar van een agressief na-

tionalistisch vertoog dat migranten - en dan met name

moslims - dag in dag uit voorhoudt dat de wijze waarop

ze hun leven leiden ongepast en onaangepast is. \øat voor

boodschap krijgen Nederlandse Marokkanen als een

boek met de infame tftel Het Maroþþanendrama zonder

veel kritisch commentaar wordt onthaald? \Øat moeten al

die andere bewoners van Amsterdam-\Øest, nu ze blijken

te wonen in 'de buurt van Mohammed B.'? \Øaarom

wordt er in de discussie over de nationale identiteit niet of
nauwelijks gesproken over de eeuwenlange dominantie

van een protestants-christelijk, zelfgenoegzaam, racistisch

en bekrompen burgerdom? Is de spreehvoordelijke tole-

rantie een historische realiteit, of een permanente op-

dracht? Anders gezegd: Nederland laat zích de laatste ja-

ren heel erg kennen, en niet vanzln beste kant.

Maar het is niet alleen de autochtone identiteit die al te

sterk wordt aangezet zodat er Yoor andere vormen van

identificatie nauwelijks meer ruimte is. Het is ook de mi-

grant die door deze operatie-'houvast bieden systema-

tisch klein wordt gehouden en als een soort handelings-

onbela¡¡ame kleuter wordt afgeschilderd. Van Scheffer tot
Balkenende, van Verdonk tot Marijnissen, allemaal willen

ze dat migranten hun meerduidige loyaliteiten laten va-

ren. Paradoxaal genoeg worden migranten daarmee ook

nauwelijks op hun eigen verantwoordelijkheid aange-

sproken. In plaats van migranten uit te dagen om hun

mogelijkheden en competenties in te zetten, wordtvoort-

durend de suggestie gewekt dat ze hun culturele bagage

zoveel mogelijk moeten loslaten en vooral iemand anders

moeten worden. Pas a1s ze volledig in de Nederlandse cul-

tuur zijn opgegaan, zijn ze maatschappelijk volwassen.

Dit wordt allemaal nog eens versterkt door de histori-

sche worteling die de Nederlandse identiteit de laatste
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jaren wordt gegeven. \(/e wezen er al eerder op dat de
verankering van de Nederlandse identiteit in een ge-
canoniseerde geschiedenis weinig met historisch be-
wustzijn van doen heeft. Alleen door de geschiedenis ge-

weld aan te doen, kan zy toegesneden worden op een

vaderlandslievende opvoeding. Nu is daar niet per se iets
op tegen. \Øe kunnen vaststellen dat de pleitbezorgers
rran een nationaal reveil zich weinig aan de geschiedenis
gelegen laten liggen. Voor historici is dat weliswaar een

doodzonde maar buiten de kringen van vakgenoten is
men niet aan de regels van de historische discipline ge-

bonden. Het verleden heeft geen recht op inspraak of er-
kenning. Misschien dar mensen ror op bepaalde hoogte
recht hebben op hun eigen geschiedenis en dat al te
hardhandige herziening van de eigen geschiedenis een

rrorm van wreedheid is - ontkenning van de Holocaust
schaadt de slachtoffers. Maar op zich mag mer de ge-

schiedenis alles gedaan of nagelaten worden. Vervalsen,
fictionaliseren, herschrijven, canoniseren; zolang daar-
mee geen aanwijsbare schade aan de reputatie van perso-
nen of de veiligheid van de staat wordt aangericht, is het
allemaal terecht niet verboden. De vraag is dan ook niet
of de canonisering van het verleden aanvaardbaar is,

maar of dat een nuttige manier is om bij te dragen aan

de onrwikkeling van burgerschap. Het anrwoord moet
ontkennend luiden: canonisering is juist een belemme-
ring voor de bevordering van burgerschap.

Om te begirrnen is een in nationale zin gecanoniseerd
verleden een slechte voorbereiding op het burgerschap in
de huidige samenleving. Canonisering is behalve een

aanslag op het verleden namelijk ook een miskenning van
de historische veranderlijkheid van het heden: de huidige
samenleving is aan veranderingen onderhevig die niet

ongedaan gemaakt kunnen worden door de toverstafvan

het nationale bewustzijn. Die veranderingen zynvanzeer

uiteenlopende aard, en we zullen niet proberen die in het

bestekvan dit betoog samen te vatten. \Øe willen als voor-

beeld twee ontwikkelingen aanstippen. Sinds de jaren

zestig is, onder andere als gevolg van migratie, maar ook

door de spectaculaire groei van de luchwaart en de snelle

transformatie van communicatietechnologie (televisie,

internet en mobiele telefonie) de wereld voor de meeste

mensen groter en tegelijk kleiner geworden. De lokale sa-

menleving, die voor de meeste mensen een halve eeuw

geleden nog het enige referentiekader was, heeft plaatsge-

maakt voor een oriëntatie op een veel ruimere wereld, een

wereld van yerre vakantielanden, anonieme internetcon-

tacten, en geglobaliseerde media met wereldwijd uitge-

zonden televisieshows, lokale formats van internationale

programma's zoals ld.ols, en een nieuwsvoorziening waar-

in YouTube concurreert met het landelijke uos Journaal.
Kennis van het nationale verleden vormt een zeer gebrek-

kige voorbereiding op het leven in een dergelijke interna-

tionaliserende samenleving.

Een tweede ontwikkeling betreft de reproductie van

sociale verhoudingen in Nederland zelf. De culturele eli-

te die tot voor kort de toon aangaf, heeft het cultuur-
goed dat zijn positie legitimeerde in waarde zien dalen.

Lange tijd was toegang tot de nationale elite verzekerd

via de weg van de klassieke opvoeding, gekoppeld aan

een socialisatie in de Nederlandse politieke cultuur van

schikken en plooien. Net zoals de old boys netwerken

van de economische elite uiteengevallenzijn, is ook de

samenhang van de elite in politiek-culturele zin geëro-

deerd. Het politieke en culturele kapitaal van klassieke

Bildung en vaderlandse gezindheid, waarmee de elite
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zich onderscheidde van de massa, heeft plaatsgemaakt
voor nieuwe vormen van sociale distinctie: technische
vaardigheden en commercieel inzicht, juridische kennis,
managemenwaardigheden en wellicht ook sociaalwe-

tenschappelrjke sÞills zijn nu gevraagd. De opleidings-
voorkeuren van sociale stijgers uit etnische minderhe-
den zijn een perfecte indicator van dit patroon: zij
kiezen voor de financieel-economische en juridisch-
administratieve opleidingen. Bij de humaniora moet je
de Tirrkse en Marokkaanse studenten met een lampje
zoeken. Zybegrilpenwat de pleitbezorgers van de natio-
nale canon ontgaat: om te slagen in deze wereld heb je

meer aan kennis van de erx dan van de voc-mentaliteit.
Het gecanoniseerde verleden biedt niet alleen een

slechte voorbereiding op het leven in de hedendaagse sa-

menleving, het kan ook de toegang daartoe voor som-
migen lastiger maken. Als het toegangsbewijs voor de

Nederlandse samenleving slechts kan worden verkregen
door deelgenoot te worden van een langdurige nationa-
le geschiedenis, dan wordt een onoverkomelijke barrière
opgeworpen rroor mensen met een andere historische
achtergrond. De Nederlandse samenlevingwordt zo uit-
sluitend toegankelijk voor mensen met diepe historische
wortels in de Nederlandse grond. Tlots op Nederland
wordt op die manier het trotseren van wat vreemd zou
zljn aan de Nederlandse geschiedenis; burgerschap
wordt gereduceerd tot iets wat men van geboorte en

door historische ervaring altijd al bezit. \Øat men doet,
wat men bijdraagt, welke bereidheid men toont om on-
derdeel te worden van de nationale gemeenschap doet er

dan niet meer toe: allochtonen komen van elders, heb-
ben 'onze' geschiedenis niet meegemaakt en zullen er

daarom nooit echt bij kunnen horen.

Een goede illustratie van de onzinnigheid van deze

manier van denken vormt de nieuwe inburgeringswet'

Daarin is bepaald dat beheersing van het Nederlands

een essentieel onderdeel van inburgering is, waarvan het

bewijs al geleverd moet worden voorafgaand aan aan-

komst in Nederland. Het geklungel met spraakcompu-

rers en taaltoetsen op buitenlandse ambassades zou hila-

risch kunne n zijn, ware het niet dat het zo tekenend is

voor de treurige misvatting over de wiize waarop men-

sen onderdeel worden van een cultuur, inclusief de taal'

Tâal en cultuur worden opgevat als een gestandaardi-

seerde en zelß geautomatise€rde set van begrippen en

uitdrukkingen. Dat gaat voorbij aan het feit dat taal- en

meer in het algemeen cultuurverwerving, vorm krijgt

door vermenging en invlechting, door processen van

versmelting die de culturele bagage van de nieuwkomer

even drastisch kan herschikken als het culturele raam-

werk van de onwangende gemeenschap' Verwerving van

taal en cultuur, opgevat als het overnemen van een ge-

heel van canonieke teksten en beelden, leidt tot zinne'

tjes die domweg gereproduceerd moeten worden, een le-

í.nrber.hou*ing en visie op de samenleving die zonder

commentaar overgenomen moet worden' Zo bezien is

het gecanoniseerde verleden als entreekaartje voor de

Nedãrlandse samenleving meer dan alleen een barrière

voor nieuwkomers: het is ook een belemmering van het

democratische debat over aard en inrichting van de sa-

menleving. De nationale canon is een autoritair dictaat

dat aan nieuwe én oude Nederlanders wordt opgelegd

en dat het realiseren van harmonieuze verhoudingen

tussen bevolkingsgroepen verder weg brengt dan ooit'
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Politieþe lafheid

Een van de heikele vraagstukken van de afgelopen jaren
betrefì de democratische betekenis van het populisme.
Volgens velen is de opkomst van Fortuyn en de verscher-
pingvan het politieke debat sinds zoozeenzegen geweesr
voor het democratische debat. .We hebben grote twijfels
over de houdbaarheid van die claim. Het populisme is ge-
baseerd op de gedachte dar er een directe relatie -og.li;k
is tussen het volk en de politieke leider. populistische be-
wegingen verwerven een belangrijk deel van hun aan-
hang met veÍzet tegen politieke bemiddeling. Net als eer-
dere populisten als Tieub, Musserr, Koekoek en Van
Mierlo, verzetren Fortuyn, \Øilders en Verdonk zich te-
gen het partijenstelsel. Ze beschouwen politieke pânien
als obstakel in de articularie van de volkswil en als uiwals-
basis van politieke carrièristen. Zijkerenzich tegen wat ze
noemen de þolitieke klasse' van professionele bestuur-
derc. Zil zien zichzelf als amateurs in de politiek die niet
uit beroepsmatige motieven politiek actief zrlnmaar zich
voor de publieke zaakopofferen vanwege een roeping.

Het antipolitieke sentimenr van het in Nederland zo
succesvolle populisme heeft in belangrijke mate bijge-
dragen aan de zelfdepreciatie van de zittende politici en
de gevestigde politieke partien. Politici zijn in roene-
mende mate ook maar gewone mensen geworden. Een
symptoom daarvan is de verwildering van de parlemen-
taire zeden. Terwijl het parlementaire debat sinds het be-
gin van de parlementaire politiek in 1848 een, roegege-
ven, wat merkwaardige rituele dans was, met mores en
taalgebruik die op buitenstaanders vaak gekunsteld
overkwamen, wedijveren Kamerleden de laatste jaren in
populair optreden. Dat blijkt niet alleen uit de stort-

vloed van Kamervragen over de allerlokaalste lavestie-

tjes, maar ook uit het taalgebruik, dat een stuk ongepo-

lijster is geworden - en aangezien de Kamervoorzitter in

zoor h.fvoorrecht verloor om de minst betamelijke uit-

spraken uit de notulen te houden, is die taalontwikke-

ling ook nauwkeurig gedocumenteerd' Het aanzienvan

de þolitiek als ambt is ook daardoor gedaald'

Menig democraat zalzeggen dat juist dat statusverlies

...r ,.gÃ is voor de democratie. Nu het ambt van volks-

,r.rr.gãn*oordiger ziin aura heeft verloren, is ook het

l""trt. sacrale element van de politieke macht verdwe-

nen en is de emancipatie van de burger, begonnen met

de Franse Revolutie en beklonken met de culturele revo-

lutie van de jaren zestig van de afgelopen eeuw, definitief

voltooid. Dat lijkt ons echter een gevaarlijke misvatting'

Met het heilige ontzag is namelijk ook de waardering

voor de politiek als vak verloren gegaan' Politici lijken

zich op geen enkele wijze meer te kunnen laten voor-

staan Àp bijzondere vermogens. Integendeel: iedere sug-

gestie dat zij op een of andere manier boven het volk uit-

It.k.rr, het beter zouden weten dan het volk, of meer

recht van spreken hebben, wordt krachtig ontkend' In

het huidige populistische getij zou een dergelijke aan-

spraak politieke zelfmoord betekenen'

H.t ,t"tttsverlies van politici heeft om twee redenen

een verderfelijke uiwerking op de democratie' Om te be-

ginnen hebben politici door hun capitulatie voor de

iollawil aan zelfstandigheid ingeboet, en daarmee ook

aan politieke moed. Dat blijkt uit de gelatenheid en' in

sommige gevallen, zelfs de lafheid waarmee is omgegaan

-.t .r.t.iàl. vraagstukken van de democratische rechts-

staat. En daarmee is tegelijk een tweede reden gegeven:

democratie is altijd meer dan alleen de procedure waar-
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mee de verregenwoordiging van het volk geregel d is; zij
heeft ook een inhoud, en die behelst in de eerste plaats de
wijheid en gelijkheid van alle leden van de politieke ge-
meenschap. De afgelopen jaren is de bescherming daar-
van opgeofferd aan de waan van de zogenaamde volkswil.
Een uitzondering daargelaten, is zonder substantieel te-
genspel vanuit het parlement, in naam van de angst van
het volk voor her rerroristische gevaa¡ ernsrig inbreuk ge-
maakt op de burgerlijke vrijheden van de burgers. Met
droge ogen hebben de ministers Donner en Remkes in
een brief van ro seprember zoo4 aan de Tweede Kamer
kunnen beweren dat het oprekken van het strafrecht ge-
rechtvaardigd was omdat het'wordr roegepasr op situaties
en activiteiten die in tal van opzichten eerder lijken op een
"oorlogssituatie" of een andere uitzonderingstoestand,
dan op commune misdrijven binnen een geordende sa-
menleving'- een noodroestand die klaarblijkelijk in stilte
is uitgeroepen. \Øat jarenlang ondenkbaar leek - identifi-
catieplicht, preventief fouilleren, uitgebreide politionele
bevoegdheden ror surveillance, onderzoek en dwang-
maatregelen ten aanzien van mensen tegen wie zelß geen
gerede verdenking besraar, de bevoegdheden burgervlieg-
tuigen uit de lucht te schieten, etnische en religieuze
profilingvan gevaarlijk geachte individuen, en de brede
en ongerichte inschakeling van de bevolking bij opspo-
ringstaken in de vorm van antiterrorismecampagnes -
het is allemaal zondu noemenswaardig debat dåor de
Tweede Kamer aanvaard. \Øe hebben het dan nier eens
over de vraagof deze maatregelen futiel zijn of niet - een
afgewogen anrwoord op die vraag onrbreekt, ook al om-
dat de vraag zelden in het parlement is gesteld. Ernstiger
is de klakkeloze aanvaarding van de aantasting van de
burgerlijke vrijheden die het parlement toch als eersre,

en tot de laatste snik zou moeten verdedigen.

Ook op andere essentiële thema's heeft deTweede Ka-

mer het de afgelopen jaren dramatisch laten afweten'

\Øe noemen er twee. De eerste is de aanvaarding van de

halsstarrige weigering van Balkenende en, in zijn kiel-

zog, zljneigen partij en de partners in de regeringscoali-

ties die hij de afgelopen jaren heeft aangevoerd, om ver-

antwoording af te leggen over de Nederlandse politieke

- maar indirect ook militaire - participatie in de oorlog

in Irak. Men mag van deze deelname denken wat men

wil, maar het is een ongekende minachting voor de de-

mocratie dat dergelijke cruciale beslissingen zonder seri-

euze parlementaire afweging tot stand komen'

Het tweede voorbeeld is de laffe verdediging van de

Europese Grondwet. \We hebben al laten zien hoe de Eu-

ropese integratie in toenemende mate als zondebok is

gaan functioneren voor de beleidsverlegenheid van Ne-

áerl"r,dre politici. Maar het dieptepunt van deze lafheid

rvas wel de lauwheid waarmee de negatieve uitslag van

het ¡u-referendum van r juni zooJ werd ontvangen'

Verhagen: ''We zijn niet blij met de uitslag, maar de

winst ls dat Europa in dit land eindelijk leeft'' Bos: 'Ik

zal niet verhullen dat ik teleurgesteld ben over de uitslag,

maar ook niet dat ik zeer tevreden ben over het demo-

cratische debat.' En Van Aartsen: '\lij zijn zeer content

met de gang van zaken rond dit referendum, zitl het niet

met de uitslag, hoewel wij haar zullen respecteren' 
-ü/ij

hebben verloren, maar de democratie gewonnen'' Ner-

gens ook maar een schijn van erkenning dat het nu-refe-

,.td,r- een faliekante mislukking was; niemand die

verantwoordelijkheid nam voor de laffe nalatigheid om

te gâan staan voor een Grondwettelijk Verdrag waar alle

grote politieke partijen hun instemming mee hadden
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betuigd. Het debat over her Verdrag in de aanloop naar
het referendum ging alle kanten op. Het ging over de
toetreding van Turkije tot de EU, over de dure euro, over
de Europese bureaucratie, over frauderende Europarle-
mentariërs, over de hoge nu-bijdrage van Nederland,
over het charisma van Balkenende, over de lage straf
voor Volkert van der G., over de arrogantie van de poli-
tieke kaste, over de linkse kerk, maar niet over de meri-
tes van het Europese Verdrag of de toekomst van de Eu-
ropese integratie in een internationaliserende wereld.
Hoe kan je zo'n debat een succes noemen?

De popularisering van de Nederlandse democratie
heeft niet alleen geleid tor een aanrasring van polirieke
moed, maar ook tot een verlies aan politieke expertise.
Dan gaat het niet alleen om de inhoudelijke kennis van
fractiespecialisten op specifieke beleidsterreinen, maar
ook om het verlies van de vaardigheid om de conrrole-
rende functie yan het parlement vorm te geven. Het gaat
in de vertegenwoordigende democratie om meer dan de
open selectie van volksverregenwoordigers. Belangrijk
en, gezien de toenemende competitie tussen electorale en
andere vormen rran representatie, misschien wel steeds
belangrijker, is de taak van de parlementariër als bewaker
van het algemeen belang in het functioneren van de ver-
schillende onderdelen van de overheid. \Øorden beleids-
gelden uitgegeven aan de doelen waarvoor ze bedoeld
zijn? Is er effectieve controle op de werking van departe-
menten en overheidsdiensten? \X/ordt er adequaat, recht-
vaardig en rechtmarig gereageerd op misstanden waar-
voor de overheid veranrwoordelijk is? Voldoen door de
overheid ingestelde bestuursorganen op democratisch
verantwoorde wtlze aan hun taken? Het zijn allemaal
weinig in het oog springende en vanuir populistisch per-

specdefzonder meer als technoclatisch aan te merken ta-

ken. Maar het ziinwel de taken waar bij uitstek de exper-

tise van parlementariërs ligt, of beter: zou moeten liggen'

Gegeven de ontwikkeling binnen de overheid in de rich-

ting van een steeds minder coherent newverk van be-

stuursdiensten, ligt daar de grootste opdracht voor de

parlementaire politiek. Maar het is geen opdracht waar

in het huidige populistische klimaat aandacht voor is'

V rsmade weluaørt

In een ontgrensde wereld wordt welvaart in toenemende

mate bepaald door de bereidheid van ondernemingen

om zich op jouw grondgebied te vestigen in plaats van

dat van andere staten. Bedrijvigheid brengt werkgele-

genheid en belastbare inkomsten waaruit de publieke

sector gefinancierd kan worden, alsmede consumptie,

die weer nieuwe binnenlandse bedrijvigheid genereert,

onder andere in de vorm van persoonlijke dienswerle-

ning: kappers, middenstanders, dierenartsen, schoen-

-"È.rr, accountants en bankiers. In dit gevecht om be-

drijvigheid gooit Nederland met zijn infrastructuu¡ zijn

hoogopgeleide bevolking, zlin meertaligheid, en zijn

,rri.ttd.li;ke belastingtarieven hoge ogen. Nederland

huisvest een buitenproportioneel aantal buitenlandse

ondernemingen en tooit zich terecht met de titel gate-

way to Europe. Oftewel: Nederland en de Nederlandse

burger zijn globaliseringwinnaa r- Je zoudan verwachten

dat à. Nederlandse elite dit breed zou uiwenten, en het

Nederlandse electoraat er constant aan zort herinneren

dat isolationisme, autarkie en economisch nationalisme

achterhaalde strategieën ziin.

Niets is minder waar. De Nederlandse elite gedraagt
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zich juist uirermare verkrampt als het gaar orn de conse-
quenties van internationalisering. \Øe spreken van 'uit-
verkoop' en 'overname'. \Øe verzuchten dat de intrede
van buitenlandse 'betalingsmores' de Nederlandse con-
sensus over billijke beloning en een 'redelijke inkomens-
ontwikkeling' heeft ondermijnd.'We zijn woedend om-
dat bewindslieden nalieten te doen wat hun Duitse en
Franse collegak wel zouden hebben gedaan, namelijkhet
voorkomen van de onttakeling van een van 's lands
grootste financiële instellingen.

Vervolgens worden deze emoties omgezet in maatre-
gelen die niet alleen de zeggenschap van de Nederlandse
elite over economische kwesties zouden bevorderen,
maar ook de economische zekerheid en welvaarr van
Nederlandse burgers en Nederlandse ondernemingen
zouden vergroten. Het merendeel van deze maatregelen
is echter zinloos. Neem de topinkomens: cle maarrege-
len die minisrer Bos in zooT heeftaangekondigd richten
zich primair op enkele 'excessen' op het beloningsvlak.
Bovendien is het niet onaannemelijk dat topbestuurders
alleen maar hogere belo.ningen zullen claimen om het
fiscale verlies re compenseren. Dar leidt dan ror exrra
marginale inkomsten voor de overheid, maar verandert
feitelijk niers aân de excessieve beloning. Ook moet re-
kening worden gehouden met uirwijkgedrag. De onder-
neming kan de afgevloeide manager bijvoorbeeld als ad-
viseur weer inhuren als equivalent voor de wegbelaste
vertrekpremie. Een andere uitwijkmogelijkheid is het
wijzigen van de aard van de uitkering. rpN wil bijvoor-
beeld de bonussen voor topmanagers voortaan contant
uitkeren, omdat dit (nog) fiscaal onbelast is.

Bos' maarregelen zijn echter niet alleen zinloos (be-
halve dan als sociaaldemocrarische pr). Gevreesd moet

worden voor ten minste drie perverse effecten. Ten eer-

ste kan een reactie van het bedrijfsleven niet uitblijven.

Hoewel de financiële pijn meevalt, heeft een aanzienlijk

aanta| ondernemers laten weten diep gekrenkt te zijn

door de toon van het publieke debat over hun inkom-

sren. Temeer daar de topinkomens in Nederland, naar

internationale maatstaven gemeten, tamelijk beschei-

den zr1n. In het licht van verscherpende concurrentie

zouden de symbolische successen van Bos wel eens de

toekomstige verliezen voor de Nederlandse economie

kunnen zijn. Het verplaatsen van de juridische zetel is

niet meer de ingrijpende operatie die het ooit was. Zelfs

een lichte verscherping van het belastingklimaat kan on-

àer dezeomstandigheden verregaande gevolgen hebben.

Uiteraard is het fiscale klimaat nimmer de enige reden

om het hoofdkantoor te verplaatsen. Maar in combina-

tie met toenemende verkeerscongestie' klachten over

het Nederlandse onderwijspeil, een restrictief arbeids-

migratieregime en de toenemende xenofobische toon in

Nederland, kan het net de druppel zlin die de emmer

doet overlopen. Bos' symbolische daadkracht zou wel

eens kunnen betekenen dat Nederland minder aantrek-

kelijk wordt voor buitenlandse investeerders.

Dit argument doet wellicht denken aan het dreige-

ment dat een groeP bestuurders onder leiding van Shell-

topman \Øagner ten tijde van het kabinet-Den Uyl uit-

te. Dat had destijds een hoog krokodillentranengehalte.

De fameuze brief van \Øagner was ingegeven door de

zorg dat de herverdelingspolitiek van het kabinet-Den

Uyl negatieve gevolgen zou hebben Yoor het internatio-

nale concurrentievermogen rran Nederlandse multina-

tionals als Shell, Unilever en Philips. Deze bedrijven

maakten zich druk om de Nederlandse sociaaleconomi-
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sche politiek omdat zij in een heel directe zin Neder-
landse bedrijven waren. Paradoxaal genoeg was daar-
door hun dreigement uit Nederland weg re rrekken on-
geloofwaardig. Dat is nu anders. Shell is een Brits bedrijf
dat is gevestigd onder Brits vennootschapsrecht, terwijl
de tùØagner van de eenenrwintigsre eeuw rNc-topman
Michel Tilmant, een Belg is met een inrernarionale ach-
tergrond. Oftewel, anno zoo7 is het verplaatsingsdreige,
ment heel wat reeler dan het in t975 was en een indicatie
van de afgenomen loyaliteit jegens het toevallige thuis-
land. Bedrijven als Shell, Unileve¡ Philips, rNc, Akzo
Nobel en Aegon zijn niet langer primair Nederlands
maar zijn uitgegroeid tot bedrijven wier buitenlandse
belangen zwaarder wegen dan hun Nederlandse. Dat is

de nieuwe kapitalistische werkelijkheid waarmee de Ne-
derlandse politieke elite rekening heeft te houden.

Ten tweede zijn kosten te vrezen voor de Nederland-
se financiële dienswerlening, zoals we hebben gezien een

belangrijke contribuant aan de hoogwaardige werkgele-
genheid in Nederland, en om die reden uiwerkoren als

een van de economische speerpunren van dit kabinet.
Verscholen in het pakket van topinkomensmaarregelen
bevindt zich namelijk een scherpe verhoging van de be-
lasting op inkomsten uit bedrijßovernames van op-
koopfondsen. Het is onbegrijpelijk dat deze maatregel
aan dit pakket is gekoppeld, zeker ook omdat die haaks

staat op de doelstelling van her Holland Financial Cen-
tel een samenwerking van staat en bedrijßleven die in
de nasleep van de onttakeling van eeN Amro in het leven
is geroepen om'bij [te] dragen aan het in stand houden
van een sterke, open en internationaal concurrerende fi-
nanciële sector in Nederland'. Gezien de mobiliteit van
opkoopfondsen betekent deze belastingverhoging waar-

schijnlijk dat Nederland als locatie zal worden gemeden

en dat nren zal uitwijken naar Londen, Luxemburg of
Genève. Aangezien de wetgeving daar minder strikt is,

heeft Bos met zijn maatregelen de facto de doodsklok

geluid voor de private equiry-industrie in Neclerland.

Het kwalijkst is echter het derde effect dat van deze

economische maatregelen uitgaat. Daarmee zaait het

kabinet namelijk het zaad voor de volgende revolte.

Door te suggereren dat de overheid dit varkentje wel

even zalwassen, wekt het kabinet electorale verwachtin-

gen die het niet zal kunnen waarmaken. Hoewel de ri-

tuele koopkrachtdansjes in Den Haag anders doen ver-

moeden, heeft de overheid in werkelijkheid steeds

minder greep op de inkomensontwikkeling in Neder-

land. De oorzaakis dat de grenzen van de arbeidsmarkt

steeds minder samenvallen met die van de Neclerlandse

rechtsstaat, zeker aande boven- en onderkant. Dat bete-

kent dat ook morgen en overmorgen managers en be-

stuurders 'excessieve' beloningen zullen onwangen. En

daar zal het kabinet vervolgens op worden aangespro-

ken, met een verdere erosie van het vertrouwen van het

Nederlandse electoraat in politiek en bestuur tot gevolg.

D e Ne der lan ds e b e s tuurs traditi e

De manier waarop de Nederlandse elite probeert het

verloren terrein terug te winnen, leidt tot maatregelen

die geheei voorbijgaan aan de reële problemen in de Ne-

derlandse samenleving. De heroveringsstrategieën van

de Nederlandse elite zetten de samenleving zelfs oP een

verdere achterstand. De agressieve domesticatie van het

vreemde sluit de samenleving op binnen cle grenzen van

een eng gedefinieerde nationale gemeenschap. Nieuw-
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komers worden zo verkleuterd tot eenkennigheid en on-
vrijwillig onv€rmogen, met als resultaat dat de gebruus-
keerde minderheid zich afwendt van de samenleving.
\Øat anders kan je verwachten als mensen steeds op-
nieuw te horen krijgen datzeer niet bij horen, anders en
minderwaardigzijn? De 'nieuwe sociale kwesrie', die wel
degelijk een hoge urgentie heeft, wordt zo alleen maar
moeilijker oplosbaar.

Het verdedigen en verbeteren van de vertegenwoordi-
gende democratie moge ieders doel zijn, maar de wen-
ding naar het volk heeft slechts geleid rot een afnemen-
de waardering van het politieke ambt. Terwijl het
parlement verwordt tot een lachspiegel waarin iedere

publicitaire kleinigheid wordt uiwergroot tot existentië-
le hvestie, ontbreekt het de meeste politici aan elemen-
taire moed en oordeelsvermogen om een helder stand-
punt in te nemen oyer de zaken die er werkelijk toe
doen, zoals de verdediging van de rechtsstaat en beslis-

singen over oorlog en vrede.

De symbolische nationalisering van de economie
mondt niet uit in bescherming, economische zekerheid
en grotere welvaart door competitiviteit. Het tegendeel

dreigt te gebeuren: vertrek van hoofdkanroren, uitblij-
vende investeringen, klagerige expats, een migratierekorr,
verdere erosie van de legitimiteit van sraar en politiek en,

lnt but not least, een bang en onzeker gemaakt electoraat

dat vervolgens de elite vastpint op een xenofoob, conser-

vatiefi nostalgisch en geborneerd politiek program.
Het programma van cultureel, politiek en econo-

misch nationalisme,ingezet door een onzekere elite op
zoek naar een nieuwe maatschappelijke missie, staar

haaks op de Nederlandse belangen, die juist liggen bij
verdere internationalisering, tolerantie en pragmatisme.
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Ooit waren dat belangrijke uitgangspunren van de Ne-
derlandse bestuurstraditie. Hoe keren we terug tot het
welbegrepen eigenbelangvan de kleine, open en verlich-
te handelsnatie die Nederland ooit was?'W'aar is het his-
torisch bewustzijn als je het echt nodig hebt?
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De luiken weer open

\Wat is er gebeurd met cle Nederlandse dominee? \Øat te

denken van een samenleving gekenmerkt door een lan-

ge geschiedenis van culturele en religieuze pluriformi-

teit, die plotsklaps intolerant is geworden? En wat is er

gebeurd met de Nederlandse koopman, die altijd zo in-

ternationaal georiënteerd \üas' maâr nu in een nationa-

listische kramp is geschoten? Deze ontwikkelingen wor-

den veroorzaakt doordat de elite in Nederland op drift is

geraakt: in culturele zin uitgespeeld, in de politiek vast-

gelopen, in de economie weggeconcurreerd door de in-

ternationale financiële wereld. Zy heeft haar heil ge-

zocht op de vluchtstrook van het nationalisme, en

schreeuwt zich schor over de gevaren die de samenleving

beclreigen en de radicale remedies die alleen zij kan bie-

den. De oplossing van de problemen die het welvarende

Nederland wel degelijk kwellen - de nieuwe sociale

kwestie, de machteloosheid van de democratie, de kos-

ten van de gemondialiseerde economie - komt onder-

tussen steeds verder weg te liggen.

Ook na bijna een decennium van toenemende vijande-

lijkheden, geloven wij dat vreedzaam samenleven tussen

bevolkingsgroepen met uiteenlopende culturele en reli-
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gieuzn achtergronden mogelijk is, als niet zo lrampachtig
zou worden vastgehouden aan de nationale eenkennig-
heid. Ook de democratie zou vlot getrokken kunnen wor-
den, als er meer waardering zou ontstaan voor politici met
een grotere beroepseer en de bijbehorende professionali-
teit. \Øe zljn er ook van overtuigd dat de welvaart onlos-
makelijk verbonden is met een sterke internationale
oriëntatie: alleen als deel van Europa en in innige ver-
vlechting met de internationale economie kan de l¡racht
worden opgebracht die nodig is voor een welvarende

maar ook rechwaardige samenleving. \Wij eindigen dit
boek daarom met een aantal voorstellen die kunnen hel-
pen de weg naar een open samenleving terug re vinden.
Het gaat hier om niet meer dan richtingwijzers en we pre-
tenderen ook geen originaliteit. Het betreft ideeën die al

langer circuleren, maar door de nationale beklemming
waarin de spraakmakende gemeente op dit momenr ge-

vangen is, niet de aandacht lrijgen die ze verdienen.
Daarmee is tegelijk een belangrijke voorwaarde voor

het succes van deze voorstellen aangegeven: er is een an-
dere elite nodig, een wijzere, pragmatischer, bescheide-
ner en vooral opener elite. Dat betekent dat er ook ge-

praat moet worden orrer een andere socialisering,
werving en selectie van de elite, toegesneden op een

open samenleving, met een pluriforme bevolking, een

internationaal georiënteerde economie en een levendige
democratie. Tegelijk hopen we op het ontsraan van een

andere mentaliteit bij de zittende elite. Laten we ermee
ophouden ons steeds dieper in te graven in de Neder-
landse identiteit - het is een yolstrekt zinloze en onmo-
gelijke opgave, die migranten niet helpt en ingezerenen
alleen maar radelozer maakt. De blik moer naar buiten
en de blik moet naar voren. \Øe hebben behoefte aan
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toekomstgerichte politiek die Nederland voorbereidt op

de vele mogelijkheden van de globalisering. Als er één

land is dat zich qua scholingsniveau, welvaart, economi-

sche vervlechting en culturele bagage zou moeten ver-

heugen op de toenemende mobiliteit, dan zou het toch

Nederland moeten zijn.

De þansen 1)d.n een open cubuur

Tê agressief, te exclusief en te statisch is het nationalisme

dat op dit moment wordt aangewend om de domestica-

tie van het vreemde tot stand te brengen. \Willen we tot
een open cultuur komen, dan moeten we om te begin-

nen erkennen dat in Nederland een dominante meer-

derheidscultuur is ontstaan, met een chronisch gebrek

aan omgangsvormen die geboden zijn om met de (reste-

rende) culturele diversiteit om te gaan. Niet alleen wordt

weinig onderkend hoe massief en drukkend onze meer-

derheidscultuur is voor anderen, als moderne Nederlan-

ders willen we er eigenlijk ook niet aan dat er een royale

mâte van homogeniteit in opvattingen en gedrag be-

staat. \øij onderdeel van een kudde? 
'W'ij hebben ons

toch - met dank aan de ontzuiling - juist losgemaakt

van gemeenschappen en volgen onze eigen voorkeuren?

Aangezien we eigenzinnig en ongebonden zijn, leidt dit
tot een enorme diversiteit aan opvattingen en gedragin-

gen, zo denken velen. Op basis van dit dogma van de in-

dividualisering houden we onszelf voor dat we alles in

ons leven kiezen op basis van vrijheid en vrijwilligheid.

\Øe menen dat we de kuddegeest ver voorbri ztin enver-

oordelen iedereen die nog kuddegedrag vertoont, waar-

bij met name moslims - de nieuwe papen - het moeten

ontgelden.

Klopt dit zelfbeeld van verlicht Nederland met de

realiteit? Ziln we echt de permanent aan onze unieke

identiteit sleutelende individuen, die volkomen bevrijd

en geëmancipeerd de gemeenschap royaal voorbij zijn?

IWe organiseren ons nog altijd, en gráág, in gemeen-

schappen. Dat kunnen verbanden rondom ons dagelijks

werk zijn, groepen op basis van gezelligheid of voor het

goede doel; het kunnen door het buurthuis georgani-

,".td. hobbyclubs zijn, of eeu van de vele informele

boeken-, lees-, eet-, en hardloopclubjes die als padden-

stoelen uit de grond schieten, het kunnen ook via inter-

net georganiseerde community's zijn, die al evenzeer in

aantal toenemen. Dit zijn niet meer de verplichtende,

'zwaÍe'gemeenschappen van de verzuiling, de kerk, par-

tij, vakbond en het verenigingsleven' waar je als lid van

de zuil tot veroordeeld was. Maar dat wil niet zeggen dat

we voor de huidige'lichte' gemeenschappen altijd zobe'

wust kiezen. Hoe graag we dat ook denken, de realiteit

laatziendat we ons juist onder omstandigheden van re-

latief grote vrijheid terugvinden in verbanden die wor-

den bevolkt door soortgenoten en die worden gekleurd

door eerder opgedane voorkeuren' Dat is best begrijpe-

lijk. In het leven staat keuzevrijheid namelijk veel min-

der centraal dan de verlichte elite in Nederland ons wil
doen geloven. Niet alleen kiezen we het gezin en de

buurt niet waarin we opgroeien, ook kiezen we meestal

het land niet waarvan we een paspoort uitgereikt krij-

gen. Opvoeding, onderwijs en burgerschap zijn in hoge

mate niet-gekozen, niet-vrijwillig, niet-facultatief'

Ook de 'lichte' gemeenschappen die we zelf bewust

onderhouden laten zich dus niet zinvol ornschrijven als

'gekozen' gemeenschappen. Daarvoor ziinhet te vaak de

reproducties van de netwerken waarin we nu eenmaal
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opgegroeid of geschoold zijn. Om mer de Amerikaanse
fi losoof Michael \Øalzer te spreken : bevesciging van onze
bestaande identiteit is de norm, vernieuwing de uirzon-
dering. Anders zou ook de grote hoeveelheid identiek
gedrag die we zien op straat niet re verklaren zijn,laat
staan het grote aantal min of meer gedeelde opvattingen
dat we er in Nederland op na houden - zelfs van een ge-
neratiekloof in termen rran normen en waarden is geen
sprake meer.

Het onderscheidende kenmerkvan onze moderne ge-

meenschappen - de reden waarom we ze zo waarderen -
is ook niet dat ze elk momenr kunnen ophouden te be-
staan of dat ze vervluchtigdztln tor van iedere betekenis

gezuiverde flash mobs. Zelfs het grotere gemak \Maarmee

uit een gemeenschap getreden kan worden is vooral rele-

vant omdat dat nieuwe vormen van loyaliteit creëert. Na-
tuudijk, wanneer onze voorkeuren onder druk komen te
stâân - de sfeer wordt onaangenaam, het tijdsbeslag te
groot - kunnen \Me opstâppen. Maar de meesten van ons
'kiezen er dan voor om iets aan de gemeenschap te ver-
anderen, niet om zonder meer re vetrekken. De praktijk
wijst uit dat nagenoeg niemand er mereen het bijltje bij
neergooit wanneer het hem ofhaar ergens niet bevalt.

De negatieve klank die 'gemeenschap'voor de meeste
Nederlanders heeft, komt ook door onze particuliere ge-

schiedenis: niemand kijkt verlangend terug naar de da-
gen van de verzuiling. Die ervaring heeft evenwel geleid
tot een wonderbaarlijk platte opvarring van vrijheid en
individualiteit, in volledige oppositie mer gemeenschap-
pelijkheid. Niet iedere groepsvorming is echrer een

vorm van 'zwate'verzuiling. Deelname aan communi-
ty's hoeft de vrijheid niet te verkleinen maar kan deze

ook vergroten. Ter vergelijking: ook Amerikanen achren
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hun individuele vrijheid het hoogste bezit. Het is tevens

de kern van hun nationale identiteit, zo leren ze op

school. Tegelijkertijd zul je van uiterst links tot uiterst

rechts en door het hele kleurenspectrum heen geen

Amerikaan vinden die niet trots is op zrln lidmaatschap

van ten minste twee of drie gemeenschappen, of dat nu

etnische, religieuze, sPortieve, seksuele of lokale ge-

meenschappen zijn. De gedachte dat die eventueel aÊ

breuk doen aan zijn individuele vrijheid zal in een Ame-

rikaan niet zo snel opkomen, \Mant die gemeenschappen

sraan voor talloze waarden die hij of zij hoogacht: loyali-

teit, verbondenheid, zich thuis voelen. Bovendien staat

deelname aan gemeenschappen niet haaks op individuele

ontwikkeling, maar draagt zr1 daar - via rolmodellen -
juist aan bij. Over de volgorde en het soortelijk gewicht

van vrijheid en gemeenschap twisten ze volop aan de an-

dere kant van de oceaan, ma Í ze scheiden is voor Ame-

rikanen niet aan de orde.

Voor het herwinnen van een open cultuur in Neder-

land is het daarom belangrijk dat we beter leren kijken:

wat maakt dat mensen zich ergens thuis voelen?'$?'elke

balans moet er zijn tussen verbanden met gelijkgezinden

enerzijds en contacten met anderen anderzijds? \Øat

hebben autochtonen nodig om zich thuis te voelen?'W'at

is van belang voor nieuwe Nederlanders? In plaats van

een sterk normatieve, van de werkelijkheid losgezongen

discussie waarin migranten zich vooral moeten identifi-

ceren met Nedeilanderschap en de nationale staat, is het

veel zinvoller om te bezien hoe wij ons allen dagelijks or-

ganiseren, waar we verblijven, wie we ontmoeten, wie

ons steun en houvast geven en wie we liever mijden.

Als we de behoefte aan een thuis serieus zouden wil-
len nemen, valt des te meer op wat een armoedig idee
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van thuis' in de verschillende oproepen rot inregrarie
gehanteerd wordt. Er wordt van uitgegaan dat men zich
alleen in de natie thuis kan voelen. Zo worden tal van
andere vormen van binding - mer familie en vrienden,
in de buurt en het verenigingsleven, via het werk, op af-
stand met geestverwanten in internetcommuniry's en
met lotgenoten in de diaspora elders in de wereld - niet
serieus genomen. Zich thuis voelen wordt ook ten on-
rechte gezien als een enkelvoudige emode. Maar je er-
gens thuis voelen kan op heel uiteenlopende manieren.
Het is een emotie die in zeer uiteenlopende situaties
wordt beleefd en ral vân variaties kent. Sommigen asso-
ciëren 'thuis' primair met veiligheid, zekerheid, comforr
en intimiteit; anderen met her jezelfkunnen zijn, gelijk-
heid, vrijheid en onafhankelijkheid; weer anderen mer
'onder gelijken' zijn, met exclusivireit en onderscheid;
en een laatste beleving is vooral geënt op familiariteir,
het bekend zijn met mensen en dingen, het routineuze
en het voorspelbare. Bovendien wordt ervan uitgegaan
dat mensen zich maar op één plek thuis kunnen voelen,
alsof 'je thuis voelen' een vasre hoeveelheid emotie is, die
je maar één keer kunt besteden. Deze redenering was
nooit adequaat, maaÍ is dat in tijden van toenemende
mobiliteit en migratie minder dan ooit. Mensen blijken
zich gelijkdjdig aan meerdere plaatsen te kunnen hech-
ten, waarbij het thuisgevoel op de ene plek niet ten kos-
te hoeft te gaan van de andere. Integendeel, een warme
herinnering aan de ene plek kan helpen om thuisgevoel
op een andere plek te ontwikkelen.

Even armoedig is de opvatring dat'je thuis voelen ex-
clusiefis voorbehouden aan de plek van geboorte, aan
waâr men opgroeit: migranten zouden zich dan ook
nooit meer ergens werkelijk thuis kunnen voelen. Ook
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deze opvatting, verwoord door T.S. Eliot als 'Home is

where one sterts frorn, blijkt feitelijk onhoudbaar. Er
zijn de afgelopen jaren talloze studies verschenen die la-

rcnzienhoe migranten elders een nieuw thuis weten op

re bouwen, een home-fom-ltorne.In dat zich thuis voe-

len in het land van aankomst, speelt de plek van vertrek
juist vaak een belangrijke rol. Positieve gevoelens van
'thuis' blijken heel goed te kunnen meereizen en be-

hulpzaam tezynbij het kwartier maken op de plaats van

aankomst. Het is dan ook een misvatting te denken dat

nieuwkomers moeten assimileren aan 'Nedeiland' om
zich hier thuis te kunnen voelen.

Nadenken over een open cultuur begint bij de empi-

rische erkenning dat we in Nederland nog steeds en met

veel genoegen lid zijn van eindeloos veel clubjes en en-

thousiast deelnemen aan talloze formele en informele
verbanden, waarin we toch steeds weer 'onder ons' zijn.
Dat geldt ook voor migranten. In plaats ven meteen
'apartheid' te roepen wanneer migranten zich (ook) in
eigen kring organiseren, getuigt het van meer sociolo-

gisch inzicht en politieke verbeeldingskracht om te be-

zien wanneer en waarom mensen graag 'onder elkaar'

verblijven, en wanneer en waar zij juist gemengd gezel-

schap zoeken. Een meerderheidscultuur is geen open

cultuur wanneer assimilatie de enige optie voor minder-
heden is.

Deze inzichten zijn niet nieuw maar doen al enige tijd
de ronde in het Haagse. Een goed voorbeeld van aanbe-

velingen in deze richting is te vinden in het recente rap-
port van de wnn, Identificatie met Ned.erland.In dat rap'
port worden drie voorwaarden genoemd die essentieel

zijn voor een open samenleving. Ten eerste vervangt het
rapport expliciet de statische notie van 'identiteit' door
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het meer dynamische 'identificatie' . Zich thuis voelen is

niet een statische eigenschap, maar een proces. Identiteit
is niet rroor eens en altijd gegeven, maar is een essentieel

bijproduct van dingen samen doen: wonen, werken, le-

ren en sporten. Ten tweede onderscheidt het verschillen-

de vormen van identificatie, die niet alle even zwaar zou-

den behoren te \Megen. Onder functionele identificatie

verstaat de.vnn het saamhorigheidsgevoel dat hoort bij
gedeelde activiteiten. Normatieve identificatie is het de-

len van een beperkt aantal cruciale morele waarden: gij

zult niet doden, gj zult geen beloften breken, gii zult
niet liegen, glj zult niet stelen. Deels gaat het dan om

normen die zljn gecodificeerd in strafrecht en constitu-

tie, en anderdeels om een beperkt aantal conventies dat

nodig is voor sociaal verkeer. Emotionele identificatie is

het conglomeraât van gevoelens van trots en zelfs vader-

landsliefcle dat (net als liefcle, geluk en geloof) per de-

finitie niet kan worden aþdwongen en dus ook geen

object van publieke interventie kan zijn. Juist deze vorm
van identificade is echter in het Nederland van de een-

entwintigste eeuw tot lakmoesproef van loyaliteit ge-

maakt, zoals de onverkr¡¡ikkelijke discussie over dubbele

nationaliteit heeft gedemonstreerd. Ten derde distan-

tieert de wnn zich op goede gronden van de eenzijdige

nadruk op emotionele idendficatie ten faveure van iden-

tificatie op functionele gronden, in de concrete en alle-

daagse situaties van werk, buurt en sporwereniging.
Daar bevindt zich volgens de'wnn de sleutel voor suc-

cesvolle maatschappelijke deelname en dus voor het

temmen van het politieke integratiemonster dat het

populisme in Nederland heeft gebaard.

Voortbordurend op dit idee rran meervoudige identi-
ficaties pleiten we ook voor het idee vân getrapt burger-
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schap, met daarin een welomschreven trede van aspi-

rant-burgerschap. In zo'n model worden, op basis van

een gegarandeerd minimum van mensenrechten, uit-
eenlopende politieke en sociale rechten toegekend aan

individuen met verschillende gradaties van burgerschap.

Dat lijkt onrechwaardig, maar voor arbeidsmigranten

geeft het meer toegangsmogelijkheden tot de Neder-

landse maatschappij dan het huidige burgerschapsver-

toog, waarin alleen ruimte is voor volledig burgerschap

of radicale uitsluiting. Er zijnpraktische argumenten die

pleiten voor zo'n getrapt burgerschap i zo zotr een grote-

re instroom van nieuwkomers kunnen bijdragen aan de

oplossing van het demografische probleem van een

steeds oudere en langer levende bevolking. Maar de in-
voering van een getrept burgerschap kan ook een stap in
de richting zijn van universele mobiliteitsrechten voor

arbeid, net zoals dat in het internationale verkeer steeds

meer geldt voor kapitaal, goederen en diensten.

De uereisten adn een open politiek

Ten onrechte is de populisten lof toegezwaaid omdat zij
het Nederlandse politieke bestel opengebroken zouden

hebben. In plaats van een opener politiek debat, een aÊ

gewogen besluiworming en een integere verântwoor-
ding, hebben \Me oververhitte discussies gekregen, waar-
in het ene zotte voorstel over het andere buitelde en

fundamentele aspecten van de rechtsstaat aangetast rver-
den. Dit alles werd ons steevast verkocht met een ver-
wljzing naar de eindelijk bevrijde volkswil, verwoord
door de mphische 'mensen in de oude wijken en de we-
kelijks fluctuerende scores in de opiniepeilingen. Het
populisme heeft al met al een verwoestend effect op de
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Nederlandse democratie. Dat heeft niet alleen te maken
met de ontaarding van het politieke debat, maar ook
met de antipolitieke stemming die door het populisme
wordt gevoed. Naast de introductie van het xenofobe
nationalisme als respectabel politiek standpunt, heeft
het populisme ruimte geschapen voor de afkeer van be-

middeling en specialisatie in de politiek. Het populisme
keert zich tegen individuen, groepen en instituties die
zeggen de volkswil te representeren, te vertalen, te kana-
liseren of op andere wijze te bemiddelen. Dit houdt ook
een verwerping in van degenen die van de politiek hun
vak hebben gemaakt; van de moderne politicus. Popu-
lisme is tegen een politieke arbeidsdeling en tegen het
idee van politiek als beroep.

Een werkelijk open politiek bestaat daarentegen in de

allereerste plaats uit een eerherstel van de politiek als be-

roep en van de erkenning van de professionaliteit van po-
litici en bestuurders. \(/e moeten niet alleen af van de

voorliefde in het huidige politieke klimaat voor amateurs

- we hebben een bonte stoet zien langstrekken -, we

moeten ook een bredere opvatting van het ambt van po-
liticus gaan huldigen. Alle aandacht is nu uitgegaan naar

de vertegenwoordigende functie van politici, met voor-
bijgaan aan de andere taken die een goede politicus moet
yerrichten. Hij of zij is naast vertolker van de belangen

van een specifieke achterban ook geroepen om als mede-
wetgever een afweging tussen deelbelangen te maken in
het licht van het algemeen belang. Daarnaast worden
volksvertegenwoordigers geacht op te treden als contro-
leurs van de regering en van de uiwoerende macht; en als

bestuurders van de overheidsmachinerie moeten politici
ook over leidinggevende lcwaliteiten beschikken.

Al die taken zijn er de afgelopen jaren niet eenvoudi-

ger op geworden. Opeenvolgende pogingen om een op-

lossing te vinden voor de bestuurlijke overbelasting van

de staat, hebben vooral geleid tot outsourcingvan allerlei

beheer- en bestuurstaken. Er heeft sinds het midden van

de jaren tachtig, gelijktijdig met 'de terugtredende over-

heid', een explosie plaatsgevonden van zelfstandige be-

sruursorganen, toezichthoudende instanties, consultan-

cy- en adviesbureaus, en van een verschuiving van

politieke (maar belangrijker: financiële) verantwoorde-

lijkheid naar lagere bestuurslagen en naar instellingen in

de burgerlijke maatschappij. Voor de politicus die hier

greep op wil houden, en zich gebonden voelt het demo-

cratisch karakter van de staat te bewaken, is de werkdruk
door deze ontwikkelingen enorm toegenomen. En het is

niet alleen meer werk, het is ook een stuk moeilijker: het

vra.agt bestuurlijk inzicht, juridische en financieel-eco-

nomische kennis, inzicht in de problemen op afzonder-

lijke deelterreinen, en een groot oordeelsvermogen om
de relaties tussen al deze verschillende beleidsvelden te

kunnen afwegen. Dit soort min of meer technocratische

vaardigheden is de laatste jaren in diskrediet gebracht

door de populistische kritiek op de gesloten bestuurs-

kaste. \Øee de politicus die zich erop laat voorstaan dat

hl of zij zo goed de weg weet in het labyrint van de ver-

zorgingsstaat. Om te voorkomen dat zij als wereld-

vreemde apparatsjik afgeserveerd worden, hebben poli-
tici de laatste jaren hun taken als medewetgevers,

controleurs van de macht en hoeders van het algemeen

belang ernstig v erzaakl
Deze nalatigheid zou misschien nog te verkroppen

zijn als politici hun vertegenwoordigende functie wel

goed zouden uitvoeren. Maar ook op dat punt is het
aanzien van de politiek steeds verder gedaald. Na de
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miade over de teruglopende ledenaantallen van poli-
.e partijen en de eenzijdige samenstelling van het par-

ader; over de teruglopende opkomstcijfers bij ver-

:ingen en het algehele gebrek aan vertrouwen in de

itieke klasse - veelal samengevat oncler de noemer

de 'kloof tussen burgers en politieli - is ondertussen

delijk geworden dat het probleem zeker niet ligt bij
Lßtand tussen politici en het volk. Integendeel: de ex-

rentiële groei van het aantal Kamervragen en spoed-

atten, maar ook de alomtegenwoordigheid van

<svertegenwoordigers in de media, van fractieleiders

de laatste bacl¿bencher, maken duidelijk dat voor elk
bleem, voor elk detail van maatschappelijk ongenoe-

, gehoor te vinden is bij de Nederlandse voiksverte-

woordigers. Dat heeft de democratie geen goed ge-

n. Het zicht op het algemeen belang is verloren

àan en de Kamerled en zijn verstrikt geraakt in korte-
nijnkwesties, die overigens weer even vlug aan hun
overgelaten worden zodra de opwinding zich naar

volgende themaatje heeft verlegcl.

)e ademloze dynamiek van het debat is nog versterkt
,r de afhankelijkheid van media-aandacht. Daardoor
e agenda van de politiek vervlochten geraakt met de

ca van de media - zijn er goede beelden, een welbe-

takt zegspersoon, een goede oneliner om het onder-
p onder de aandacht te brengen? Maar tegelijkertijd
ben verlangens uit de bevolking zo nieuwe kanalen

¡nden om tot uitdrukking te worden gebracht. Dat
inst voor de democratie - daarin hebben mediaopti-
ten ongetwijfeld een punt. Het aantal platforms
rop politiek kan worden bedreven, en de stijlen
rin dat kan worden gedaan, zijn door de mediatise-

i ontegenzeggelijk uitgebreid. Maar het heeft de rol
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van de politicus als volksvertegenwoordiger betekenis-

lozer gemaakt. Het is ook juist vanwege dat specifieke

functieverlies raadzaam als Nederlandse politici hun sta-

rus ontlenen aan andere lcr¡¡aliteiten dan spreekbuis te

zijn voor deelbelangen.

Een open politiek vergt volgens ons dus om te begin-

nen andere politici, of minstens een andere beroepsop-

vattitTgvan de zittende politieke klasse. 7'íj zouden zich

rneer moeten profileren als deskundigen op het terrein

van wetgeving in naam van het algemeen belang en con-

trole op de uiwoerende macht. Leidraad van hun han-

delen zou dan niet de mythische wil van het volk moe-

tenzijn, die ze nu tot loopjongens van steeds wisselende

wensjes en.¡¡illetjes maakt, maar de redelijkheid, recht-

matigheid en rechffaardigheid van wetgeving, de ver-

antwoordelijkheid en verantlvoording van de politieke

macht, en de effectiviteit en transparantie van het open-

bare bestuur. Om dat te bereiken is een mentaliteitsver-

andering nodig. Politici moeten een ander ethos ont-
wikkelen, dat van de politiek als beroep. Maar het vergt

ook andere selectiecriteria en selectiemechanismen, die

politici in spe aanspreken op hun betere ik: op beschei-

denheid en prudentie, op gematigdheid in plaats van ra-

dicaliteit, op realiteitszin in plaats van overmoed en zelÊ

overschatting. Het zov er misschien saaier op worden,
maar de afweging tussen saai en secuur, of spannend

maar stompzinnig, zou niet moeilijk moeten zijn.

Voorwaarden ao7r eeru open economie

\Øat er op economisch vlak moet gebeuren om de stap

naar een open samenleving te kunnen zetten is tegelij-
kertijd veel en moeilijk, rnaar ook weinig omdat er reeds
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veel is gedaan. De huidige discussie over het economi-
sche bestel heeft een janrlrkop. Aan de ene kant klinkt deroep om nati<¡nalisering', een terugkeer naar her rradi-
tionele Rijnlandse kapitalisme, ,rr.f ..r, sterke maar ui_terst exclusieve verzorgingsstaat. Aan de anclere kant
schuimen Nederlandse orrã.r.r.rrr.r, ., ñ.d.rlands ka_
pitaal als vanouds de zeven zeeën af op zoeknaarnieuwe
ervaringen, nieuwe kansen, nieuwe L"rkr.r, en een zo
hoog mogelijk rendement. In dat laarsre, geglobaliseer_
de perspecti ef, zijnde Nederlandr. ..o^ã*ie en de Ne_
derlandse burger onregenzeggelijk winnaars. Gezien de
kracht van de Nederlandse ärå-i. en le winsten die
er de laatste jaren worden geboekt, lijken de voorwaar_
d.en voor een open ..orroÀi. al in belangrijke rnate tezijn gerealiseerd. f)e angsren die de b.rroikír.g worden
voorgehouden en de nationalistische oplossingen clie de
Nederlandse elite daarvoor in de aanbieding heeft, kun_
nen.die profijtelijke openheid alleen maar schaden. De
pogingen tot nationalisering van cle economie zijn in be_
langrijke mare 'symbohschr. Zii ar"g., ,i.* bij aan de
economische zekerheid van Nederlandse bedrijven of
Nederlandse burgers, maar suggereren ondertussen wel
dat de Nederlandse overheid Jä, gror" J""dkr".ht b._
schikt. Dat wekt overspannen verwachtingen en leidt
vervolgens rot teleurstellingen bij het elecroraar, met alle
gevolgen van dien voor de legitiiiteit r.an sraar en poli_
:j:L.rp de langere termijn. H-et alternatief voor deze po_

ll::U.]'" 1. "lq',,ltrvoor de h".,d, ,tof-et bang ma_
ken, venr de globaliseringswinsten uit, help de inwãne¡s
van Nederland de kansen te grijpen die de nieuwe inrer_
nationale wereld van morgen gaat bieden.

On: betekent nog geer totale omarnring van het in_
ternarionale kapitalisme: er is wel degelijk rir"L. van in_

rernationale economische ongelijkheid en van het aÊ
wentelen van econonìische, sociale en ecologische kosten
op de zwakste partijen in het inrernarionale economi_
sche verkeer. Maar het is een gevaarlijke illusie te denken
dat de verliezers van de globalisering beter afzoud en zijn
in een wereld van staren waarin het economisch natio-
nalisme hoogtij viert. Het is juist dar soorr sraren dat de
eigen rijkdom alleen voor zichzelf reserveerr en de op
drift geraakte globaliseringsslachtofÏers buiten de deur
wil houden. Daarenregen biedr een internationale
oriëntatie juist de mogelijkheid om een internationale
rechtsorde te ontwikkelen waarin de ergste uitwassen
van de monopolies van bedrijven en rran sraten actief
worden bestreden.

Al dat soort gedachten blijven echter luchtspiegelin_
genzolangde elite het electoraat in de houdgreep van de
angst blijft houden. Zolangdie angst de discussie bli;ft
beheersen, is er geen vooruitgang te boeken in de hoog_
nodige herin¡ichting van de Nederlandse ,r.rrorgirrgr-
staat. Zoals de discussie over het ontslagrecht oprri.rr*
duidelijk heeft gemaakt, wordt in het huidige krachten-
veld iedere verandering beschouwd als een aantasting
van grondrechten en een vermindering van bescher_
ming. Het zijn met name de sp en de pvdA die elkaar op
dit punt wederzijds gegijzeld houden. Doordar links
zichzelf de afgelopen clecennia steeds meer heeft opge_
poetst tot de voornaamste architect en bouwer van de
Nederlandse verzorgingsstaat (wat historisch onjuist is),
is met verclere hervorming ervan veel politiek kapitaal
gemoeid. In de strijd om modernisering of behoudls het
de sl geweest die erin is geslaagd zichzelf als de voor-
Iìaamste erflater van de klassieke sociaaldemocratie te
profileren, waarmee zij de moderniserende pvdA kan aÊ
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schilcleren als een partij die haar socialistische wortels
verloochent, en de onzeker gemaakte achterban van de

PvdA soepeltjes aan zich weet te binden. Deze egelstel-

ling werkt als een selffulfilling prophecy: hoe langer de

Nederlandse burger namelijkwordt blootgesteld aan het
proces van ontgrenzing zonder een daarop toegesneden

verzorgingsstaat, die daadwerkelijk de rniddelen in han-
den geeft om in een geïnternationaliseerde economie
overeind te blijven, hoe groter de vrees zal z4n voor de

internationale economie, en hoe groter ook de verlei-
ding voor de Nederlandse elite om voort te gaan op het
pad van heilloze nationalisering. Om die reden is het
van het grootste belang dat de verdere modernisering
van de Nederlandse verzorgingsarrangementen voortya-
rend ter hand wordt genomen.

Hoe moet die modernisering eruitzien? In een viertal
slogans samengevat zou het ons inziens om het volgende
moeten gaan: 'van compensatie naar preventie', 'van uit-
keringen naar investeringen', 'van baanzekerheid naar
werkzekerheid' en 'van vangnet naar trampoline'. Ti'adi-

tioneel is de Nederlandse verzorgingsstaat goed in het

verstreld<en van uitkeringen, maar matig in het verlenen
van diensten. Ook is zij van oudsher genereus voor oLl-

deren, maar niet bijster vrijgevig voor gezinnen en kin-
deren. Dat heeft alles te maken met de keynesiaanse

wortels van de naoorlogse Nederlandse verzorgingsstaat.
Deze diende er eerst en vooral voor om bij tegenvallend
economisch tij voor voldoende koopkracht te zorgen.

Het voornaamste risico waartegen de verzorgingsstaat
moest beschermen was namelijk, de crisis van de jaren

dertig indachtig, verlies van koopkracht door werkloos-
heid. Dat was zowel in het belang van de werkende als in
het belang van de werkgever en de staat. De eerste kon

j42

zo zijn levensstandaard behouden, de tweede zijn afzet-

mogelijkheden, en de overheid de geaggregeerde koop-

kracht, zodat een bestedingscrisis à la de jaren dertig kon

worden voorkomen. Centraal in de architectuur van de

naoorlogse verzorgingsstaat stoncl dan ook het behoud

van koopkracht van de kostwinner. De zekerheden van

vrouw en kinderen waren daarvan afgeleid.

Limidclels is werkloosheid allang niet meer het groot-

ste risico waar burgers aan zijn blootgestelcl. Belangrijker

is de inkomensterugval als gevolg van het krijgen van kin-

deren, als gevolg van scheidingen, en als gevolg van over-

gangenvan baan naar baan, van sector naar sectol', en van

locatie naar locatie. De koopkrachtlogica van de oucle

verzorgingsstaat is op geen enkele manier toegesneden op

deze nieuwe bronnen van sociaaleconomische onzeker-

heid. Ook al is de omvangvân deze risico's vooralsnog be-

perkt, deze is wel stijgende, vooral van clie risico's die het

gevolg zrjn van economische structuul'veranderingen.

Dit betekent dat er dringend een nieuw architectonisch

principe nodig is vooÍ een verzorgingsstaat, dat toegesne-

clen is op de veel grotere mobiliteit in de toekomstige eco-

nomische orde. Dat nieuwe principe moetvolgens ons de

continlle toegang zijntot educatieve faciliteiten die bur-

gers in staat stellen periodiek hun competenties te verver-

sen of nieuwe competenties op te doen' De economische

tempoversnellingen die het gevolg ztinvan voortschrij-

dende ontgrenzing nopen tot continue aanpassing van

deskundigheid en vaardigheden aan veranderencle eco-

nomische omstandigheden. Dat vereist ten eerste clat

scholing in de brede zin van het woord de centrale dienst

worclt die de Nederlandse verzorgingsstaat zijn burgers

aanbiedt. Tên tweede vereist het een grote staatsinspan-

ning om jonge burgers van één tot zestien jaar in sraat te
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stellen zichzo breed mogelijk te ontwikkelen. En ten der_
de vereist het een nieuw institutioneel arrangement dat
uitkeringsrechten vervangt door scholingsrechten en
werknemers gedurende hun arbeidscarrière consranr in
staat stelt de competenties te verwerven die nieuwe ba_
nen, nieuwe sectoren en nieuwe economische locaties
vragen. In feite betekent dit dat de 'harde knip' tussen ini_
tieel en postinitieel onderwijs vervaagr.

Niets hiervan is nieuw. De metafoor van de rrampo_
line circuleert al jaren in Haagse kr.ingen. De snR, wnn
erì RMo hebben de laatste jaren in verschillende bewoor_
dingen in meerdere publicaties soortgelijke pleidooien
gehouden. Toch heeft dit weinig mogen baten. Op alle
bovengenoemde punten schiet de Nederlandse urrror_
gingsstaat nog altijd tekort. Uitkeringen zijn nog altijd
het voornaamste producr dar de Nederlandr. ,r.rror-
gingsstaat afscheidt. Het basisonderwijs moet het mer re
weinig middelen stellen, brede scholen zijn rnaar mond_
jesmaat van de grond gekomen, en de belofte om van
goede kinderopvang een publieke voorziening te maken
is geschonden. Ten slorre wordr schooluiwal nog altijd
bestreclen met scherpere verplichtingen en hardere sarrc_
ties en is er veel te weinig aandacht voor het verruimen
van de mogelijkheid tot schoolterugkeer. De schamele
budgetten voor posrinitieel onderwijs gaan vrijwel uit-
sluitend naar de hoger geschoolden, terwijl de on(der)-
geschoolden nauwelijks toegang hebben ror dir rype on-
derwijs.

De oorzaak van deze haperende herinrichting heeft al_
les te maken mer de gebrekkige kwaliteiten van de huidi_
ge politieke en bestuurlijke elite. In dit specifieke geval is
het onvermogen van de leiding van de pvdA illustratief
Als groorsre oppositiepartij had zij zichin de aanloop naar

cle laatste verkiezingen nimmer door de sp rnoeten laten

verleiden tot een wedstrijd in goed erflaterschap. De koop-

kachtgaranties van de huidige verzorgingsstaat en de na-

druk op de (her)verdeling van inkomens zijn namelijk

een zeer specifieke en vooral armzalige invulling van het

gelijkheidsideaal dat de sociaaldemocratie zou rnoeten be-

zielen. Niet alleen is een dergelijke inkomensgelijkheid

lastig te rijmen met de individuele verantwoordelijkheid,

die ook ztlnwegheeft gevonden in het sociaaldemocrati-

sche geclachtegoed. Maar het angstige vastldampen aan

cleze armoedige gelijkheid staat een zoektocht naar meer

moderne invullingen van het gelijkheidsbeginsel in de

weg. Toch zyn er interessante en levensvatbare alternatie-

ven yoor inkomensgelijkheid: kansengelijkheid is daar-

voor een veelbelovende kanclidaat, Mensen zouden gelij-
ke mogelijkheden moeten hebben om hun verschillende

levensplannen te realiseren, in plaats van dat zij allen in
dezelfde mate een deels door paternalistische anderen be-

clacht levensplan realiseren. Het onvermogen om een der-

gelijke visie op gelijkheid en bescherming te onwollwen,
is wat ons betreft tekenend voor de crisis waar de huidige
Nederlandse elite zich in bevindt.

De selectie uan een wijzere elite

Zoals gezegd: voor een open samenleving is een wijze
elite nodig, wijzer althans dan degenen die nu in Neder-
land de toon aangeven. Niet alleen wordt de huiclige eli-
te gekenmerkt cloor kortzichtigheid en vooringenomen-
heid, het is ook in alle opzichten een kleine elite: klein
van geest, klein in ambitie en moed, maar ook klein in
aantal en weinig mobiel. Ze is sociaal en cultureel vol-
strekt homogeen; nieuwkorners, zowel migranten als de

t44 14'



nog steeds z\Maar ondervertegenwoordigde vrouwen, ko-
men er niet in. Maar als je er eenmaal bij hoort, zit je
goed: op incompetentie wordt maar zelden afgerekend.
Het leidt tot een openbaar debat waarin steeds weer de-
zelfde gezichten te zien zljn; de kaartenbakjes .r'an de ac-
tualiteitenprogramma's en de krantenredacties zijn van
bescheiden omvang. En hoewel in zooz in de Tweede
Kamer een wisseling van de wacht heeft plaarsgevonden,
lijkt de h¡¡aliteit van de elite daarmee niet erg vooruitge-
holpen te ztln. \Øaar het aan onrbreekt, zijn goed wer-
kende mechanismen voor de socialisatie, werving en se-
lectie van de elite. Het grootste manco zit aanhet begin
daarvan, bij het onderwijsbestel. Dat is namelijk hard-
vochtig streng aan de onderkant e¡r achteloos mild aan
de bovenkanr. Op beide punten zijn verbeteringen
mogelijk. Het basisonderwijs wordt de laatste jaren
overspoeld mer zogenaamde þrobleemkindereri. Ruim
tachtigduizend leerlingen volgen momenreel speciaal
basisonderwijs, ofwel aan speciale basisscholen ofwel in
het kader van het 'samen-weer naar school'-project aan
de reguliere basisschool. In vergelijking met midden ja-
ren negentig is dat een stijging van 67 procenr. Ook het
aantal kinderen dat is gediagnosriceerd als lijdend aan
ADHD, dyslexie, dyscalculie of gezegend met hoogbe-
gaafdheid of meerbegaafclheid is de laatste jaren sterk
toegenomen. Ten slotte leren gesprekken op schoolplei-
nen, het succes van digitale vraagbaken als Ouders On-
line en de sterke stijging van her aantal remedial teachers

en bijscholingsleerkrachten, dar ook het aantal kinderen
dat met tegenzin naar school gaat, dat onzeker is en
klaagt over hoge werk- en presrariedruk of dat kampt
met toetsgerelateerde stress, sterk is toegenomen.

Dit suggereerr dar de mal waarnaar jonge kinderen
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zich moeten voegen in de loop der tijd steeds knellender

is geworden en dat de basisschool, ondanks voortduren-

de"kl".hten van journalisten als Aleid Tluijens over de

rerreur van het 'leuk', juist veel minder leuk en vrijblij-

vend is geworden' Geen wonder, als je bedenkt dat de

hedendaagse leerling via het zogenoemde Leerling Volg-

systeem (lvs) van het Cito vanaf moment van binnen-

komst op vierjarige leeftijd tot âan het moment van

d.eelname aan de eindtoets op twaallarige leeftijd, vrij-

wel iedere maand wordt getoetst op voortgang op taal-

kundig en rekenkundig vlak. De gemiddelde leerling

heeft dus, als hij of zij de basisschool verlaat, zo rond de

honderd toetsen achter de kiezen, en weet (net als zijn

ouders) precies binnen welk quintiel van de leerlingpo-

pulatie - e (uitmuntend), n (goed), c (voldoende), o

ionrroldo.nde) en n (slechÐ -hij of zrl behoort' En ook

al wordt deze pil verguld door hem als spelletje op te die-

nen ofhet belang ervan te bagatelliseren, kinderen heb-

ben donders goed in de gaten dat ze achterlopen en zljn

zich terdege bewust van de langetermijneffecten daar-

van, met alle bijbehorende stress' angst en verlies aan

zelfvertrourn en.

Daar staat in het universitair onderwijs - veruit het

duurste onderwijs per student (57oo euro per leerling

per jaar in het basisonderwijs vers'rls r2.4oo euro per stu-

ã..r, p., jaar inhet hbo en wo) - een welhaast peilloze

achteloosheid ten aanzien van de studieresultaten tegen-

over, zowel bij studenten als bij docenten en universitei-

ten. Slechts iets meer dan de helft van de studenten

(57 procent) heeft na zeven jaat de bul die hoort bij een

,,uJi. van formeel vier jaar. Via de studentenraden heb-

ben studenten zich met hand en tand YeÍzet tegen aÊ

schaffing van de drievoudige herkansingen die tot vrij
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recent aan de meeste universiteiten gewoon waren, en
die ertoe leidden dat docenten, her eindeloos verzinnen
van tentemenvragen zat, ook de zwalste studenten maar
met een zesje lieten passeren. Talloos zijn de anekdotes
over studenten die er een gewoonte van maken colleges
te missen, die deadlines nier halen of tenramens laten
passeren omdat, ze jarig zijn, een kater hebben, door
ziekte zijn geveld, op reis gaan of 'moeten werken -
waaronder nooit werken aan de studie wordt yerstaan.
Onderzoek leert dat vrijwel geen enkele student de veer-
tig uur per week haalt die voor de studie staat.

\Øat zeggen deze observaties? Anders dan de menrali-
teitskwestie die bijvoorbeeld premier Balkenende er met
zijn uithaal naar de Nederlandse 'zesjescultuur, van
maakte, denken we dat het hier gaer om de gevolgen van
een tweetal ernstige weeffouten in het Nederlandse on-
derwijsbestel. Dat bestel wordt namelijk gekenmerkt
door te rrroege, re srrenge en te onverbiddelijke selectie
aan het begin van de onderwijscarrière, die daardoor de
arbeidskansen en de verdere levensloop te sterk bepaalt,
en een vrijwel afwezige selecdviteit in het rerriaire on-
derwijs. Oftewel, in plaats van de schone schijn van me-
ritocratische selectie op te houden die het Nederlandse
onderwijsbestel nu uitstraalt, zouden wij er voorstander
van moeten zijn om de selectiviteit en de competitiviteit
van de Nederlandse universiteiten echt te vergroren, on-
der andere door de prijs ervan kostendekkend te maken
en studenten via hogere leningen en dus hogere kosten
meer bewust te maken van de waarde van academische
scholing.

Uiteraard is dir maar een van de instrumenten die het
streven naar meer excellentie onder de elite zou kunnen
stimuleren. Een geringere onrslagbescherming voor
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ambtenaren en universitaire medewerkers, het serieuzer

nemen van de ministeriële verantwoordelijkheid en een

meer op la¡¡aliteit geënt wervings- en selectiesysteem

zouden dit moeten complementeren. Het meritocrati-

sche uitgangspunt aan de top zou moeten ztln dat ver
dienste goed wordt beloond, maar dat wie hoog stijgt,

ook diep moet kunnen vallen. Dit zal een ander ethos

onder de elite voeden, een mentaliteit die beter aansluit

bij de optimistische, voorwaarts blikkende, progressieve

sentimenten van een open samenleving dan de xenofobe,

rancuneuze en behoudzuchtige sentimenten die ken-

merkend zijn voor het bange Nederland van vandaag.
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Ten slotte

'Indien men niet bereid is zich te conformeren aan war
wij hier gezamenlijk aan waarden en rvr¡etren hebben ge-
formuleerd, dan is het dringende advies: zoek een land
waar u zich wél thuis voelr.' Her was zoo4 toen Jan Ma-
rijnissen dit in zijn weblog schree{, maar nog sreeds is dit
de toonzetting die in het openbare debat overheersr. Het
nationale credo van Marijnissen is mijlenver verwijderd
van de slogans die in een eerder tijdsgewricht uit de link-
se beweging opklonken: 'De sraar verdrukt, de wet is lo-
geri, ofin een iets recentere versie: Jullie rechtsstaat is
de onze niet'. Desrijds werd dat niet bedoeld als aan-
kondigingvan een aansraande emigratie. De aanhangers
van de lintse beweging stelden zich op als betrokken
critici van de sraar, de natie en de maarschappelijke ver-
houdingen. Als de waarden en werten van de samen-
leving in linkse ogen onrechwaardig, onzinnig of onzin-
delijkwaren, dan was dat een uitnodiging om daartegen
te protesteren en om te proberen die waarden en \Metten
te veranderen. Het verlies van dat besefheeft ons de laat-
ste jaren bij herhaling het gevoel gegeven dat wij, en de
mensen die wij als onze geestverwanten beschouwen,
hier niet langer rhuis z\n.Yaak,al te vaak, hebben we de

rto

verzuchting gehoord van mensen die jarenlang acdef

waren in het openbare debat, datze et even helemaal ge-

noeg van hadden. Zijkozenvoot innere Migration;had

Marijnissen alsnog ziin zin gekregen.

Dit essay is derhalve geboren uit frustratie: over de ge-

borneerde toon van het openbare debat; over de impli-

ciete en niet zo impliciete veronderstellingen daarin;

over de onzinnigheid en de onverantwoordelijkheid van

veel van de standpunten en ideeën die daarin naar voren

werden gebracht; over de schade die werd toegebracht

aan defeitelijk en onvermij delijk altij d al multiculturele

samenleving, aan de rechtsstâat' aan de welvaart. Maar

meer nog door de intellecuele en politieke verlamming

die wij bij onszelf en om ons heen opmerkten, door de

gelatenheid waarmee w\zelf en onze geestverrvvanten

i."g..td.tt op de stroom van ergerlijke politiek'

Tegelijkertijd beseffen we dat, ook al voelen we ons

niet erg thuis in dit Nederland, we hier toch ons leven

hebben: hier wonen we, hier voeden we onze kinderen

op, hier betalen we belasting en hier oefenen we onze

politieke rechten uit - jullie rechtsstaat, maar tevens ver-

"orgingsstaat 
en natiestaat, is ook van ons. Hier werken

*. àok, als academici in de geestes\Metenschappen en de

sociale wetenschapPen - midden in de maatschappij'

Hoewel we hier niet spreken ex cathedra - dit is geen

wetenschappelijke studie , maàÍ een politiek essay - Yoe-

len we ons gebonden aan de verantwoordelijkheid te-

genover de samenleving die we ook (maar niet alleen) als

academici hebben. Vandaar dat we ons hebben uitge-

sproken over de Nederlandse samenleving op basis van

onze specifieke sociologische, historische en economi-

sche kennis. Dat betekent dat onze voorbeelden, asso-

ciaties en aandachtspunten hier en daar specifiek ziin,
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maar we menen dat ze staan voor bredere tendensen in
de samenleving.

\ùØe hebben dankbaar gebruikgemaakt van het werk
van Fleur Sleegers, die aanvullend onderzoek voor ons
heeft verrichr en we danken ook Mireille Berman, die de
tekst heeft geredigeerd. De veranrwoordelijkheid voor
deze tekst ligt vanzelfsprekend bij ons: alle stukken van
dit boek zrln gezamenlijk geschreven, we staan met zijn
drieën voor het geheel.

Jan \Willem Duyvendak
Ewald Engelen
Ido de Haan

Amsterdam, 15 augustus zooS
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