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In het nieuws

Breken met Erdogan
Twee dagen geleden opende president Erdogan de humanitaire
wereldtop – en opeens is dat een cynische grap geworden. In het
weekend ervoor konden we lezen dat Turkije Syrische vluchtelingen deporteert als ze bedelen, dat de Turkse politie invallen doet in
wijken met vluchtelingen om families weg te voeren, en dat gevluchte Syrische kinderen op aanzienlijke schaal arbeid verrichten in
Turkse fabrieken. Iets eerder lazen we al dat Turkse grensbewakers
vluchtelingen met stokken en traangas hadden geweerd aan hun
westgrens (overigens op impliciet verzoek van Europa), en hadden
afgetuigd en doodgeschoten aan de zuidgrens. En dan hebben we het
nog niet over al dat andere slechte nieuws dat in steeds hoger tempo
uit Turkije komt: dat de politieke oppositie illegaal is verklaard, dat
de oorlog met Koerdische bewegingen is herstart, dat duizenden
mensen de gevangenis in zijn gegaan voor het ‘beledigen’ van hun
staatshoofd, dat de premier aan de kant is gezet om ruim baan te
maken voor de almacht van de president. Enzovoort.
Vijf jaar geleden was de Turkse regering nog de lieveling van
westerse landen en Turkse intellectuelen. Het ‘Turkse model’ werd
in binnen- en buitenland gevierd als voorbeeld voor de hele islamitische wereld. Turkije ‘toont niet alleen dat islam geen onoverkomelijke barrière is voor meerpartijendemocratie’, schreef The Economist,
‘de regerende akp overzag een economische boom, vergrootte het
aanzien van het land en toonde dat religieuze mensen aan de macht
geen breuk hoeft te betekenen met het Westen.’ Maar dat was toen.
De Turkse economie draait nog altijd goed, maar de andere drie
verworvenheden kunnen we wegstrepen. En het gaat nu heel hard
de verkeerde kant op.
Extra pijnlijk is dat de akp juist lange tijd krediet kreeg in westerse landen én in Turkije zelf omdat zij veel binnenlandse problemen weet aan het autoritaire karakter van de Turkse staat, en dat
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wilde afbreken. Nu tuigt de akp haar eigen
autoritaire staat op. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom. Sommigen denken
dat Erdogan en zijn getrouwen altijd het
plan hadden om van Turkije een autoritair-
islamitische staat te maken, en dat zij zich
een paar jaar liberaal voordeden om dat
doel dichterbij te brengen. Anderen denken
dat de akp werkelijk gematigd islamitisch-
democratisch was, maar de autoritaire kant
op ging toen in 2013 de Arabische lente
kortstondig oversloeg naar Istanbul, Izmir en
Ankara, en rechters een politiek gemotiveerd
proces tegen hoge akp’ers begonnen. Weer
anderen denken dat Erdogan ten prooi valt
aan het klassieke dictatorsyndroom: verlicht en populair beginnen
en dan, omringd door te veel bewonderaars, afdrijven naar narcisme
en onderdrukking.
Wat de reden is voor de autoritaire koers in Turkije is belangrijk
om te weten, maar het is op dit moment ook politiek irrelevant. Wat
er wél toe doet, is dat het moment gekomen is dat Europa moet
stoppen met de schone schijn ophouden in haar relatie met Turkije.
De breuk met Turkije komt er toch wel: Erdogan put zich dagelijks
uit in verhitte anti-westerse retoriek en Europese landen saboteren
openlijk het visumvrije reizen dat Turkije beloofd is in de vluchtelingendeal van maart. Die overeenkomst was altijd alleen een tijdelijke
oplossing. In maart was die al onfatsoenlijk; nu is die onverdedigbaar. Het moment is daarom gekomen om Turkije de deur te wijzen
als partner.

RUTGER VAN DER HOEVEN BEELD MILO
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In de Wereld
Wenen – ‘Christenen die Van
der Bellen kiezen zijn gehersenspoeld.’ Sinds de nadagen van de
eerste republiek (de staat Oostenrijk tussen 1918 en de Anschluss)
bemoeit de katholieke kerk zich nauwelijks
met de politiek. Maar vorige week gaf de
bisschop van Salzburg toch een helder stem
advies: ‘Wie gelovig is dient fpö te stemmen
en niet op de extreem-linkse kandidaat Van
der Bellen.’ De geestelijke voegde eraan toe dat
fpö-kandidaat Norbert Hofer zich verstandig
uitte. ‘Dat de linkse gemeenschap hem haat en
zwart maakt door steeds weer de nazi-kaart te
trekken, pleit eerder voor hem dan tegen hem.’
En toegegeven: het was inderdaad Van der
Bellen zelf die over de oorlog begon toen hij
zijn campagne startte.
De familie Van der Bellen komt oorspronkelijk uit Nederland, maar emigreerde naar
Rusland. Tijdens de Oktoberrevolutie vluchtten de Van der Bellens naar Estland. Daar
leerde de Russische vader van Alexander van
der Bellen een Estse vrouw kennen. Tijdens de
oorlog vluchtte het gezin steeds voor de Russische troepen uit en kwam via Wenen, waar in
1944 de aanstaande president geboren werd,
in Innsbruck terecht. Van der Bellen gebruikt
het feit dat hij een kind is van vluchtelingen
regelmatig in zijn toespraken.
Hofer, de tegenstander van professor Van
der Bellen, deed nou juist zijn uiterste best het
nazi-verleden van Oostenrijk niet tot thema te
maken. Geen woord over zijn vader, die op bijeenkomsten van oud-strijders verkondigde dat
‘onze generatie het slachtoffer is van een oorlog waaraan ze vol vertrouwen en geloof heeft
deelgenomen’. Nee, Hofer en de Freiheitliche
Partei Österreichs presenteerden zich presidentieel.
Hoewel: het ging zondagavond al mis, toen
duidelijk werd dat de stemmen die uitgebracht
zijn per brief de doorslag konden geven.
Heinz-Christian Strache, de leider van de fpö,
wist het zeker: als de voorsprong van Hofer
na het tellen van die stemmen geen stand zou
houden, dan kon dat slechts op fraude wijzen.
‘We zullen in dat geval een hertelling eisen.’
Dat dreigement werd na het bekendmaken
van de uitslag, inmiddels in Oostenrijk ‘de
fotofinish’ genoemd, niet meer herhaald. Strache ziet het bijna-succes van Hofer nu al als
mooie opmaat voor de parlementsverkiezingen over twee jaar. Hij heeft er echter intern
wel een sterke concurrent bij gekregen: Norbert Hofer zou zelf wel eens voor het kanselierschap willen gaan.
MELS-WERNER DEES
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JOEP BERTRAMS

De FPÖ koestert
het bijna-succes

Poetsvrouw moet de SPD
gaan redden
Berlijn – Susanne Neumann heeft
alles wat beroemdheden in Duitsland (en daarbuiten) doorgaans
niet hebben: laag inkomen, regio
nale tongval en een ontwapenende
directheid. Toch is ze de laatste weken uitgegroeid tot een bekendheid in de Bondsrepubliek.
Een ster zelfs met groeiend politiek gewicht, die
de gedesoriënteerde regeringspartij spd mag
terugbrengen in de harten van de achterban.
Wat is er aan de hand? Neumann, een
57-jarige vrouw uit Gelsenkirchen, maakte in
april haar televisiedebuut in de bekendste talkshow van Duitsland, Anne Will. Onderwerp
van de avond: de dreigende armoede onder
ouderen. Naast de vluchtelingencrisis wordt dit
waarschijnlijk hét thema van de parlements
verkiezingen volgend jaar.
Neumann vertelde dat ze altijd fulltime
als ‘poetsvrouw’ heeft gewerkt. Dat betekent,
behalve een schamel salaris, dat ze het na haar
pensionering moet doen met een toelage van
735 euro per maand, veel te weinig om fatsoenlijk van rond te komen. Neumann, een vakbondsvrouw, had het ook over ‘haar meiden’:
caissières of bakkerijmedewerkers die voor het
minimumuurloon van 8,50 euro werken en net
als zij te weinig verdienen om geld opzij te zetten
voor later. ‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’ vroeg

ze de andere gasten in de talkshow, onder wie
de Westfaalse minister-president en spd-prominent Hannalore Kraft. ‘Ik ben nooit lui geweest.’
Haar verhaal raakte zo’n gevoelige snaar dat
eerst de sociale media en vervolgens de traditionele Duitse media haar hebben omarmd en
gebombardeerd tot personificatie van alles wat
er mis is met de Duitse verzorgingsstaat. Saillant: Neumann verweet vooral de sociaal-democraten dat de sociale voorzieningen in Duitsland
de voorbije tien jaar zijn versoberd. Regeringspartij spd dus, die vanwege dramatische scores
in de peilingen en de opmars van het rechts
populisme toch al in een existentiële crisis zit.
Vice-kanselier Sigmar Gabriel echter besefte
als eerste dat Neumann een enorme strategische kans is voor de partij. Zij is precies het
menselijke gezicht dat de spd is verloren en dat
de partij kan terugbrengen bij haar traditionele
achterban: de lagere en middeninkomens. Een
charmeoffensief volgde en met succes: de spd is
erin geslaagd de schoonmaakster lid te maken
van de partij. Sindsdien verschijnt ze behalve in
talkshows ook op spd-congressen. Eerder deze
maand ging ze op het podium nog in discussie
met Gabriel. Makkelijk maakt ze het hem niet.
‘Waarom zou ik op de partij stemmen die mij
dit heeft aangedaan?’ vroeg ze de vice-kanselier.
Die kon niet anders dan toegeven dat er inderdaad ‘fouten zijn gemaakt’.
JORIS KOOIMAN

H.J.A. Hofland
Populistisch
Oostenrijk
Met de presidentsverkiezingen van
het afgelopen weekend is Oostenrijk
het nieuwste westerse bolwerk van
rechts geworden. We kunnen ons
zorgen maken over de oorzaken, ons
verdiepen in een beleid dat deze
ontwikkeling een wending ten goede
zou kunnen geven, maar dit is het
historische feit. Weliswaar heeft de
progressieve kandidaat Alexander
van der Bellen met 51,9 procent van
de stemmen gewonnen, waarbij zijn
tegenstander Norbert Hofer 48,1
procent kreeg, maar dit verschil is
niet groot genoeg om de natie op
een herkenbaar progressief spoor
te zetten. Met deze uitslag is het
waarschijnlijker dat de Oostenrijkse
politiek een trend gaat volgen die
zich steeds verder over het Westen
verbreidt.
In Nederland is deze ontwikkeling
begonnen met de opkomst van Pim
Fortuyn die in een fiasco is geëindigd
maar daarna door Geert Wilders
met stijgend succes is voortgezet.
In Frankrijk heeft Marine Le Pen haar

partij tot een gevreesde politieke
macht uitgebouwd. In Duitsland
is het verzet tegen het gevestigde
bestel pas goed begonnen met de
anti-immigratiebeweging Pegida, die
nu ook een vertakking in Nederland
heeft. Daarna is de partij Alternative
für Deutschland opgericht. Intussen
bestaan in alle Midden-Europese
landen soortgelijke formaties.
Daaruit blijkt al hoe gebrekkig de
Europese politiek in zijn geheel op de
vluchtelingenstroom was voorbereid.
In feite komt Oostenrijk in deze
ontwikkeling achteraan, waarbij
bewezen is dat een kleine meerderheid
nog niet in paniek is geraakt. Maar de
oorzaken van de nieuwe verwarring
blijven onverminderd bestaan.
Toen de vluchtelingencrisis
onstuitbaar leek, heeft
bondskanselier Angela Merkel haar
gevleugelde woorden gesproken.
‘Wir schaffen das.’ Dat moeten we
nog afwachten. Het opnemen van
miljoenen armlastige volslagen
vreemdelingen, met een andere taal
en godsdienst, andere gewoonten,
is al een opgave die jaren zo niet
generaties vergt. Daarvoor moet dan
de ontvangende partij op langere
termijn een vastberaden eenheid
zijn, terwijl de taak waarvoor ze zich
gesteld ziet zijn grenzen moet hebben.

Aan een oeverloze opgave begint in
deze tijd niemand.
Maar juist aan een geloofwaardige
begrenzing ontbreekt het in dit geval.
The Economist had vorige week een
speciale bijlage over de Arabische
wereld. We kennen het al van de
dagelijkse televisie, maar het is goed
zo’n dagelijkse verwoesting nog eens
deskundig beredeneerd te zien. Alle
partijen vechten tegen alle partijen
en er is geen macht ter wereld die
er een eind aan kan maken. NoordAfrika is de permanente bron van de
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vluchtelingenstroom en geen westers
land of bondgenootschap is meer in
staat of bereid tot ingrijpen.
Het Westen heeft nog een vitaal
probleem dat op het ogenblik in de
Amerikaanse verkiezingscampagne
door het succes van Donald Trump
steeds duidelijker zichtbaar wordt.
In de loop van zijn opmars heeft

hij met zijn directe manier van
uitdrukken, de ongeremdheid van zijn
vijandschappen en de lijst van zijn
hoogste prioriteiten steeds duidelijker
laten zien dat hij het prototype van
de populist is. Daarmee heeft hij een
onverwacht groot succes bereikt. Het
is niet uitgesloten dat hij de volgende
president wordt.
Verstandige kiezers denken
dat president Trump een ramp
zal zijn, maar het is mogelijk dat
zij een minderheid zijn geworden.
Amerika is veranderd, niet meer de
machtigste natie ter wereld, maar
wel een klassenmaatschappij in
aanbouw, met groeiende ongelijkheid
in welvaart, gezondheidszorg,
rechtspleging. Onder de kiezers neemt
het onbehagen toe, en dat wordt door
Trump met zijn rauwe taal en optreden
het best onder woorden gebracht. In
dit opzicht is Amerika vergelijkbaar
met Europa. Hier zijn de politieke
partijen in verval, de bureaucratie
woekert, de openbare orde kalft af,
Brussel heeft zijn geloofwaardigheid
verloren en er is geen politicus of partij
die een overtuigende uitweg weet.
Behalve de populisten die door een
politieke toverkracht bezield lijken
en daardoor steeds sterker worden.
De tijd nadert dat de proef op de som
wordt genomen.

Rio de Janeiro – De meisjes zijn zes
en negen jaar oud. Roze en rood
jurkje. Een dikke man in groezelig
poloshirt heeft ze op schoot. Op
de achtergrond het hek van een
koeienkraal. De man wrijft zijn geslacht tegen
de kinderen aan. Verkracht ze met zijn vingers.
De meisjes huilen. Er komt geen hulp.
Het enige ‘ongewone’ aan deze scène is dat hij
werd gefilmd. Door de vader van de meisjes. Een
arme koeiendrijver uit het noorden. Voor hij
ging werken verstopte hij een draaiend mobieltje in de boom. De vader wist: het was zijn enige
kans om dit te stoppen.
Nu zitten de vader, de moeder en de meisjes
ondergedoken. Bang om vermoord te worden.
De kinderverkrachter is vrij. Omdat hij ‘geen
enkele bedreiging voor de openbare orde vormt’.
Logisch. Want deze man ís de openbare orde.
De 67-jarige grootgrondbezitter Nezinho Alencar heeft ‘recht’ op kinderlijfjes, zoals hij ‘recht’
heeft op de gratis arbeid van hun vader. Omdat
hij de coronel is van zijn gebied.
Coronelismo is het feodale systeem dat nog
steeds op het Braziliaanse platteland heerst.
Een patriarch aan het hoofd van een familie die

PATRICK CHAPPATTE / CAGLE

De Braziliaanse
‘coronel’ is weer de baas
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zich niet alleen de grond toe-eigent, maar ook
de mensen die erop leven. De coronel gaat over
leven en dood – én over de publieke zaak, want
hij bepaalt vaak hoe zijn ‘onderdanen’ moeten
stemmen. Zo kan het dat deze verkrachtende
grootgrondbezitter jarenlang de burgemeester
was van een stoffig stadje met afgebladderde
scholen en niet werkende ziekenhuizen. Hij
schopte het tot afgevaardigde en uiteindelijk tot
senator. Met het uitschakelen van de Arbeiderspartij van de afgezette president Rousseff zijn de
coronels weer aan de macht.
Processen wegens corruptie, witwassen en
poging tot moord. Een wetsontwerp dat abortus
na verkrachting verbiedt. Dit zijn de wapenfeiten
van de geachte afgevaardigde Moura. Afgelopen
week werd hij door president Temer aangewezen
om diens nieuwe Kamermeerderheid te leiden.
Ook hij is een coronel uit het agrarische noorden. Ex-burgemeester van een stoffige stad, waar
hij jarenlang de gemeentekas leegroofde. En
toen zijn opvolger hem niet meer gehoorzaamde,
stuurde hij er zijn pistoleiros op af.
Zo leeft in Brazilië de negentiende eeuw
voort in de 21ste. Verkrachter Nezinho ontkende
zijn daad niet. Hij was alleen kwaad dat die
koeiendrijver hem ‘erbij had gelapt’. ‘Die knaap
was niet tevreden met zijn loon.’ Een ‘loon’ dat
bestond uit tien kalveren per jaar.
MARJON VAN ROYEN

Toni Servillo is terug
Rome – Het was een raadsel. Waar
was Toni Servillo gebleven? De
filosofische playboy Jep Gambardella uit La grande bellezza, door
de hele wereld bejubeld en tot stijl
icoon uitgeroepen. Terecht riep regisseur Paolo
Sorrentino zijn ‘Gambardella’ naast zich op het
podium om de Oscar voor beste buitenlandse
film samen in ontvangst te nemen. Dat was in
de nacht van 2 maart 2014. En sindsdien was
Italië’s grootste acteur Toni Servillo (57) van de
radar verdwenen.
Sorrentino (46) benutte de wind in de zeilen van de Oscar om onmiddellijk twee inter
nationale miljoenenproducties te draaien (Youth
en The Young Pope) met sterren als Michael
Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, Jude Law en
Diane Keaton. Toni Servillo keerde Hollywood
de rug toe en heeft zich de afgelopen twee jaar
op kousenvoeten door de provincietheaters van
Italië bewogen. Dan weer een toneelstuk, dan
weer een voorleesavond ter ere van de schrijfster Natalia Ginzburg, dan weer een avond met
muziek en poëzie met zijn broer Peppe. Hij heeft
niet stilgezeten, Toni Servillo, maar zijn actieradius bleef beperkt tot Italië, en dan nog voor
de kleine niche van liefhebbers. Wie hem wilde
zien moest er moeite voor doen.
Het was lang wachten, maar eindelijk is

hij terug op het grote scherm. In Le confessioni van regisseur Roberto Andò speelt Servillo
een monnik die wordt uitgenodigd op een G8-
conferentie in een Bilderberg-setting aan de
Duitse Ostsee. Te midden van een gezelschap
gelegaliseerde criminelen die de wereld om
zeep willen helpen, glijdt Servillo sereen in een
witte monnikspij voorbij. Zijn blik, zijn lachje,
zijn stiltes, zijn loopje: het is weer genieten.
Met dezelfde regisseur maakte hij in 2013 Viva
la libertà, waarin Servillo alle hoeken van zijn
kunnen kon laten zien in zijn dubbelrol van
eeneiige tweelingbroers die elkaar afwisselen
als leider van Italiaans links. Le confessioni gaat
over de wereld waarin de politiek er niet meer
toe doet. Wat rest is de ijselijke stilte van een Bilderberg-conferentie, waarin over het lot van de
mensheid wordt besloten zonder dat er iemand
in wordt gekend.
Het festival van Cannes heeft Le confessioni
niet geselecteerd. En dat is jammer, want daardoor loopt de film de internationale markt mis.
Toni Servillo in een hagelwitte pij tussen de misdadige Masters of the Universe is een beeld dat
je bijblijft. Want Toni Servillo weet zijn rollen te
kiezen.
ANNE BRANBERGEN

Conservatief Spanje gruwt
van alternatieve ouders
Madrid – Ze zei het met iets dromerigs in haar stem. ‘Ik zou graag
deel uitmaken van een groep die
besluit samen kinderen te krijgen’,
bekende de Catalaanse politica
Anna Gabriel. ‘We zouden ze dan opvoeden als
gemeenschap.’
Het leek een onschuldige opmerking, een
persoonlijke ontboezeming. Maar voor conservatief Spanje waren Gabriels woorden een
ontoelaatbare inbreuk op de privé-sfeer. Anna
Gabriel is de leider van de nogal linkse Catalaanse partij cup. Sinds kort is ze een machtige
speler in de Catalaanse politiek. Haar partij
gedoogt de regioregering die druk bezig is de
onafhankelijkheid uit te roepen.
‘In veel culturen in de wereld is het normaal
dat kinderen door de stam worden opgevoed’,
vervolgde Gabriel tegen Catalunya Radio. ‘De
kinderen die jij hebt gebaard zijn dan net zo goed
de jouwe als de kinderen van andere moeders.’
Misschien was er niet veel gebeurd als ze het
daarbij had gehouden. Maar Gabriel ging verder. Het traditionele gezin vond ze ‘erg armzalig’.
‘Het verrijkt weinig. Ik denk dat mensen die kinderen krijgen veranderen in nogal conservatieve
personen. Je wilt het beste voor de jouwen, en
als de jouwen met erg weinig zijn, kom je terecht
in een logica die soms pervers is.’
Dat lieten de conservatieven zich niet zomaar
zeggen. De voormalige Catalaanse leider van de
Partido Popular (Volkspartij, PP) zei dat hij ‘geen
woorden had voor zulke domheid’. Een partij
genoot uit de Madrileense gemeentepolitiek
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Economie
Ewald Engelen
Feitenvrij
Je leest en hoort het steeds vaker.
Leden van het establishment die op
tv of in de krant hun populistische
critici feitenvrijheid verwijten, die de
achterban van diezelfde populisten
neerzetten als laagopgeleide tokkies
en de populistische oppositie
aanwrijven emotie te laten prevaleren
boven rede. In de strijd tegen Brexit
kun je dit soort stijlbloempjes
vinden. Net als in de respons van het
Amerikaanse establishment op de
onstuitbare opkomst van Trump. Om
maar te zwijgen van de reacties van
het establishment op kritiek op zaken
als TTIP of belastingontwijking.
Uitdagers van de gevestigde
orde wordt verweten moedwillig
een valse voorstelling van zaken
te geven om een laagopgeleide
achterban met emotionele
argumenten te mobiliseren voor een
technisch mesjogge beleidsdoel:
protectionisme, gratis onderwijs,
gesloten grenzen. De subtekst
luidt: ‘Wij, hoogopgeleide elite, met
onze uitgelezen smaak, hebben de
geschiedenis aan onze zijde. Wij
bezitten het monopolie op beschaving
en redelijkheid. Wij zullen ons nooit
of te nimmer verlagen tot het lage,

ongeïnformeerde, emotionele peil van
onze tegenstanders. Ergo: iedereen
die standpunten huldigt die haaks
staan op de onze is daarmee per
definitie filistijn, barbaar, populist.’
Het is volstrekte flauwekul, maar
wordt door de gevestigde pers,
elitegeil als zij is, te vaak klakkeloos
gereproduceerd. Het establishment
bezondigt zich namelijk aan exact
dezelfde feitenvrije emopolitiek als
de populist. Uiteraard gaat TTIP
niet over chloorkippen, Monsanto,
genetisch gemodificeerd voedsel
of arbitragehoven. Dat is er door de
tegenstanders slim met de haren
bijgesleept om het grote publiek
wakker te schudden en de massa te
mobiliseren. Hetzelfde geldt voor
belastingontwijking. Ik weet ook
wel dat er niets crimineels is aan
het merendeel van de constructies
waarmee rijken en multinationals hun
belastingdruk ‘optimaliseren’. En snap
dat het geen pas geeft duurbetaalde
fiscalisten ‘diefjesmaten’ te noemen
of Nederland een ‘belastingparadijs’.
Maar ja, demonstreren tegen de
double-Dutch-Irish-sandwich of
profit shifting – zie je het voor je: met
een handvol gewetensbezwaarde
fiscalisten op een natgeregend
Beursplein in de hoofdstad. Dat gaat
hem niet worden.
Het punt is alleen dat TTIP
evenmin over ‘banen en groei’ gaat,
zoals het establishment bij hoog en bij
laag beweert. De rapporten die Ecorys

de afgelopen jaren in opdracht van de
Europese Commissie over de positieve
economische effecten van TTIP heeft
afgeleverd, zijn net zulke bullshit als
de chloorkippen en arbitragehoven
van Arjen Lubach. Alleen ziet het er
door de mathematica, voetnoten,
bibliografie en de titels van de
auteurs een stuk indrukwekkender
uit. Voor deze studies geldt:
‘Garbage in, garbage out.’ Als je de
vooronderstellingen wijzigt, krijg je
andere uitkomsten. Wat zoveel wil
zeggen als dat geen hond ooit tot op
de komma nauwkeurig kan uitrekenen
wat de gevolgen
van TTIP zullen
Uiteraard
zijn. Dit zijn geen
gaat TTIP
feiten, dit zijn
niet over
conversatie
chloor
stoppers. Wat
kippen of
niet
Monsanto uiteraard
uitsluit dat je
op basis van
historische
precedenten alsnog plausibele
uitspraken kunt doen over de
eventuele gevolgen: verdere verarming
van de middenklasse, verdere
aantasting van het milieu, verdere
uitholling van de democratie. Bewijs?
Zie WTO-lidmaatschap China, zie
interne markt Europa, zie Nafta.
Hetzelfde geldt voor
belastingontwijking. Eindeloos
emmeren de ‘Grote Vier’ (EY, PwC,
KPMG, Deloitte) over het belang van
een gunstig belastingklimaat voor

het aantrekken van buitenlandse
investeringen. De mantra is dat
het kleine Nederland geen andere
mogelijkheid heeft om buitenlandse
investeringen aan te trekken dan door
gunstige belastingfaciliteiten. Wat
binnenkomt als belastingvluchtige
brievenbusmaatschappij groeit
na verloop van tijd uit tot serieuze
onderneming – dat idee. Het is, alweer,
bullshit. Van de veertienduizend
brievenbusmaatschappijen die
Nederland telt, is dat de afgelopen
decennia met een handjevol gebeurd.
Tommy Hilfiger figureert dan ook
in alle rapporten als bewijs. Pers en
politiek vreten het als koek. Het zijn
immers heuse partners in keurige
pakken met fraaie koninklijke
onderscheidingen die het zeggen.
Of wat te denken van een premier
die het associatieverdrag probeerde
te slijten door te wijzen op ‘ons’
exportbelang terwijl de Oekraïense
economie even groot is als die van
Noord-Holland. Of van een Europese
Commissaris die lagere bankenbuffers
voor hypotheken bepleit om
de financiering van het MKB te
stimuleren. Of van een burgemeester
die de sociale huursector afbreekt
omdat zijn stad concurreert met
Londen en New York. Driewerf bullshit.
Noem me cynisch, maar politiek
gaat niet over feiten maar over
macht. En daarvoor gebruikt het
establishment exact dezelfde
stijlbloempjes als de populist.

waarschuwde: ‘Het voorstel van Anna Gabriel
raakt het hart van het totalitaire gedachtegoed:
het individu onderworpen aan de groep.’
Weg met de moderniteit, terug naar het hippietijdperk, stelde een columniste van de krant
ABC. ‘Groeperingen zoals cup en Podemos verkopen de meest oubollige en zieltogende ideologieën uit de vorige eeuw als nieuw.’
Het zijn woorden waarin de pijn doorklinkt
van een conservatief volksdeel dat ineens te
maken heeft met het verafschuwde ‘alternatief
links’ aan de macht. Nooit waren de politieke
tegenstellingen zo scherp in de veertig jaar dat
Spanje een democratie is.
Gabriel was zelfs ronduit boosaardig,
meende de ABC-columniste. ‘Ze wil de vrijheid
van burgers de nek omdraaien. Eerst komen ze
de gang binnen om te controleren of het portret
van grootvader wel een gesneuvelde republikein
verbeeldt. Daarna inspecteren ze de woonkamer
om te zien of de televisie programma’s van het
politbureau afspeelt. En ten slotte de wc om
kapitalistische tampons te vervangen door wasbare sponzen.’
MAARTJE BAKKER
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LEONARD BERNSTEIN
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In Den Haag
Verbinden

Om de onderlinge
solidariteit tussen jong
en oud te behouden,
en die tussen zzp’ers
en werknemers in
loondienst te creëren, zijn
persoonlijker pensioenen
nodig. We helpen elkaar
de ouderdom door.
door Aukje van Roessel
beeld Milo

de crisis politiek en sociale partners daar toe
Robert Timmer was dit jaar op de Fiji- en
dwong. En net als nu ging ook dat niet zonder
Solomon-
eilanden. Niet op vakantie, maar
slag of stoot.
om te adviseren over pensioenen. In NederDe Sociaal Economische Raad kwam afgeloland kunnen wij volgens hem leren van deze
pen vrijdag met een advies over de pensioenen
eilanden, ook al behoren die tot de veertig minst
dat eigenlijk geen advies mag heten, want de
ontwikkelde landen ter wereld. Zelfs al zijn daar
sociale partners konden niet kiezen. Dat wil
bijna geen financiële structuren of wettelijke
zeggen, de fnv wilde daar niet aan, ook al wordt
regels, Timmer zag steeds dat mensen in dorpen
dat ontkend. De ser legt, inmiddels een klein
bij elkaar gaan zitten, geld inleggen en solidair
jaar voor de nieuwe parlementsverkiezingen,
willen zijn. Solidariteit is zo essentieel, dat vereen keuzemenu voor. Een keuzemenu bovengeten we volgens hem in Nederland wel eens.
dien waarin de zzp’er niet meedoet. KeuzeHier praten mensen wat hem betreft te veel over
menu mag dan mooi klinken, er zijn nogal wat
‘mijn’ aow of ‘mijn’ pensioen.
politici die dit laf vinden.
Timmer ken ik via vrienden. Meestal hebVooral de fnv krijgt er van hen van langs.
ben we het niet over pensioenen, maar door
Met de mond steeds maar weer belijden dat de
de pensioendiscussie in Den Haag nu een
politiek zich niet moet bemoeien met het pen
keer wel. Zijn reizen naar de eilanden maakte
sioen – want dat behoort toch tot het domein
hij op verzoek van het Pacific Financial Incluvan de arbeidsvoorwaarden – maar als er een
sion Programme en dat wordt weer gefinanhete aardappel is wel de politiek de kastanjes
cierd door het Capital Development Fund van
uit het vuur laten halen. Allemaal omdat de
de Verenigde Naties. Net als microkrediet is
fnv vooral opkomt voor mensen in loondienst.
pensioen
sparen een manier om armoede te
Wie als vakbondsbestuurder zijn nek uitsteekt
bestrijden, ouderdomsarmoede in dit geval.
voor veranderingen ten gunste van jongeren,
Als Timmer hoort dat ik jaren geleden als
baanhoppers en ook zzp’ers erbij wil betrekken,
midden-veertiger ben gaan freelancen, zegt
kortom wie wil verbinhij spontaan dat dit het
den, moet vrezen voor zijn
stomste is wat ik heb
kunnen doen. Hij bedoelt Wie als vakbondsbestuurder fnv-bestaan, zeker nu er
uiteraard voor mijn pen- wil verbinden, moet vrezen een nieuwe fnv-voorzitter
moet worden gekozen.
sioen. Tot ongeveer je
voor zijn FNV-bestaan
Het is mede het gevolg
43ste betaal je namelijk
van de al jaren durende
vooral voor het pensioen,
strijd tussen pvda en sp
daarna ga je pas cashen.
om de meeste invloed binnen de fnv.
Dat heet ook wel: de jongeren betalen voor de
Daarom ook dat pvda-Kamerlid Roos Verouderen. En daarmee zitten we midden in de
meij zo fel reageerde op het pensioenplan dat
huidige discussie.
d66-Kamerlid Steven van Weyenberg vlak voor
‘Verbinden’ is inmiddels een veel gehoord
het ser-advies presenteerde. d66 wil een vorm
woord op het Binnenhof. Je kunt dat als posivan persoonlijke pensioenpotjes die Vermeij
tief beschouwen, maar dat het nodig is het
tot de uitspraak verleidde: Do-it-yourself-66.
er zo nadrukkelijk over te hebben is in feite
Wat toch klinkt alsof d66 elke vorm van ondereen minder gunstig teken. Ook de pensioen
linge solidariteit uitsluit. Dat is niet zo, ook al
discussie gaat over verbinden. Er zitten namemaakt het plan het pensioenpotje erg persoonlijk structurele weeffouten in ons huidige
lijk. Vermeij’s felle reactie zou daarom vooral
pensioensysteem. De verbinding die er moet
bedoeld zijn om de sp niet de gelegenheid te
komen is die tussen generaties, maar ook tusgeven op de pvda in te hakken.
sen werkenden in loondienst en mensen die
d66 wil namelijk de zeggenschap over de
al dan niet noodgedwongen als zzp’er werken.
pensioenen weghalen bij de sociale partners.
Zelf had ik toen ik ging freelancen maar wat
Over de grootste spaarpot, het pensioen, moegraag de mogelijkheid gehad om verder te spaten mensen volgens d66 veel meer zelf te zegren via het pensioenfonds waar ik als werk
gen hebben. Elk positief woord van Vermeij
nemer al bij zat. Maar dat kon toen nog niet.
over het d66-plan zou de pvda-invloed in de
En nog steeds niet.
fnv hebben geschaad. Extra vervelend met die
Het zijn de veranderingen op de arbeidsfnv-voorzittersverkiezingen op komst.
markt die aanleiding zijn voor de huidige disMaar die persoonlijker pensioenpotjes gaan
cussie over een persoonlijker pensioenstelsel.
er komen, ook al zal er nog veel discussie zijn
Mensen veranderen vaker van baan dan vroeover hoe precies en welke risico’s dan wel of niet
ger, zijn soms korter of langer zonder werk en
collectief moeten worden gedekt. Het klinkt
zijn ook steeds vaker korter of langer actief als
tegenstrijdig, maar juist om de onderlinge
zzp’er. In de jaren voor de economische crisolidariteit tussen jong en oud te behouden en
sis, toen velen dachten dat de bomen tot in
die tussen zzp’er en werknemer in loondienst
de hemel zouden blijven groeien, deden deze
te creëren, zijn die persoonlijker pensioenen
veranderingen nog geen pijn, waardoor polinodig. Dan mag je het wel ‘mijn’ pensioenpotje
tiek gevoelige discussies uitbleven. Maar dat
noemen, maar dat persoonlijke potje behoedt
kan niet meer. Vergelijk het met de verhoging
ons wel allemaal voor ouderdomsarmoede.
van de aow-leeftijd. Die kwam er ook pas toen
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Bosbranden in Canada

ASHLEY COOPER / GETTY IMAGES

De zwarte ironie van
Fort Make Money

te pikken. In 2014 produceerden ze gezamenlijk
2,3 miljoen vaten per dag. Het is de kurk waarop
de regionale economie drijft: de fossiele industrie alleen al zorgt voor 130.000 banen.
Begin deze maand werd de jacht op het
zwarte goud abrupt een halt toegeroepen, toen
de bossen rond Fort McMurray vlam vatten. Een
groot deel van de stad moest worden geëvacueerd en meer dan tweeduizend woningen werden in de as gelegd. Nog voordat het vuur is
geblust, is al duidelijk dat
de bosbrand de boeken
in gaat als de meest kostbare ramp in de Canadese
geschiedenis. Oliebedrijven moesten de productie
stilleggen, ingenieurs werden geëvacueerd en grote
delen van het industrie
terrein zijn onbegaanbaar.
Nieuwssite Vice kon de
‘zwarte ironie’ niet negeren. Juist het stadje dat
zijn bestaansrecht ontleent aan een van de meest
schadelijke
projecten
werd het slachtoffer van
de toorn der natuur. Voor
de klimaatbeweging symboliseert Fort McMurray
het hart van het fossiele
kwaad. Bij de onconventionele olieproductie komt
vijftien tot veertig procent
meer broeikasgassen vrij
dan bij ‘reguliere’ olie. En
de winning van het teerzand vormt een hevige
aanslag op het milieu:
duizenden hectaren woud
zijn uit de grond gerukt
om de lucratieve drab te
mijnen. Giftig afvalwater
wordt ter plekke opgeslagen in enorme stuwmeren (die niet zelden lekken). Vanuit de lucht ziet het gebied eruit als een
postapocalyptische woestenij.
Sommige milieu-extremisten konden het
niet nalaten de tragedie uit te leggen als een
wreed soort gerechtigheid. Op Twitter regende
het onsmakelijke berichten met een eigenschuld-dikke-bult-teneur. De respons was fel:
dit was niet het moment om met een morele verhevenheid te pronken. De vermaningen bleven
niet beperkt tot de respectloze betweters – ook
degenen die deze extreme bosbranden voorzichtig in verband brachten met klimaatverandering
werd verweten te willen scoren over de rug van
families die net hun huis waren kwijtgeraakt.
Elizabeth May, leider van de Canadese Green
Party, werd terechtgewezen door premier Justin
Trudeau toen ze stelde dat de natuurramp ‘nauw
verbonden is met de mondiale klimaatcrisis’.
Dit soort opmerkingen zijn ‘behulpzaam, noch
accuraat’, beet Trudeau haar toe.
Hoewel vrijwel niemand zal betwisten dat

Fort McMurray, Canada. Kiepwagens wachten op een lading teerzand

De kans op bosbranden zoals rond het Canadese Fort
McMurray is groter geworden door de klimaatverandering,
stellen wetenschappers – al zijn ze voorzichtig met hun
uitspraken. ‘Politici bieden troost. Wij bieden feiten.’
door Jaap Tielbeke
IN FORT MCMURRAY wordt flink geld verdiend.
Zoveel geld zelfs dat het Canadese stadje in de
volksmond bekendstaat als Fort Make Money.
Jonge gelukzoekers trekken ernaartoe om in
een paar jaar een vermogen bijeen te harken.
Een onervaren arbeider verdient al gauw tienduizend dollar per maand. Telde het plaatsje in
2000 nog zo’n 38.000 inwoners, begin dit jaar
waren dat er bijna 90.000. De prijs voor een
stuk grond ging in diezelfde periode bijna veertig keer over de kop. De reden voor de explosieve
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groei van dit nondescripte stadje in Alberta?
Teerzand.
In de bodem onder de eeuwenoude bossen
van centraal Canada bevindt zich een van de
grootste oliereserves ter wereld. Een gebied ter
grootte van Hongarije, goed voor naar schatting
170 miljard vaten ruwe olie. De exploitatie ervan
kwam sinds het begin van deze eeuw op gang.
Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron,
Suncor – ieder zichzelf respecterend oliebedrijf
is neergestreken in Alberta om een graantje mee

klimaatverandering leidt tot extreme weers
omstandigheden blijft het precair om een specifieke ramp te koppelen aan de opwarming van
de aarde. Zelfs al is de link, zoals in het geval van
Fort McMurray, behoorlijk overtuigend. Meteo
roloog en journalist Eric Holthaus schrok van de
fanatieke kritiek die hij kreeg nadat hij in een
stuk op slate.com had beargumenteerd dat de
hevigheid van de bosbranden mede te wijten is
aan een ontwricht klimaat. In een vervolgartikel
diende hij zijn critici van repliek: ‘Het is absoluut
noodzakelijk om het over klimaatverandering te
hebben tijdens een ramp als Fort McMurray.’
Bezorgde klimaatwetenschappers zitten
regelmatig met de handen in het haar: wanneer dringt de urgentie van de klimaatcrisis nu
eindelijk door bij het grote publiek, politici en
bestuurders? Is er eerst een enorme catastrofe
nodig? Grote kans dat het dan al te laat is om het
tij nog te keren. Bovendien is het de vraag of zo’n
‘superstorm’ ooit zal komen, waarschijnlijker is
een gestage toename van lokaal natuurgeweld.
Zolang we niet erkennen dat de impact nu al
voelbaar is, betoogt Holthaus, kan klimaatverandering nog worden weggewuifd als een toekomstprobleem. Voor klimaatwetenschappers
blijft het een evenwichtsoefening tussen empirische zuiverheid en publiekelijk alarm slaan.
OP DE WERKKAMER van Guido van der Werf
staan twee drones. Een heeft de meetapparatuur
nog aan het chassis hangen. ‘Hiermee zijn we
een aantal keer naar Indonesië geweest’, vertelt
Van der Werf. ‘Dan vliegen we het apparaat in
een rookpluim, zodat we de samenstelling kunnen meten.’ De wetenschapper, verbonden aan
de Earth & Climate-afdeling van de Vrije Universiteit, doet onderzoek naar het effect van ontbossing en bosbranden op het klimaatsysteem.
‘Jij verwacht zeker dat het aantal bosbranden
de laatste tijd is toegenomen door klimaatverandering?’ polst hij. Zo simpel ligt het dus niet.
In werkelijkheid neemt het aantal bosbranden
wereldwijd áf. ‘Dat komt doordat veel savannes
worden omgezet in landbouwgrond.’ Het is duidelijk dat Van der Werf geen concessies doet als
het op wetenschappelijke zorgvuldigheid aankomt, simplistische antwoorden geeft hij niet.
Toch hebben de mensen die beweren dat
de ramp in Fort McMurray mede te danken is
aan klimaatverandering wel degelijk een punt,
erkent Van der Werf. In boreale gebieden, de
bosrijke regio’s vlak onder de Noordpoolcirkel,
neemt het aantal bosbranden fors toe, met name
in Noord-Amerika. Ondanks de complexiteit
van klimaatsystemen is het in de kern niet bijster ingewikkeld. De aarde warmt op en dat is
het sterkst merkbaar op het noordelijk halfrond.
Omdat daar meer landmassa en minder sneeuw
en ijs ligt, gaat de opwarming harder. Mede door
een krachtige El Niño lagen de temperaturen in
Canada de afgelopen maanden extreem hoog.
De lentes beginnen eerder, de winters zijn milder en er valt minder neerslag – dan is het niet
vreemd dat er vaker extreme bosbranden zijn.
Dat is slecht nieuws voor het klimaat. Want

in tegenstelling tot vuur op de savanne komt bij
een brand in een noordelijk woud een hoop CO2
vrij. ‘In het boreale gebied zit veel koolstof in de
grond’, legt Van der Werf uit. ‘Daardoor is zo’n
brand ook lastiger onder controle te krijgen, hij
blijft smeulen.’ Zo dreigt een gevaarlijke feedbackloop te ontstaan: niet alleen zorgt een bosbrand voor meer broeikasgassen in de atmosfeer, met het verdwijnen van het woud gaat ook
een natuurlijke carbon sink verloren – bomen
nemen namelijk CO2 op. En hoe meer de aarde
opwarmt, hoe meer van dit soort oncontroleerbare vuurzeeën zullen voorkomen.
Toch blijft Van der Werf huiverig om een
ramp als in Canada aan te grijpen om de noodklok te luiden. ‘Natuurlijk is het belangrijk te
benadrukken dat de gevolgen niet abstract zijn,
klimaatrampen zullen mensen treffen. In die zin
begrijp ik dat klimaatactivisten deze bosbranden uitleggen als een waarschuwingssignaal.
Maar ikzelf ben daar als wetenschapper heel
voorzichtig mee: er spelen altijd meerdere factoren. Er zijn ieder jaar bosbranden in Canada, dat
is onderdeel van een natuurlijk proces. Je kunt
niet zeggen dat deze brand een direct gevolg is
van klimaatverandering.’
Als klimaatwetenschapper kom je soms in
een lastige spagaat terecht, weet Van der Werf.
Je bevindingen hebben grote maatschappelijke
implicaties, maar als wetenschapper is je speelruimte beperkt. Dat realiseerde hij zich voor het
eerst toen hij tien jaar geleden met een collega
naar een lezing van Al Gore ging. Van der Werf
kwam volledig opgepept de zaal uit: dit probleem moest worden aangepakt. Zijn collega

‘Er spelen altijd meerdere
factoren. Bosbranden zijn er
elk jaar in Canada, dat is deel
van een natuurlijk proces’
floot hem terug: ‘Dat is helemaal niet jouw taak
als wetenschapper. Jij hoort zo precies mogelijk
te beschrijven wat er gebeurt en wat de mogelijke gevolgen zijn. De rest is zaak voor politici.’
IN SEPTEMBER vorig jaar hield Mark Carney,
gouverneur van de Bank of England, een toespraak op uitnodiging van Lloyds, een van de
grootste verzekeraars ter wereld. Hoe kan het,
vroeg hij zich hardop af, dat er zo weinig actie
wordt ondernomen om de opwarming van de
aarde tegen te gaan? Als er één beroepsgroep
is die zich zorgen zou moeten maken om de
gevolgen van klimaatverandering is het wel de
verzekeringsbranche. Sinds de jaren tachtig is
het aantal schadegevallen door extreem weer
verdrievoudigd. En er staat ons nog veel erger
te wachten.
Carney geeft in zijn speech antwoord op zijn
eigen vraag: klimaatverandering is een tragedy
of the horizon. We weten allemaal dat als we
niets doen klimaatverandering ons zal opzade-

len met enorme ellende, zowel economisch als
ecologisch. Maar de volle omvang van de gevolgen wordt pas zichtbaar op de langere termijn
en daar zijn bestuurlijke cycli, zowel in de politiek als het bedrijfsleven, niet op ingesteld. Dus
blijft iedereen op z’n handen zitten. Maar zodra
het echte drama begint, waarschuwt Carney, is
het al te laat om er nog iets aan te veranderen.
Toen klimaatwetenschapper Pier Vellinga
begin jaren negentig zijn eerste leerstoel beklom,
richtte hij zich in zijn inaugurele rede ook tot de
verzekeraars. Hij hoopte dat zij een voortrekkersrol zouden spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het is immers hun beroep om de
kans op toekomstige schade te berekenen. En
inderdaad brachten zij de potentiële calamiteiten als gevolg van klimaatverandering gedetailleerd in kaart. Alleen ging dat niet gepaard met
maatschappelijke waarschuwingen. Wat bleek?
Klimaatverandering was, althans op korte termijn, winstgevend voor verzekeraars: het gaf
hun een reden om hogere premies te vragen.
Als iedereen het laat afweten, is het aan de
wetenschap om luider aan de bel te trekken,
vindt Vellinga. Al ruim dertig jaar roert hij zich
nadrukkelijk in het publieke klimaatdebat.
Weekblad Elsevier riep hem al eens uit tot ‘klimaatalarmist van het jaar’. Voor Vellinga is het
eenvoudig: wetenschappers hebben een morele
plicht om te waarschuwen voor een naderende
catastrofe. Dus als hem wordt gevraagd of klimaatverandering zorgt voor meer bosbranden
in Canada, is zijn antwoord helder. ‘Ja, dat is zo
simpel als 1+1 = 2.’
Natuurrampen kunnen een wereldbeeld
doen kantelen. Dat bewees de aardbeving in
Lissabon op 1 november 1755, die – nota bene
op Allerheiligen – de Portugese hoofdstad volledig in puin legde. Weinig rampen hebben zoveel
filosofische reflectie ontlokt. Voor de Franse
denker Voltaire, die er een gedicht aan wijdde,
was dit het bewijs dat we niet onderworpen zijn
aan een goddelijke voorzienigheid. Wij nietige
mensen zijn overgeleverd aan de genade van
onbeheersbare geologische processen.
Misschien is dat beeld inmiddels aan herziening toe. Zo nietig is de mensheid niet meer, nu
we het klimaat actief beïnvloeden. We kunnen
ons nog altijd niet onttrekken aan de spelingen
van het lot, maar we zorgen er wel zelf voor dat
de kansverdeling steeds ongunstiger wordt.
Daar kun je als wetenschapper prima voor
waarschuwen, zonder in te boeten aan geloofwaardigheid, vindt Vellinga. Dus zegt hij niet:
‘De brand in Fort McMurray is een onmiddellijk gevolg van klimaatverandering.’ Maar wel:
‘De kans op dit soort rampen is onmiskenbaar
groter geworden.’ Het is logisch dat premier
Trudeau die boodschap niet uitdraagt, weet
Vellinga: ‘Politici willen op zo’n moment troost
bieden. Het is aan wetenschappers om erop te
wijzen dat dit soort incidenten in de toekomst
vaker voor gaan komen. Het klinkt hard: de
teerzandindustrie draagt bij aan het probleem
waar ze nu zelf het slachtoffer van wordt, maar
feitelijk is dat natuurlijk wel zo.’
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Het einde van het rode continent

De nieuwe CEOcratie
Wat is er nog over van de linkse regeringen die aan het begin van deze eeuw
aantraden in Zuid-Amerika? Er is sprake van een ‘sociale revanche’. De macht
en het geld moeten weer terug naar de rechtse elite. door Cees Zoon

OM IN ÉÉN KLAP aan alle speculaties een eind
te maken liet de Braziliaanse interim-president
Michel Temer zich fotograferen te midden van
zijn nieuwe ministersclub: een club van louter
blanke mannen, de meeste grijzend. We hebben
het voor elkaar, was de boodschap. Het old boys
network is terug aan de macht.
Direct na het afzetten van Dilma Rousseff
ontvingen correspondenten in heel Latijns-
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Amerika een juichende e-mail van de Febraban,
de Braziliaanse Federatie van Banken, die verrukt is over het einde van de linkse nachtmerrie
en een zonnige toekomst voor het land ziet.
Sterke man van de nieuwe regering is minister van Financiën Henrique Meirelles, de neoliberale bankier van de BankBoston, die bij de
Centrale Bank plaats inruimde voor zijn vriend
Ilan Goldfajn, chef-econoom van de Itaú Unibanco. Veelzeggend is ook de benoeming van
de minister van Landbouw, Blairo Maggi, de
‘koning van de soja’, de grootste sojaproducent
in de wereld, die herhaaldelijk stukken van de
Amazone heeft laten platbranden om zijn imperium uit te breiden.
De Inter-Amerikaanse Commissie voor de
Mensenrechten heeft zijn diepe bezorgdheid
uitgesproken over de beslissing van Temer om
geen vrouwen of zwarten in zijn regering op te
nemen. En over het opheffen van het ministerie
van Vrouwen, Rassengelijkheid en Mensenrechten. Dat is voortaan een staatssecretariaat dat
valt onder Justitie. Met als nieuwe baas minister Alexandre de Moraes, die over de pro-Rousseff-demonstranten bij de Senaat zei dat ze ‘te
werk gaan als een guerrilla. Ze moeten geïdentificeerd worden en behandeld als criminelen.’
De Moraes liet als secretaris van Openbare
Veiligheid in São Paulo demonstraties met grof
geweld onderdrukken. In 2015 was onder zijn
bewind de politie van São Paulo verantwoordelijk voor één op elke vier moorden in de stad.
De verdedigers van de laatste militaire dictaturen in Argentinië en Brazilië komen ook weer
uit hun holen. Op de regering in Buenos Aires
wordt druk uitgeoefend om een einde te maken
aan de processen tegen de schenders van de
mensenrechten en alle veroordeelde militairen
vrij te laten dan wel huisarrest te geven.
Bij het afzettingsdebat in het Huis van Afgevaardigden in Brasilia droeg een van de parlementariërs vanaf het spreekgestoelte zijn stem
op aan de militair die Dilma Rousseff tijdens
de dictatuur had gemarteld. De nieuwe minister van Veiligheid is generaal Sergio Westpha-

De grondtroepen van de linkse
leiders hebben zich evenzeer
als struikrovers gedragen
als hun rechtse opponenten

len Etchegoyen, een fel tegenstander
van het ‘pathetische’ onderzoek door de
Nationale Waarheidscommissie naar
misdaden gepleegd tijdens de militaire
dictatuur. Een opstelling die mogelijk te
verklaren is door het feit dat zijn vader
generaal Leo Guedes Etchegoyen een
van de verantwoordelijken was voor de
mensenrechtenschendingen destijds.
DE LINKSE PARTIJEN die rond de eeuwwisseling in vrijwel heel Zuid-Amerika
aan de macht kwamen, zouden, in de
woorden van de Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula, de ethiek terugbrengen in de politiek en de corruptie
uitroeien. Dat is dus een zeperd geworden. De door Lula mede opgerichte
Arbeiderspartij (PT), die zich aanprees
als ‘het ethische geweten van de Braziliaanse politiek’, had zich al tijdens zijn
eerste termijn zo te kijk gezet dat zelfs
een impeachment voor de voormalige
vakbondsleider dreigde. Tientallen parlementsleden van zijn partij werden vervolgd
wegens corruptie, ministers traden af, zelfs zijn
rechterhand José Dirceu moest eraan geloven:
vorige week werd hij tot 25 jaar veroordeeld.
Natuurlijk wordt nu gezegd dat de linkse
regeringen de meest corrupte zijn in de geschiedenis van Latijns-Amerika. Wat absolute onzin
is. Ook in dit opzicht schiet het geheugen te kort:
je zou kunnen zeggen dat de zittende regering
doorgaans de meest corrupte is. Maar de destijds
nieuwe linkse leiders kan op z’n minst verweten
worden dat zij van hun anticorruptiebeloften
weinig hebben waargemaakt en dat hun grondtroepen zich evenzeer als struikrovers hebben
gedragen als hun rechtse opponenten. ‘Een arm
politicus is een slecht politicus’, zei Hank González al. González was een van de meest corrupte
politici in de geschiedenis van Mexico.
MARIO TAMA/GETTY IMAGES

‘VAMOS HACIA 2001’ staat er op muren in Buenos Aires: ‘We gaan op weg naar 2001’. Oftewel
naar een nieuw failliet. Veel winkels hebben hun
deuren al moeten sluiten, ze kunnen het hoofd
niet boven water houden door de enorme tariefsverhogingen. Tientallen universiteiten en ziekenhuizen zijn in staking omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. De regering van
de in december aangetreden president Mauricio
Macri verhoogde in een oogwenk de tarieven
van water, gas, licht en openbaar vervoer met
gemiddeld tweehonderd procent. Benzine werd
dertig procent duurder. Ruim tweehonderd
duizend mensen zijn hun baan kwijt. Macri
noemt het de noodzakelijke sinceramiento, ‘vereerlijking’ van de economie. Subsidies op noodzakelijke levensvoorzieningen beschouwt hij
als linkse onzin en werden daarom afgeschaft.
De nieuwe officiële ideologie in Argentinië: de
maatschappij is als een supermarkt. Je kunt niet
meer in je karretje gooien dan je kunt betalen.
Mensen moeten kiezen tussen benzine tanken
of nieuwe kleren kopen. Simpel toch?
Minister van Energie en Mijnbouw Juan
José Aranguren, die de benzineprijs verhoogde,
besloot voortaan gas van Chili te kopen, hoewel het gas van Bolivia dat tot nu werd geïmporteerd goedkoper is. De grote winnaar van
deze verschuiving is Shell: tot hij eind vorig jaar
minister werd was Aranguren ceo van Shell in
Argentinië, en nog altijd is hij aandeelhouder.
De vorige presidenten Néstor en Cristina Kirchner leefden op voet van oorlog met de machtige
oliemaatschappij. Dit is de wraak.
De ceo van een van de grootste autobedrijven van Argentinië is nu minister van Transport. De ceo van General Motors Argentina
is benoemd tot directeur van het staatsbedrijf
Aerolineas Argentinas. De oppositie spreekt
schertsend van de nieuwe CEOcratie: president
Macri heeft mensen benoemd op plekken waar
ze hun voormalige werkgevers het best kunnen
bedienen. Ze doen niet eens meer hun best zich
te vermommen als politici.

VOLGENDE WEEK mag Peru een nieuwe president kiezen. De opties zijn niet vrolijk stemmend. Het wordt óf de dochter van ex-dictator
Alberto Fujimori (1990-2000), die vooral zal
luisteren naar haar vader die tot 25 jaar is veroordeeld onder meer wegens schendingen van
de mensenrechten, óf het nationale boegbeeld
van het neoliberalisme, Pedro Pablo Kuczynski.
De vertrekkende president Ollanta Humala
werd vier jaar geleden gekozen als de kampioen
van links, maar schoof al snel op naar rechts.

Rio de Janeiro, Brazilië, 22 mei. Kunstenaars hebben het gebouw van het ministerie van Cultuur, gesloten door interim-president Michel Temer, bezet

Afgeschilderd als links gevaar en cryptocommunist ontpopte hij zich tot een liberaal. Humala
had vooral gewonnen omdat zijn tegenstandster
Keiko Fujimori was, de dochter van, en alle antidictatuurstemmen naar hem gingen. Zelfs de
schrijver Mario Vargas Llosa, die een ernstige
allergie heeft voor alles wat links is, voerde campagne voor Humala. Koste wat het kost moest
voorkomen worden dat de familie Fujimori
weer aan de macht kwam.
Bij de verkiezingen van volgende week zijn
de linkse kiezers gedwongen te stemmen op de
meest neoliberale kandidaat. De meeste partijen
hebben het er de afgelopen jaren bij laten zitten,
terwijl Keiko Fujimori een stevige organisatie
opbouwde. Haar kleine broertje Kenji, die geestelijk niet volwaardig zou zijn, zit al in het parlement.
Kuczynski is een investeringsbankier en een
superlobbyist binnen de internationale financiële wereld die zijn halve leven woonde en werkte
in de Verenigde Staten. Hij is een schoolvoorbeeld van de neoliberale draaideur: werken bij
de bank, dan in de regering, dan weer bij de
bank, dan weer in de regering.
Maar zelfs als Kuczynski wint zal de schaduw
van Fujimori over hem hangen: de Volksmacht
van de dictatuuraanhangers veroverde in april
de absolute meerderheid in het parlement.

IN BRAZILIË zijn ze een beetje vroeg met hun
parlementaire staatsgreep. Juni is tegenwoordig in Latijns-Amerika de coupmaand voor
het door een corrupt parlement georganiseerd
afzetten van een gekozen linkse president. In
juni 2009 moest in Honduras Manuel Zelaya
het veld ruimen, officieel door het parlement,
maar hij werd wel door militairen uit zijn paleis
gehaald en met een militair vliegtuig naar Costa
Rica afgevoerd. Ook hier was de aanleiding er
met de haren bijgesleept: Zelaya zou de grondwet hebben geschonden door een referendum
uit te schrijven over zijn mogelijke herverkiezing. Op verzoek van de Braziliaanse president
Lula boog de Veiligheidsraad zich over de coup,
maar de internationale gemeenschap liet het
snel afweten. Ach ja, Honduras.
In juni 2012 was het de beurt aan president
Fernando Lugo van Paraguay. De voormalige
bisschop, die een eind maakte aan meer dan zestig jaar partijdictatuur van de Partido Colorado,
werd afgezet in een soortgelijke procedure als
Dilma Rousseff. Argument: hij oefende zijn
functie slecht uit. Lugo, de enige linkse president
in de geschiedenis van zijn land, kreeg geen kans
zich in het parlement te verdedigen. In Brazilië
schrapte Senaatsvoorzitter Renan Calheiros het
debat voorafgaand aan de stemming over het
impeachment van Rousseff. Zonder blikken of

blozen verklaarde hij dat de volwassen democratie Brazilië niet vergeleken mocht worden
met dubieuze landjes als Honduras of Paraguay.
Maar zowel wat betreft de achtergronden als de
procedure zijn de overeenkomsten zonneklaar.
Paraguay zit sinds de parlementaire staatsgreep weer veilig in het neoliberale kamp. Maar
van alle nieuwkomers heeft president Horacio
Cartes de slechtste reputatie. Zijn veelzeggende
bijnaam luidt de ‘narco-president’. Het imperium van Cartes omvat onder meer de grootste
sigarettenfabriek van Paraguay. Hij begon met
een wisselkantoor dat uitgroeide tot een bank. In
de jaren tachtig zat hij een paar keer vast wegens
deviezenfraude waar hij miljoenen aan verdiend
zou hebben. In 2000 nam de politie een met
cocaïne en marihuana volgestouwd vliegtuig op
zijn landgoed in beslag, al beweerde hij dat een
hem onbekende piloot ongevraagd een nood
landing in zijn achtertuin had gemaakt.
De Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst verdenkt Cartes van witwassen. In april werd een
oom van hem gearresteerd wegens drugssmokkel. Hij had net twee jaar uitgezeten in Uruguay
voor hetzelfde delict. In 2001 was hij in Brazilië
veroordeeld tot zeventien jaar wegens het smokkelen van tweehonderd kilo cocaïne. Oom zat
vier jaar in de cel, maar ontsnapte toen hij in
2007 was overgebracht naar Paraguay. >
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Maar wie maalt erom dat de president een crimineel is wanneer hij de neoliberale filosofie
genereus uitdraagt? ‘Paraguay is als een gewillige mooie vrouw waarmee jullie kunnen doen
wat jullie willen’, beloofde hij de buitenlandse
investeerders bij zijn ambtsaanvaarding. ‘Jullie
kunnen bijna alle winst mee naar huis nemen,
de belastingen die jullie moeten betalen zijn
minimaal, en bovenal, jullie zullen geen last
hebben van vakbonden.’
WAT IS ER nog over van de linkse golf op het
Zuid-Amerikaanse continent? In Bolivia heeft
Evo Morales nog twee jaar te gaan. De eerste
indiaan die het schopte tot president beging echter de zo vaak gemaakte fout in deze contreien:
hij probeerde de grondwet te wijzigen zodat hij
voor nog een termijn kon aanblijven. Dat idee
werd bij referendum verworpen. Omdat links
op het eerste gezicht geen opvolger heeft, zal
het Boliviaanse experiment na zijn afscheid wel
spaak lopen.
In Ecuador houdt Rafael Correa het nog vol.
En in Chili kwam Michelle Bachelet, na vier
jaar neoliberalisme van Sebastián Piñera, de
rijkste man van het land, terug met de meest
sociaal-democratische variant van het rode continent.
Venezuela was onder Hugo Chávez al een
verhaal apart en is dat nog altijd. De incapabele
malloot Nicolás Maduro heeft het land naar de
afgrond geleid en zijn dagen lijken geteld, zeker
nu de oppositie een parlementaire meerderheid
heeft verworven.
Alleen het kleine Uruguay blijft het goede
voorbeeld geven, in veel opzichten. Om te beginnen natuurlijk in de persoon van José Mújica,
die op het continent Lula afloste als troetelbeer
van links en die zijn ambtstermijn smetteloos
doorkwam. Daarna mocht hij het stokje teruggeven aan zijn linkse voorganger, de oncoloog
Tabaré Vázquez. Uruguay verbeterde de sociale
wetgeving, legaliseerde de wiet en draait nu vrijwel geheel op groene energie. De broer van de
president maakte het kleine land zelfs voetbalkampioen van Zuid-Amerika.
Bij de terugkeer van het neoliberalisme
hebben de media een sleutelrol gespeeld, met
name de dominante mediaconcerns in handen
van de economische elite. In Latijns-Amerika
wordt gesproken over de ‘bende van vijf ’: Televisa (Mexico), O Globo (Brazilië), El Mercurio
(Chili), Grupo Cisneros (Venezuela) en Grupo
Clarín (Argentinië). Zij hebben de voornaamste
tv-zenders en kranten in handen en zijn eerder
politieke partijen dan berichtgevers. Niet toevallig waren hun kranten en tv-zenders ook de
spreekbuizen van de militaire dictaturen in de
tweede heft van de vorige eeuw.
Deze media informeren niet, maar voeren
politieke campagnes. O Globo waarschuwde in
2002 al voor de hel en verdoemenis die Lula
zou brengen, maar desondanks won Lula de
verkiezingen. De organisatie Reporters without
Borders schreef enkele weken geleden: ‘Op nauwelijks verhulde wijze hebben de belangrijk-

ste nationale media het publiek opgeroepen te
helpen om president Dilma Rousseff ten val te
brengen. De journalisten die voor deze media
groepen werken zijn duidelijk onderworpen aan
de invloed van privé- en partijbelangen en deze
continue belangenconflicten zijn duidelijk heel
ondermijnend voor de kwaliteit van hun verslaggeving.’
In Argentinië trok naast het machtige concern Clarín ook de krant La Nación jarenlang
ten strijde tegen de regeringen van Néstor en
Cristina Kirchner. Francisco Cabrera mocht de
beloning in ontvangst nemen: president Macri
heeft de ex-directeur van La Nación benoemd
tot minister van Productiviteit.
HET BEKENDE neoliberale rijtje van ‘overbodige’ uitgaven ligt in Zuid-Amerika inmiddels
weer op tafel: gezondheidszorg, onderwijs, sociale woningbouw, cultuur. In Brazilië gaat de
gezondheidszorg op de schop. In het Eenheidsgezondheidssysteem, zeg maar het ziekenfonds,
zal stevig gesneden worden. Niet zo gek als je

We privatiseren alles
wat mogelijk is, kondigt
de nieuwe Braziliaanse
president Michel Temer aan
weet dat de nieuwe minister Ricardo Barros is:
de man wiens campagne om in het parlement
gekozen te worden werd gefinancierd door de
particuliere zorgverzekeraars wier polissen in
Brazilië slechts een heel kleine minderheid kan
betalen. Ook wordt het programma Bolsa Familia opnieuw ‘geëvalueerd’, een anti-armoedeprogramma waarvan vijftig miljoen Brazilianen
profiteren en dat ertoe heeft geleid dat het land
is verdwenen van de ‘hongerkaart’ van de Verenigde Naties. De gratis toegang tot de openbare
universiteiten wordt afgeschaft. Het ministerie
van Cultuur is per decreet opgeheven.
Wat in Brazilië voor de deur staat, en ook in
Argentinië, is de ‘sociale revanche’, in de woorden van de linkse socioloog Emir Sader. Niet
alleen alle macht maar ook alle centen moeten
weer terug naar de elite. We gaan weer lekker
privatiseren, zegt de Argentijnse president Mauricio Macri. We privatiseren alles wat mogelijk
is, kondigt de nieuwe Braziliaanse president
Michel Temer aan. De protesten hiertegen
vormden rond de eeuwwisseling de kiem van
de opkomst van links. Om te beginnen met de
privatisering van het drinkwater, in de geest van
de ceo van Nestlé, die zei: ‘Water is geen mensenrecht.’ Niemand heeft recht op gratis water.
Water moet je kopen. Van Nestlé bijvoorbeeld.
Het geheugen heeft een beperkte spanningsboog. Net als Néstor Kirchner in Argentinië
ontving Luiz Ignácio Lula in 2002 van zijn voorganger een diepe economische crisis, een krankzinnige buitenlandse schuld en een even krank-

zinnige sociale ongelijkheid. Lula kocht het imf
en de Wereldbank uit. Hij betaalde de schulden en verzocht ze vervolgens op te hoepelen.
In Argentinië deed Néstor Kirchner hetzelfde.
Maar Lula waarschuwde al ten tijde van de kredietcrisis van 2008: ‘De ontwikkelingslanden
lopen het risico slachtoffer te worden van een
financiële crisis die is veroorzaakt door de rijke
landen. Het is ontoelaatbaar dat wij moeten
betalen voor het onverantwoordelijke gedrag
van speculanten die van de wereld een casino
hebben gemaakt, terwijl zij ons voorschreven
hoe wij onze landen moeten regeren.’
De kredietcrisis was waarschijnlijk wel het
beginpunt van de neergang van de linkse successen in Zuid-Amerika. Niet in de laatste plaats
omdat de grondstoffenprijzen gingen dalen.
Toen ook China in de problemen raakte was de
economische crisis in Latijns-Amerika een feit.
Tijdens de roemruchte Top der Amerika’s
in Mar del Plata in 2005 veegden de nieuwe
linkse leiders het vrijhandelsverdrag van Alaska
tot Vuurland, waarmee de Amerikaanse president George W. Bush was gekomen, van tafel.
Onder aanvoering van Lula en Néstor Kirchner
werd het zwaartepunt verlegd naar de regionale
integratie, binnen het handelsblok Mercosur.
Die keuze wordt nu teruggedraaid. Alfonso
Prat-Gay, de nieuwe minister van Economie in
Argentinië, noemde de politieke ‘verandering’ in
Brazilië ‘een goede gelegenheid om Mercosur te
hergrondvesten’.
Ook de net benoemde Braziliaanse minister
van Buitenlandse Zaken José Serra is een verklaard tegenstander van Mercosur. Het moet
afgelopen zijn met regionale sentimenten, de
buitenlandse politiek wordt voortaan gericht
op de economische belangen. Serra is een van
de voormalige electorale verliezers die met het
afzetten van Rousseff aan de macht zijn gekomen. Als kandidaat van de rechtse psdb verloor
hij bij de presidentsverkiezingen in 2002 van
Lula en in 2010 van Dilma Rousseff.
HET GEHEUGEN IS, zoals gezegd, zwak. De complete ineenstorting van Argentinië in 2001 was
onder meer het gevolg van het socialiseren van
de schulden van privé-ondernemingen en de
eindeloos groeiende reeks leningen tegen steeds
hogere rentes door het imf.
Macri’s voorgangers sloten een overeenkomst
met het grootste deel van de schuldeisers, maar
weigerden de hedgefondsen te betalen die voor
een prik schuldpapieren hadden opgekocht
en nu de volle mep van Argentinië eisten. Om
die reden kon het land niet meer terecht op de
kapitaalmarkten. Een van de eerste dingen die
Macri deed was een akkoord sluiten met de
Amerikaanse gierfondsen voor 4,3 miljard euro.
Vervolgens leende hij vijf miljard bij een aantal banken in Wall Street om die deal te betalen. Zo kennen we Argentinië weer. Het land
begint vrolijk aan het opbouwen van een nieuwe
schuld. Dat is waarschijnlijk wat de onbekende
hand bedoelde toen hij op de muur in Buenos
Aires schreef: ‘We gaan op weg naar 2001’.
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Mensensmokkel in de jaren dertig

Een jaarinkomen
voor één jood

THEO BERLINER, een 42-jarige jood uit Keulen,
steekt op 21 maart 1940 op het politiebureau
van Heerlen met een zakmes in zijn hartstreek.
‘Ik ben liever dood, dan nog een dag te leven
in Duitsland. Ik die een arme gevluchte jood
ben, doe een beroep op u dat gij alles als mens
en beambte zult doen, dat ik naar Bolivia zal
kunnen vertrekken’, citeert een agent hem in
zijn proces-verbaal. Berliner houdt zich bewusteloos en wordt met spoed naar een ziekenhuis
gebracht. Een arts stelt vast dat de wond weinig
voorstelt. De volgende dag wordt hij uitgezet.
Berliners vlucht uit nazi-Duitsland zit in
doos 319 van het archief van het gerechtshof
in Den Bosch. Het wordt bewaard bij het ook
in Den Bosch gevestigde Brabants Historische
Informatiecentrum dat begin januari de lijst van
archieven verspreidt die openbaar zijn geworden. De inhoud van doos 319 wordt omschreven met ‘correspondentie joodse vluchtelingen’.
Het is adembenemende correspondentie, blijkt
wanneer ik de stapel papier met moeite uit de
iets te kleine doos heb getrokken. Ik zie politieverhoren van gevluchte joden en van mensensmokkelaars, smeekbedes van joden om te
mogen blijven, circulaires, brieven van en aan de
minister van Justitie, instructies voor de grensbewaking. Op alle stukken staat ‘geheim’ of
‘zeer geheim’. Bijna bovenaan ligt de politiefoto
van Julius Theophile Kempin, 1.70 meter lang,
schoenmaat 42, ‘gedeeltelijk kaalhoofdig’.
Juul Kempin runt een café en schoen
makerij aan de Heerenweg 66 in Heerleheide.
De exploitanten komen en gaan, de verdiensten
zijn schraal. Het pand staat in 2016 ook weer
te koop, nu als De Malle Babbel. Op 21 maart
1940, zeven weken voor de Duitse inval, treffen
de agenten Jan Jongen en Marinus de Kruyff
om half drie in de middag in het café vijf joodse
vluchtelingen aan. De politie houdt de kroeg al
een paar weken in de gaten. Agent Jongen achtervolgt een man die op blote voeten het dak op
vlucht. Hij blijkt de maat van ‘jodensmokkelaar’
Kempin te zijn. De vluchtelingen worden nog
dezelfde dag terug naar Duitsland geleid.
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Theo Berliner heeft in 1931 de Keulense schoenenzaak van zijn vader overgenomen. De winkel
aan de Alexianerstraße is niet veel later gesloten
door de nazi’s, bij een baas werken is onmogelijk
gemaakt. Zijn hoogzwangere vrouw Meta is met
zoontje Isaak een paar maanden terug naar Antwerpen gesmokkeld voor tweehonderd mark.
Zus Auguste en broer Isidor zijn in Amsterdam
terechtgekomen. Theo tegen de politie: ‘Mijn
broer heeft voor mij driehonderd dollar gestort
opdat mijn gezin naar Bolivia kan emigreren.’
Over de smokkeltocht vertelt Berliner niet
veel. Hij is door de vriend van Kempin in Keulen opgehaald en in het donker over modderige
landweggetjes naar Nederland gebracht.
Een paar dagen na de uitzetting van Theo
Berliner krijgt procureur-generaal Speyart van
Woerden in Den Bosch een brief van Isidor Berliner uit Amsterdam die een klemmend beroep
doet om zijn broer vrij te laten en door te laten
reizen naar Bolivia. ‘Ik sta er borg voor dat mijn
broeder niemand financieel te laste zal komen,
ik betaal alles. Ten bewijze hiervan dient dat ik
belasting betaal over een vermogen van 24.000
gulden.’ Het verzoek komt te laat.

Flecken laat de joden vóór
binnen en stuurt hen door de
achtertuin die grenst aan de
Kokelestraat Nederland in
Het vervolg vertelt een nichtje van Theo in het
boek Auf einmal sind sie weggemacht: Lebensbilder Arolser Juden im 20. Jahrhundert. Berliner wordt na een korte gevangenschap vrijgelaten, weet Shanghai te bereiken en vestigt zich
na de oorlog evenals zijn broer in New York,
waar hij in 1988 overlijdt. Echtgenote Meta en
zijn zoontjes Isaak en Felix heeft hij nooit meer
gezien. Zij worden door de nazi’s in 1943 omgebracht in Auschwitz.
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Nederlandse mensensmokkelaars beleefden gouden
tijden nadat in 1938 nieuwe joodse vluchtelingen
ongewenst waren geworden. Smokkelaars brachten
voor grof geld een paar duizend joden de Duitse grens
over. Onthutsende praktijken. door Ton de Jong

Juul Kempin krijgt een verblijfsverbod voor de
grensstreek. Hij wordt op 3 april door de politie naar Eindhoven gebracht en mag in oktober
1940 terug naar Heerlen. Zijn vrouw doet in
die tijd het café, voor de schoenmakerij wordt
iemand ingehuurd. Kempin overlijdt in 1988.
DOOS 319 is achtergelaten door baron E.L.M.H.
Speyart van Woerden, procureur-generaal van
het hof en tevens hoofd van de politie in Zuid-
Nederland. Het is een fractie van het omvangrijke archief dat door hem is gevormd en later
bijna geheel is vernietigd. De Nijmeegse historicus Jan Brauer heeft onlangs doos 319 ook
gezien en gebruikt de stukken bij zijn landelijk
promotieonderzoek naar de oplopende spanningen in het grensgebied in de jaren dertig.
Enkele regionale onderzoekers hebben terloops
aandacht besteed aan de smokkel van joden:
een paar pagina’s in lijvige studies over de jodenvervolging tijdens de bezetting.
‘Speyart van Woerden is de enige procureur-generaal van wie dergelijk materiaal
bewaard is gebleven’, zegt Brauer. ‘Het is een
waardevolle verzameling van vlucht- en smokkelverhalen afgewisseld met beleidsstukken, die
samen een goed beeld schetsen van wat zich bij

bij de grens overgedragen aan de Duitse politie.
Het is niet de eerste
en de laatste keer dat de
veertigjarige Willy Flecken joden smokkelt. Zijn
huis aan de Nieuwstraat
in Kerkrade ligt op een
uitgelezen plek. De rijksgrens loopt midden over
de straat, de overkant is Duitsland. Een hek
staat er nog niet, dat komt een paar maanden
later. Volgens wachtmeester Den Brok is het
zo gegaan, en niet alleen op die achtste maart:
Flecken laat de joden vóór binnen en stuurt hen
door de achtertuin die grenst aan de Kokelestraat Nederland in. ‘De joden stonden voor mijn
deur. Ik heb hen uit menslievendheid in mijn
woning opgenomen’, verklaart de in Mariadorf
geboren mijnwerker in het proces-verbaal. Dat
gaat er bij de wachtmeester niet in. ‘De troep die
bij Flecken die nacht over de grens is gekomen,
bestond uit ongeveer twintig personen. Ik vermoed dan ook ernstig dat de zeven in de woning
van Flecken de rest was van den troep, terwijl
de anderen reeds door waren.’ De jodensmokkelaar staat volgens hem ongunstig bekend en
heeft niet veel te besteden. Hij heeft drie kleine
kinderen en werkt voor 15,60 gulden per week
in de Duitse mijn Carolus Magnus.
Op 15 maart vraagt de politie van Kerkrade
baron Speyart van Woerden toestemming om
Willy Flecken uit het grensgebied te verwijderen.
Veertien dagen later wordt hij in Eindhoven uit
de trein gezet. Hij neemt de volgende trein terug
naar Kerkrade. De argwanende wachtmeester
Den Brok ziet nog dezelfde avond dat hij vanaf
zijn huis de grens overPolitiefoto’s van
steekt. De Nederlandse
(van links naar rechts)
politie is het spoor bijsJuul Kempin,
ter tot Duitse collega’s
Frits van Aarssen (34)
en Jan Jansen (33)
brieven doorspelen die
Flecken heeft gestuurd
aan joden die later tijdens hun vlucht zijn gearresteerd. Zo biedt hij
voor vijfhonderd mark zijn diensten aan de Pool
H. Jungleib aan. Zij zullen elkaar ontmoeten op
het station van Keulen. Flecken is te herkennen
aan een ‘kleiner Tannenzweig in Knopfloch’, een
dennentakje in een knoopsgat. Geen bagage
meebrengen, gebiedt Flecken vet onderstreept
in de brief. Jungleib volgt de aanwijzingen stipt
op, maar wordt bij het betreden van het station
gearresteerd. Over zijn lot is niets bekend.
Na ontvangst van de tweede brief wordt
‘smokkelaarjager’ Machiel Erasmus van de
rijksrecherche op de zaak gezet. Hij verhoort
in Antwerpen Elisa Nadel en haar verloofde uit
Hanusowice (Tsjechië). Zij zijn met de afgesproken 1460 mark van Wenen naar Keulen gekomen, waar ‘Judensmuggler’ Flecken treinkaartjes voor hen koopt naar Aken. Vandaar zouden
ze door hem persoonlijk naar Kerkrade worden
gebracht. In Keulen zien zij hem in een taxi
stappen. In het stationsrestaurant komt meteen
de Gestapo op hen af. De twee worden weer vrijDe aanloop naar de
Tweede Wereldoorlog.
Duitsers graven
kuilen en gaten voor
de prikkeldraadafscheiding langs de
Nederlands-Duitse
grens, links Nederland,
rechts Duitsland,
Kerkrade, januari 1939

de grens precies afspeelde. In de politiearchieven van grotere grensplaatsen zit versnipperd
ook wel wat over mensensmokkel. Voor persoonsdossiers moet je naar het 76 meter lange
archief van de Rijksvreemdelingendienst bij het
Nationaal Archief. Het vult elkaar aan.’ Brauer
moet nog het omvangrijke Geheim Archief van
het ministerie van Justitie (Nationaal Archief )
doorspitten. Dat heb ik ook gedaan. De stukken
daarin over jodensmokkel vormen opgeteld nog

geen kwart van doos 319, waarin ruim dertig
zaken zitten.
Zeven joden, vier mannen en drie vrouwen,
schrikken zich een hoedje van de deurbel. De
man die hen gisteravond – 8 maart 1939 – in
een hevige sneeuwbui over de Duitse grens heeft
geloodst snauwt dat zij zich in een zijkamer
moeten verstoppen. Een paar tellen later staan
de marechaussees Den Brok en Hofman voor de
ineengedoken joden. Twee uur verder worden ze
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De opmerkingen van baron E.L.M.H. Speyart
van Woerden (1890-1986) in de kantlijn van de
circulaires en processen-verbaal zijn zakelijk
en verraden geen emotie. Wat was hij voor
een man en waarom liet hij juist dit dossier
achter? Historicus Johan van Merrienboer
noemt hem in een korte biografie een formele,
autoritaire, intelligente en onkreukbare
man. ‘Hij was fel anticommunist, maar
keerde zich even fel tegen de nationaalsocialistische agitatie in Zuid-Nederland.’
Uit de nagelaten stukken blijkt dat hij scherp
optrad tegen activiteiten van Duitse nazi’s en
brutaal recherchewerk van de Gestapo in de
Nederlandse grensstreek.
Eind januari 1941 werd hij opgepakt en
als gijzelaar naar het concentratiekamp
Buchenwald gebracht. Later kwam hij terecht
in het gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel,
waar hij een sociaal fonds beheerde en kinderen
van medegijzelaars aan onderduikadressen
hielp. Verkleed als pater lukte het hem op
8 september 1944 te ontsnappen en onder te
duiken.
Hij bleef tot het najaar van 1940 in functie.
Na de oorlog kreeg hij het procureurschap
terug. Dat ging niet zonder slag en stoot. Hij
werd door het voormalige verzet op de korrel
genomen omdat hij de zuivering over wilde
laten aan professionals, niet aan zelfbenoemde
‘rechters’ uit het verzet. Speyart van Woerden
moest zich verdedigen, wellicht heeft hij toen de
vooroorlogse stukken over joodse vluchtelingen
verzameld. Hij overleed in 1986 – als vrijgezel
– vereenzaamd in Breda zonder archief of
memoires na te laten.
Jan Brauer komt de procureur-generaal
veelvuldig tegen bij zijn promotieonderzoek
naar de oplopende spanningen in de grensstreek
in de jaren dertig. ‘Speyart van Woerden was
jong en gretig, zich terdege bewust van zijn
sturende rol. Hij stelde paal en perk aan de
samenwerking met de Duitse politie en gaf
een instructie over het uitsteken van de Duitse
hakenkruisvlag.’ Ook Brauer kan slechts raden
naar zijn persoonlijke standpunten. Uit het
dossier rijst het beeld van de formele jurist
die het strenge beleid van ‘zijn’ minister strikt
uitvoerde en zich met hem drukker maakte over
de handhaving van de regels dan over het lot van
de joden.
Op 24 augustus 1938 licht Speyart van
Woerden zijn minister in over de verdenking ‘dat
er joodsche vluchtelingencomités zijn die de
clandestiene binnenkomst van geloofsgenoten
in de hand werken’. Dit lijkt hem moeilijk
verenigbaar met de welwillende houding van de
minister tegenover de comités. De procureurgeneraal entameert een diepgaand onderzoek
dat echter geen smokkelpraktijken aantoont.
Hier manifesteert Speyart van Woerden zich
niet alleen als ogen en oren van de minister in de
zuidelijke provincies maar ook als aangever van
nieuwe maatregelen.
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Ogen en oren van
minister Goseling

Procureur-generaal Speyart van Woerden (midden) spreekt E. Diekhoff toe, de scheidende
districtscommandant van de Rijksveldwacht. Mei 1936 in het Paleis van Justitie te Den Bosch

gelaten en slagen erin om zonder geld in Antwerpen te komen.
Tijdens zijn verbod om in de Nederlandse
grensstreek te komen woont Flecken in Duitsland. Smeekbrieven van zijn vrouw aan koningin Wilhelmina en prinses Juliana om het
verbod op te heffen helpen niet. Hij blijft ongewenst persoon tot eind 1940.
IN DE JAREN DERTIG zijn tussen de veertig- en
vijftigduizend joden naar Nederland gevlucht.
Tweederde bleef, eenderde wist weg te komen
naar veilige landen. In mei 1940 bevonden zich
waarschijnlijk nog dertigduizend joodse vluchtelingen in Nederland. De meesten kwamen om
in een concentratie- of vernietigingskamp. Tot
1938 werden vluchtelingen mondjesmaat toegelaten als ze papieren hadden en in hun onderhoud konden voorzien, maar op 7 mei gingen
de grenzen dicht. ‘Een vluchteling zal voortaan
als een ongewenst element voor de Nederlandse
maatschappij en derhalve als een ongewenste
vreemdeling te beschouwen zijn, die derhalve
aan de grens geweerd en, binnenslands aangetroffen, over de grens gebracht zal moeten worden’, schreef minister Goseling in zijn nu vaak
geciteerde circulaire. Er werd toen geen politiek
debat over gevoerd. Slechts bij uitzondering
was nog toelating mogelijk. De minister gaf een
economisch argument: Nederland in crisis kon
een grote vluchtelingenstroom niet aan. Andere
buurlanden van Duitsland deden hetzelfde.
Onder druk van de publieke opinie besloot de
regering later de deur alsnog op een kier te zetten voor ernstige gevallen, of kinderen bijvoorbeeld. De circulaire van mei 1938 markeert de
langzaam toegenomen spanning aan de grens.

Het dagelijks woon-werkverkeer, de handel en
de vertrouwde sociale contacten werden overschaduwd door de politieke realiteit: vluchtelingen, nazipropaganda en -spionage, verzetsacties
van Duitse linkse emigranten. ‘De grensbewoners zaten er met hun neus bovenop’, aldus Jan
Brauer.
Na de Rijksdagbrand in 1933 was de stroom
joodse vluchtelingen geleidelijk op gang gekomen. Zij werden eerst ‘vreemdelingen’ genoemd,
want ‘vluchteling’ was een impliciete beschuldiging aan Duitsland, een belangrijke handels
partner van Nederland. Joodse gezinnen in de
grensstreek namen Duitse kennissen op die net
over de grens woonden. Joden die daar geen
relaties hadden, vestigden zich in de grote steden, vooral in Amsterdam. ‘In Limburg verdubbelde het aantal joden van zevenhonderd naar
1400 in de jaren dertig’, vertelt Jan Brauer. ‘De
Duitsers vonden het prima dat de joden gingen.
Het Reich moest “Judenfrei” gemaakt worden,
het liefst door een “Auswanderung”, maar dan
wel zonder geld of aandelen mee te nemen. Wie
daarmee gepakt werd aan de grens werd afgevoerd naar een kamp.’
Jan Jansen (33) en Frits van Aarssen (34)
vullen in 1939 hun zakken met de smokkel van
tientallen joden. Het duo uit Blerick bij Venlo
loopt tegen de lamp wanneer in november van
dat jaar het ‘transport’ van Oskar Goldberg
(56 jaar) mislukt. Hij was jarenlang het joodse
hoofd van de gemeentelijke belastingdienst van
Bremen. Zijn rooms-katholieke vrouw en dochter blijven achter, zij overleven de oorlog. Een
paar honderd meter voor de grens laten Jansen en Van Aarssen hem in een donker bos in
de steek wanneer de Duitse grenspolitie nadert.

Voordat Goldberg wordt afgevoerd naar kamp
Sachsenhausen, waar hij een paar maanden
later na zware mishandelingen overlijdt, legt hij
bij de Gestapo een uitvoerige verklaring af.
Het spoor leidt naar Amsterdam waar de
politie een tiental door Jansen en Van Aarssen
gesmokkelde joden hoort. Zij zetten het duo
neer als schoften die woekerprijzen vragen en
bruut sieraden opeisen. Vader Bernard Jansen
doet ook mee. Wilhelm Guttmann (61): ‘Ik werd
door de vader van Jansen een week vastgehouden omdat hij meer geld wilde. Pas nadat ik hem
alles wat ik bij me had, zijnde een bedrag van
vijftig dollar, een gouden dameshorloge en een
gouden ketting, had gegeven, werden wij door
zijn zoon weggebracht.’ Jansen staat in de regio
bekend als de ‘Witte van Wansum’. Hij komt
regelmatig met de strafrechter in aanraking.
Jansen zou Max Stern (51) de grens over
brengen voor 1800 mark. Stern tegenover de
politie: ‘Tijdens de overbrenging toonde Jansen
welk een ploert hij is. Toen hij namelijk mijn
geld te pakken had, wilde hij mij eerst vóór en
daarna meteen ná het passeren van de grens uit
zijn auto trappen, hoewel ik een hevige darmbloeding had en doodziek was. Doordat ik me
verzette en dreigde te schreeuwen volvoerde hij
zijn voornemen niet en bracht mij naar Amsterdam.’ Beide smokkelaars krijgen een gebieds
verbod opgelegd.
VANAF MEI 1938 kwamen enkele duizenden
joden illegaal Nederland binnen. Zij staken zelf
de grens over of lieten zich helpen door smokkelaars, die een paar tientjes tot tweeduizend
mark vroegen, vaak het laatste geld dat zij hadden. Uit de proces-verbalen blijkt dat vijfhonderd mark normaal was. Omgerekend staat dat
nu gelijk aan 3500 euro. Ik heb maar enkele
smokkeldossiers gezien waarin niet winstbejag
maar dienstbaarheid en medemenselijkheid
het motief waren. Sally Goudsmit, oprichter
van het joods hulpcomité van Roermond, was
een van hen, ook hij kreeg een gebiedsverbod.
Beroepssmokkelaars stapten over van boter, koffie en thee op nieuwe lucratieve handel: joden.
‘Onder de smokkelaars waren relatief veel
taxichauffeurs, die zonder op te vallen van en
naar Duitsland konden rijden’, zegt Brauer.
‘Wie veel geld had, liet zich ophalen in Berlijn,
moest ergens in een bos te voet de grens oversteken terwijl de taxi via de grenspost ging, en
liet zich weer oppikken voor het laatste stuk
naar Amsterdam. Het was harde business, waar
veel mensen een graantje van meepikten. De
grens was gatenkaas. In 1939 verzucht de commandant van de marechaussee dat hij voor de
450 kilometer lange grens maar één manschap
per kilometer heeft. Hij zegt er twintig nodig te
hebben.’ Brauer kent geen exacte cijfers over de
verhouding tussen mensensmokkel en andere
manieren om illegaal binnen te komen. Mijn
schatting gaat in de richting van een paar duizend. Het gebeurde vaak in groepen; uit de dossiers blijkt dat de smokkelaars een hele tijd bezig
waren voor ze werden gepakt. Het telt snel op.

‘Dat met het smokkelen van joden grof geld
wordt verdiend en dat immoreel te werk wordt
gegaan, moge uit het verloop van deze zaak
voldoende blijken’, motiveert rijksrechercheur
Machiel Erasmus in een brief aan Speyart van
Woerden zijn gretigheid om taxi-ondernemer
Felix Palmen uit Sittard te pakken. Deze heeft
een netwerkje van tien Limburgers opgezet die
met een vrachtwagentje en zijn twee taxi’s tientallen joden smokkelen van Keulen naar Brussel
of Antwerpen. Hij vraagt er tussen de negenhonderd en 1500 mark per rit voor.
Jacob Fischer uit Limberg (D) verhaalt op
zijn Antwerpse schuilplaats aan Erasmus hoe
twee pogingen mislukten. ‘Wij moesten het
laatste stukje naar de grens door het donker
over een veldweg lopen, maar na honderd meter
zagen wij niets meer van de mensen die ons de
weg zouden wijzen. Enkele minuten later werden wij door de Gestapo aangehouden en naar
Keulen teruggebracht.’ De volgende dag herhaalt het fiasco zich, nadat extra betaald is aan
Palmen. Omdat zijn geld op is, loopt Fischer met
vrouw en kind van Keulen naar de Belgische
grens. Eenmaal in Antwerpen blijkt dat Palmen
bij de kennissen van Fischer ook nog geld heeft
losgepeuterd voor zijn ‘diensten’. Hij is nog wel
zo vriendelijk een kwitantie af te geven voor de
vijftig gulden. Palmen krijgt een gebiedsverbod.
BIJ DE PROCUREUR-GENERAAL (Nederland
telde er vijf voor evenveel ressorten) kwamen
alle lijnen van de grensconflicten en het vluchtelingenprobleem samen. ‘Omdat Nederland een
ad hoc beleid voerde, was hij de sleutelfiguur

‘Aan de grens was het beleid
inhumaan, maar eenmaal
binnen werden de illegale
vluchtelingen gedoogd’
die de lokale politie aanstuurde, de minister
adviseerde, het beleid interpreteerde en verzoeken tot verblijf op zijn bureau kreeg’, aldus
Jan Brauer. Op dat al volle bureau stapelden
zich in 1939 ook de mensensmokkelzaken op.
Met name in de Limburgse mijnstreek moeten
tientallen zich ermee hebben beziggehouden.
Naar het noorden toe werd het minder. Bleijerheide (Kerkrade) was een smokkelaarsnest. In
de Bergstraat alleen al woonden er drie. Mensensmokkel was geen strafbaar feit. De daders
kregen een bestuurlijk verblijfsverbod opgelegd
voor het bewakingsgebied dat grofweg de lijn
Vlissingen-Eindhoven-Apeldoon-Groningen
volgde. Gepakte Duitsers die hier woonden werden uitgewezen.
Bij Moerslag onder Maastricht beschiet op 14
april 1939 om tien uur ’s avonds de Nederlandse
grenswacht een zwarte auto die met grote
snelheid het stopteken negeert. De taxi wordt
bestuurd door Jan Schaufele uit Kerkrade die
vier joden van Keulen naar Antwerpen smok-

kelt. Nelly Schwarcz wordt geraakt door een
kogel en overlijdt in de auto. Haar man en twee
kleine kinderen waren al in Antwerpen, het
stoffelijk overschot van Nelly wordt afgeleverd
op hun verblijfadres. ‘Noodlottig einde van een
menschensmokkelarij’, kopt de Limburgse pers
boven het artikel dat door Speyart van Woerden
is bewaard. Schaufele wordt op zijn advies niet
vervolgd wegens dood door schuld, hij krijgt een
verblijfsverbod. De kranten uit die tijd staan
niet vol van mensensmokkel, maar als de politie
een zaak naar buiten brengt, spreekt de redactie
schande van de ‘gewetenloze praktijken’ en worden de vluchtende joden als slachtoffers gezien.
‘Aan de grens was het beleid inhumaan en
strikt, maar eenmaal binnen werden de illegale
vluchtelingen gedoogd. Zij werden, zeker na de
Kristallnacht november 1938, niet actief opgespoord en op grote schaal teruggestuurd. Plaatselijke comités van joodse organisaties hielpen
hen’, zegt Brauer. Liepen zij tegen de lamp, dan
werden de mannen ondergebracht in bewaakte
inrichtingen, vrouwen en kinderen mochten
bij joodse gezinnen wonen. Het gedoogbeleid
viel niet goed bij de onderbezette marechaussee. Districtscommandant Van Walt Meijer
schreef eind 1938 aan de procureur-generaal in
Den Bosch over de illegale joden: ‘Er uit en wel
onmiddellijk. Indien de regering hen bij aantreffen onmiddellijk uit het land verwijderde, zou
de animo om binnen te komen lang niet zo groot
zijn.’ De meeste joodse vluchtelingen reisden van
de grensstreek door naar de grote steden, ook in
België. Wie over genoeg geld beschikte, had een
veilig land als eindbestemming. Vanaf 1939 was
het moeilijk een visum te bemachtigen.
Doorreizen naar een ander land kan alleen
wanneer illegaliteit omgezet wordt in een tijdelijke verblijfsvergunning. Nederland doet dat
alleen als iemand aantoonbaar is gevlucht voor
‘direct gevaar voor lijf en leden’. Nog in 1939
wordt Duitsland niet gezien als een land dat
pertinent onveilig is voor joden.
Leo Kaufmann stapt op 9 maart van dat jaar
het hoofdbureau van politie in Amsterdam binnen. Hij is in de buurt van Nijmegen de Duitse
grens over gesmokkeld, verblijft nu in Amsterdam in de Sarphatistraat maar wil zo snel mogelijk emigreren naar Israël. De hoofdcommissaris zit met het geval in zijn maag. De 27-jarige
Kaufmann verklaart dat de Gestapo twee keer
bij hem in Duisburg aan de deur is geweest
om hem te arresteren. Hij was niet thuis. Een
andere bewoner kreeg te horen dat ‘wanneer
hij gevonden werd, hij in een concentratiekamp
zou worden opgenomen en dat niet levend meer
zou verlaten’. De commissaris vraagt advies aan
minister Carel Goseling die zijn standpunt neerlegt in een geheime brief die ook aan Speyart
van Woerden wordt gestuurd. De minister heeft
een helder standpunt: van levensgevaar hoeft
geen sprake te zijn. Vraag eerst eens inlichtingen in Duitsland, schrijft de minister. Intussen
wordt Kaufmann vastgehouden in het Huis van
Bewaring. De uitkomst zit niet in het dossier,
Kaufmann overleeft wel de holocaust.
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Onderzoek Met de Belastingdienst valt niet te communiceren

Moeilijker
kunnen we het
niet maken
Jaarlijks zijn
honderdduizenden
burgers het niet eens
met een besluit van
de Belastingdienst.
Als zij bezwaar maken
blijkt de dienst een
ondoordringbare
instantie die maar
moeilijk op haar
schreden terugkeert.
‘Ze moeten excuses
maken!’
door Sjors van Beek
beeld Gorilla
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ZE SPREKEN VAN EEN ‘WOUD VAN ELLENDE’. Al
vier jaar zijn Eric en Mieke Betgem in een hevig
gevecht verwikkeld met de Belastingdienst. Een
dag voor de rechtszaak probeert het Brabantse
echtpaar uit de doeken te doen wat er is mis
gegaan in hun dossier. Dat lukt amper, omdat ze
het zelf nog steeds niet begrijpen. ‘Probeer maar
eens inzicht te krijgen. Dat lukt niet’, zegt Eric
Betgem. ‘Het gaat over zóveel schijven. Je hopt
van plaats naar plaats, van post naar post, van
persoon naar persoon. Er is gewoon niet uit te
komen.’
Enkele feiten zijn inmiddels onomstreden. In
2011 kreeg horecaondernemer Eric een ‘ambtshalve aanslag’: zijn inkomen over 2011 was op
105.000 euro gesteld en hij moest 50.000 euro
inkomstenbelasting betalen. ‘Onzinnig. Tot 1 mei
van dat jaar zat ik in de WW. We kregen te horen
dat er geen aangifte was gedaan.’ Hun accountant
had dat echter wel gedaan, bleek na onderzoek.
Daarop werd de aanslag verminderd: nu moesten de Betgems 4500 euro betalen. De Belastingdienst legde beslag op de teruggave van hypotheekrente en ondernemers-btw om die ‘schuld’
van 4500 euro te verrekenen. Maar volgens de
Betgems moest het worden verrekend met de
persoonsgebonden aftrek die zij nog tegoed hadden van de Belastingdienst. Er volgde eenmalig
telefonisch overleg met een ‘invorderaar’. Eric
Betgem: ‘Zijn rol naast de inspecteur is me volkomen onduidelijk. We hebben er nooit een brief
over gehad, hij heeft alleen één keer gebeld.’
Uiteindelijk stelde de rechter in februari 2015
de aanslag over 2011 op nul en bepaalde het restant persoonsgebonden aftrek voor dat jaar op
9166 euro – geld dat de Betgems dus terug dienden te krijgen.
Na het vonnis kwam er een nieuwe aanslag,
nu op naam van Mieke Betgem. Opnieuw moesten ze terugbetalen, opnieuw klopte het volgens
hen niet, opnieuw gingen ze naar de rechter. Die
verwees de partijen op 24 maart naar een media
tor. ‘Nog nóóit hebben we een gesprek of een
hoorzitting bij de Belastingdienst gehad. Er valt
gewoon niet mee te communiceren. Het duurt
jaren voordat iets is rechtgezet via de rechtbank.
En dan begint het gezeik pas, want zie je geld
maar eens terug te krijgen.’
In een van de bezwaarschriften schreef Mieke

woedend: ‘Uw administratie is een puinhoop, de
gegevens zijn niet actueel. Dit is nu al de zoveelste maal dat ik door de Belastingdienst word
aangeslagen. Ik ben het spuug- en spuugzat. U
moet uw zaakjes eens op orde brengen.’
Ze kregen de afgelopen jaren brieven van zes
verschillende belastingkantoren: Eindhoven,
Tilburg, Breda, Apeldoorn, Emmen en Heerlen. Het uwv ging uit van de oorspronkelijke,
foutieve aanslag van 105.000 euro en vorderde
vanwege die hoge inkomsten WW terug. ‘Ben je
weer maanden aan het bellen en soebatten om
dát weer recht te zetten.’
Een storting van de Belastingdienst naar hen
kwam ooit terecht op een verkeerde, geblokkeerde bankrekening. Naar het geld konden ze
fluiten, de bank nam het in beslag. En Mieke
Betgem kreeg brieven met het verkeerde sofinummer. ‘Als dát al niet klopt, waar kun je dan
in godsnaam nog wel op vertrouwen?’
HET GEVECHT VAN HET ECHTPAAR Betgem is
geen uitzondering, blijkt uit onderzoek van De
Groene Amsterdammer en Reporter Radio naar
de bezwaarprocedure van de Belastingdienst.
Het is vaak uiterst lastig om een besluit van deze
almachtige instantie aan te vechten. De communicatie tussen de klagende burger en de Belastingdienst verloopt zeer moeizaam, fouten zijn
pas na veel moeite te herstellen.
Het gaat – zoals alles bij de Belastingdienst –
om grote aantallen. Per jaar komen er ruim elf
miljoen aangiftes inkomstenbelasting binnen.
Er worden jaarlijks 75 miljoen aanslagen opgelegd en vijftien miljoen telefoontjes beantwoord.
Per werkdag wordt één miljard euro aan belastingen geïnd. Daarbij worden er per jaar nog
eens 7,4 miljoen beslissingen genomen over de
zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag
en het kindgebonden budget. Ongeveer zes miljoen huishoudens ontvangen één of meer toeslagen die in de helft van de gevallen achteraf
gecorrigeerd moeten worden.
In 2015 kwamen er 678.000 bezwaarschriften binnen, blijkt uit de halfjaarrapportages van
de dienst. Een jaar eerder waren het er bijna
650.000. Zo’n negentig procent daarvan gaat
over de belastingen en tien procent over de toeslagen.

Dat niet elke burger blij
is met de bejegening door
de fiscus mag ook blijken
uit het aantal ingediende
klachten: zo’n vijftienduizend per jaar. De
Nationale Ombudsman
heeft er de handen aan
vol: tussen 2006 en 2014
werden daar 9104 klachten ingediend alleen al
over de toeslagen. In 2014
waren er volgens de Raad
voor de Rechtspraak zo’n
elfduizend
rechtszaken
over ‘rijksbelastingen’, waarbij de Belastingdienst partij was.
De Belastingdienst zelf komt slechts
tot 4800 zaken, deze discrepantie valt niet
op te helderen. Mogelijk, zo oppert de Raad voor
de Rechtspraak, telt de Belastingdienst alleen
de bodemzaken.
Achter de cijfers gaan de verhalen van burgers schuil, burgers die voor het overgrote deel
goed geholpen worden. Maar als het misgaat
is een fout nauwelijks nog te herstellen, blijkt
ook uit de ervaringen van sociaal raadslieden
en andere hulpverleners die professioneel met
de dienst te maken hebben. De Belastingdienst
blijkt een ondoordringbare, massieve instantie
te zijn die maar moeilijk op haar schreden terugkeert als het apparaat eenmaal een beschikking
heeft uitgespuugd. De vraag is: waarom is dit?
En is het onvermijdelijk?
De Belastingdienst telt, al tientallen jaren,
zo’n dertigduizend medewerkers en is – in verhouding tot het aantal belastingbetalers – een
van de grootste van Europa. De komende jaren
verdwijnen er zo’n vijfduizend arbeidsplaatsen,
maar daar komen vijftienhonderd gespecialiseerde krachten – onder anderen data-analisten
en ict’ers – voor terug.
Het werk is in hoge mate geautomatiseerd en

lijn komen van de

daarbij kan er
van alles misgaan. Derde partijen
leveren verkeerde gegevens aan, bijvoorbeeld uit de
basis
registratie van gemeenten, of burgers geven hun
verhuizingen te laat door waardoor zogeheten
‘spookbewoning’ ontstaat. Bovendien is de regelgeving ingewikkeld, beaamt de dienst. ‘Burgers
kunnen fouten maken. Ook kan het lastig zijn
om de consequenties van een bepaalde keuze
goed te overzien.’ Alleen uitzonderlijke gevallen
worden handmatig ingevoerd.
Bij de toeslagen gaat het vaak om mensen op
de onderste sporten van de maatschappelijke
ladder. Sociaal raadslieden en advocaten benadrukken dat conflicten met de Belastingdienst
dan tot sociale drama’s kunnen leiden. ‘Dit zijn
mensen die het niet redden zonder toeslagen’,
zegt Jelle Klaas, sociaal advocaat in Amsterdam. Zijn ervaring: ‘De brieven in de eerste

‘Er werken wel degelijk mensen van vlees en bloed bij
de dienst, maar het duurt een tijdje voor je die tegenkomt’

computer. De eerste
rondes heb je altijd
met robots te maken. Er
werken wel degelijk mensen
van vlees en bloed bij de Belastingdienst, maar het duurt een tijdje voor je
die tegenkomt.’
Klaas heeft veel geprocedeerd voor ‘ongedocumenteerden’ of mensen met een ‘wankele verblijfsstatus’. Als in de basisadministratie opduikt
dat een verblijfstitel niet (meer) geldig is, ‘gaat
er automatisch een knopje om’, is zijn ervaring.
‘Hoe het precies werkt tussen gemeente, ind
en Belastingdienst, ik weet het niet. De dossiers zijn heel ondoorzichtig, je weet niet hoe de
Belastingdienst tot haar besluiten komt. Mijn
inschatting: het gebeurt púúr automatisch.’
Volgens de advocaat gaat het vooral mis
omdat er aanvankelijk niet goed naar de brieven
wordt gekeken. ‘Uiteindelijk krijg je wel iemand
voor je neus, vaak prettige mensen zelfs, maar
die weten vaak niet wat er eerder mis is gegaan
omdat ze in de voorfase niet met het dossier
bezig zijn geweest.’ Soms, erkent hij, dient hij
zelfs een klacht in ‘met als enige doel dat er
iemand wakker wordt en dat een zaak op een
ander, hoger bureau belandt’.
Klaas staat een Somalische jongeman bij
die – bewezen – slachtoffer was van identiteitsfraude. Anderen hadden zijn inlogcode ontfutseld en op zijn naam huurtoeslag en kindgebonden budget aangevraagd. De man had er zélf
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melding van gemaakt. ‘Toch moet hij een paar
duizend euro terugbetalen, de Belastingdienst
zegt: “DigiD is DigiD en verder houdt het op.”’
De zaak loopt nu in hoger beroep, ‘we zijn er al
anderhalf jaar mee bezig’.
Het volledig geautomatiseerde systeem zóu
nog kunnen werken, denkt de raadsman, ‘als er
maar genoeg mensen zouden zijn die kunnen
reageren op problemen. Eén case manager die
een helder rapportje schrijft met de motivering
voor een beslissing. Die zijn er niet. In plaats
daarvan krijg je een herziening, een beëindiging, een terugvordering, een invordering en
een nieuwe nihil-stelling. Vijf beslissingen op
één feitencomplex, en allemaal niet te lezen.’

‘Door die automatisering wordt niet gekeken naar
wat rechtvaardig is, maar naar wat het systeem aankan’
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‘COMMUNICATIE MET DE BELASTINGDIENST?
Daarvan springen mij de tranen in de ogen.’ Jurgen de Vries is voorzitter van de in 2013 opgerichte Bond voor Belastingbetalers. ‘De telefoon
staat hier roodgloeiend omdat die brieven zó
onduidelijk zijn. Niemand snapt wat erin staat,
het zijn juridisch dichtgetimmerde gedrochten
waar mensen geen raad mee weten. Waarom
schrijven ze niet gewoon: “Uw bezwaar is ontvangen, als er nieuws is hoort u verder van ons?”’
De Belastingdienst wordt bemand door
mensen met een juridische of fiscaal-juridische
achtergrond en die schrijven nu eenmaal onbegrijpelijk, is de overtuiging van De Vries. ‘Ze
hebben moeite met de communicatie, terwijl
het doen van aangifte toch één groot communicatieproces is. Mensen wordt het hemd van het
lijf gevraagd.’ Daar komt nog bij dat de materie
extreem gecompliceerd is. De Vries: ‘Er zijn 89
inkomensondersteunende maatregelen voor
mensen aan de onderkant van de maatschappij. Kwijtscheldingen, toeslagen, noem maar op.
Wij vermoeden dat er een fors ondergebruik is
omdat de mensen de criteria niet snappen of
niet weten dat een regeling bestaat.’
‘We hebben constant overleg met de Belastingdienst en voortdurend komt het terug:
de communicatie is moeilijk’, zegt ook Ernst
Radius, senior adviseur van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (losr/MOgroep).
‘Mensen weten niet wie ze moeten spreken.
Wijzelf zijn ook voortdurend bezig om de juiste
contact
personen te vinden.’ In het rapport
Belastingdienst, een bron van armoede? schrijft
de losr: ‘Sociaal raadslieden hebben werk bij
gratie van het feit dat veel burgers niet in staat
zijn te communiceren met de Belastingdienst of
andere instanties.’
De besluiten zijn vrijwel nooit deugdelijk
gemotiveerd, is de ervaring van Maarten Bockting, sociaal raadsman in Flevoland. ‘Daarmee
begin ik vrijwel standaard mijn bezwaarschriften. Dan komt er een uitlegbrief en wordt het
bezwaar afgewezen. Maar ik heb die uitleg
nodig om een goed bezwaarschrift te kunnen
schrijven.’
Hij had bijvoorbeeld een vrouw als cliënt
die opeens geen toeslagen meer kreeg. Na lang
soebatten werd helder dat de vroegere vriend
van haar dochter zich nooit had uitgeschreven

op haar adres. Toen hij achttien werd, bombardeerde de computer hem automatisch tot toeslagpartner van de moeder. ‘Bellen levert niets
op, je krijgt steeds verschillende antwoorden.
Sowieso werkt het veel beter als je op een regiokantoor een mens tegenover je hebt. Voor de
bezwaarfase vliegen ze volgens mij ook stagiairs
in. Vroeger waren er nog hoorzittingen, nu slaan
ze die standaard over, in mijn ogen strijdig met
het bestuursrecht.’
De SP stelde dit naar aanleiding van enkele
rechtszaken onlangs nog aan de orde in de
Tweede Kamer. Staatssecretaris Eric Wiebes
antwoordde dat er ‘geen sprake is van actief
ontmoedigen van horen’. Cijfers over het aantal
hoorzittingen heeft hij niet.
Volgens veel sociaal raadslieden wordt er pas
in de beroepsfase – bij de rechter – inhoudelijk
overlegd en pas dan kunnen er knopen worden
doorgehakt. ‘Zolang een zaak in de mainstreamprocedure zit, verandert er niks, dan kijken ze
niet verder dan hun neus lang is. De computer
bepaalt wat rechtvaardig is’, weet Bockting. ‘Er
zit geen denkwerk achter. Door die automatisering wordt niet gekeken naar wat rechtvaardig is
in een bepaalde zaak, maar naar wat het systeem
aankan.’ Pas in de rechtszaal komen de mensen
achter de dossiers te voorschijn. ‘Of twee weken
vóór de zitting kijkt er eindelijk eens iemand
goed naar – en geeft de burger gelijk.’
Pas na veel stampij komen zaken in beweging, rapporteert ook de Nationale Ombudsman. Zoals in de zaak van ‘mevrouw Van Eijk’
(fictieve naam) van september 2015 over het
inhouden van toeslagen tijdens schuldsanering.
Beschreven wordt hoe Van Eijk de Belastingdienst aan de telefoon en via een bezwaarschrift
vergeefs probeert uit te leggen dat ze een fout
maken. Ook de Ombudsman komt er niet doorheen. Pas als Van Eijk via een kennis de contactgegevens bemachtigt van de directeur-generaal
van de Belastingdienst komt de zaak in een
stroomversnelling: Van Eijk wordt volledig in
het gelijk gesteld.
Aan de telefoon had ze voortdurend het
gevoel gekregen ‘dat ze dom was omdat zij de
uitleg van de Belastingdienst maar niet snapte.
Aan haar argumenten en bewijsvoering was volledig voorbijgegaan’, aldus de Ombudsman. Ze
haalde haar gelijk enkel ‘omdat ze het binnen de
Belastingdienst hogerop zocht. De meeste mensen hadden het er waarschijnlijk al veel eerder
bij laten zitten.’
In een soortgelijke zaak blijkt dat bewindvoerders sinds januari 2015 niet meer rechtstreeks kunnen bellen met het Landelijk Incasso
Centrum als ze vragen hebben namens hun
cliënten. ‘Of dit een verbetering is, moet nog
blijken’, aldus de Ombudsman, die in rapport
2015/131 aankondigt het ‘kritisch te zullen volgen’.
‘ONZE DOELGROEP SNAPT VAAK gewoon niet
wat de dienst doet, de materie en de bericht
geving erover is te ingewikkeld’, zegt André
Moerman, voorzitter van de Signalerings

commissie van de losr. ‘Niet iedereen kan goed
inschatten wat het inkomen gaat worden en hoe
je dat omrekent van netto naar bruto. Dan krijg
je dus dat een derde van de toeslagen later geheel
of gedeeltelijk moet worden terugbetaald.’
De deskundigheid van de ‘klantenservice’
laat volgens Moerman ook te wensen over en
afdelingen weten intern van elkaar niet wat ze
doen. ‘Blauw en rood, oftewel inkomen en toeslagen, het werkt volkomen langs elkaar heen.
Er is geen klantvolgsysteem waar je in één klap
ziet wat er allemaal is gebeurd in een dossier.
Zelfs hulpverleners raken erin verstrikt en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Als
je systeem zó ingewikkeld is, vraagt dat juist iets
extra van een organisatie om goede hulp te verlenen. Een gemiddeld bedrijf heeft de zaken wat
dat betreft beter geregeld.’
Het keert vaak terug in de gesprekken: de
Belastingdienst heeft het moeilijk met de dubbele taak die ze sinds enkele jaren heeft: niet

weet ik dat ze er zelf van balen, maar ze moeten
de wet gewoon uitvoeren.
De regels zijn te complex, stelt Boer. ‘Ze zeggen wel dat het de verantwoordelijkheid van
de burger is om de regels te kennen, maar het
is vaak onduidelijk en verwarrend voor die burger. De Belastingdienst komt zelf soms pas jaren
later achter gemaakte fouten, maar gaat wel uit
van kwaadwillendheid van de aanvrager.’
HET ZIJN LANG NIET ALLEEN LAAGOPGELEIDEN
die verdwalen in het contact met de Belastingdienst. Universitair docent Jan Hoogland was
namens het ministerie van oc&w enkele jaren
gedetacheerd in Marokko. Bij terugkomst
voerde hij een kampeerwagen in en meldde dat
bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Na drie
maanden kwam er een aanmaning omdat de
wegenbelasting niet was betaald. Hoogland: ‘De
aanslag was naar mijn oude adres in Marokko
gestuurd.’ Als een soort ‘boete’ werd de korting

‘Ze doen een betalingsvoorstel van zevenhonderd euro
per maand op een inkomen van elfhonderd euro. Hoe dúrf je!’
langer alleen het innen van geld, maar ook het
verstrekken van toeslagen. Twee tegenover
gestelde functies, twee loketten, duizend complicaties.
Een burger die toeslagen moet terugbetalen,
moet zelf kiezen voor het soort regeling, elk met
zijn eigen voorwaarden en zijn eigen afdeling:
standaard terugbetaling in 24 maanden, terugbetaling die na 24 maanden buiten invordering
komt, of toepassing beslagvrije voet. ‘Zélf kiezen!’ aldus Moerman. ‘En kies je verkeerd, dan
heb je pech. Het is allemaal te complex, te ambtelijk, te regelgericht. En voor elke nieuwe regel
weer een nieuwe afdeling, voor elke uitzondering ook.’
Wouter Boer, sociaal raadsman bij de
gemeente Den Haag, maakt regelmatig mee hoe
mensen in de problemen kunnen komen met
de kinderopvangtoeslag. ‘Een cliënt had het ene
jaar recht op een x-aantal uren opvang, het jaar
daarna nam ze evenveel uren af maar de wet was
inmiddels veranderd: de opvanguren waren niet
langer gekoppeld aan het inkomen maar aan het
aantal daadwerkelijk gewerkte uren. De vrouw
is oproepkracht en had de opvang benut om
permanent beschikbaar te zijn. Nu moet ze vijftienduizend euro terugbetalen, in termijnen van
625 euro per maand, eventueel te verrekenen
met de lopende kinderopvangtoeslag. Ze moet
dus stoppen met werken omdat ze de kinder
opvang niet kan betalen.’
De Haagse sociaal raadsman kent de Belastingdienst als ‘de moeilijkste schuldeiser’ omdat
ze de meeste incasseringsmogelijkheden hebben.
‘En ze sturen brieven met een betalingsvoorstel
van bijvoorbeeld zevenhonderd euro per maand
op een inkomen van elfhonderd euro. Hoe dúrf
je! Uit gesprekken met belastingmedewerkers

voor kampeerwagens ingetrokken en was het
‘zware’ tarief verschuldigd. Via een bezwaarschrift moest Hoogland maar opnieuw vragen
om de korting.
Hij schrijft: ‘Is het enige middel hiervoor
een volledig opgetuigde bezwaarprocedure met
hoor en wederhoor? Kan een “vergissing” voortvloeiend uit een verkeerd geadresseerde aanslag
alleen met zo’n zwaar middel worden behandeld? Het komt op mij allemaal nogal draconisch over. (...) Het liefst zou ik zien dat in een
eenvoudig telefoontje wordt geconstateerd dat
er iets is misgegaan en dat we dat gezamenlijk
even corrigeren.’
Voordat de procedure is afgewikkeld, komt al
weer de volgende aanslag voor het hoge tarief.
Hoogland belt meermaals met de Belasting
telefoon, die een aantekening maakt en hem
tot twee keer toe adviseert even te wachten met
betalen. Toch volgt een boete wegens te laat
betalen van die tweede aanslag. Gevolg: een
nieuw bezwaarschrift, ditmaal tegen de boete.
Een citaat daaruit: ‘Een simpele administratieve fout leidt zo tot een stortvloed van correspondentie, bezwaarschriften, telefoontjes met
de Belastingtelefoon en de nodige ergernis. Ik
vraag mij werkelijk af waarvoor dit allemaal
nodig is.’
‘De essentie is’, zegt Hoogland, ‘de Belastingtelefoon zegt “ja”, de inspecteur zegt “nee”. De
Belastingtelefoon kan niet waarmaken wat ze
zegt, ze wordt teruggefloten. Het heeft dus geen
zin om hen te bellen. Terwijl het toch het enige
kanaal is om met de Belastingdienst te communiceren.’
IN HET NOORD-LIMBURGSE Steyl toont de
62-jarige Britt Borghaerts zes dikke archief
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De Nationale
Ombudsman over
de Belastingdienst
‘Ga veel meer
informeel in gesprek!’
De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen
voelt zich soms wel een ‘onbedoelde neven
vestiging van de Belastingdienst’, zo vaak hebben
zijn medewerkers te maken met perikelen rond
de fiscus, met name rond de toeslagen, zegt de
Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.
‘Twee van mijn mensen zijn fulltime bezig met
ingewikkelde toeslagkwesties, vaak problemen
die de Belastingdienst zelf kan oplossen als ze er
eens goed naar zou kijken. Pas als wíj ermee aan
de slag gaan, blijkt dat er van alles mogelijk is. Ik
denk wel eens dat ze het wel makkelijk vinden dat
wij hun probleemoplosser zijn.’
Van Zutphen is nu ruim een jaar in functie
en heeft veel overleg met de Belastingdienst.
‘Dan zeggen ze: “99 procent van de gevallen
gaat goed.” Maar ik laat me niet imponeren door
percentages. Want 99 procent gladde gevallen
is hartstikke mooi, maar één procent van tien
miljoen is nog altijd honderdduizend. Dan is een
stad als Delft in de problemen.’
De ombudsman heeft het over een ‘constante
stroom van mensen die verstrikt raken in de
wereld van de Belastingdienst’. Een Belastingtelefoon ‘die de klachten van burgers niet goed
herkent en niet zo heel goede info levert’, brieven
die ‘onbegrijpelijk zijn’ en mensen die als gevolg
van terugvorderingen in ‘ernstige financiële
problemen komen’.
Dat er, gezien de enorme hoeveelheid beschikkingen, geautomatiseerd gewerkt wordt, begrijpt
hij best. ‘Het kan niet alleen handwerk zijn. Maar
als er een probleem is, moet je er wel heel snel bij
zijn. Hoe eerder je ermee aan de slag gaat, hoe
kleiner het blijft. Omdat bij de Belastingdienst de
handen pas vrij laat aan het dossier gaan, zijn de
problemen vaak onnodig gegroeid. Schulden zijn
toegenomen, er zijn incassokosten. Of een toeslag
nou terecht is gestopt of er is een fout gemaakt,
in alle gevallen geldt: de kinderen kunnen niet
meer naar de opvang, waardoor moeder niet meer
kan werken. Zoiets heeft een enorme impact.’
Bij de Belastingdienst is sprake van ‘allerlei
rottige ICT-toestanden’, stelt Van Zutphen onomwonden. ‘De systeemwerkelijkheid is overheersend: het geloof dat wat het systeem zegt de werkelijkheid is. Daarom gaan ze door met brieven,
beschikkingen en boetes. Voor de dienst staat het
allemaal gewoon vast en ze komen hun geld halen.
Als een burger meldt dat hij alleen woont, moet
de ambtenaar niet zeggen: “Ik zie op mijn scherm
dat u de waarheid niet spreekt.” Hij moet gaan
uitzoeken wat er aan de hand is. Wij kennen vele
voorbeelden van automatische koppelingen tussen systemen waarbij niemand kan uitleggen wat
er nu eigenlijk is gebeurd. Het basissysteem bij de
Belastingdienst dateert nog van eind jaren zestig
26 DE GROENE AMSTERDAMMER 26.5.2016

en blijft alleen nog overeind omdat er steeds
nieuwe applicaties worden gebouwd.’
Er gaat in die systemen wel eens wat mis, wil
Van Zutphen maar zeggen. ‘En de verantwoordelijkheid voor de hygiëne in het systeem ligt bij de
overheid, niet bij de burger. De burger mag je niet
constant van het kastje naar de muur sturen en
zeggen dat je de gegevens van andere instanties
hebt.’
De Belastingtelefoon als laagdrempelige
voorziening juicht Van Zutphen toe. ‘Ik schat dat
tachtig procent van het werk puur informatievoorziening is. Zo’n twintig procent betreft dus
echte klachten of problemen. Maar beloften om
terug te bellen worden geregeld niet nagekomen,
of mensen krijgen te horen: “Bel over een paar
weken nog maar eens terug”, of: “Dient u maar
een bezwaar in.” Daar kan de Belastingdienst een
stuk alerter, oplossingsgerichter en burgervriendelijker optreden. Er moeten intern, uit eigen
beweging, eerder lampjes gaan branden, er moet
eerder gekeken worden welke actie kan worden
ondernomen, in plaats van alleen maar boetes te
sturen.’ Het personeel aan de telefoon moet wat
hem betreft hoogopgeleid zijn. ‘Naast empathie
en gesprekstechniek is ook gewoon deskundigheid nodig. De mensen moeten de materie kunnen
overzien en eventueel kunnen doorverwijzen naar
een specialist. Ze hebben een poortwachtersfunctie, net als bij een juridisch loket.’
Het brengt Van Zutphen, zelf voormalig
rechter, op een belangrijk punt. ‘Ik vind dat de
bezwaarprocedure bij de Belastingdienst veel
beter en creatiever moet worden benut om tot
een informele oplossing te komen voordat de zaak
écht wordt gejuridiseerd. Het bezwaar is indertijd
juist om die reden ook in de wet gekomen. Maar
het is gemechaniseerd en gejuridiseerd. Ga veel
meer informeel in gesprek.’
Hij maakte het onlangs zelf, als burger, nog
mee. ‘Ik stuurde een briefje als aanvulling op
mijn aangifte. Ik kreeg antwoord dat de brief was
aangemerkt als bezwaarschrift. Ik dacht: hè? Ik
wil alleen maar dat één knop van zeven op negen
wordt gezet. Maar de Belastingdienst trekt het
meteen in het juridische.’
Een informelere bezwaarfase kost geld, is Van
Zutphen de critici meteen maar voor. ‘Dat klopt,
maar alleen up front. Je moet inderdaad eerst
uitbreiden, mensen opleiden. Maar je bespaart
daarna ook heel veel. Minder rechtszaken,
minder maatschappelijke ellende. De alertheid
die ik bepleit komt nu pas aan de orde voor het
hekje van de rechter. Dat moet naar voren. In de
bezwaarfase moet je niet alles langs de meetlat
van de Algemene wet bestuursrecht leggen, maar
vooral eerst eens rustig kijken: had ik dit als overheid niet anders moeten doen? Kan ik die burger
verder helpen?’
De Belastingdienst zit, wat Van Zutphen
betreft, nog te veel vast in ‘het gedrag dat past bij
de tijd dat de dingen helder en eenvoudig waren’.
De vragen van burgers zijn veel complexer geworden, de regels zelf ook, mede in het kader van fraudebestrijding. ‘Maar regels’, zegt de Ombudsman,
‘lossen de problemen niet op. Ze creëren ze.’

dozen vol correspondentie met de Belastingdienst. De eettafel ligt bezaaid met paperassen,
keurig gerangschikt en van plakkertjes voorzien.
Ze is, plat gezegd, in de vernieling gedraaid
door de administratieve guerrilla met de fiscus.
‘Op een gegeven moment is het gedaan met je
trots. Ik heb iemand nodig die zegt: laten we
eens ophouden deze vrouw in de bijstand te treiteren.’
In Borghaerts’ geval speelt een veel voorkomend probleem: de koppeling tussen de talloze
geautomatiseerde systemen binnen de overheid.
Het begon in 2004 met de zogenaamde ‘code
98’ van de ind die staat voor ‘geen rechtmatig
verblijf in Nederland’, oftewel: er is een illegaal
in huis. Sinds de Koppelingswet van 1998 betekent deze code dat alle toeslagen onmiddellijk
worden stopgezet – en zelfs teruggevorderd.
Borghaerts merkt dat als de huursubsidie ineens
stopt. Welke illegaal er op haar adres woont,
wordt er niet bij verteld. Ze belt de gemeente, die
verwijst naar de ind. Helderheid krijgt ze niet.
Borghaerts woont vanaf 2000 samen met
Jack senior, een Canadees met een tijdelijke
verblijfsvergunning als arbeidsmigrant. Diens
biologische zoon, met dezelfde voor- en achternaam maar met een Amerikaans paspoort, komt
in 2001 ook naar Nederland. Beiden verblijven
nooit illegaal in ons land.
Jack senior keert eind 2003 psychisch ziek
terug in Nederland na een detachering in
Luxemburg en gaat op een ander adres wonen.
Ergens in die periode verschijnt de code 98
kortstondig in de systemen en begint de administratieve nachtmerrie. Toeslagen worden ingehouden, bijstand wordt niet toegekend, en de
verblijfsvergunning van Jack junior op basis van
gezinshereniging wordt – aanvankelijk – niet
verlengd.
In 2005 volgt een nabetaling van dertien
duizend euro wegens onterecht ingehouden gelden. Dat bedrag wordt door de gemeente Venlo
aan de Belastingdienst doorgegeven als inkomen
bóven op de bijstandsuitkering – waarna de toeslagen weer stoppen. Brieven van de gemeente
aan de Belastingdienst mogen niet baten. Op het
Belastingkantoor krijgt Borghaerts te horen dat
‘we de uren niet hebben om dit op te lossen’.
Vijf jaar lang leeft ze van giften en leningen
van vrienden. Ze belandt in de schuldsanering,
maar de Belastingdienst gaat – tegen de wettelijke voorschriften in – door met terugvorderen.
Zelfs de bewindvoerder raakt de draad kwijt. Ze
schrijft: ‘Net als voor u is het voor mij compleet
onduidelijk wat er nou precies bij de Belastingdienst aan de hand is. Er blijven brieven komen
over betalingen en bedragen die worden terugbetaald.’
In 2009 komt de gemeente over de brug met
een nabetaling van vele tienduizenden euro’s
wegens ‘de ontstane (negatieve) omstandigheden van mw. Borghaerts en haar gezinsleden,
die mede hebben geleid tot persoonlijke en
financiële problemen’, aldus de overeenkomst.
Er doemt licht op aan het einde van de tunnel.
Totdat er in januari 2014 weer een belasting-

brief op de mat ploft. Code 98 – opnieuw. De
huurtoeslag wordt ingehouden – opnieuw. Jack
senior is dan al jaren terug in Canada, junior is
inmiddels formeel Borghaerts’ pleegkind. Die
zaak is tot op heden niet opgelost. ‘Het ligt nu
bij de belastingrecherche. Iets hoger in de probleemoplossing dus’, zegt Borghaerts cynisch.
Vijf keer heeft ze de afgelopen jaren de
Nationale Ombudsman ingeschakeld. Beschikkingen kreeg ze van de Belasting uit Utrecht,
Venlo, Enschede en Heerlen. ‘Soms op één dag
twee beschikkingen. De ene zei: uw bezwaar is
gehonoreerd. De andere zei: u bent verwijtbaar
in gebreke gebleven. Vijftig à zestig brieven per
jaar. De ene afdeling zegt: we snappen het. De
andere afdeling zegt: u ziet ze vliegen. Ze zijn
helemaal de kluts kwijt.’
Code 98 heeft meerdere betekenissen, weet
Borghaerts inmiddels, het kan ook wijzen op
een tijdelijke wijziging in een verblijfsstatus.
Maar de Belastingdienst gaat bij het eerste
signaal, zonder verder te informeren, meteen
over tot de meest drastische maatregelen: alles
inhouden. ‘Mijn grootste klacht is dat ze procedureel reageren. “Ga maar in bezwaar”, zeggen
ze. Ik vraag: tegen welke van de vijf beschikkingen? De klachtafhandeling is ingesteld op
één foutje, niet op een stroom van fouten die
handmatig worden hersteld en het jaar daarna
weer terugkomen. En de bewijslast ligt telkens
bij de burger. Ik moet hén uitleggen wat er fout
gaat. Dan zeg ik: heeft u even tien jaar? Moet
ik júllie problemen oplossen? Jullie moeten míj
uitleggen wat er fout gaat, het oplossen, excuses
maken en me een bloemetje sturen.’
Ze pleit voor een meldpunt voor burgers
die ‘hartstikke vastlopen’ vanwege fouten in de
basisregistraties – iets waarvan de Algemene
Rekenkamer ook voorstander is. ‘Zodat alle
invorderingen onmiddellijk worden stopgezet
totdat de zaak is uitgezocht.’ Geëmotioneerd: ‘Ik
ben tien jaar lang bedreigd met huisuitzetting.
Dóe eens wat aan dit soort kwesties!’
Uit cijfers van de ind, opgevraagd door De
Groene Amsterdammer en Reporter Radio,
blijkt dat de code in 2015 in totaal 257.980 keer
is uitgedeeld. In 2011 was het nog 129.000 keer.
De code wordt automatisch afgeleid uit de bij de
ind bekende gegevens en er kan geen bezwaar
tegen worden gemaakt, aldus een woordvoerder. ‘Het is een weergave van de actuele verblijfsstatus en daarmee geen voor bezwaar vatbaar besluit.’ Een afwijzende beschikking leidt
tot code 98, óók als bezwaar of beroep legaal
in Nederland mag worden afgewacht. Burgers
die denken dat er een fout is gemaakt kunnen
bellen met een particuliere informatielijn; voor
de Belastingdienst of gemeente is er de ‘keten
informatielijn’.
‘De Belastingdienst mag zich baseren op de
verblijfstitelcodes die in de gemeentelijke basisadministratie zijn opgenomen’, zo oordeelde de
Raad van State in 2009. Toch zijn er ook andere
vonnissen. Vorige maand nog oordeelde de
hoogste bestuursrechter dat de Belastingdienst
zich ‘ten onrechte heeft gebaseerd op de door de

‘De ene afdeling zegt: we snappen het. De andere afdeling
zegt: u ziet ze vliegen. Ze zijn helemaal de kluts kwijt’
ind verstrekte verblijfstitelcode’ omdat, in dit
geval, die code onjuist was.
Een jurist bij het Centrum Kinderhandel
Mensenhandel die zich heeft verdiept in de
ind-codes stelt: ‘Ook voor ons is het ongrijpbaar.
Soms deugen die codes gewoon niet. Je komt er
niet achter hoe een code in het systeem komt,
en als burger krijg je hem er bijna niet meer
uit. Wij kennen gevallen waarbij iemand bij de
gemeente is ingeschreven op naam A maar een
verblijfsvergunning heeft op naam B. Dan krijg

je verschrikkelijke discussies met instanties.
Hoe bewijs je dat het om dezelfde persoon gaat?
Wij hebben foute codes in een zaak of twee, drie
kunnen rechtzetten, na uitentreuren correspondentie met de Belastingdienst en de ind. Maar
het is erg afhankelijk van de persoon die je treft.’
UIT DE CIJFERS EN UIT DE VELE gesprekken de
we voerden komt het beeld naar voren van een
complexe, overbelaste organisatie die miljoenen
beschikkingen er machinaal doorheen jast. En
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door de vele fouten die de Belastingdienst
maakt, neemt ook de druk op de organisatie
weer toe.
Hans Gribnau, hoogleraar belastingrecht
aan de universiteiten van Tilburg en Leiden,
wijst als eerste op de massaliteit van de Belastingdienst als de verschillende problemen aan
de orde komen. ‘Ze nemen verreweg de meeste
beslissingen van alle overheidsinstanties. Vele
miljoenen per jaar.’ Bovendien is het belastingrecht ‘onwaarschijnlijk ingewikkeld. Fiscalisten begrijpen soms ook niet wat er in al die
brieven staat. De Belastingdienst heeft om die
reden zelfs eigen taalkundigen in dienst.’
Door de toeslagen functioneert de dienst ook
als een soort ‘rekening-courant’ en is de kans
op fouten sterk toegenomen. ‘Als er dan eerder
menselijke steun aan de lijn zou komen, zou dat
heel veel schelen’, is de overtuiging van Gribnau.
‘Maar de medewerkers van de Belastingtelefoon
mogen niet doorverbinden naar de inspecteurs
en zelf snappen ze de ingewikkelde problematiek ook niet.’
Over de telefonische dienst stelt de Belastingdienst dat die ‘alleen algemene vragen beantwoordt en dat er aan de informatie geen rechten
kunnen worden ontleend’. Een op de persoon
toegesneden advies wordt niet gegeven. Alleen
een uitspraak van de inspecteur is bindend.
De belastingwetgeving moet hoe dan ook
eenvoudiger, stelt Gribnau. ‘De druk loopt op, er
is vaak geen tijd om vraagtekens rond een aangifte met de burger te bespreken en dus stuurt
de Belastingdienst meteen een beschikking.’
De Belastingwet wordt te vaak gebruikt om het
gedrag van burgers te veranderen. ‘Om milieuredenen worden bepaalde auto’s bijvoorbeeld
fiscaal gestimuleerd. Als dat een succes wordt
en dus te duur, wordt er weer een nieuw regime
bedacht. Bij elke voorgenomen versimpeling is
er meteen een groep die effectief protesteert. En
dus blijft iedereen maar wat rommelen. Elke
verandering heeft ook ongewenste fiscale gevolgen, die ga je weer bestrijden met nieuwe wetgeving.’
Vroeger, zegt Gribnau, was de Belastingwet
‘rustig, technisch, daar bleef je als politicus van
af. Nu wordt hij overal voor ingezet. Is schoner
rijden een taak voor de minister van Financiën?
Nee, dat is de taak van de minister van Milieu.’
Ernst Radius van de koepel van sociaal
raadslieden losr verklaart de problemen bij
de Belastingdienst voor een groot deel uit de
‘voortdurende bezuinigingen’. De Algemene
Rekenkamer becijferde in een rapport uit 2013
dat de dienst in 2015 zo’n 395 miljoen euro
minder te besteden had dan in 2008, op een
totale begroting van zo’n 3,3 miljard. Toenmalig staatssecretaris Frans Weekers waarschuwde begin 2012 al dat de bezuiniging
alleen haalbaar is als de wetgeving wordt vereenvoudigd en het takenpakket van de dienst
wordt ingekrompen. Radius: ‘De Belastingdienst moet ook voortdurend de wensen van de
politiek vervullen. Als bijvoorbeeld de “Bulgarenfraude” in het nieuws is moet die acuut wor-

Reactie van
de Belastingdienst

De Belastingdienst mag vanwege wettelijke
geheimhoudingsplicht niet op de beschreven
gevallen reageren, stelt een woordvoerder.
Wel benadrukt hij dat juist door de automatisering de dienst het gros van de mensen
snel en goed kan helpen. ‘En in verreweg de
meeste gevallen gaat het ook goed.’ Ongeveer
de helft van de bezwaarschriften betreft
‘aanvullingen, eigenlijk herziene aangiftes’.
Indien een bezwaar volgens de behandelend
ambtenaar onterecht is, wordt de klant
gebeld om de achtergronden door te spreken.
Experimenten zijn gaande om ook al te bellen
in de ‘toezichtsfase’, juist om conflicten
en bezwaarschriften te voorkomen. ‘Als de
behandelend ambtenaar zaken opvallen
wordt contact gelegd: zien we dit goed, hebben we dit goed begrepen?’
In de bezwaarfase wordt volgens de dienst
‘altijd ingegaan op de individuele argumenten
die door de indiener naar voren zijn gebracht.
Daarbij kunnen inderdaad standaardformuleringen worden gebruikt. Brieven in een juridische procedure kunnen als minder persoonlijk
overkomen.’
De inhoudelijke beoordeling van een
bezwaar geschiedt, verzekert de woordvoerder, in principe door één ambtenaar. ‘De
Belastingdienst werkt er hard aan om de
informatievoorziening naar burgers en bedrijven te verbeteren. Via de portalen MijnBelastingdienst en MijnToeslagen is steeds meer
persoonlijke informatie van de belastingplichtige zelf eenvoudig te vinden, zodat hij/
zij daar niet over hoeft te bellen. Daarnaast
werkt de Belastingdienst eraan om brieven
begrijpelijker te maken en het aantal brieven
dat gestuurd wordt terug te dringen.’

den aangepakt – waardoor mensen van andere
dienstverlening worden afgehaald.’
In het voorwoord van het losr-rapport
Belastingdienst, een bron van armoede? schrijft
voorzitter Jan Hamming, tevens burgemeester
van Heusden: ‘Je recht halen is moeilijk, duurt
maanden en is dus feitelijk geen optie. Zo raken
mensen steeds dieper in de schulden. De steeds
grotere rol van de Belastingdienst als inkomensverstrekker vraagt van de Belastingdienst nu
toch echt een andere houding.’
DAT NIET ALLES VAN EEN LEIEN DAKJE GAAT,
weet de dienst zelf ook wel. In de laatste halfjaarrapportage schreef staatssecretaris Wiebes:
‘Er is nog veel werk aan de winkel, waarbij de
verwachtingen onveranderd hooggespannen
zijn, maar misschien niet altijd realistisch zijn
gezien de huidige staat van de Belastingdienst.
Ik wil daar eerlijk over zijn en deze verwachtingen waar nodig (blijven) temperen. De weg naar
verbetering is ingeslagen en de eerste resultaten

zijn zichtbaar. We moeten ons realiseren dat
een totaal nieuwe werkwijze voor bijna dertig
duizend mensen een lange adem vergt.’
Medio 2015 is de Investeringsagenda van
start gegaan: een vijf jaar durende operatie die
de Belastingdienst moet transformeren tot een
‘kleinere dienst die meer opbrengsten genereert en meer in control is’. Bij de aftrap van
dit programma schrijft Wiebes in een brief aan
de Tweede Kamer: ‘Fouten zullen altijd blijven
voorkomen, maar de Belastingdienst moet fouten herkennen, erkennen, herstellen en ervan
leren.’
De brief getuigt van een opmerkelijk zelf
inzicht. De Belastingdienst moet hoognodig
op de schop, stelt de bewindsman. Met name
de communicatie van de dienst richting burger
moet verbeteren. Een ‘aanzwellende stroom’ van
zevenhonderdduizend brieven per dag, ‘verzonden omdat het juridisch proces die informatie
toevallig op dat moment ophoest, roept met elke
brief steeds meer vragen op. En elk antwoord
lokt vervolgens weer nieuwe vragen uit. Of formele bezwaren.’
De ‘massale processen’ van de dienst zijn
veel te juridisch ingericht, vindt de staats
secretaris. Iedere brief is een beschikking, die
leidt tot telefoontjes naar de Belastingtelefoon,
waar ‘onvoldoende mogelijkheden bestaan om
problemen op te lossen’. Een medewerker van
de Belastingtelefoon kan vaak een beller alleen
maar aanraden een formele bezwaarprocedure
te starten. ‘Hiermee creëert de Belastingdienst
zijn eigen, aanwassende stroom van beschikkingen en bezwaren. De kloof groeit tussen een
dienst die leeft in de wereld van bestuursrechtelijke bezwaartermijnen en de burger die gewend
is zijn probleem nu en hier op te lossen.’
Wiebes wijst ook op een ‘emmer nieuwe wetgeving’ en een ‘diversiteit in aangiftesituaties die
is geëxplodeerd’. Bovendien kunnen systemen
onderling niet communiceren: ‘Er zijn afdelingen waar medewerkers gegevens uitlezen uit
het ene systeem en intikken in het andere. De
informatiehuishouding van de dienst is niet
gerangschikt rond het subject, maar rond de
afzonderlijke processen. Als de Basis Registratie Personen zo zou zijn ingericht, dan vonden
we iemands geboortegegevens in het ziekenhuis, zijn adresgegevens in het buurthuis en zijn
huwelijkse staat in de kerk.’ De manier van werken is aan het eind van zijn levenscyclus gekomen, concludeert de staatssecretaris van Financiën in de tien pagina’s tellende brief.
Op de site van de Belastingdienst staat ook
informatie voor mensen die er willen gaan werken. ‘Ik zoek een telefoonnummer van iemand
die bij de Belastingdienst werkt. Kan ik dat bij
u aanvragen?’ luidt een van de faq’s. Het antwoord: ‘Het beleid van de Belastingdienst is dat
er geen telefoonnummers van medewerkers of
onderdelen van de Belastingdienst worden vrijgegeven.’
Dit artikel kwam tot stand met steun van Fonds
1877
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Nederlandse boeren in Zimbabwe

Zimbabwe, Virginia,
140 kilometer oost
van Harare, 27 april
2000. De Arizona-boerderij, van
de vermoorde boer
Dave Stevens, is
bezet

Zakendoen met
je grootste vijand
In Zimbabwe werken sommige blanke boeren samen met ‘nieuwe’ zwarte
boeren, die de boerderijen bezitten die eerder van blanken waren. Tabaksboer
Piet Zwanikken heeft wel een heel bijzondere compagnon: die beraamde
waarschijnlijk een moordaanslag op hem. door Marnix de Bruyne

HET IS DECEMBER 2012 als ik voor het eerst in
tien jaar weer in Zimbabwe ben. Tijdens mijn
vorige bezoek trok ik door een land vol chaos
en angst en was de ‘versnelde landhervorming’
nog volop aan de gang, zoals de landbezettingen
gingen heten waardoor ruim vierduizend blanke
boeren hun grond verloren. Deze keer wil ik
weten hoe het de Nederlandse boeren vergaat
van wie ik er destijds enkele interviewde. Ook
ben ik benieuwd naar wie er tegenwoordig op
hun land zit.
Tijdens een week van verkennende gesprekken merk ik hoeveel verhalen nog niet verteld
zijn en besluit ik later terug te komen om ze op
te tekenen. Dat kan ik in alle rust doen, redeneer
ik, omdat het stof over de radicale onteigeningen wel is neergedaald.
Terug in Nederland blijkt dat mijn aanname
niet klopt. Een krantenbericht meldt dat de
Nederlandse boer Piet Zwanikken in Zimbabwe
doelwit was van een moordaanslag, met als achtergrond de strijd om zijn boerderij en grond.
Een voor hem bedoelde kogel doorboorde daarbij zijn neus. Zelfs die paar overgebleven blanke
boeren zijn nog vogelvrij, bedenk ik.

Januari 2014
Het duurt ruim een jaar voordat ik Piet Zwanikken ontmoet. E-mails met een verzoek om
contact blijven steeds onbeantwoord. Maar
dan achterhaal ik zijn telefoonnummer. Mijn
mails had hij wel gezien, zegt Zwanikken, die
zelf opneemt, maar uit angst voor de Zimbabwaanse geheime dienst cio had hij er niet op
gereageerd. Zijn mail en telefoonverkeer worden volgens hem onderschept en afgeluisterd.
Ook dit gesprek houdt hij kort. Maar hij wil me
wel ontmoeten.
In Noord-Harare maak ik later kennis met
een nuchtere vijftiger, type ‘niet kletsen maar
werken’. Nu is hij echter geëmotioneerd. Zwanikken, die jonger oogt dan zijn 54 jaar, overweegt
zijn bestaan als tabaksboer op te geven. Een week
eerder heeft hij zijn boerderij definitief verloren
aan de man die eind 2012 hoogstwaarschijnlijk
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de opdracht gaf hem te vermoorden. ‘De druk
wordt te hoog. Ik heb een lerarendiploma, ik kan
gelukkig voor de klas gaan staan.’
Hij wil meer vertellen, op voorwaarde dat ik
er voorlopig niet over publiceer. Wie weet valt
er nog iets te redden van de tabaksoogst, die nu
staat te rotten op het veld, en publiciteit kan de
relatie met de huidige eigenaar bedreigen. ‘Ik
mag me niet meer vertonen op mijn boerderij. Maar mijn manager wel. Hij overlegt as we
speak met de nieuwe eigenaar of we misschien
toch een deel van de oogst mogen binnenhalen.’

Paul vindt de oorlog een verloren zaak, maar
wil zo lang hij kan vasthouden aan het goede
leven dat blanken leiden. Hij vervult braaf zijn
dienstplicht die voor alle blanke mannen geldt.
Omdat hij dient op een ‘veilige’ plek in het land
maakt hij geen confrontaties mee met zwarte
guerrillero’s. Piet is tot zijn grote verdriet te jong
om in dienst te moeten. ‘Zoals elke jongen’ van
vijftien, zestien, wil hij graag de oorlog in om de
‘terroristen’ te bestrijden, zoals de guerrillero’s
steevast worden genoemd.
Eén avond komt hij wel bijna met ze in aanra-

‘Gelukkig had ik mijn shotgun met twee kogels niet bij me. Want
misschien had ik het gebruikt. Zo patriottisch waren we toen’
Piet Zwanikken is een ‘tweede generatie emigrant’. Kees Zwanikken, zijn opa, was planter
in Nederlands-Indië en later een populaire
leraar op de Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw in Deventer, waar hij les gaf in
‘meerjarige culturen’ zoals koffie, thee en rubber. Paul Zwanikken, zijn zoon, kwam vlak voor
de Tweede Wereldoorlog naar Nederland, ging
daarna terug naar Indonesië en vocht mee in de
politionele acties. Vanaf 1951 verbouwde Paul
op Sumatra tabak voor sigaren – tot 1957, het
laatste jaar dat Nederlanders in het land werden
geduld. Op zekere dag kreeg hij 24 uur om het
land te verlaten. Een jaar later vestigde hij zich
in de toenmalige Britse kolonie Zuid-Rhodesië,
het huidige Zimbabwe. Negen maanden later
reisde zijn vrouw Lia, die Paul had leren kennen
tijdens een verlof in Nederland, hem na. In 1962
werd Piet geboren, hun tweede kind.
De Zwanikkens vestigden zich na enige
omzwervingen in Raffingora, een dorp ten
noordwesten van Harare. Zonder veel kleerscheuren kwamen ze door de bush war (19641980), de bloedige guerrillaoorlog waarin het
blanke minderheidsbewind uiteindelijk het
onderspit dolf en waardoor een onafhankelijk
Zimbabwe kon ontstaan.

king. Hij wil dan een schoolvriend bezoeken op
een boerderij verderop, waarvoor hij de avondklok moet trotseren. Stilletjes klimt hij over het
hek om hun boerderij – hij wéét dat het alarm
defect is en dat het hek niet onder stroom staat
– en merkt dat er in de personeelsverblijven iets
gaande is. Strijders van de gewapende tak van
de Zimbabwe African National Union (Zanu)
houden er een bijeenkomst met hun arbeiders,
zo blijkt. Hij ziet gezwaai met vuisten en hoort
leuzen als ‘Pamberi ne Zanu’ – lang leve Zanu –
en ‘Pasi ne murungu’ – weg met de blanke man.
‘Ik sprak geen Shona, maar wist dat tijdens zulke
pungwes de bevolking gehersenspoeld werd’,
zegt hij nu. ‘Gelukkig had ik mijn shotgun met
twee kogels niet bij me. Want misschien had ik
het gebruikt. Zo patriottisch waren we toen.’
DAN MAAKT ZWANIKKEN een sprong in de
tijd, naar het begin van de landbezettingen. In
2002 werkt hij bij zijn schoonvader op diens
twee boerderijen en maakt mee hoe hij er één
verliest. Zijn schoonvader staat doodsangsten
uit als schreeuwende landbezetters met knuppels zwaaien tijdens een jambanja, het Shona-
begrip voor de intimiderende ‘demonstraties’ bij
blanke boerderijen. Hij geeft zijn boerderij op.
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Zoals alle blanken die hun grond verliezen wordt
hij gedwongen zijn eigen personeel, dat hij wel
móet ontslaan, een gouden handdruk mee te
geven: twee maanden loon voor elk gewerkt jaar,
plus een verhuisvergoeding, plus drie maanden
loon voor de opzegtermijn. Het wettelijk minimumloon mag dan extreem laag zijn, voor veel
blanken is het totaalpakket niet op te brengen.
‘That’s it, I’m done’, zegt zijn schoonvader, en
draagt Riverhead, zijn andere boerderij bij het
plaatsje Banket, over aan Piet.
Het gaat om ruim 543 hectare arme zandgrond, die uitstekend geschikt is voor tabak.
Het meeste land dat erbij hoort is dan al herverdeeld: 29 kleine boeren verbouwen elk een perceel van zes hectare. De overige 370 hectare blijft
beschikbaar voor Zwanikken en zijn gezin.
Zwanikken neemt de leiding over en bouwt
een goede relatie op met de keuterboeren op
zijn boerderij. Hij helpt hun velden geschikt te
maken voor tabak en adviseert over de noodzakelijke rotatielandbouw. Zwanikkens vriendelijkheid tegenover de nieuwe boeren is niet van
harte, hij papt met ze aan ‘om te overleven’. ‘De
regel is: blijf altijd beleefd als ze iets willen. En
zeg nooit nee. Ik zeg dus altijd: “Ik zal erover
nadenken.” Of: “Ik moet kijken of ik genoeg

geld op de bank heb”, al weet ik ze niets te zullen
geven.’
In juli 2003 krijgt Zwanikken zelf land
bezetters aan het hek die hem willen verjagen. Ze
pakken hem bij zijn shirt, spugen in zijn gezicht
en geven hem ‘twee uur’ de tijd om te vertrekken.
Wat hij direct doet, met vrouw en kinderen.
Maar de kleine boertjes op zijn land, die hun
tabaksoogst altijd verwerken in Zwanikkens
droogschuren, gaan zich ermee bemoeien. Als
ze navraag doen op het ministerie van Landbouw kan niemand een ontruimingsbevel vinden bestemd voor Zwanikken. En hoewel de
wet vaak wordt genegeerd in Zimbabwe blijkt
hij nu te worden nageleefd: Zwanikken krijgt te
horen dat hij mag blijven boeren en de ‘spugers’
moeten het woonhuis verlaten. Zwanikken en
zijn gezin verwijderen het portret van president
Robert Mugabe dat boven de haard is gehangen
en betrekken hun boerderij.
Het voorval geeft Zwanikken vertrouwen in
de toekomst. Na een aantal jaar laat hij lange
‘droogtunnels’ aanleggen, waarin volgens de
nieuwste methodes trolleys met vers geoogste
tabaksbladeren volautomatisch langs één centrale warmtebron draaien. Ook koopt hij twee
dure center pivots, die cirkels van honderden

meters in doorsnee irrigeren, en vernieuwt hij
zijn tractors. Vanaf begin 2011 investeert hij
bijna een miljoen dollar.
‘Helaas trekt dat de aandacht’, zegt hij. In
januari 2012 meldt zich een invloedrijke Zimbabwaan, ene Charles Mupanduki, met een offer
letter, de overheidsbrief die nieuwe boeren het
recht verschaft een bepaald stuk land te gebruiken – in dit geval Riverhead. Zwanikken negeert
hem, evenals een gerechtelijk bevel de boerderij
voor eind juni te verlaten.
Eind juni volgt een sit-in bij zijn boerderij
van landbezetters, die zijn arbeiders verhinderen te werken. Zwanikken sluit toch maar
een deal met de zogenaamde nieuwe eigenaar:
Zwanikken mag tabak blijven verbouwen, in ruil
voor de bungalow op zijn land en 26.000 dollar
‘huur’ per jaar. Zodra Mupanduki deze cottage
betrekt, probeert hij echter het hele bedrijf over
te nemen en organiseert in augustus dat jaar een
intimiderende jambanja. Nóg slaagt hij er niet in
Zwanikken te verjagen. Met zijn recente uitbreidingen valt Zwanikken onder het investeringsbeschermingsverdrag dat Zimbabwe en Nederland eind jaren negentig hebben gesloten, en hij
krijgt actieve steun van de ambassade.
Zwanikken krijgt ook een gerechtelijk bevel
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DE SCHEMERING is ingevallen, het koor van krekels op de achtergrond lijkt luider te klinken.
Peinzend zegt Zwanikken eerder te zijn gewaarschuwd voor aanslagen. ‘We dachten: we gaan
door, omdat we wisten dat die offer letter vervalst was. En omdat we dachten dat de uitspraken van de rechtbank ons zouden beschermen.’
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Op 5 december 2013, een maand voor ons
gesprek, wordt de boerderij na een nieuwe jambanja geheel stilgelegd. Zwanikken stapt wéér
naar de rechter, maar deze keer schuift die zijn
zaak op de lange baan. Bij de politie laat hij de
peace order zien, opdat de agenten iets ondernemen. ‘Ik heb een la vol met die dingen’, reageert
de dienstdoende chef. ‘Ik heb je toch gezegd te
stoppen met boeren? Maar je bleef doorgaan. Ik
kan niets meer voor je doen, it’s political.’
Begin januari voltrekt zich de slotakte.
Mupanduki komt met zes helpers aan om iedereen die nog voor Zwanikken werkt te verjagen.
Zwanikken krijgt te horen dat hij zich nooit
meer op zijn boerderij mag vertonen. De oogst
ligt nu een week stil, de tabaksbladeren worden
gelig, overrijp. ‘Elke dag dat we niet plukken kost
ons 25.000 dollar.’
Het plan was mooi: Zwanikken investeerde
dit jaar zevenhonderdduizend dollar om een
omzet van een miljoen te kunnen genereren –
en driehonderdduizend dollar winst te maken,
rekent hij voor. Het geld kwam van een grote
inkoper van tabak, die geld uitleent op voorwaarde dat Zwanikken de oogst aan hem verkoopt en niet naar de veiling brengt. Veel nieuwe
tabaksboeren in Zimbabwe doen aan contract
farming, zoals dit nieuwe systeem heet, omdat
banken hun geen lening verstrekken bij gebrek
aan een geschikt onderpand. De lening die Zwanikken nu niet kan terugbetalen hangt als een
molensteen om zijn nek, zegt hij: als hij niet
betaalt, moet hij zichzelf failliet laten verklaren.
Er is echter hoop, vertelt Zwanikken. Tot zijn
stomme verbazing heeft Mupanduki deze morgen zijn blanke manager gebeld. ‘Laten we elkaar

ben al een motor gestolen, een generator en tienduizend liter diesel: de opslagtanks staan droog.
We zullen het de komende dagen merken.’

April 2014
Enkele maanden later zie ik Zwanikken
opnieuw. In Avondale, een licht vervallen maar
aangename wijk net buiten het centrum van
Harare, zie ik hem op een terrasje zitten tegenover een tanige, oudere zwarte man in een iets te
ruim pak. Vooral Zwanikken is aan het woord,
de man luistert.
Na afloop komt Zwanikken
naar mijn tafeltje: hij heeft me
herkend, maar gaf liever geen
Zimbabwe 30 april
2000. Blanke boeren
sjoege. Zijn gesprekspartner
tussen zwarte land
was de man die de opdracht
arbeiders tijdens
had gegeven voor de moordeen verzoeningsaanslag, vertelt Zwanikken. ‘Al
bijeenkomst met
de ‘warveterans’ in
zal hij dat altijd ontkennen.’
Macheke, ten oosten
‘Het kan raar lopen in Zim
van Harare
babwe’, vervolgt hij.
Zwanikken heeft traumatische maanden achter de rug, vertelt hij later in
zijn ruime, vrijstaande woning in Harare. Eind
januari, kort na ons eerste gesprek, bezoekt hij
onaangekondigd zijn bezette boerderij. Zijn
bedrijf blijkt ‘totaal geplunderd’ te zijn. Zijn
beste tabak is uit de opslag gestolen – ‘78 balen
van elk vijfhonderd dollar, klaar voor de veiling’
– evenals een pivot voor cirkelirrigatie van tienduizend dollar en duizenden metalen clips waar
je tabaksbladeren mee ophangt in droogschuren, ter waarde van 25.000 dollar.
Lang kan hij er niet over piekeren: de bezetters dragen hem op nog dezelfde dag zijn huis

‘Als het gaat om geld, zijn ze genadeloos. Denk nooit dat je
personeel loyaal is, uiteindelijk kiezen ze voor zichzelf’
ontmoeten om een uitweg te zoeken’, was de
boodschap. Ook de nieuwe landheer wilde niet
de hele oogst verloren laten gaan, ongetwijfeld in
ruil voor een percentage van de opbrengst.
Zwanikken belt de manager en zet hem op de
speaker, zodat ik kan meeluisteren. ‘How are you
doing, man. Zeg me wat eruit is gekomen, wat
het ook is’, begint Zwanikken. Ik hoor de manager op geruststellende toon zeggen dat hij de
volgende dag naar de boerderij rijdt voor verder
overleg, dat hij over twee dagen meer weet, maar
denkt dat het wel goed komt. Alles hangt af van
de arbeiders, die erg nerveus zijn, zegt hij. Oké,
antwoordt Zwanikken, ‘we geven het een paar
dagen en dan beslissen we. Sta er in elk geval op
dat wij bij het oogsten de controle houden.’
Zwanikken is nog niet gerustgesteld, zegt hij
als hij heeft opgehangen. Mupanduki heeft hem
eruit gegooid zonder dat hij zijn arbeiders hun
gouden handdrukken kon geven. Dat maakt ze
vast onrustig. ‘Misschien weigeren ze te oogsten.’
Ook over zijn bezittingen in de boerderij maakt
hij zich zorgen. ‘Ze waren al in mijn huis, ze heb-

leeg te ruimen en nooit meer terug te komen.
Hij regelt een vrachtwagen met trailer, waarna
zijn personeel hem ‘helpt’ verhuizen: ze dragen
de meubels naar buiten, zetten die aan de ene
kant op de platte wagen, waarna anderen die
vanaf de andere kant er weer af tillen en naar
hun eigen woningen overbrengen. ‘Ze stalen de
helft van onze spullen: kasten, salontafels, alle
kleren, dekens en gordijnen, gasflessen. Drie
agenten stonden erbij zonder iets te doen’, vertelt hij.
Hij kan het niet laten zijn beklag te doen op
het politiebureau. Dit is geen landhervorming,
zegt hij op het bureau, maar gewoon diefstal. De
agenten komen zowaar in actie en doorzoeken
de compound: bij 23 mensen vinden ze spullen
van Zwanikken. Dat is een teleurstelling en ook
weer niet, zegt Zwanikken over zijn personeel.
‘Ik heb hen nooit vertrouwd. Als het erop aankomt, en het gaat om geld, zijn ze genadeloos.
Denk nooit dat je personeel loyaal is, uiteindelijk kiezen ze voor zichzelf.’
Intussen staat de tabak op het land te rotten,
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dat een ieder gelast hem in alle rust op zijn boerderij te laten wonen en werken. ‘Die peace order
frustreerde Mupanduki zó dat hij besloot me
dan maar van mijn land af te schieten.’
In de vroege avond van 17 december 2012, het
is dan al donker, melden zich drie mannen bij
zijn hek. Ze behoren tot de lastigste groep kleine
boeren op zijn land, ziet Zwanikken. Hij loopt
naar buiten en vraagt wat ze willen. Een deel van
de tabaksoogst is gestolen, zeggen ze, en bieden
aan te helpen het terug te vinden.
Tijdens het gesprek draait Zwanikken even
zijn hoofd zijwaarts. Net op dat moment lost een
van de drie een schot. Hij voelt de kogel brandend door zijn neus gaan. ‘Mijn veertienjarige
zoon stond een paar meter achter me, de kogel
ging een paar millimeter langs hem heen.’ Beiden rennen naar binnen, doen alle deuren dicht
en het licht uit.
Zwanikken bloedt hevig en verliest naar eigen
inschatting zo’n twee liter bloed. Maar hij legt
haastig een noodverband aan en schiet een paar
keer met zijn geweer richting zijn belagers, in
de hoop hun angst aan te jagen. Intussen maakt
hij zich grote zorgen om zijn gezin. ‘Mijn zoon is
getuige geweest van de aanslag: straks gaan ze
ons allemaal uitmoorden, dacht ik.’
Na drie kwartier komt zijn buurman van de
boerderij verderop, die hij heeft gebeld, om te
checken of de belagers er nog zijn. De buurman
brengt Zwanikken naar de rand van Harare,
waar een ambulance klaarstaat om hem naar
de kliniek te brengen. Zijn vrouw en zoon rijden
achter hem aan.
Terwijl hij wordt behandeld belt de voorzitter van de bond van commerciële boeren naar
de kliniek. Een hoge functionaris in de cio heeft
hem gewaarschuwd: hij heeft vernomen dat de
daders, die bij de geheime dienst blijken te werken, het karwei willen afmaken. ‘Bel de bewaking van het ziekenhuis en vraag ze alle poorten
te sluiten’, luidt het advies. De kliniek werkt mee.
Later hoort Zwanikken dat in de buurt een fourwheeldrive zonder nummerbord is gesignaleerd.
De Zwanikkens besluiten niet meer terug te
gaan naar de boerderij, het is te gevaarlijk. Het
gezin vestigt zich in hun huis in Harare dat ze
vijf jaar eerder als investering hebben gekocht.
Vanaf dat moment beheert Zwanikken zijn boerderij via zijn mobiele telefoon – niet ideaal, wel
veilig.
Intussen doet hij aangifte en worden zijn drie
belagers gearresteerd. Hij kan hen immers zo
aanwijzen. Na tien dagen komen ze vrij op borgtocht, in afwachting van de rechtszaak. Dan valt
het vonnis: ‘niet schuldig’, wegens gebrek aan
bewijs. ‘Ongelooflijk’, zegt Zwanikken gelaten.
‘Maar dit is Zimbabwe.’

waardoor er per week tachtigduizend dollar verloren gaat. Dat beseft de nieuwe eigenaar ook
– en hij belt Zwanikken, alsof er niets aan de
hand was. ‘Zullen we het verleden laten rusten’,
zegt hij, waarop de Nederlander zijn woede en
trots opzij zet en het gesprek met hem aangaat.
Met als resultaat dat hij wat rest van de oogst
van het land mag halen. Ook spreken ze af in het
nieuwe seizoen 55 hectare tabak te beplanten,
als een soort joint venture, waarbij Zwanikken
de manager op afstand is. Het overgrote deel
van de opbrengst gaat naar hem, de rest naar de

aan zijn geldschieter, een andere grootinkoper
van tabak, liefst 130.000 dollar. De keuze was
failliet gaan – en zijn kredietwaardigheid verliezen – of proberen alles af te betalen. Vandaar zijn
besluit in zee te gaan met de nieuwe eigenaar.
‘Ik heb nu een lucratieve afspraak met hem. Als
alles volgens plan verloopt, kan ik dit seizoen
250.000 dollar verdienen en volgend jaar weer.
Dan kan ik mijn schuld in twee jaar afbetalen en
wellicht elders een nieuwe farm vinden.’
Zwanikkens vorige oogst had 1,2 miljoen
dollar kunnen opbrengen, vertelt hij, waarvan

financiële problemen, waarop Zwanikken zegt
dat hij bij de nieuwe eigenaar moet zijn, omdat
hij er immers is afgegooid. Hetzelfde antwoord
geeft hij aan een bewaker, die zich beklaagt
dat hij nog steeds geen goed geweer heeft. ‘De
nieuwe eigenaar heeft dat toegezegd, maar is
misschien druk met andere zaken’, legt Zwanikken uit. ‘Er is hondo in zijn partij, zoals je weet,
interne strijd, misschien komt hij er daarom niet
aan toe’, vervolgt hij.
De nieuwe eigenaar moet verre familie van
president Mugabe zijn, zegt Zwanikken terwijl
we terugrijden naar Harare. ‘Anders had
hij nooit voor elkaar gekregen nu nog een
boerderij over te nemen die valt onder de
investeringsbeschermingsovereenkomst
tussen Zimbabwe en Nederland.’
We praten ook over de salarissen. De
tabaksplukkers krijgen ruim 67 euro per
maand, iets meer dan het minimumloon
– in 2016 is dat voor de laagst betaalde
landarbeiders 64,50 euro per maand, voor
de meest ervaren 152 euro – en nog negen
euro vergoeding voor elektriciteit. Hoe
kun je daarvan leven? vraag ik. ‘Ze hebben
er allerlei handeltjes naast en wonen gratis
op de compound’, vergoelijkt Zwanikken.
De concurrentie tussen commerciële
boeren is moordend, vooral internationaal, licht hij toe: in Tanzania en Kenia,
lagelonenlanden voor landbouwproducten, wordt ook tabak verbouwd. Verder
is het salarisbeleid niet meer zijn verantwoordelijkheid, maar die van de nieuwe
eigenaar.
Het is allemaal waar, maar het voelt
wat ongemakkelijk dit te horen van een
man die in één jaar mogelijk een kwart
miljoen dollar verdient dankzij hun
arbeid. Aan de andere kant krijgen ze het
wettelijk minimumloon dat Zimbabwe
zelf zo heeft vastgelegd.

nieuwe eigenaar – die voor de buitenwereld kan
volhouden dat hij aan het langste eind trok.
Belangrijke voorwaarde is dat er een geldschieter wordt gevonden. Het bedrijf Tian Ze,
dat tabak inkoopt voor de Chinese markt, lijkt
geïnteresseerd, maar de gesprekken zijn nog
gaande, vertelt hij voor we afscheid nemen.

de helft verloren ging doordat rond zijn verdrijving het oogsten werd gestaakt. ‘Als je me vraagt
wat doe je het liefst, zeg ik: wegrennen van deze
boerderij. Maar dan moet ik een investering van
in totaal één miljoen dollar afschrijven.’
Als we bij zijn vroegere boerderij komen
zwaait het hek open en parkeert hij bij een houten gebouw dat oogt als een schuur. Tot zijn
opluchting is de man die hem heeft beschoten
niet te zien. ‘Meestal hangt hij hier rond.’ Hij
begroet de manager, een van zijn vroegere werknemers en zijn vaste aanspreekpunt, en begint in
een kamer zonder ramen geld uit te tellen voor
alle werknemers. Cash brengen voor de maandsalarissen is deze keer zijn voornaamste taak.
Daarna rijden we over de glooiende velden,
waar de lichtgroene tabaksplanten een halve
meter hoog staan. Zwanikken stopt bij enkele
werknemers die onkruid wieden en draagt een
van de voormannen op een bepaald veld te
behandelen met herbicide. Onderweg naar de
uitgang houden twee keer mannen de auto aan.
Een keer vraagt een man een voorschot, wegens

Maart 2016

Oktober 2014
De onderhandelingen met Tian Ze zijn gelukt,
vertelt Zwanikken als ik hem maanden later
weer zie. De opkoper wil de tabaksteelt voor
het komende seizoen voorfinancieren, op voorwaarde dat hij die oogst mag opkopen.
Het tabaksseizoen is inmiddels in volle
gang en Zwanikken gaat eens per week naar
Riverhead om de velden in de gaten te houden,
waarna hij ‘zo vlug mogelijk’ weer vertrekt. Ik
mag een keer mee, ’s ochtends in alle vroegte, als
‘vriend van de familie’, als ik geen foto’s maak,
geen vragen stel, geen opnamen maak.
Onderweg licht Zwanikken zijn dilemma’s
toe. Nadat hij was verjaagd bedroeg zijn schuld

Piet Zwanikken is voor het derde seizoen de
vaste zakenpartner van de man die opdracht gaf
hem te vermoorden. Ze ontmoeten elkaar eens
per maand voor zakelijk overleg, en dat gaat
goed, vertelt hij als ik hem opbel. De nieuwe
eigenaar laat het boeren helemaal aan Zwanikken over, die het werk leidt vanuit Harare, met
spaarzame bezoekjes aan de boerderij zelf. Maar
hij heeft zijn schuld kunnen afbetalen ‘en ik kan
een beetje geld verdienen’.
Dit jaar verbouwt Zwanikken tabak op 76
hectare en heeft hij 150.000 kilo kunnen leveren
aan de Chinese opkoper van Tian Ze. De droogte
die Zimbabwe dit jaar teistert, deert hem niet:
doordat hij toegang heeft tot kapitaal en de
knowhow heeft, kon hij zijn land irrigeren met
water uit een stuwmeertje verderop. Anders dan
de meeste zwarte boeren.
Dit artikel is een ingekort fragment uit We moeten gaan: Nederlandse boeren in Zimbabwe dat
21 mei verschijnt (Podium, 392 blz., € 25,-)
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‘Je mag dat wél zeggen!’
Vormen migranten een bedreiging voor
Europa? We moeten niet bang zijn voor
de Ander, maar ook niet onverschillig.
We moeten juist de dialoog aangaan. En
beledigen mag best.
door Kenan Malik

‘KAN EUROPA HETZELFDE BLIJVEN MET ANDERE INWONERS?’ Dat vroeg
de Amerikaanse schrijver Christopher Caldwell zich af in zijn boek
Reflections on the Revolution in Europe, dat een paar jaar geleden uitkwam. Het is een vraag die de afgelopen jaren steeds urgenter is geworden, nu de kwestie van de immigratie, en met name van de islamitische
immigratie, centraal is komen te staan.
De kern van deze kwestie is het dilemma hoe westerse samenlevingen
moeten reageren op de toestroom van mensen met verschillende tradities, achtergronden en geloofsovertuigingen. Wat moeten de grenzen van
de tolerantie in dat soort samenlevingen zijn? Moeten de immigranten
gedwongen worden zich aan te passen aan westerse gewoonten en normen, of is integratie tweerichtingsverkeer? Dergelijke vragen hebben
politici en beleidsmakers de afgelopen halve eeuw parten gespeeld. Ze
hebben liberalen ook de nodige hoofdbrekens bezorgd.
Het debat over de diversiteit is verscherpt door de twee kwesties die
de hedendaagse politiek in Europa domineren – de migratiecrisis en
het probleem van het terrorisme. Hoe we over deze kwesties spreken, en
hoe we de ene met de andere in verband brengen, zal het karakter van de
Europese samenlevingen de komende tijd bepalen.
De migratiecrisis wordt vaak gezien als een zaak van cijfers. Vorig jaar
zijn ruim een miljoen ongeordende migranten in Europa neergestreken.
Debatten over immigratie gaan echter zelden over aantallen op zich. Ze
gaan veel meer over de vraag wie die migranten zijn, en over onderliggende zorgen die te maken hebben met zaken als natie, gemeenschap,
identiteit en waarden. ‘We mogen niet vergeten’, beweerde de Hongaarse premier Viktor Orbán, nadat Hongarije nieuwe grenshekken had
geplaatst en draconische nieuwe anti-immigratiewetten had ingevoerd,
‘dat de mensen die hier komen met een andere religie zijn opgegroeid en
een volslagen andere cultuur vertegenwoordigen. De meesten zijn geen
christenen, maar moslims.’ ‘Is het niet zorgwekkend’, vroeg hij, ‘dat de
Europese christelijke cultuur nu al nauwelijks in staat is zijn eigen christelijke waarden overeind te houden?’
Veel denkers, christelijke en niet-christelijke, religieuze en niet-
religieuze, herhalen deze angst voor islamitische immigratie, die de culturele en morele basis van de westerse beschaving zou ondermijnen. De
Britse historicus Niall Ferguson noemt zichzelf ‘een ongeneeslijke atheïst’,
maar is toch gealarmeerd door de neergang van het christendom die
‘iedere religieuze weerstand’ tegen de radicale islam ondermijnt. Melanie
Phillips, een niet-gelovige jodin, betoogt in haar boek The World Turned
Upside Down dat ‘het christendom een rechtstreekse, niet-aflatende culturele aanval ondergaat van degenen die de basiswaarden van de westerse
beschaving willen vernietigen.’ Als je zo tegen migratie aankijkt, zou ik
willen betogen, begrijp je iets niet van Europa’s verleden en heden.
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Whitechapel, Londen

ALS WE OVER DE HUIDIGE diversiteit in Europa nadenken, is het beeld
dat we zien dat van samenlevingen die in het verleden homogeen waren,
maar nu door de immigratie heterogeen zijn geworden. Maar op welke
manier waren Europese samenlevingen in het verleden homogeen? En op
welke manieren zijn ze vandaag de dag divers?
Veel van de angsten die we hebben over de gevolgen van de moderne
diversiteit zijn in feite echo’s van angsten die van cruciaal belang waren
voor wat we nu als een homogeen Europa zien. Neem bijvoorbeeld het
debat over de botsing tussen de islam en het Westen, en de angst dat
islamitische waarden onverenigbaar zijn met die van het Westen. Het is
nu misschien moeilijk voorstelbaar, maar katholieken werden tot voor
betrekkelijk kort door velen net zo gezien als moslims nu.
De Britse filosoof John Locke wordt algemeen beschouwd als de
grondlegger van het liberalisme. Zijn Letter Concerning Toleration is een
sleuteltekst in de ontwikkeling van moderne liberale ideeën over vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Maar hij weigerde die tolerantie
uit te strekken tot katholieken, omdat zij een bedreiging vormden voor
de Britse identiteit en veiligheid. Tot de negentiende eeuw waren katholieken in Groot-Brittannië wettelijk buitengesloten van de meeste openbare functies en mochten ze niet stemmen; hun werd de toegang ontzegd
tot universiteiten en veel beroepen, en ze mochten ook niet in het leger
dienen. Protestanten mochten zich niet tot het katholicisme bekeren en
katholieken mochten geen protestanten trouwen. Een dergelijk boos
aardig antikatholicisme bestond tot in de twintigste eeuw, en niet alleen
in Europa.
Vandaag de dag wordt het idee van de joods-christelijke traditie als
het fundament van de westerse beschaving beschouwd als algemeen aanvaarde wijsheid. Maar het concept van een ‘joods-christelijke traditie’ is
een uitvinding van de jaren dertig, voortgekomen uit de poging een breed
front te creëren als antwoord op de dreiging van het antisemitisme. De
uitvinding ervan is het bewijs van het feit dat de joden, in de ogen van
velen, een dodelijke bedreiging vormden voor de Europese identiteit,
waarden en manieren van doen, zozeer zelfs dat zij het slachtoffer werden
van de grootste genocide op aarde.
Van de creatie van het eerste getto, in Venetië, precies vijfhonderd jaar
geleden, tot de scheldkanonnades van Martin Luther tegen het jodendom,
tot de Dreyfus-affaire in Frankrijk, en de eerste Britse immigratiewet, de
Aliens Act uit 1905, vooral bedoeld om de instroom van Oost-Europese
joden het hoofd te kunnen bieden, is een rode draad in het Europese historische bewustzijn de afschildering van de joden als de wezenlijke ‘Ander’.
Europa werd niet alleen verscheurd door religieuze en culturele, maar
ook door politieke conflicten. Van de Britse burgeroorlog tot de Spaanse
burgeroorlog, van de Duitse boerenopstand tot de Parijse Commune
waren de Europese landen diep verdeeld. Conflicten tussen communisten en conservatieven, liberalen en socialisten, monarchisten en liberalen
werden het kenmerk van Europese samenlevingen.
Uiteraard zien we deze conflicten niet als uitdrukkingen van een
diverse maatschappij. Waarom niet? We kijken terug naar Europese
samenlevingen en beelden ons in dat ze raciaal en etnisch homogeen
waren. Maar dat is niet hoe de Europeanen destijds zelf over hun samenlevingen dachten. In de negentiende en zelfs nog in de twintigste eeuw
werden de arbeidersklasse en de armen op het platteland door velen
gezien als een apart ras.
Een schets van het leven van de arbeidersklasse in Bethnal Green, een
arbeiderswijk van Oost-Londen, die verscheen in een uitgave uit 1864 van
The Saturday Review, een goed gelezen liberaal tijdschrift uit die tijd, was
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Essay Leven in diversiteit

typisch voor de houding van de Victoriaanse middenklasse. ‘De armen
van Bethnal Green’, verklaarde het artikel, vormen ‘een ras waarvan we
niets weten, wier levens heel anders in elkaar zitten dan de onze, personen met wie we geen overeenkomsten hebben’. ‘Dit soort verschillen
als bij de Britse klassen’, concludeerde het artikel, ‘die altijd zullen blijven
voortbestaan, en die duren van de wieg tot het graf (…) zijn min of meer
hetzelfde als de verschillen tussen slaven en blanken.’
In Frankrijk was sprake van een soortgelijke houding. In een toespraak
in 1857 vroeg de christelijke socialist Phillipe Buchez zich af hoe het mogelijk was dat zich ‘binnen een bevolking als de onze rassen kunnen vormen
– niet één, maar diverse – die zó miserabel, inferieur en ontaard zijn dat ze
kunnen worden ingedeeld onder de meest inferieure, wilde rassen, want
hun inferioriteit is soms ongeneeslijk’. De ‘rassen’ waarover Buchez zich
zo druk maakte bestonden niet uit Aziatische of Afrikaanse immigranten,
maar uit de armen op het Franse platteland.
***
DE EUROPESE SAMENLEVINGEN HEBBEN ALTIJD ‘verschillende volkeren’
binnen hun grenzen gehad, of dat werd althans zo gezien. Dit brengt ons
op de tweede vraag: waarom zouden we diversiteit moeten waarderen of
er bang voor moeten zijn? Neem twee hedendaagse Franse denkers van
tegenovergestelde uiteinden van het politieke spectrum, volgens wie de
islam een bedreiging vormt, maar om zeer verschillende redenen: de
liberale filosoof Bernard-Henry Lévy en de conservatieve denker Pierre
Manent.

In 2010, ten tijde van het debat over de vraag of de boerka moest worden
verboden, sprak Lévy zich uit ‘vóór een wet die duidelijk verklaart dat het
in het openbaar dragen van een boerka antirepublikeins is’. Maar hij hield
staande dat ‘dit niet over de boerka gaat. Het gaat over Voltaire. Wat op
het spel staat, is de Verlichting van gisteren en vandaag, en het erfgoed
daarvan, dat niet minder heilig is dan dat van de drie monotheïsmen.’
Waar de islam volgens Lévy een bedreiging vertegenwoordigt voor
het liberalisme van de Verlichting is het volgens Manent de uithollende
invloed van het Verlichtings-liberalisme dat de islam in staat De Europese samenlevingen hebben altijd ‘verschillende volkeren’ binnen hun
grenzen gehad heeft gesteld een bedreiging te
worden. De Fransen kunnen niet anders dan
De Europese
zich aan de islam overgeven, betoogt Manent,
samenlevingen omdat ze decadent en ‘moe van de vrijheid’
zijn geworden. Door liever de nadruk te leghebben altijd
gen op rechten dan op plichten hebben onze
‘verschillende uitgedroogde democratieën sociale verbanden opgelost, om niets anders achter te laten
volkeren’
dan een ‘stof ’ van geïsoleerde ego’s. ‘Het meest
binnen hun
opvallende feit van het nu’, schrijft Manent, ‘is
grenzen gehad de politieke en geestelijke verzwakking van de
natie. (…) Als de islam zijn invloed uitbreidt
en consolideert (…) in een regio waar alle
sociale vormen kwetsbaar zijn voor ondermijnende kritiek in de naam van individuele
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rechten, kan er nauwelijks een andere toekomst voor Europa zijn dan
islamisering bij gebrek aan iets anders.’
De angst voor de diversiteit wordt – met andere woorden – zelf gevoeld
vanuit een diversiteit van standpunten. En de angst voor de Ander is primair geworteld in zorgen over het Zelf. De Ander wordt een probleem
– en hoeft alleen maar te worden opgeroepen – als er sociale angst is over
wie we zijn en waar we voor staan.
De bewering dat de islam een fundamentele bedreiging vormt voor de
westerse waarden beroept zich op de theorie van de ‘botsing der beschavingen’, in de jaren negentig gepopulariseerd door de Amerikaanse politieke wetenschapper Samuel Huntington. De conflicten die Europa de
afgelopen eeuwen in beroering hebben gebracht,
schreef Huntington in een beroemd essay uit
1993, van de godsdienstoorlogen tussen protestanten en katholieken tot de Koude Oorlog,
waren allemaal ‘conflicten binnen de westerse
beschaving’. De ‘strijd van de toekomst’ zou zich
daarentegen tussen beschavingen afspelen. En
de meest diepgaande daarvan zou gaan tussen
het christelijke Westen en het islamitische Oosten, een ‘veel fundamenteler’ strijd dan welke
oorlog ook die was teweeggebracht door ‘verschillen tussen politieke ideologieën en politieke
regimes’.
Beschavingen zijn echter geen in zichzelf
besloten entiteiten. Het zijn juist ‘beschavingen’
omdat ze poreus en vloeibaar zijn, en openstaan
voor bredere invloeden. Omdat ze openstaan
voor diversiteit.
Het idee bestaat dat de Europese beschaving
zich heeft ontwikkeld als een rechte lijn vanuit
het klassieke Griekenland, via de smeltkroes
van het christendom naar de Verlichting en de
moderniteit. Maar wat velen vandaag de dag
beschrijven als ‘Europese’ waarden zouden het
grootste deel van de belangrijkste figuren in die
Europese traditie in opperste verbazing hebben
achtergelaten – Thomas van Aquino en Dante,
bijvoorbeeld, en Sint Augustinus en Plato nog
meer. Anderzijds zouden Thomas van Aquino
en Dante zeker de waarden van veel van hun islamitische tijdgenoten
hebben begrepen, zoals die van de grote filosofen Ibn Sina of Ibn Rushd,
waarden die velen nu beschouwen als existentiële bedreigingen voor het
bestaan van Europa.
Er is, met andere woorden, geen enkelvoudige serie Europese waarden
die de geschiedenis overstijgt in oppositie met de islamitische waarden.
Evenmin is er een enkelvoudige islamitische traditie die de geschiedenis
overstijgt. Normen en praktijken hebben onvermijdelijk van tijd tot tijd
en van plaats tot plaats verschild. Ze zijn onvermijdelijk gemuteerd in een
geloof dat ruim vijftienhonderd jaar is blijven bestaan. Ze zijn onvermijdelijk in verschillende richtingen uiteengelopen in een rijk dat zich ooit
uitstrekte van de Golf van Bengalen tot de Golf van Biskaje, en doen dat
nog meer in een gemeenschap die zich nu over de hele wereld uitstrekt
van Indonesië (dat de grootste moslimbevolking ter wereld heeft) tot
Amerika, en van Schotland tot Zuid-Afrika.
Neem een recente opiniepeiling over de standpunten van Britse moslims, die tot een nationaal debat heeft geleid. De peiling werd gehouden voor een televisiedocumentaire die werd gepresenteerd door Trevor
Phillips, het voormalige hoofd van de Britse Commissie voor Gelijkheid
en Mensenrechten. Uit de peiling kwam een diepe bron van sociaal conservatisme binnen Britse moslimgemeenschappen naar voren. Slechts
achttien procent van de moslims vond dat homoseksualiteit legaal zou
moeten zijn (tegen 73 procent van de algemene bevolking). Vier van de
tien respondenten vonden dat vrouwen altijd hun echtgenoot moesten
gehoorzamen. Een derde wilde dat meisjes en jongens naar aparte scholen zouden gaan. Bijna negen van de tien respondenten vonden dat de
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wet bespotting van de profeet zou moeten verbieden. Trevor Phillips, die
een belangrijke rol heeft gespeeld in de vormgeving van het integratiebeleid, schreef over ‘een diepe kloof die zich opende tussen moslims en
niet-moslims’ en het ‘niet-onderkende ontstaan van een natie binnen de
natie, met haar eigen geografie, haar eigen waarden en haar eigen afzonderlijke toekomst’.
***
ALS JE DEZE PEILING DERTIG JAAR GELEDEN zou hebben gehouden, toen
ik opgroeide, zou je heel andere resultaten hebben verkregen. Het hedendaagse sociale conservatisme van Britse moslims is er niet altijd geweest.

De eerste generatie Britse moslims was wel religieus, maar beleed haar
geloof lichtjes. Veel mannen dronken alcohol. Weinig vrouwen droegen
een hijab, laat staan een boerka of een niqaab. De meesten gingen alleen
zo nu en dan naar de moskee, als het ‘vrijdaggevoel’ hen overviel. De islam
was in hun ogen geen alomvattende filosofie. Hun geloof drukte voor hen
een relatie met God uit, maar geen onaantastbare publieke identiteit.
De tweede generatie Britten met een islamitische achtergrond – mijn
generatie – was vooral seculier. Religieuze organisaties waren nauwelijks
zichtbaar. De organisaties die Aziatische gemeenschappen bijeenhielden
(en we zagen onszelf als ‘Aziatisch’ of ‘zwart’, niet als ‘islamitisch’) waren
vooral seculier en dikwijls politiek van aard.
De kwestie van de culturele verschillen werd pas vanaf de generatie
die eind jaren tachtig volwassen is geworden als belangrijk gezien. Een
generatie die – ironisch genoeg – veel meer geïntegreerd en ‘verwesterd’
is dan de eerste generatie is ook de generatie die het meest vasthoudt aan
het behoud van haar ‘anders zijn’. In Frankrijk, Duitsland en Nederland
is grotendeels sprake van hetzelfde proces. Het is een paradox die de conventionele kijk op de relatie tussen diversiteit en integratie in twijfel trekt.
Toch is het er ook een die zelden wordt bediscussieerd.
Eén reden daarvoor is dat we zelden een stap terug zetten om onszelf een breder perspectief op sociale problemen te geven. Wat je een
‘snapshot’-kijkje op gemeenschappen en culturen zou kunnen noemen is
centraal komen te staan in een groot deel van de discussie over diversiteit en integratie. Trevor Phillips beweerde dus in zijn tv-documentaire
dat Britse moslims ‘niet willen veranderen’ en ‘er nog steeds ideeën op
nahouden van voorouderlijke herkomst’. Het echte probleem is feitelijk
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precies het omgekeerde. Britse moslims zijn veranderd. Maar velen zijn
veranderd door sociaal conservatiever te worden. De vraag die we daarom
moeten beantwoorden is waarom deze verandering heeft plaatsgevonden.
Tegelijkertijd betekent het feit dat aanzienlijke delen van de Britse
moslimgemeenschappen met betrekking tot veel sociale en religieuze
kwesties conservatiever of zelfs reactionair zijn geworden niet dat dit
voor allemaal geldt. Er zijn aanwijzingen dat de Britse moslims op s ociaal
gebied gepolariseerder zijn geworden – dat een groot deel conservatiever is geworden, terwijl een kleine minderheid veel liberaler is dan de
bevolking in haar geheel. En dit brengt ons op een andere ironie inzake
de manier waarop we over diversiteit nadenken. Velen die de samenleving
als divers beschouwen slagen er dikwijls niet in de
diversiteit van minderhedengemeenschappen te
zien. Dit geldt net zozeer voor degenen die diversiWhitechapel, Londen.
Groot-Brittannië
teit verwelkomen als voor degenen die daar bang
beschouwt zichzelf als
voor zijn of haar afwijzen.
een ‘gemeenschap van
Neem het sociaal beleid in Frankrijk en
gemeenschappen’
Groot-Brittannië. Als vormen van overheidsbeleid
worden het Franse assimilatiebeleid en het Britse
multiculturalisme meestal gezien als twee uitersten. Maar vanuit twee
zeer verschillende uitgangsposities zijn beide beleidsvormen bekrompener ideeën over sociale identiteit gaan koesteren, en hebben ze allebei de
neiging de diversiteit van minderheidsgemeenschappen te negeren, door
ze in plaats daarvan te behandelen alsof ieder van hen een afzonderlijk,
homogeen geheel zou vormen, samengesteld uit mensen die allemaal met
één stem spreken, en ieder van hen bepaald door een eenduidige visie op
cultuur en geloof.
‘Wat verenigt in het hedendaagse Frankrijk’, zo vraagt de roman
schrijver en filmmaker Karim Miské zich af, ‘de vrome, gepensioneerde
Algerijnse arbeider, de atheïstische Frans-Mauretaanse regisseur die ik
ben, de soefistische bankbediende uit Mantes-la-Jolie, de sociaal werker
uit Bourgondië die tot de islam is bekeerd, en de agnostische mannelijke verpleger die nog nooit in het huis van zijn grootouders in Oudja
is geweest? Wat verenigt ons, behalve het feit dat we in een samenleving
leven die ons ziet als moslims?’
Van de ongeveer vijf miljoen Franse burgers van Noord-Afrikaanse
herkomst ziet slechts veertig procent zichzelf als belijdende moslims, en
slechts één op de vier gaat naar het vrijdagsgebed. Toch worden zij volgens Miské allemaal door Franse politici, beleidsmakers, intellectuelen en
journalisten als ‘moslims’ gezien. Ministers hebben het vaak over de ‘vijf
miljoen Franse moslims’.
Franse burgers van Noord-Afrikaanse herkomst, die zichzelf niet als
‘moslim’ beschouwen, kunnen, schrijft Miské, ‘onverschilligheid veinzen’
en ‘Frans, seculier en republikeins, en toegewijde liefhebbers van ons land
lijken’. Maar, zo vraagt hij zich af, ‘hoe lang kunnen we serieus aan deze
vrijwillige positie vasthouden als we voortdurend worden teruggestuurd
naar onze “islamitische” identiteit?’ Met andere woorden: de ‘islamitische’
identiteit wordt zowel door de bredere samenleving in het leven geroepen
als zich toegeëigend door degenen die als ‘islamitisch’ worden gedefinieerd als een manier ‘om het bezit van ons verminderde bestaan te herwinnen’, zoals Miské het verwoordt.
Hetzelfde is grotendeels waar in Groot-Brittannië. Het Britse multiculturele beleid probeert niet zoals in Frankrijk de nationale identiteit
tegenover de Ander te beklemtonen, maar de natie eerder te portretteren als ‘een gemeenschap van gemeenschappen’, zoals het invloedrijke
Parekh-rapport over het multiculturalisme het stelt. De autoriteiten hebben geprobeerd de diversiteit te managen door mensen in specifieke etnische en culturele hokjes te plaatsen, individuele behoeften en rechten te
definiëren aan de hand van de hokjes waarin mensen werden geplaatst,
en die hokjes te gebruiken om het overheidsbeleid vorm te geven.
In plaats van zich rechtstreeks met islamitische gemeenschappen
in te laten, hebben de autoriteiten in wezen hun verantwoordelijkheid
uitbesteed aan de zogenoemde gemeenschapsleiders. In plaats van een
beroep te doen op de moslims als Britse burgers als alle anderen moedigt
de ‘gemeenschap van gemeenschappen’-benadering politici aan hen te
zien als mensen wier primaire loyaliteit bij hun geloof ligt, en die poli-

tiek alleen door andere moslims in beweging kunnen worden gebracht.
Net als in Frankrijk is het gevolg daarvan het in het leven roepen van een
bekrompener identiteitsgevoel geweest, naast een meer ‘stamgebonden’
kijk op de islam.
***
EEN GEVOLG VAN DEZE PERVERSE MANIER van denken over diversiteit is
dat de meest progressieve stemmen binnen minderheidsgemeenschappen dikwijls het zwijgen wordt opgelegd, omdat ze niet werkelijk uit die
gemeenschap zouden voortkomen of werkelijk authentiek zouden zijn, terwijl de meest conservatieve stemmen worden gevierd als gemeenschapsleiders en als de authentieke stemmen van m
 inderheidsgroeperingen.
Het Deens parlementslid Naser Khader vertelt over een gesprek met
een journalist die beweerde dat ‘de Mohammed-cartoons alle moslims
hadden beledigd’. ‘Ik ben niet beledigd’, antwoordde Khader. ‘Maar jij
bent geen echte moslim’, luidde het antwoord. Waarom niet? Omdat
je vanuit dat gezichtspunt als echte moslim reactionair moet zijn en de
Mohammed-karikaturen beledigend moet vinden. Iedereen die niet reactionair of beledigd is, is per definitie geen echte moslim. Hier vindt een
ontmoeting plaats tussen liberaal ‘antiracisme’ en rechts anti-islamitisch
fanatisme.
De botsing tussen de realiteit van het leven in een diverse maatschappij
en de vasthoudendheid van de officiële instanties om mensen in culturele of etnische hokjes
te plaatsen, en het in het leven roepen van een
bekrompener, meer ‘stamgebonden’ identiDoor de
teitsgevoel kan ernstige gevolgen hebben. Dat
identiteits
blijkt uit de tweede kwestie die, samen met de
politiek zijn
migratiecrisis, een groot deel van het hedenmensen zich
daagse Europese politieke discours beheerst:
de toename van het aantal binnenlandse
in steeds
jihadisten. De recente aanslagen in Parijs en
bekrompener
Brussel hebben ervoor gezorgd dat deze twee
etnische of
kwesties in de hoofden van veel mensen één
geheel zijn gaan vormen.
culturele
We benaderen de kwestie van het Eurotermen gaan
pese jihadisme vaak op de verkeerde manier.
definiëren
We beginnen met jihadisten als zij al aan het
einde van hun reis zijn aangekomen – boos
over het Westen, met een zwart-witte kijk op
de islam, en een verwrongen morele blik – en
nemen dan vaak aan dat dit de redenen zijn waarom zij zo zijn geworden. Maar dat is zelden het geval. Slechts weinig jihadisten beginnen als
religieuze fanatici of als politieke militanten. De radicale islam, en haat
jegens het Westen, is niet noodzakelijkerwijs datgene wat individuen tot
het jihadisme brengt. Het is datgene wat dat jihadisme is gaan definiëren
en rechtvaardigen.
‘Het pad naar de radicalisering’, zoals de Britse onderzoeker Tufyal
Choudhury het in zijn rapport De rol van de islamitische identiteit in de
radicalisering uit 2007 stelt, ‘heeft vaak te maken met een speurtocht
naar identiteit op een moment van crisis (…) als eerdere verklaringen en
geloofssystemen niet toereikend zijn gebleken om de ervaringen van een
individu uit te leggen.’
Jihadisten beginnen hun reis omdat zij op zoek zijn naar iets wat veel
minder definieerbaar is: identiteit, betekenis, respect. Er schuilt uiteraard
niets nieuws in de jeugdige speurtocht naar identiteit en betekenis. Wat
vandaag de dag anders is, is de sociale context waarin deze speurtocht
plaatsvindt. In het verleden kan ontevredenheid met de mainstream
mensen ertoe hebben gebracht zich aan te sluiten bij bewegingen voor
politieke verandering – van extreem-linkse groeperingen en vakbondsorganisaties tot anti-racismecampagnes. Nu lijken zulke campagnes en
organisaties vaak net zozeer de connectie met de werkelijkheid te zijn
kwijtgeraakt als mainstream-instituties. Wat de hedendaagse ontevredenheid vormgeeft is niet de progressieve politiek, maar de identiteits
politiek. Die heeft mensen er de afgelopen dertig jaar toe aangezet zichzelf in steeds bekrompener etnische of culturele termen te definiëren. >
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De meeste binnenlandse jihadisten hebben echter een merkwaardige
relatie met de islam. Ze zijn op veel manieren net zozeer vervreemd van
moslimgemeenschappen als van de westerse samenlevingen. De meesten
haten de tradities en de normen van hun ouders, hebben weinig geduld
met de mainstream-vormen van de islam en sluiten zichzelf af voor de
traditionele gemeenschapsinstellingen. Onthecht van zowel de westerse
samenleving als de islamitische gemeenschap reiken sommigen naar het
islamisme. Veel aspirant-jihadisten, merkt de Franse islamdeskundige
Olivier Roy op, ‘adopteren de salafistische versie van de islam, omdat het
salafisme makkelijk te doorgronden is’ en omdat het ‘de ontkenning is (…)
van de islam van hun ouders en hun wortels’. Het is niet via moskeeën of
religieuze instellingen maar via het internet dat de meeste jihadisten hun
geloof en hun virtuele gemeenschap ontdekken.
***
HOE MOETEN WE DAN TEGEN diversiteit aankijken? Diversiteit is belangrijk, niet om wille van zichzelf, maar omdat ze ons in staat stelt onze
horizon te verbreden, verschillende waarden, geloofsovertuigingen en
levenswijzen te vergelijken en te contrasteren, er oordelen over te vellen,
en te beslissen welke beter zouden kunnen zijn en welke slechter. Ze is
belangrijk, omdat ze het ons mogelijk maakt ons in een politieke dialoog
te begeven, die paradoxaal genoeg kan helpen een universeler taal van
burgerschap te creëren.
Maar juist datgene wat waardevol is aan diversiteit is precies dat waar
velen bang voor zijn. Die angst kan twee vormen aannemen. Enerzijds is
er het ‘nativistische’ sentiment: het geloof dat immigratie de sociale cohesie ondermijnt, ons gevoel van nationale identiteit aantast, en van onze
steden kleine Lahores of mini-Kingstons maakt. En anderzijds is er het
multiculturele argument, dat respect voor de ander vereist, dat we hun
manier van leven aanvaarden, en hun waarden en praktijken niet bekritiseren of in twijfel roepen, maar in plaats daarvan de grenzen tussen de
groepen bewaken om de botsingen en conflicten en fricties die de diversiteit met zich meebrengt in de kiem te smoren.
De ene benadering stimuleert de angst en de andere de onverschilligheid. De ene benadering ziet migranten als de Ander, wier anders zijn een
bedreiging is voor Europese samenlevingen. De andere benadering ziet
het anders zijn van migranten als een kwestie die de samenleving moet
leren respecteren.
Wat geen van beide benaderingen ook maar enigszins begint
te adresseren is de kwestie van het engagement. Dat vraagt noch
van ons bepaalde mensen af te doen als ‘de Ander’, met waarden,
geloofsovertuigingen en praktijken die onvermijdelijk en fundamenteel
vijandig zijn aan die van ons, noch om onverschillig te staan tegenover
de waarden, geloofsovertuigingen en praktijken van anderen uit hoofde
van ‘respect’, het vraagt eerder van ons dat we erkennen dat dit respect vergt dat we die waarden en geloofsovertuigingen van anderen ter
discussie stellen. Het vereist dat we een robuust en open debat houden
over de waarden, geloofsovertuigingen en praktijken die we nastreven, en
accepteren dat zo’n debat moeilijk en vaak confronterend zal zijn, maar
ook dat dit n
 oodzakelijk is in een samenleving die open en liberaal wil
zijn.
De terugtrekking uit dat engagement wordt wellicht het best geïllustreerd aan de hand van een van de meest explosieve kwesties van de afgelopen tijd, die van de vrijheid van meningsuiting, inclusief de vraag waar
je de grens trekt, zeker als het gaat om beledigingen. Van de mondiale
controverse over de Deense cartoons tot de wrede slachtpartij in de kantoren van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs is de kwestie
wat aanvaardbaar is en moet zijn in een multiculturele samenleving een
van de grote vraagstukken van onze tijd geworden.
In veel Europese landen wordt nu gedacht dat het moreel verkeerd is
mensen van andere culturen of geloofsovertuigingen aanstoot te geven.
Het argument luidt dat als diverse samenlevingen willen functioneren en
eerlijk willen zijn we respect moeten tonen, niet alleen voor individuen
maar ook voor de culturen en geloofssystemen waarin deze individuen
zijn ingebed, en waaraan ze een identiteitsgevoel ontlenen.
De Britse socioloog Tariq Modood heeft gezegd: ‘Als mensen zonder
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conflicten dezelfde politieke ruimte willen innemen, moeten ze wederzijds beperkingen stellen aan de mate waarin zij de fundamentele geloofsovertuigingen van de ander aan kritiek blootstellen.’ Het lijkt erop dat een
van de ironieën van het leven in een multiculturele samenleving is dat het
in stand houden van de diversiteit van ons eist dat we minder ruimte laten
voor een diversiteit van gezichtspunten.
Ik zie dat precies andersom. Het is juist omdat we in een multiculturele
samenleving leven dat we de grootst mogelijke uitbreiding van de vrijheid van meningsuiting nodig hebben, omdat het zowel onvermijdelijk
als belangrijk is dat mensen anderen op de zere teen trappen. Onvermijdelijk, omdat waar hartgrondig aan verschillende geloofsovertuigingen
wordt vastgehouden botsingen niet te voorkomen zijn. Daarom kunnen
ze beter in alle openheid worden opgelost en bijgelegd, dan onderdrukt
uit naam van ‘respect’ en ‘tolerantie’.
Het aanstoot geven is niet alleen onvermijdelijk, maar ook belangrijk.
Iedere vorm van sociale verandering en ieder sociaal proces betekent dat
we een paar diep gekoesterde gevoeligheden raken. Of anders gezegd: ‘Je
mag dat niet zeggen!’ is maar al te vaak de reactie van de machthebbers
als hun macht ter discussie wordt gesteld. Het aanvaarden dat sommige
dingen niet kunnen worden gezegd is het aanvaarden dat bepaalde vormen van macht niet kunnen worden uitgedaagd.
Het zijn echter niet eenvoudigweg de gevoeligheden van moslims of
minderheden die geraakt zouden moeten kunnen worden, maar ook
liberale of Europese gevoeligheden. Toch komt het maar al te vaak voor
dat degenen die het recht van kranten of romanschrijvers verdedigen om
moslims te beledigen dikwijls minder robuust uit de hoek komen als het
gaat om standpunten die in strijd zijn met de liberale normen. Er wordt
vaak met twee maten gemeten.
Na de aanslagen op Charlie Hebdo organiseerde de Franse regering
een mars door Parijs ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting,
een mars waar ruim anderhalf miljoen mensen en veertig wereldleiders
aan deelnamen. De Franse regering arresteerde ook ruim vijftig mensen,
waaronder de komiek Dieudonné, omdat ze sympathie met de schutters
betuigd zouden hebben. In Nederland presenteert Geert Wilders zichzelf als een kampioen van de vrijheid van meningsuiting. Maar hij wil de
koran verbieden omdat hij vindt dat die grossiert in haatdragendheid.
Jyllands-Posten, de Deense krant die de Mohammed-cartoons publiceerde, had een paar jaar eerder cartoons over Jezus van de tekenaar
Christoffer Zieler geweigerd, omdat ze ‘tot een rel
zouden kunnen leiden’. En zo gaat het maar door.
Het fundamentele belang van de vrijheid van
zie groene.nl voor
Dossier Integratie
meningsuiting is dat die het basismateriaal bij uitstek is voor sociaal engagement. Als we de vrijheid
van meningsuiting aan banden leggen, beperken we feitelijk het vermogen tot sociaal engagement. Maar bij sociaal
engagement moet er sprake zijn
van tweerichtingsverkeer, anders
heeft het niets om het lijf. Een
dubbele moraal ondermijnt de
Kenan Malik
mogelijkheid tot echt engageKenan Malik (1960) is in India
ment.
geboren en groeide op in Manchester.
Hij studeerde neurobiologie aan
de Universiteit van Sussex en
geschiedenis en wetenschapsfilosofie
aan het Imperial College Londen.
Als publieke intellectueel schrijft
hij regelmatig voor kranten als The
Guardian, The Financial Times en The
New York Times. Hij publiceerde onder
meer de volgende boeken: Strange
Fruit: Why Both Sides Are Wrong in
the Race Debate (2008), From Fatwa
to Jihad: The Rushdie Affair and Its
Legacy (2009) en Multiculturalism
and Its Discontents: Rethinking
Diversity After 9/11 (2014)

Kenan Malik was op 2 mei op uitnodiging van Castrum Peregrini
in Amsterdam voor zijn lezing
Living In Diversity. De avond
vond plaats in het kader van
de lancering van ‘het huis van
Gisèle’, waar moedige mensen,
vanuit het verleden én het heden,
in de kunsten en cultuur worden
herdacht om bij te dragen aan een
meer inclusieve maatschappij;
castrumperegrini.org
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Openbaar
doodsvermaak
In zijn Kleine
encyclopedie schetst
Herman Vuijsje nieuwe
inzichten over Nederland
aan de hand van
neologismen. Deze week:
openbaar doodsvermaak.
Leedvermaak om
een sterfgeval is
entertainment geworden.
In 1980 kwam Hans Wiegels eerste vrouw Pien
om het leven bij een auto-ongeluk. De gebeurtenis leeft voort in het beeld van een schutterige
Joop den Uyl die Wiegel probeert te troosten
als die het voor de camera’s te kwaad krijgt. Een
houterig armgebaar, een verlegen prevelement
– zo deelt men in Holland in andermans leed.
Tenminste, in de generatie waartoe Den Uyl
behoorde. Elders waren de reacties minder ingehouden. Het Amsterdamse studentenblad Propria Cures kwam met een speciaal vvd-nummer, met op de voorpagina de leus Exclusief!
Pien laat haar richtingaanwijzer zien en een
stuk van Theodor Holman, met daarin grappen
als ‘Pien klapt uit elkaar’ (mevrouw Wiegel had
in De Telegraaf een rubriek ‘Pien klapt uit de
keuken’).
Op het eerste gezicht zou je zeggen dat PC
hiermee het spoor van de beschaving terug
volgde. Openbare verkneukeling over andermans dood kennen we van de bespotting van
Jezus aan het kruis, van de Romeinse arena,
middeleeuwse terechtstellingen en de Franse
Revolutie. De tricoteuses, die genoeglijk zaten te
breien bij de guillotine, lieten de pennen rusten
toen een beroemd acteur het schavot betrad om
te applaudisseren en ‘bravo!’ te roepen.
Maar in feite was Propria Cures er weer eens
vroeg bij. Openbaar doodsvermaak is sindsdien
een trend geworden, met de ‘onthoofdings
filmpjes’ van IS als voorlopig hoogtepunt. Net
als die filmpjes bevatte dat speciale PC-nummer
een in essentie politieke boodschap. Het doodsvermaak was weliswaar op Pien gericht, maar
niet tégen haar. Het beoogde slachtoffer was
Hans Wiegel; de verbale oorlog tegen zijn vermaledijde vvd werd hier voortgezet met de
meest abjecte middelen.
Op dezelfde manier grapte Freek de Jonge
na de ontvoering en mishandeling van de ex-
echtgenote van Philips-directeur Boonstra: ‘Nu
Boonstra om z’n loonstra komt...’ Moet je maar
niet trouwen met een grootkapitalist. Na de
moord op Pim Fortuyn deed cabaretier Vincent
Bijlo een duit in het zakje met zijn uitspraak
‘Pief Paf Pim’.

Later werden ook uitingen van openbaar doodsvermaak gangbaar waarbij van een ideologische
bedoeling geen sprake was. Op de voetbal
tribunes bijvoorbeeld. ‘Solingen! Solingen!’
scandeerden Ajax-supporters toen hun club
tegen het Turkse Besiktas speelde, kort nadat
in Solingen vijf Turkse vrouwen om het leven
waren gekomen door brandstichting. Feyenoorders imiteerden het geluid van vuurpijlen toen
hun club daags na de Enschedese vuurwerk
ramp tegen FC Twente speelde en scandeerden ‘Van Gaal, waar is je kankerwijf ’ nadat de
Ajax-trainer zijn vrouw aan die ziekte had verloren. En dan was er het massaal sissen op de
tribunes als de ‘jodenclub’ het veld betrad, met
de bijbehorende kreet ‘De joden aan het gas!’
Racisme was het niet: de Ajax-ploeg telde geen
enkele joodse speler meer en ‘de joden’ werden
hier niet gediscrimineerd op grond van veronderstelde etnische eigenschappen, maar bespot
vanwege hun ervaringen als lid van een etni-
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sche groep. Aanzetten tot geweld was
het
evenmin:
openbaar doods
vermaak
roept
niet op tot geweld,
het herinnert daaraan. Het gesis was
‘functioneel’: doel was
de tegenstander te demoraliseren. Dat andere mensen –
bejaarde joden thuis voor de tv –
door dat gesis geraakt worden, is
een vorm van collateral damage.
Ook in de media maakte
openbaar doodsvermaak school.
Zo schreven Theodor Holman
en Theo van Gogh in de Nieuwe
Revu een serie humoristische
schetsen over de slokdarm
kanker van Joop van Tijn, waarvan de eerste verscheen in de
week waarin hij aan deze ziekte
stierf. Toen het zoontje van
Monique van de Ven was gestorven, publiceerde HP/De Tijd
een tekening van een doodkistje
met de tekst ‘Turks spruit’.
Theo van Gogh werd de
grootmeester van het openbaar
doodsvermaak. Hij bestookte
joodse opponenten met een
keur aan verwijzingen naar concentratiekampen en gaskamers,
vaak gelardeerd met seksuele
toespelingen. Had Van Gogh het nog voorzien
op mensen die hij om politieke of persoonlijke
redenen haatte, vanaf de jaren negentig was een
politieke, functionele of persoonlijke aanleiding
niet meer nodig. Het ging niet meer om het
scoren van doelpunten of een politiek succesje,
alleen nog om het scoren van hoge kijkcijfers.
Een greep: programmamaker Rob Muntz
(die Antwerpse joden met een brallende Führer
confronteerde), Paul de Leeuw en Beau van
Erven Dorens (die het geinig vonden om de
joodse professor Smalhout met Hitler te vergelijken) en Jan Jaap van der Wal, die zich verkneukelde over het feit dat Ayaan Hirsi Ali ‘geen
clitoris meer heeft’. Waarop een zaal van tweehonderd man in donderend gelach uitbarstte
en de studiogasten (onder wie Wouter Bos en
stadsdeelwethouder Fatima Elatik) besmuikt
meeproestten achter hun hand. Niemand die
opstond en wegliep.
Zo groeide openbaar leed- en doodsvermaak
allengs uit tot een vorm van ‘vermaak’ in de
andere betekenis: entertainment. Binnen
enkele decennia voltrok zich op dit gebied een
complete omslag: leedvermaak, zelfs doods
vermaak, heeft iets vanzelfsprekends gekregen. Dat werkt letterlijk demoraliserend, op de
slachtoffers, maar ook op een samenleving die
daartegen geen bescherming biedt. Toch is het
niet strafbaar, want openbaar doodsvermaak
staat niet in de wet.
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Het democratisch ethos van Mary Beard

‘God weet wat er
in de vrouwen uit de
Oudheid omging’
Wordt de stem van vrouwen tegenwoordig meer serieus
genomen dan in de Oudheid? Met dit soort vragen houdt
de hoogleraar klassieke Oudheid Mary Beard zich graag
bezig. Met als gevolg: seksistische tweets...
door Casper Thomas
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AFGELOPEN NOVEMBER verzamelde zich een
menigte in Central Hall, een methodistenkerk
in Westminster, Londen. Iedere bezoeker had
vijftig pond neergeteld voor een verbaal gladiatorengevecht over de vraag welke beschaving superieur is: het oude Griekenland of het
Romeinse Rijk. Verdediger van de Grieken was
Boris Johnson, de conservatieve ex-burgemeester die zonder schijnbare moeite boeken over de
oude Grieken uit zijn mouw schudt en, zo wordt
er gespeculeerd, hoopt dat hij premier kan worden als onder zijn aanvoering het pro-Brexitkamp op 23 juni aan het langste eind trekt bij
het referendum. De eer van de Romeinen lag in
handen van Mary Beard, hoogleraar klassieke
Oudheid aan de Universiteit van Cambridge,
vermaard blogger en met bijna honderdduizend
volgers iemand die hedendaagse technologie
gebruikt als platform voor klassieke kennis.
Het publiek in Central Hall werd getrakteerd
op een duizelingwekkende opeenstapeling van
verhalen over wat er in de Oudheid allemaal

ANDREW TESTA/THE NEW YORK TIMES / HH

werd uitgehaald. Boris Johnson diste een anekdote op over keizer Nero die op zoek naar een
geschikte vervanger voor een overleden minnares een jonge man liet castreren die enigszins op
haar leek (subtekst: rare jongens, die Romeinen). Mary Beard pareerde met Demetrios
Poliorketes, die een bordeel installeerde in het
Parthenon (subtekst: wat nou nobele Grieken?).
Ook afgezien van Rome versus Greece was dit
een debat doorspekt met tegenstellingen. Het
was Cambridge tegen Oxford (waar Boris John
son zijn opleiding klassieke talen genoot), links
tegen rechts, en, niet onbelangrijk in dit geval,
man tegen vrouw. Mary Beard is een invloedrijke stem in het publieke debat over seksisme.
De enige overeenkomst tussen de opponenten was hun opvallende haardracht. Boris met
zijn warrige melkboerenhondenhaar, Mary
Beard met lange grijze lokken die haar een vertrouwd gezicht maken op sociale media en op
tv. Beards documentaires over de Romeinen
zijn een voorbeeld van het beste wat de bbc te
bieden heeft: de Engelse fascinatie met
de wereld en al zijn eigenaardigheden,
in dit geval de vergane wereld van Rome
en Pompeï waar Beard doorheen wandelt en uitlegt hoe een Romeins openbaar toilet functioneerde en aan het
tandsteen op gevonden schedels afleest
dat Pompeïanen weinig frisse adem
hadden.
In Central Hall kwam Mary Beard
als winnaar uit de strijd. 56 procent
van het publiek vond haar betoog het
meest overtuigend, terwijl bij aanvang
Boris Johnson de publieksfavoriet was.
De doorslag werd gegeven door wat
er gebeurde in Anno Domini 212, dat
Beard koos als chronologisch afbreekpunt in haar meest recente en veelgeprezen boek SPQR: Een geschiedenis
van het Romeinse rijk. Dat jaar, meende
Beard, was het bewijs dat Rome boven
Griekenland stond. Toen gaf keizer
Caracalla in één klap volledige burgerrechten aan vijftig miljoen inwoners van
het Romeinse Rijk. De Atheense democratie kwam nooit verder dan rechten
voor mannen die binnen de stadsmuren
geboren waren.
ALS IK MARY BEARD op een avond begin
mei ontmoet, om onder meer te praten
over haar nieuwe boek, toont ze weinig
behoefte om veel woorden te wijden aan
haar victorie op het blonde Brexit-boegbeeld. ‘Hij moet nog flink oefenen op
zijn Griekse grammatica’, zegt ze fijntjes glimlachend, waarmee het hoofdstuk Boris wordt afgesloten. We zitten
in de bibliotheek van Beards Victoriaanse woning aan een
drukke straat aan de
Mary Beard – ‘In
oostkant van Camwat er over is van
ingeklemd
het oude Rome zie bridge,
tussen de studentenje overal piemels’

huizen en met uitzicht op de woonblokken van
Fitzwilliam College, blokkendozen van bruine
baksteen, neergezet in de democratische jaren
zeventig, toen Beard naar Cambridge kwam om
klassieke talen te studeren (zelf is ze sinds haar
studententijd verbonden aan Newnham College, dat alleen vrouwen toelaat).
Beard leunt ontspannen achterover in een
chaise longue, blootsvoets. Op haar zwarte
tuniek prijken buttons, eentje van de National
Trust, de Britse evenknie van Natuurmonumenten, en eentje met een afbeelding van Caligula,
de Romeinse keizer die het onderwerp was van
een van Beards documentaires. Ik ben zojuist
binnengelaten door Robin Cormack, hoogleraar
Byzantijnse cultuur in Cambridge en ‘The husband’, zoals Beard hem noemt in haar blogposts.
Het is aan Cormack te danken dat de glazen witte
wijn gedurende het hele gesprek goed gevuld
blijven. Ik heb het gevoel dat ik ben binnengetreden in A Don’s Life, zoals Beards blog heet. Ze
schrijft meermalen per week, witty, over zowel
haar onderzoek als over meer aardse zaken: een
bezoek aan het Louvre met haar studenten, de
lamsbout die ze braadde met Pasen. Deze week
is haar digitale rostra gewijd aan ergernis over de
gemeente Cambridge die mooie gietijzeren lantaarnpalen wil vervangen door moderne exemplaren omdat die meer licht geven en daarmee
de veiligheid zouden vergroten.
MARY BEARD schept er duidelijk genoegen in
om beroemde mannen, zowel de levende als de
dode, op hun plaats te zetten. In haar boek Confronting the Classics uit 2013 noemt ze Alexander de Grote een drunken juvenile thug. In
SPQR trekt ze de woorden van Cicero in twijfel
en vraagt ze zich af of zijn grote rivaal Catilina
(die we dankzij Cicero’s redevoering kennen als
rebelse schurk) niet het slachtoffer is geworden
van de ‘politieke paranoia’ van de beroemdste
orator uit de Oudheid. Dat is hoe Beard naar de
geschiedenis kijkt: met oog voor de andere kant
van het verhaal en altijd bereid een kanttekening te zetten bij de grootste reputaties. ‘Want
we willen natuurlijk geen wereld waarin mensen alleen maar op een voetstuk worden gezet’,
verklaart ze.
Ziet ze dat als taak van de historicus, om op
te komen voor de underdog? Beard is in ieder
geval bij machte om ons beeld van de Oudheid
bij te stellen. Haar lijst met wetenschappelijke
publicaties is indrukwekkend, ze is classics editor bij The Times Literary Supplement en met
haar televisieprogramma’s bereikt ze een miljoenenpubliek. Het leverde haar in 2014 een
zevende plek op op de lijst van World Thinkers
die Prospect Magazine ieder jaar samenstelt.
Beard eindige twee plaatsen achter paus Franciscus. ‘Ik zie het als een van mijn taken om
als historicus een interventie te plegen in een
debat dat al lange tijd aan de gang is’, zegt ze.
‘Ik schreef SPQR voor twee soorten lezers: zij
die niets weten over het oude Rome en zij die er
iets van weten. Voor die laatste groep is de interventie bedoeld. Daarom kies ik ervoor de ver-

meende poging van Catilina om een staatsgreep
te plegen te beschrijven vanuit zíjn perspectief,
en niet zoals iedereen altijd doet vanuit de blik
van Cicero. Daar komt een hoop improvisatie
bij kijken, omdat we geen directe overlevering
van Catilina zelf hebben. Maar het is altijd een
nuttig gedachte-experiment: hoe zou de andere
kant van het verhaal er hebben uitgezien?’
Nog iemand die in SPQR wordt gerehabiliteerd is Clodia, de zus van de senator Clodius,
nog een grote vijand van Cicero – je vraagt je
af hoe het toch komt dat Cicero iedereen tegen
zich in het harnas wist te jagen. Clodia was de
minnares van de dichter Catullus, onder anderen, en er wordt gesuggereerd dat ze ook met
Cicero tussen de lakens lag. Ze wordt, aldus
Beard in SPQR, in Romeinse geschriften neergezet zoals meer vrouwen in de eerste eeuw na
Christus: ‘Een nieuw soort bevrijde vrouw, die
schijnbaar een vrij sociaal, seksueel en vaak
overspelig leven genoot, niet weerhouden door
haar echtgenoot, haar familie of de wet.’

‘Ik denk dat onze
aandacht voor seks bij
de Romeinen groter is dan
die van de Romeinen zelf’

Clodia is een typisch voorbeeld daarvan, legt
Beard uit: ‘Het gaat hier om een vrouw die al
eeuwen door zowel mannelijke als vrouwelijke
historici wordt gezien als een promiscue en
gevaarlijk wezen. Maar opnieuw: dat beeld is
afkomstig van Cicero die haar imago aanzette
om anderen met wie ze omging in diskrediet te
brengen. Als het gaat om de Oudheid weten we
vaak alleen wat de mannen dachten. En wat de
vrouwen dachten wordt ons verteld door mannen. God weet wat er in de vrouwen uit de Oudheid omging.’
Met een Brits understatement zet Beard
vraagtekens bij de reputatie van Clodia als
middelpunt van lichtzinnige feesten en aanwezigheid in heel wat verschillende bedden: ‘Het
is moeilijk je voor te stellen dat Clodia een volmaakt kuise, huiselijke echtgenote en moeder
was, maar of ze zichzelf herkend zou hebben
wanneer ze comfortabel in haar elegante woning
op de Palatijn Cicero’s beeld van haar zou lezen,
is weer iets anders.’
‘Bestaat er een kans dat de beschrijvingen uit
de tijd wat meer opgezwollen zijn dan de klassieke praktijk?’ opper ik voorzichtig. Beard lacht
resoluut: ‘Die kans is er altijd, maar in hoeverre
dat het geval is kun je nooit precies weten. Ik
kwam een mooi voorbeeld tegen toen ik onderzoek deed naar gladiatoren in Pompeï. Op de
muren van de ruïnes daar zijn leuzen gekalkt die
een beeld schetsen van de gladiator als hartenbreker, als sekssymbool van de antieke wereld.
“Celadus, droomprins van alle meisjes”, dat
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spelen sluit daarbij aan. Het geeft een gemengd
beeld van de gladiator als uitschot die tegelijk
is omgeven met een zekere glamour. Toen ik in
Pompeï kwam realiseerde ik me dat die graffiti
alleen te vinden is in de barakken van de gladia
toren en dus hoogstwaarschijnlijk door henzelf
werd geschreven. Stoere mannenpraat, kortom.
Droomprins? Ja, volgens Celadus zelf wellicht,
of volgens een rivaal die hem belachelijk wilde
maken.’
De fascinatie voor orgieën en gevechten bij
de Romeinen is dus eerder onze obsessie, meent
Beard. ‘Ik denk dat onze aandacht voor seks bij
de Romeinen groter is dan die van de Romeinen zelf. De weergave van Rome schiet heen en
weer tussen twee uitersten. Of het is een wilde
opeenstapeling van seks, of het is vreselijk droog
en seks blijft buiten beeld. Het is nooit gewoon
doorsnee. Daar gaat het mij om. Mijn televisieserie over Rome begon met nadenken over
de vraag hoe een normaal leven eruitzag in die
tijd. Al betekent dat natuurlijk ook seks, bloed
en ingewanden. Als je rondkijkt in wat er over
is van het oude Rome zie je overal piemels. Het
is prima om een beetje komisch te doen over
die fallische obsessie, maar je kunt het ook over
seks hebben zonder sensatie. Ik ben blij dat we
ook een aflevering hebben kunnen maken over
vrouwen die stierven in hun kraambed. Dat
soort gewone zaken krijgen zelden aandacht.
Een nare plek hoor, de Romeinse wereld.’
BEARD PAST HAAR democratisch ethos ook toe
op praktische kanten van de elitaire bezigheid
die het bestuderen van oude beschavingen nu
eenmaal is. Ze is honorary patron van Classics
for All, een organisatie die beurzen verstrekt om
Grieks en Latijn te doceren op openbare scholen in het Verenigd Koninkrijk (een deel van de
opbrengsten van het debat met Boris Johnson
ging naar Classics for All). ‘De klassieken zijn
natuurlijk altijd een instrument geweest om je
te onderscheiden’, zegt Beard. ‘Het is de verabsolutering van elitaire cultuur: heel goed worden
in iets wat geen praktisch nut heeft. Sinds onze
staatsscholen zijn opgehouden hun leerlingen in
te delen op verschillende niveaus zijn Latijn en
Grieks op de schop gegaan. De klassieke talen
werden opnieuw een exclusieve bezigheid van
onafhankelijke privé-scholen. Daarmee zijn we
terug in de negentiende eeuw, toen kennis van
de Oudheid het kenmerk van de intellectuele én
sociale elite was. Een intellectuele elite is prima,
maar ik heb er problemen mee als die volledig
samenvalt met een sociale elite. Daarom zet ik
me in om ervoor te zorgen dat Grieks en Latijn
gedoceerd worden voor een breder publiek.
Maar het blijft, ondanks onze inspanningen, een
behoorlijk middle class-gebeuren.’
Beard ziet het nog altijd aan haar studenten:
‘Onze faculteit is een weerspiegeling van het
Engelse klassenstelsel. De studenten zijn bijna
allemaal wit en welgesteld.’ Tegelijkertijd staan
de faculteiten klassieke talen niet buiten de discussies die op universiteiten overal ter wereld
worden gevoerd over academische diversiteit,
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zegt Beard, zowel wat betreft het curriculum als
de achtergrond van de docenten. ‘De lange traditie waarin de Romeinen worden beschouwd
als een soort proto-Italianen wordt steeds meer
aangevuld met bijvoorbeeld onderzoek naar de
relatie tussen het oude Rome en Noord-Afrika.
Gedurende mijn carrière heb ik het bewustzijn
zien groeien dat Rome een multicultureel imperium was, veel meer dan het oude Griekenland.’
Ik vraag haar of de Romeinen zichzelf zo
zagen, als multicultureel. ‘Daar heb je me. Dat
woord gebruikten ze natuurlijk niet. Ze hadden
een zeer gemengde cultuur. Zoals een collega
van me het eens zei: Rome bestond uit diverse
culturen, maar had geen diverse cultuur. Kon je
er Syrisch eten krijgen? Vast wel, maar culturele
diversiteit werd op geen enkele wijze gevierd,
met uitzondering misschien van een fascinatie
voor Egypte.’
Beard heeft eigenlijk een hekel aan de
gewoonte het klassieke verleden af te turen op
zoek naar instructies voor het heden, vertelt ze.
‘Dat is het meest frustrerende aan classicus zijn:
er is iets aan de hand, een journalist belt je op
en vraagt of het oude Rome raad kan bieden.
Nee! Ik kan je overall wel een parallel geven,
maar dat helpt niets. De media zijn er dol op:
de Romeinse invasies vergelijken met de war
on terror. Of: “Op welke Romeinse keizer lijkt
Donald Trump het meest?” Nou, op geen enkele.
Who the fuck cares? Het is leuk voor de kerst
editie van een tijdschrift, maar het idee dat de
Romeinen of de Grieken lessen bieden waar wij
wat van kunnen leren is van de gekke.’
Dus de klassieken bestuderen is l’histoire
pour l’histoire? Dat is weer het andere uiterste, meent Beard: ‘Waar het om gaat is dat de
Romeinen over dezelfde onderwerpen debatteerden als wij en dat ons publieke debat deels is

‘Kon je in Rome Syrisch eten
krijgen? Vast wel, maar
culturele diversiteit werd op
geen enkele wijze gevierd’
gevormd door hoe zij dat deden. Als het gaat om
burgerrechten en vrijheid in de context van terrorisme, dan voeren we precies dezelfde discussie als Cicero en Catilina voerden in de Senaat.
Hetzelfde geldt voor debatten over seksuele
moraal, over corruptie, over autocratie. Bewust
of niet, we hebben de manier waarop we daarover in het openbaar spreken van Rome geërfd.
Dus hoe meer we Rome bestuderen, hoe beter
de discussie wordt omdat we de wortels van
ons eigen discours leren kennen. De klassieken
dwingen ons beter na te denken over onszelf.’
IN MAART 2014 deed Beard een veelbesproken poging om de klassieken in te zetten voor
die hedendaagse zelfreflectie met een lezing
die ze gaf in het British Museum. ‘Oh, Do Shut

up Dear’ was de titel van haar verhaal, waarin
Beard de lange geschiedenis beschreef van
pogingen om vrouwen het zwijgen op te leggen.
Ze vond het vroegste voorbeeld in de Odyssee,
waarin Telemachus, de zoon van Odysseus, zijn
moeder Penelope naar haar vertrekken stuurt
en haar sommeert zich niet te bemoeien met de
zaken die in huis worden besproken. ‘Het woord
moet de mannen aangaan, allen, maar mij het
meest, want ik heb het hier in huis voor het zeggen’, laat Homerus Telemachus zeggen (die hij
een paar regels daarvoor ‘de verstandige’ heeft
genoemd). Penelope doet braaf wat haar gezegd
wordt. ‘Zij nu was al weer weg naar haar kamer,
verbluft, want de vermaning van haar zoon had
ze ter harte genomen.’
Telemachus die zijn moeder afserveert en, zo
maakt Beard duidelijk, tegelijkertijd een mannelijke rite de passage doorstaat (een vrouw de
mond snoeren om de eigen macht te laten gelden) is het eerste in een lange parade van voorbeelden die laten zien dat het ongewenst is dat
vrouwen in het openbaar iets aan de kaak stellen. In Ovidius’ Metamorfosen verandert Jupiter
Io in een koe waardoor ze enkel nog kan loeien.
De nimf Echo mag voor straf alleen herhalen
wat anderen zeggen. De jonge prinses Filomena
wordt de tong uit de mond gesneden door haar
verkrachter, zodat ze niet kan navertellen wat
er is gebeurd. Lavina in Shakespeare’s Titus
Andronicus is hetzelfde lot beschoren.
Beard vervolgde met de moderne tijd. Het
kiesrecht gaf vrouwen lange tijd geen politieke
stem. In Victoriaanse romans ergeren mannen met diep bassend stemgeluid zich over
het schrille gekir, geklaag en gekakel van het
andere geslacht. Jacqui Oatley, de eerste vrouwelijke commentator bij het Engelse voetbalprogramma Match of the Day, kreeg een golf
van kritiek over zich toen ze zich in dit mannenbastion meldde. Beard wees op de hardnekkige
gewoonte om vrouwelijke kritiek als ‘gezeur’ af
te doen, of de vrouwelijke criticaster bij voorbaat
te diskwalificeren door haar als dom of onwetend te bestempelen. Ze liet een Britse krantencartoon zien, mannen rond de vergadertafel met
één vrouw in het gezelschap. Tekst: ‘That is an
excellent point Mrs. Briggs. Maybe one of the
men would like to raise it.’
Godzijdank leven we niet meer in de
Grieks-Romeinse tijden, concludeerde Beard,
maar in feite is er niet heel veel veranderd: ‘It is
still the case that when listeners hear a female
voice, they don’t hear a voice that connotes
authority.’ Evenzogoed is een gerimpeld gezicht
een teken van wijsheid als het mannen betreft,
en een signaal dat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken in het geval van vrouwen,
voegde Beard daar nog aan toe.
Er zat eigen ervaring in Beards lezing. Ze
begon haar blog in 2006 ‘toen die dingen nog
weblogs werden genoemd’ en tussen de bijdragen in de comments-sectie verscheen al snel het
soort anonieme vuilspuiterij dat webdiscussies
vaak tot een beerput van racisme, seksisme en
algehele onsmakelijkheid maakt. Ook het ver-

het nog steeds niet wat het grote publiek vond.
David Cameron schrijft zijn eigen tweets niet.
In grote lijnen bevestigt internet de kloof tussen
hen die een openbaar platform hebben en hen
die alleen reageren. Ik denk dat het goed is om
af en toe over die barrière heen te stappen. Het
werkt beschavend. Ik ga terugspreken, dus je
kunt maar beter beleefd zijn.’
Terwijl internet wel een beleefdheidscursus
kan gebruiken, mag de universiteit volgens
Beard juist wat worden opgeschud. Als product
van de jaren zeventig moet ze weinig hebben
van de roep om ‘safe spaces’ en ‘trigger warnings’ die ook Cambridge University hebben
bereikt. ‘Universiteiten zijn gevaarlijke plekken,
intellectueel gezien, en dat moet zo blijven. Toen
ik student was, genoot ik ervan omdat het een
beetje edgy was. We dachten dingen en hoorden

YANN FORGET

schijnen op televisie moest Beard bekopen met
het aanhoren van een dosis ‘oh, shut up dear’.
‘Van achteren lijkt ze zestien, van voren zestig’,
schreef televisiecriticus A.A. Gill over Beards
serie Meet the Romans. ‘Haar kapsel is een ramp,
haar outfit beschamend’, en dus kon Beard maar
beter ‘voorgoed bij de camera worden weggehouden’. Later kwam Twitter erbij, dat een
nieuwe manier bood waarop de onderbuik tot
Beard sprak. Doodsbedreigingen, pornografische fotocollages met haar als onderwerp, Beard
heeft het allemaal gezien.
‘Interessant, niet’, zegt ze, ‘dat als een vrouw
zich ook maar enigszins in de openbare sfeer
begeeft ze op z’n best mild seksisme moet
verdragen, en op z’n slechtst te maken krijgt met
de dreiging van seksueel geweld? Als ik iets zeg
op tv of schrijf op internet zijn er keurige lieden
die het niet met mij eens zijn, maar
aan het verre einde van het spectrum is altijd wel iemand die roept:
“Ik ga je kop eraf snijden en die
verkrachten, morgen om vijf voor

half tien.” De wortels daarvan gaan
ver terug. Misogynie als uitingsvorm
van allerlei woede, verzet en ergernis.’
In haar tien jaar als digitaal
publiek figuur heeft Beard een effectieve strategie ontdekt waarop je met
de reaguurders kunt omgaan: terugpraten. Ze mengt zich in webdiscussies naar aanleiding van haar boeken
en tv-programma’s. Toen een student haar via Twitter uitmaakte voor
‘vieze oude slet’, was een retweet voldoende om een publiekelijk excuus
af te dwingen. Ze kreeg een uitgebreide brief met verontschuldigingen toen ze online de man aansprak
die een foto van Beard op internet
had gezet waarop haar gezicht door
een vagina was vervangen. Met beiden onderhoudt ze inmiddels vriendelijk contact. ‘Dat gebeurt er als
je reageert. Zeker de helft van de
gevallen maakt verontschuldigingen
en is voortaan beleefd. Het advies
luidt meestal om vuig commentaar
te negeren en de schelders te blokkeren. Maar dat lost het probleem
niet op, vrees ik. Ze richten zich dan gewoon op
iemand anders. Het leven is kort, dus het lukt
me niet om altijd overal op te reageren, maar het
helpt, zeker als mensen je verkeerd lezen. Een
eenvoudig “lees het nog eens goed” corrigeert
mensen, en het laat ze weten dat je daadwerkelijk bestaat.’
VOLGENS BEARD kan het online getier deels
worden verklaard door teleurstelling over wat
de digitale wereld allemaal had zullen brengen.
‘Sociale media zouden iedereen een stem geven
en iedereen met elkaar in gesprek brengen.
Maar eigenlijk veranderde er niet zo veel. Die
machtigen die artikelen schreven interesseerde

Sicilië, Piazza Armerina, Villa Romana del Casale,
Romeinse villa uit circa 300 na Christus, met 3500
vierkante meter vloeroppervlak-mozaiek (detail)

dingen waardoor we ons ongemakkelijk voelden. Je kon worden geschokt en dat was spannend. Ik wil natuurlijk dat studenten zich fysiek
veilig voelen, maar intellectueel moeten ze naar
het randje gaan.’
Ze zucht. ‘Natuurlijk is het geen toonbeeld
van goede manieren als iemand van mijn leeftijd afkraakt wat twintigjarigen denken. Ik zou
moeten klagen en dan mijn mond houden. Maar
ik zie een cultuur waarin permanent wordt
gevraagd: “Is dat wel veilig?” Is het veilig om op

de schommel te gaan? Goed bedoeld hoor, maar
ondertussen dient zich een generatie aan die
denkt dat ze op de juiste plek zijn als ze zich veilig voelen. Niemand die tegen hen zegt: “Neem
eens een risico, dat is opwindend.”’
Heeft ze het idee dat het helpt, het
aanzwengelen van het debat over de stem van
vrouwen in zowel de Oudheid als nu? Leven
haar studenten straks in een wereld die weliswaar verstikkend veilig is, maar waar de gen-

‘Studenten moeten zich
natuurlijk fysiek veilig voelen,
maar intellectueel moeten
ze naar het randje gaan’
derstrijd niet meer gevoerd hoeft te
worden? ‘Ik weet het niet. Ik kan je
een optimistisch verhaal vertellen,
of een pessimistisch verhaal. Toen
ik in Cambridge ging studeren, was
twaalf procent van de studenten
vrouw. We kunnen over hardnekkig
seksisme klagen, maar het is ongelooflijk wat er op dat punt is veranderd. Aan de andere kant, als je kijkt
naar het carrièreverloop van vrouwen of de verdeling van het opvoeden van kinderen, dan is er nog een
lange weg te gaan. Hetzelfde geldt
voor het luisteren naar a utoriteit in
de stem van vrouwen. Het e euwige
dilemma, niet? Viert de revolutionair
de successen van de revolutie of gaat
hij klagen dat de revolutie niet ver
genoeg is gegaan?’
Beards online civilisatiecampagne
lijkt in ieder geval vruchten af te werpen. Haar blog en twitterfeed zijn
inmiddels het toonbeeld van vriendelijke online conversatie, misschien
wel omdat de trollen weten dat ze
een publieke schrobbering kunnen
verwachten.
‘Ik weet natuurlijk niet of nu
iemand anders het doelwit is, maar
de beschaving lijkt in te treden. Toen
ik naar school ging, lang, lang geleden, leerden we de etiquette van hoe je een brief moet
schrijven. Welke aanhef te kiezen, wanneer af te
sluiten met yours sincerely. We werden verdorie
getoetst hierop. Voor digitale communicatie zijn
er nog geen algemene afspraken over wat acceptabel is. Maar we beginnen een protocol te ontwikkelen. Ik heb de meest vreselijke dingen naar
mijn hoofd gekregen, maar ik denk dat we straks
terugkijken op een tijd waarin de regels nog niet
waren vastgelegd. Het is niet de bedoeling dat
we doodsbedreigingen gaan rondstrooien. Maar
als iemand twittert: “Je vagina ruikt naar kool”,
ach, dat is een belediging, daar kan ik prima
mee omgaan.’
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Een recept voor kunstkritiek

Spetters zijn niet zomaar spetters

Marina Abramovic: The Artist is Present,
Museum of Modern Art in New York, maart 2010

Een kunstcriticus kan en
mag het nooit louter over
kunst hebben, omdat de
kunst zelf nooit louter over
kunst gaat. Die fallus van
polyester gaat over óns.

(Lindsay Duncan), de criticus van The New York
Times die hem als een indringer op haar terrein
beschouwt en die bij voorbaat al van plan is zijn
toneelstuk de grond in te schrijven. Riggan ziet
Tabitha schrijven aan de bar, loopt op haar toe,
trekt de blocnote uit haar handen en leest er
hardop van voor: ‘hardvochtig... dof... marginaal’. Vervolgens tiert hij tegen haar: ‘These are
just all labels. You just label everything. It’s so
door Thijs Lijster
fucking lazy... You’re a lazy fucker!’
Het is een vaak gehoord verwijt aan het adres
van de criticus, en toch is juist dit ‘labelen’ allesbehalve lui of gemakzuchtig. Want hoe geef je
woorden aan de esthetische ervaring, die zich
per definitie vijandig verhoudt tegenover conDE FILM Birdman (2014) van Alejandro Gonceptualisering (zelfs, of misschien juist wel, in
zález Iñárritu bevat een spannende confrontatie
het geval van conceptuele kunst). Kunstwerken
tussen protagonist Riggan Thomson (gespeeld
zijn, zoals ik elders eens heb geschreven, ‘dingen
door Michael Keaton), een uitgebluste Hollywood-acteur die middels een Broadway- zonder woorden’; en nieuwe kunst laat zich per
definitie niet zomaar vangen in bestaande taal.
productie waarvan hij tegelijk schrijver, regisHet is de onmogelijke taak van de kritiek om de
seur en hoofdrolspeler is, zijn carrière probeert
geschikte woorden te vinden (of, als die er niet
nieuw leven in te blazen, en Tabitha Dickinson
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zijn, woorden uit te vinden). Daarvoor komt het
er in de eerste plaats op aan om goed te kijken.
Wat zie ik, wat gebeurt er voor mijn ogen?
Dat mogen eenvoudige vragen lijken, maar
zoals de Amerikaanse criticus Tom Hess ooit
zei: ‘It takes years to look at a picture.’ Goed kijken kost tijd, misschien wel geen jaren, maar in
elk geval meer dan de negen seconden die museumbezoekers gemiddeld voor een kunstwerk
schijnen door te brengen. Een mooi voorbeeld
hiervan zijn de stukken die Rudi Fuchs voor dit
blad schrijft, die dan ook de even simpele als
veelzeggende titel ‘Kijken’ hebben. Een goede
criticus stuurt je blik, houdt je aandacht vast, en
doet je telkens weer opnieuw kijken.
Maar met kijken alleen kom je er natuurlijk
niet. De criticus moet zich uitspreken. Wat Riggan vervolgens tegen Tabitha zegt, klopt dan ook
net zo min: ‘You write a couple of paragraphs.
And you know what? None of this cost you
fucking anything. You risk nothing. Nothing,
nothing, nothing!’ Want de criticus loopt wel

degelijk risico. Hij staat in de voorhoede van het
publiek en is vaak de eerste die zich uitspreekt
over wat hij ziet. Hij moet een oordeel vellen
waar principieel onvoldoende bewijs voor is, een
argumentatie opbouwen op een wankele ondergrond. Uiteindelijk moet het bouwwerk zelf voor
de stabiliteit zorgen die de ondergrond mist,
alsof je een schip bouwt op open zee. Zodoende
legt hij telkens zijn geloofwaardigheid en reputatie in de waagschaal, met elk oordeel dat hij
velt, en met elke interpretatie. Maar deze taak
is net zo noodzakelijk als dat ze onmogelijk is,
omdat de kunstbeleving anders een louter individuele aangelegenheid zou blijven, afgesneden
van de publieke sfeer.
VEEL, MISSCHIEN WEL ALLE kunst, gaat ook
over andere kunst. Kunstwerken zijn met elkaar
in gesprek, reageren op elkaar, brengen hommages aan of geven commentaar op elkaar, proberen elkaar misschien te verbeteren, voorbij te
streven of af te troeven, maar leggen hoe dan
ook rekenschap van elkaar af. Vandaar ook dat
A.O. Scott onlangs in zijn boek Better Living
through Criticism (2016) voorstelde om het
bekende dictum van Flaubert, dat in iedere criticus een gemankeerde kunstenaar schuilt, om
te draaien, of in elk geval te nuanceren: ‘Het zou
te ver voeren om te zeggen dat iedere kunstenaar een mislukte criticus is (...) maar het lijkt
me niet incorrect om te zeggen dat alle kunst
geslaagde kritiek is.’ Van de criticus kunnen we
verwachten dat hij deze impliciete kritiek die al
in de kunstwerken zelf aanwezig is expliciteert,
dat hij reflecteert op de wijze waarop het werk
zich verhoudt tot het medium, de geschiedenis
of de kunstinstitutie waar het zich in beweegt.
(Een goed voorbeeld is een klassiek geworden essay van Leo Steinberg over Picasso’s Les
demoiselles d’Avignon.)
Op deze wijze reageert het kunstwerk niet
alleen op zijn voorgangers, maar ook op de vraag
wat kunst is. Het antwoord op die vraag is al lang
niet meer vanzelfsprekend, omdat sinds het tijdperk van de readymade alles immers kunst kan
zijn, terwijl het tegelijk duidelijk is dat niet alles
kunst is. Daarom maakt ieder kunstwerk in feite
een impliciet statement over kunst. Het zegt:
ook ik, een – vul in: pispot, Brillo-doos, haai in
formaldehyde, ballonbeest, onopgemaakt bed,
volgekrabbeld canvas – ben kunst, omdat ik het
zeg, omdat ik ben wat ik ben. Deze dictatoriale
geste bevat tegelijk een appèl, een uitnodiging
om deel te nemen aan het gesprek. Waarom
ben ik kunst? Wat maakt mij tot kunst? De
criticus dient deze vraag te beantwoorden. Dit
is misschien wel de belangrijkste verschuiving
geweest in de moderne kunstkritiek: de verschuiving van het oordeel over mooi en lelijk
naar het oordeel over kunst/niet-kunst. Dit is
kritiek in de betekenis die Kant er ooit aan gaf:
een onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden van de kunst.
Waarom is het bijvoorbeeld kunst om maandenlang in een museum op een stoel te zitten
terwijl mensen in de rij staan om tegenover je

Waarom ben ik kunst?
Wat maakt mij tot kunst?
De criticus dient deze
vraag te beantwoorden

te gaan zitten? Alweer heeft de criticus het niet
gemakkelijk. De bezoeker kan simpelweg plaatsnemen en verdrinken in de ogen van Marina
Abramovic; die kan het ondergaan. Maar de
criticus moet en wil meer: duiden en oordelen.
Wat gebeurt hier, wat heeft het te betekenen,
waarom is dit relevant? Om dat te doorgronden
is kennis van het oeuvre nodig, maar ook van de
esthetica en de kunstgeschiedenis. Volgens T.S.
Eliot veranderde ieder nieuw kunstwerk de hele
orde van bestaande kunstwerken; de geschiedenis van de kunst wordt dus telkens herschreven.
De criticus is de eerste die de contouren van die
nieuwe kunstgeschiedenis schetst.
MAAR BOVENAL bevat de kunstkritiek die ik
waardeer en bewonder een cultuurkritisch
ingrediënt, waarin de beschouwer vanuit de
eerdere reflecties over kunst terechtkomt bij de
samenleving waar het kunstwerk deel van uitmaakt. De criticus moet uitleggen: dit is niet
zomaar een doek met spetters, een grote spin of
een lul van polyester, maar dit gaat over jou en
jouw wereld. De criticus beschouwt het kunstwerk als een prisma waardoorheen hij naar de
cultuur en de samenleving kijkt, en aan de hand
waarvan hij over die samenleving een verhaal
kan vertellen. Of misschien nog eerder een
caleidoscoop dan een prisma: een caleidoscoop
die de divergente fragmenten van de samenleving in een enkel beeld vastlegt, terwijl, zodra
je op een andere manier kijkt, ze weer draaien
zodat er een andere constellatie ontstaat. Op die
manier leert de kunstkritiek dat de gebruikelijke
blik op de wereld altijd contingent is.
De vraag die dit oproept is of een dergelijke

Prijs voor de Jonge
Kunstkritiek 2016

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een
stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie
critici en essayisten uit het NederlandsVlaams taalgebied die schrijft over
hedendaagse beeldende kunst. De prijs is
een initiatief van De Appel arts centre, Witte
de With Center for Contemporary Art en het
Mondriaan Fonds, i.s.m. het Stedelijk Museum,
STUK, M HKA en het Van Abbemuseum.
In 2016 wordt de tweejaarlijkse prijs voor de
vijfde keer uitgereikt, in de categorieën ‘essay’,
‘recensie’ en ‘innovatieve kritiek’. De Prijs voor
de Jonge Kunstkritiek richt zich op critici tot
35 jaar. Deadline: 1 september 2016. Zie voor
meer informatie: jongekunstkritiek.net.

opvatting van kunstkritiek niet strijdig is met
de dienstbaarheid van de criticus aan het kunstwerk. Wordt het kunstwerk op deze manier
niet geïnstrumentaliseerd, en gemaakt tot een
conversation piece van de maatschappijkritiek,
oftewel slechts een opstapje naar datgene waar
de criticus het ‘eigenlijk’ over zou willen hebben?
Dit bezwaar tegen de geëngageerde criticus lijkt
wel wat op dat tegen de geëngageerde kunst:
laat politiek en welzijnswerk toch over aan Den
Haag en Oxfam Novib, en houd je liever gewoon
met kunst bezig.
Ik denk echter dat de criticus het werk juist
te kort zou doen wanneer hij het over niets meer
dan de kunst zou hebben. Theodor W. Adorno
schreef over de kunst: ‘Wird sie strikt ästhetisch
wahrgenommen, so wird sie ästhetisch nicht
recht wahrgenommen.’ Het tweede deel van die
zin is cruciaal: hij zegt dat wanneer we het kunstwerk op zichzelf – ‘strikt esthetisch’ – beschouwen, dat we dan niet alleen andere aspecten
van het werk missen, zoals de sociaal-culturele
betekenis, maar dat we dan bovendien over het
hoofd zien hoe die sociaal-
culturele aspecten
van invloed zijn op het ‘zuiver’ esthetische van
het kunstwerk, dat we daarom dus ook nooit
zullen vatten. Dat was steeds het probleem van
het formalisme, dat immers pretendeerde dat
esthetische vormen uit de hemel waren komen
vallen, alsof vormontwikkelingen geen historische context hebben.
Een kunstcriticus kan en mag het dus nooit
louter over kunst hebben, omdat de kunst zelf
nooit louter over kunst gaat. Zelfs de meest
hermetische en in zichzelf gekeerde kunst is, in
de woorden van Adorno, een vorm van ‘onbewuste geschiedschrijving’ (al was het alleen al
omdat in dat hermetische niet zelden een afkeer
van de wereld schuilt). Goede kritiek is niet
alleen denken over kunst, maar ook denken (en
kritiseren) door kunst. Voorbeelden van deze
vorm van kunstkritiek zijn John Berger, Hal
Foster, Claire Bishop en Boris Groys, of dichter
bij huis Anna Tilroe, Sven Lütticken en Camiel
van Winkel.
Vraag ik niet te veel van de kunstkritiek, en
maakt dit alles de kunstkritiek niet topzwaar? Ik
denk het niet. De criticus moet serieus genomen
worden, en moet zichzelf serieus nemen, als
publieke intellectueel. Dat betekent dat hij positie moet kiezen en zich ook moet durven uitspreken over de actuele vragen die in de kunst
gethematiseerd worden, over identiteit en cultuur, technologie en ecologie, politiek en kapitaal. Hoe meer de kunst in dienst gesteld wordt
van citymarketing en de toerisme-industrie, hoe
meer ze dient als schaamlap van het grootkapitaal, hoe groter de noodzaak van een dergelijke
kunstkritiek.
Thijs Lijster is universitair docent kunst- en
cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2010 kreeg hij de Prijs voor de Jonge
Kunstkritiek. Onlangs verscheen zijn essaybundel De grote vlucht inwaarts: Essays over cultuur
in een onoverzichtelijke wereld (De Bezige Bij)
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Kunst De Amsterdamse School was geen school

door Koen Kleijn

WONEN IN DE AMSTERDAMSE SCHOOL is een
wonderlijke tentoonstelling. Het materiaal is
verbazingwekkend rijk in vorm en kleur en het
wordt in overdaad gepresenteerd: meubels, textiel, sculpturen, glas-in-loodvensters, klokken,
lampen, tijdschriften, boeken, briefpapier, houtsnijwerk, alles even kleurig en expressief, alles
vervaardigd tussen 1910 en 1930 door een grote
groep Nederlandse multitalenten. Zij konden
alles en deden ook alles. Hildo Krop, bijvoorbeeld, maakte monumentaal beeldhouwwerk,
waar de halve stad vol mee staat, maar ook meubels én een omslag van het blad Wendingen én
zilverwerk én tegels én keramiek én tapijten én
behang.
De architectuur, die ooit de Amsterdamse
School zijn naam gaf, is hier gereduceerd tot
een korte inleiding, begrijpelijkerwijs, maar het
begrip ‘wonen’ wordt ruim genomen. Het gaat
ook om kantoorgebouwen, vergaderzalen, tijdschriften en de huisstijl van de Gemeentegiro;
ook om het interieur van de Bijenkorf in Den
Haag, de Tuschinski-bioscoop in Amsterdam
en het paviljoen van de art déco-tentoonstelling in Parijs, 1925. Dit is een binnenwereld, van
curieus comfort. Kamers met kleine raampjes,
verlicht door lampen in zware glazen luchters
of met gebatikte kappen, die gedempt stemmig
licht verspreiden. Het heeft iets onwerkelijks, zo
krankzinnig zwaar is dat paars-bruine ameublement van Michel de Klerk met zijn donkere
betimmeringen, zó exotisch zijn die smeltende
bronzen klokken van Krop, zo hallucinerend zijn
de glas-in-loodvensters van Guillaume la Croix
en Willem Bogtman. Het is in alles het tegendeel van de hang naar helderheid die in dezelfde
jaren opgang deed in de glas-en-beton-architectuur van het Nieuwe Bouwen. Je bent blij aan
het eind de frisse tonic van een Rietveldstoel
te zien. Daar daagt een ongemakkelijke vraag:
waarom staat dit eigenlijk allemaal bij elkaar?
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HET BEGRIP ‘Amsterdamse School’ doet vermoeden dat dit allemaal begon in Amsterdam, en dat
het geïnspireerd werd door eenzelfde gedachte.
Het eerste klopt, het tweede niet. Er bestaan
zeker herkenbare ‘scholen’ in de Nederlandse
kunstgeschiedenis. De ‘Delftse’, bijvoorbeeld,
die een eigen visie op architectuur en samenleving formuleerde, met een eigen tijdschrift,
een eigen leerstoel en een peloton discipelen die
zich publiekelijk tot die ‘school’ bekenden. Bij
de Amsterdamse School ontbreekt dat. Er was
geen kern, geen doctrine, geen sociëteit, geen
pamflet, er was niet eens een gemeenschappelijk café. Er was geen lidmaatschap. Er was niemand die zei dat je erbij hoorde, of dat je er niet
bij hoorde. Daarin is eigenlijk nooit duidelijkheid verschaft.
De architectuur van de Amsterdamse School
heeft wel zijn waardering gehad, maar het meubilair is decennialang stiefmoederlijk behandeld. De kunsthandelaar Frans Leidelmeijer
vertelde mij eens dat hij veertig jaar geleden
zijn handelswaar nog gewoon uit de vuilcontainer kon oppikken, als er weer eens een winkel
interieur werd gesloopt of een bioscoop werd
afgebroken. De slottekst van de tentoonstelling
wijt het gebrek aan belangstelling van het Stedelijk Museum aan de ‘functionalistisch-modernistische’ geest die daar waaide; daardoor heeft
het museum relatief weinig verzameld en wei-
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nig expertise opgebouwd, op een tentoonstelling
over de architectuur in 1975 na.
Deze tentoonstelling vloeit voort uit een
groot inventariserend onderzoek naar de meubelvormgeving van de Amsterdamse School,
dat het Stedelijk, in samenwerking met de Universiteit Leiden, tien jaar geleden begon en dat
veel aan het licht bracht. Men stelde een database van vijfduizend objecten samen, deels aan
gedragen door het publiek, en men ging grondig
door de eigen collectie heen. Een kastje van Piet
Kramer werd fris in de nieuwe beits gezet.
Wonen in de Amsterdamse School is dus een
nieuwe inventarisatie, maar dan wel volgens de
oude criteria van een ‘school’: stijl, artistieke
persoonlijkheid, groepsvorming, een ‘manifest’.
Dat laatste ontbreekt, maar het Scheepvaarthuis wordt aangemerkt als ‘manifest in steen’ en
vormt dus het begin. Dan drie zalen, elk gewijd
aan de belangrijkste ontwerpers – Michel de
Klerk, Piet Kramer, Hildo Krop; dan een zaal
met werk van andere architecten, een zaal met
grafisch ontwerp, en kleinere kabinetten die
wijzen op de invloed van expressionistische
schilderkunst, de relatie met Nederlands-Indië,
de ontwerpen voor de Bijenkorf in Den Haag
(1926) en het Nederlands paviljoen op de grote
art déco-tentoonstelling in Parijs (1925). Ten
slotte is er een grote ruimte met een depot-opstelling van tientallen producten van verwante
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De Amsterdamse School
is prachtig, maar was
het eigenlijk wel een
school? Was het een
stijl? Een programma?
Een vriendengroep? Wie
hoort erbij, wie niet? De
tentoonstelling in het
Stedelijk weet het niet.
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Druiven en citroenen

Het is duidelijk dat de heren
van de Amsterdamse School
het grotendeels eens waren
met architect Berlage

ontwerpers, en het slotakkoord is een ruimte
gewijd aan verlichting en glas-in-lood, in de
sfeer van het broeierig gedecoreerde Tuschinski-theater in Amsterdam. Veel van de objecten zijn van ijverige particuliere verzamelaars
geleend, of afkomstig uit onverdachte hoek:
een groot deel van het salonameublement dat
De Klerk ontwierp voor firma ’t Woonhuys,
in donker mahonie, gezwart hout en paarse
trijpen bekleding, kwam bijvoorbeeld uit The
Wolfsonian Foundation, een museum in het art
deco-district van Miami.
De catalogus is ook een inventarisatie, met
een paar inleidingen die wat dieper op kleinere
onderwerpen ingaan, maar zonder een goede
synthese. Je voelt medelijden met de onderzoekers: het is duidelijk gekkenwerk om in de
veelheid van objecten, vormen, kunstenaars,
geschriften, bedrijven en opdrachtgevers iets
van een herkenbare ‘stroming’ of ‘groep’ te identificeren, en dat is dan ook niet gelukt. De tentoonstelling spreekt voor zichzelf, misschien, de

kijker kan zijn eigen associaties volgen en een
eigen idee over een stijl vormen, maar de catalogus is een bron van verwarring, verbazing en
irritatie. Teksten bestaan veelal uit brokjes en
stukjes, opmerkingen soms zonder verband,
alsof elke onderzoekster iets heeft toegevoegd
zonder te lezen wat haar buurvrouw had ingebracht. Elke nieuwe term lijkt de vorige tegen
te spreken. Er staan echt heel malle dingen in,
zoals de suggestie dat de Amsterdamse School
verhoudingsgewijs veel klokken produceerde,
omdat in Nederland de ‘eenheidstijd’ was ingevoerd (dat was in 1909). Het is begrijpelijk dat
architectuur buiten beschouwing blijft, maar
waarom dan wél een stuk over hedendaagse
architecten opgenomen, en waarom drie foto’s
geplaatst van werk van hedendaagse vorm
gevers, die zich op de Amsterdamse School zouden baseren?
ER IS DUIDELIJK met enige koppigheid gezocht
naar manieren om volgens die oude criteria toch
opvattingen af te bakenen, spelers in te delen en
tot een duidelijk profiel te komen. Het is problematisch, alleen al omdat die ontwerpers en
architecten zo vreselijk dicht op elkaar zaten,
en zo vaak met elkaar samenwerkten, om nog
maar te zwijgen van het feit dat ze lange, soms
zeer lange carrières hadden. Toen het Scheepvaarthuis werd opgeleverd, en de stadsarchitect Jan Gratama er het brevetje ‘Amsterdamse
School’ op plakte, was de grote Pierre Cuypers

(1827-1921) nog in leven. Theo
Wijdeveld (1885-1986), de
man achter Wendingen, was
zijn carrière op het atelier van
die Pierre Cuypers begonnen,
maar hij zou 101 worden, en een
scala van opvattingen en stijlen
door
lopen; die Amsterdamse
School was maar een korte fase.
Al die andere architecten en
vormgevers, Lion Cachet, Van
Arkel, De Bazel, Lauweriks,
Thorn Prikker, Colenbrander, Nieuwenhuis, La Croix,
Berlage en Kromhout, werkten allemaal met sculpturale,
organische,
Scandinavische,
Zaanse, Egyptische, Duitse of
Indisch-
exotische vormen, ze
hadden allemaal de Kunstformen der Natur van Ernst
Haeckel in de kast. Sommigen
van hen worden hier niet tot
de Amsterdamse School gerekend, en anderen weer wel.
Neem bijvoorbeeld Jaap
Gidding (1887-1955), de maker
van die duizelingwekkende tapijten in Theater Tuschinski. Gidding kreeg zijn opleiding in
Rotterdam en verbleef vaak in Berlijn en München, interessant, want daar gebeurde óók zo
het een en ander dat onder de wijdere naam
‘expressieve art deco’ zou kunnen vallen. Hij zou
behalve Tuschinski een dozijn bioscopen decoreren, die hier onvermeld blijven. Op de zalen
in het Stedelijk is zijn werk overal te zien, maar
in de catalogus wordt hij aldus ingedeeld: ‘Werd
aanvankelijk beïnvloed door het vroege Duitse
en Oostenrijkse expressionisme, Colenbrander
en mogelijk Thorn Prikker. Werkte begin jaren
twintig in een stijl die aansloot bij de Amsterdamse School. Eind jaren twintig volgden ontwerpen in een zakelijkere stijl.’ Dus: niet in ‘de’
Amsterdamse School-stijl, maar in een stijl
‘die erbij aansloot’. Hoort-ie er nou bij, of niet?
Waarom wel? Waarom niet?
Het lijkt handig om de Amsterdamse School
te profileren door haar af te zetten tegen de
‘functionalistische canon’ van het Nieuwe Bouwen, De Stijl en het Bauhaus, het internationale
modernisme dat een voorkeur had voor abstractie en strikt geometrische vormen zonder al te
veel ornament. Neem de openingswoorden van
het eerste nummer van De Stijl, waarin Théo
van Doesburg zich uitsprak voor vormgeving
gebaseerd op logische principes en tegen ‘de
archaïsche verwarring, de “moderne barok”’;
hij zal daar vast het Scheepvaarthuis voor ogen
hebben gehad. Maar ja: ook het Bauhaus had zo
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zijn expressionistische periodes, en ook De Stijl
stond een integratie van bouwkunst en ambacht
voor. De Amsterdamse School ís ook eigenlijk
geen stijl, schrijft conservator industriële vormgeving bij het museum Ingeborg de Roode,
maar ‘in de eerste plaats een mentaliteit’, die
‘aanzet tot interpretatie en projectie’, een ‘late
vorm van symbolisme’, een manier van ontwerpen die uit is op ‘het activeren van de beschouwer.’ Dat is niet onjuist, maar het is teleurstellend algemeen. ‘Je kunt iets niet vastmaken aan
iets wat los zit’, zei een zeiler mij ooit, en zo is
het hier: de inventarisatie maakt duidelijk dat
het begrip ‘Amsterdamse School’ althans buiten de architectuur goeddeels ongrijpbaar is, en
dat het grote trefzekerheid en koelbloedigheid
vraagt van onderzoekers om daar een hanteerbaar begrip van te maken. Die trefzekerheid
ontbreekt hier.
HET BEGRIP dat in de ontwerpen van De Klerk,
Van der Mey, Kramer cum suis sterk speelt,
maar dat op zaal voorzover ik zag niet wordt
genoemd, en in de catalogus maar één keer,
is ‘gemeenschapskunst’, een idee dat rond de
eeuwwisseling veel werd bediscussieerd. Dat is:
de integratie van ambacht en kunst onder hegemonie van de architectuur. Het begin daarvan
ligt bij Pierre Cuypers, in zijn Rijksmuseum
(1876-1885) en zijn Centraal Station (18811889); hetzelfde verlangen maar dan met een
socialistische impuls bracht H.P. Berlage tot zijn
‘Nieuwe Kunst’, een samenwerking met beeldhouwers, dichters, meubelmakers en glazeniers
in de Koopmansbeurs (1903) en de ‘Burcht’ van
de Diamantwerkersbond (1912).
Het probleem met die ‘gemeenschapskunst’
was de positie van de architect, die de suprematie opeiste en de individuele expressie van zijn
medewerkers ondergeschikt maakte aan zijn
eigen visie. Dat leidde nogal eens tot ruzie. Bijna
altijd ging dat om het gebruik van ornament.
Berlage, met name, had daar strenge opvattingen over. Hij vond dat een ornament alleen
mocht worden toegepast als dat logisch voortvloeide uit de constructie. Waar twee dragende
balken elkaar ontmoeten is een versiering acceptabel, en zelfs gewenst, want daardoor wordt
de ware aard van een gebouw – of een meubel
– herkenbaar. Die ‘rationele’ gedachte van Berlage vormt tot op zekere hoogte een scheidslijn
in de architectuuropvattingen van die jaren. Het
is duidelijk dat de heren van de Amsterdamse
School als het ging om stedelijke architectuur en
de integratie van ambachtelijk werk in de bouwkunst het grotendeels met Berlage eens waren,
maar het is ook duidelijk dat ze in hun vormentaal juist niet-rationeel, niet-systematisch en
niet-theoretisch wilden werken. Theo Wijdeveld omschreef in 1918 hun entree als ‘de verschijning der Fantasievollen, die argeloos spelen
met de schatten van het rationalisme’. De Klerk
en de zijnen grepen terug naar de ongebreidelde
‘vormwil’ van de Jugendstil, van het symbolisme
en verder naar alles wat ze in verre binnen- en
buitenlanden aan ideeën hadden opgedaan. Ze

De Klerk, Kramer, Van der Mey,
La Croix, Eibink, Boterenbrood
en anderen begonnen allemaal
bij Eduard Cuypers

Michel de Klerk, klok, 1914, detail

kozen voor extravagantie in bouw en materiaal, in meubels en glas, in textiel en verlichting.
Geen alles verhelderend licht maar betoverende
schemer, geen belerende duidelijkheid over de
constructie, maar juist een theatraal, onmogelijk, sprookjesachtig décor. Het was, om Van
Doesburg te citeren, ‘moderne barok’.
Willem Kromhout, ook architect, schreef
over hun kunst als ‘druiven’ tegenover de ‘citroenen’ van Berlage’s opvatting: ‘Dat de hedendaagsche kunst in het teeken van den citroen staat, is
merkbaar aan hare ingetogenheid en gelijkmatigheid. Waar de druif tot mooie fantasieën prikkelt, tot drang naar vrijheid en vrijmaking van
allen achtergrond en plastisch zich manifesteert
door haut-relief, leidt de citroen tot gelijkmatig
denken zònder fantasie, tot wetenschappelijk,
systematisch handelen, tot groote blanke effenheid.’ Uit die tegenstelling is iets te destilleren
van een eigen Amsterdamse School-opvatting,
maar zij is dan in essentie een variant van die
Nederlandse gemeenschapskunst, met voorrang
voor expressie en fantasie boven systematiek
en structuur. Misschien is er eigenlijk niet veel
meer over te zeggen. De ‘School’ was nooit een
school, schreef nooit een manifest; De Klerk, de
meest briljante van het stel, overleed al in 1923.
HET IS STERK de vraag of de formele tegenstellingen die de samenstellers van de tentoonstelling schetsen echt bestonden, en of ze ook echt
scherp beleefd werden. Zou het niet domweg

zo kunnen zijn dat ondanks Gratama’s brevetje
niemand zichzelf actief tot een Amsterdamse
School rekende? Kan het zijn dat dat manifest
nooit geschreven werd, omdat het begrip ‘manifest’ zelf volstrekt in tegenspraak was met wat
die ‘Amsterdammers’ eigenlijk wilden? Zou het
kunnen zijn dat het Scheepvaarthuis belangrijk
is niet om zijn vermeende totaalontwerp, maar
juist om zijn briljant eclecticisme?
Ik geef toe: als je de kunstgeschiedenis in
blokjes en groepjes wil indelen, dan loopt de
eclecticus je hinderlijk voor de voeten. Maar
in dit specifieke geval, met die onhanteerbare
rijkdom van vormen en gedachten, die onbevattelijke variatie, is eclecticisme een nuttig idee.
Sterker nog: een verleidelijk ‘eclectisch’ concept
van een Amsterdamse School doemt op, zodra
je je realiseert dat Michel de Klerk, Piet Kramer en Joan van der Mey maar ook Guillaume
la Croix, Adolf Eibink, Jan Boterenbrood, J.M.
Luthman en nog een hele rij anderen allemaal
bij de architect Eduard Cuypers zijn begonnen.
De catalogus toont een meesterlijke foto van zijn
atelier in 1906, met Cuypers losjes gezeten tussen zeventien frisse kerels in hemdsmouwen. De
Klerk begon daar op zijn veertiende, als hulpje,
en werkte er twaalf jaar.
Deze Cuypers wordt in de literatuur steevast afgedaan als ‘een neef van Pierre’ en gereduceerd tot een betekenisloze allesbouwer. Hij
wordt vaak over het hoofd gezien; in een land
van verzuiling en partijstrijd was (en is) eclecticisme een scheldwoord. Zeker, deze Cuypers
bouwde van alles, in alle mogelijke stijlen, villa’s,
ziekenhuizen, badkamers in grachtenpanden,
je zegt het maar, doch hij was een van de eersten die huizen en interieurs in samenhang ontwierp. Hij reisde de wereld rond; hij had grote
invloed op de totstandkoming van een originele
Indisch-Nederlandse architectuur, die recht
deed aan lokale traditie. Hij was een liefhebber,
een propagandist, hij gaf een eigen tijdschrift
uit. Hij liet onder zijn tekenaars een portefeuille
rondgaan, waarin tijdschriften over bouwkunde
en kunstnijverheid waren opgenomen, maar
ook allerlei staaltjes van mooi drukwerk, catalogi, kortom alles wat paste in een streven naar
schoonheid. Het ware doel van architectuur en
vormgeving, zo schreef Cuypers, was de ‘verhooging van levensgeluk’.
Eduard Cuypers propageerde geen enkelvoudige opvatting maar juist een begrip van
verscheidenheid, waarin verschillende stijlen
en opvattingen naast elkaar konden bestaan.
In zijn enthousiaste en vrijzinnige opvattingen
over schoonheid zou wel eens de kern kunnen
liggen van dat nooit-geschreven ‘Manifest van
de Amsterdamse School’. De mannen van de
‘Amsterdamse School’ zijn dan gewoon ‘de jongens van Ed. Cuypers’.
Wonen in de Amsterdamse School: Ontwerpen
voor het interieur 1910-1930. Stedelijk Museum,
Amsterdam, t/m 28 augustus. Catalogus Ingeborg de Roode, Marjan Groot, Thoth Bussum;
stedelijk.nl
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Kroniek van kunst&cultuur
Een ouwe stripper
‘Kan-ie? Kan-ie?’ Dan gaat
een deur open en waggelt,
met jas over het hoofd,
een zonderlinge figuur
naar een tekentafel om daar, op de tast, een
streepje aan een tekening toe te voegen. Je hoort
geproest: dat moeten de documentairemakers
wel zijn. En deze maffe opkomst als stripfiguur
moet bedacht en uitgevoerd zijn door hun hoofdpersoon, tekenaar Theo van den Boogaard. Die,
beseft de kijker pas veel later, in het midden
afgebeeld staat op zijn eigen tekening, tussen
een juichend bikinimeisje aan de ene, en een
gespierde bink met kindje in zwembad aan de
andere kant. Te midden van dit zomers geluk
beweegt zich een zonderling personage naar de
kijker. De lichaamshouding is die van Van den
Boogaard met jas, maar verder lijkt hij een kruising tussen de Verschrikkelijke Sneeuwman en
een slachtoffer van een van Ovidius’ boommetamorfosen. Deze ‘ik’ heeft duidelijk geen deel aan
het gewone-mensengeluk, maar is een bevroren
buitenstaander voor wie een jaar niet vier seizoenen telt, maar vier aaneengesloten winters.
De tekening is een illustratie bij een liedtekst
die de tekenaar/schrijver/zanger, nu 68, op zijn
27ste schreef: Four Winters in a Row. Waarmee hij wilde uitdrukken dat het hem eeuwig
en altijd tegenzat. ‘Wat natuurlijk niet zo was’,
zegt hij nu relativerend, maar wat hij zo ervoer
omdat dat levensgevoel nu eenmaal in hem zat.
En zit. Mede door de slagen van het leven. Die
hebben zijn ronduit gelukkige periode met grote
liefde Karel, plotseling overleden, vergaand uitgewist. Hij probeert die wel te bewaren in technisch verbluffende knappe tekeningen. Maar
daarnaast zijn er dus die gruwelbeelden bij de
sombere liedtekst. Toch is ook dat weer niet eenduidig: het feit dat de tekst op muziek is gezet
en dat hij die in een studio met professionele
muzikanten zingt en opneemt, en dat hij ermee
in zaaltjes wil gaan optreden terwijl zijn beelden
worden geprojecteerd (zoals hij nu al doet met
liederen van en tekeningen bij Bob Dylan), is
een teken van levenskracht. Zoals hij het denkwerk dat nodig is voor nieuwe tekeningen of
projecten een Golgotha-gevoel noemt (‘waar
denk je dan aan?’ ‘dat alles kut is natuurlijk’),
maar tegelijk tevreden kan zijn met wat hij van,
door en ondanks die ellende maakt (wijzend op
eigen werk: ‘a joy forever’). Tevreden ondanks
het feit dat hij, grootmeester van de klare lijn,
door fysieke ellende zijn volmaaktheid daarin is
verloren en naar nieuwe vormen van expressie
moet zoeken.
Dankzij zijn geweldig archief zien we ook
veel vroeg werk. Al als kind was hij epigoon van
Hergé; later, in eigen stijl, toonde hij seks even
knap en plastisch als Aat Veldhoen, maar dan
in stripstijl. En gunde hij Schippers’ creatie Sjef

Theo
van den
Boogaard,
Het uur van
de wolf
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NTR

TELEVISIE
Theo van
den Boogaard

van Oekel een geheel eigen leven in boekvorm
(wordt nog altijd verkocht). Wie de naam Van
den Boogaard niet kent, zal toch vaak wel zijn
werk herkennen als medebepalend voor een
overwegend vrolijk tijdperk. Van den Boogaard
mag ongelukkig zijn, hij lacht, zingt en schept.
Tegen de ellende in. Zoals je ouwe
rockers hebt is hij een ouwe stripper. En amateurzanger.
WALTER VAN DER KOOI
Nathalie Crum, De vier winters
van Theo van den Boogaard,
NTR, Het uur van de wolf, donderdag 2 juni, NPO 2

Naar Hoorn
Jan Albertsz
R o t i u s
(1624-1666)
geldt als de
meest succesvolle schilder van
mid-zeventiende-eeuws Hoorn.
Een welvarende stad, hoofdstad
van West-Friesland en het Noorder Kwartier, met een Kamer van
de Oost-Indische en de West-
Indische Compagnie, enzovoort.
Rotius is een exponent van die
periode van voorspoed. Hij schilderde de rijkere burgerij en haar
kinderen en hij zette de schutterijen op het grote doek. Het
Westfries Museum kon onlangs
een ‘keukenstuk’ aankopen van
zijn hand, met een meid die een
eend aan het kelen is voor de
pot, en men nam dat als aanleiding om een kleine maar keurige
KUNST
Jan Albertsz
Rotius

Jan Rotius,
Portret van een
8-jarig meisje

overzichtstentoonstelling van Rotius’ werk te
maken. Zijn oeuvre is niet zo omvangrijk, er zijn
nog zo’n zestig portretten en een paar stillevens.
Rudi Ekkart heeft daar gedegen onderzoek naar
gedaan en mede een catalogus geproduceerd die
alles wat over Rotius bekend is, presenteert.

Geloven als kinderen
Tom Gabel transformeerde
in Laura Jane Grace. Keith
POPMUZIEK
Anohni
Caputo transformeerde in
Mina Caputo. En Antony
Hegarthy transformeerde in Anohni. Verschil:
Laura Jane Grace maakt net als Tom Gabel
opzwepende punkrock. Mina Caputo maakt

en de grote rol voor elektronica. Maar ook die
vergelijking blijkt al snel niet op te gaan, zoals
eigenlijk geen enkele vergelijking. Het streven
naar zelfvernieuwing, een belangrijk streven bij
de meeste kunstenaars waar Anohni zich door
heeft laten beïnvloeden (uiteraard David Bowie
en de Velvet Underground, maar ook Rihanna
en Eurythmics), is succesvol gebleken.

Anohni

WESTFRIES MUSEUM

ALICE O’MALLEY

Dat is nog niet eens zo veel, eigenlijk. De schilder Arnold Houbraken schreef in zijn Groote
schouburgh der Nederlantsche konstschilders
en schilderessen (1718) dat ‘onze nabuurige
Steeden tot Noorden gelegen’ ook zo hun ‘brave
Konstoeffenaars’ hadden gehad, maar dat was
een tikje genereus. Het beeld is natuurlijk vertekend door de trek van provinciale talenten
naar de grote steden, waar
meer emplooi was, en meer
artistieke uitdaging, maar
daardoor lijkt de inventaris van zo’n museum als
het Westfriese altijd een
klein beetje van B-kwaliteit.
Rotius kwam uit Medemblik en bleef zijn leven lang
in Hoorn, althans, voorzover
wij weten.
Rotius is degelijk maar
een beetje ouderwets voor
zijn tijd, en zijn verf is vaak
een beetje vlak en dof. Hij
mist de vriendelijke sprankeling van Johannes Verspronck, hij heeft niet de
stilistische zwier van Frans
Hals, hij is niet zo handig
in ruimtelijk denken als
Bartholomeus van der
Helst: in het kleurige
portret van de familie
van Meyndert Sonck zit
iedereen star op elkaar
gepakt, alsof ze in een
heel klein kamertje zaten.
Hij mist vooral artistieke fantasie. Het is
zoeken naar een originele draai of een leuke
oplossing voor een traditionele compositie, bijvoorbeeld in zo’n stijve kameropera
als een schuttersstuk. Daarin zou je toch
eens iemand met zijn rug naar de camera
moeten zetten, of voorover laten buigen in
geanimeerde conversatie, of jolig het glas
laten heffen. Rotius is daar de man niet
voor, maar misschien is het zijn schuld niet,
misschien was het toch zoiets als ‘de provincie’, waardoor die schutters er allemaal wat
ongemakkelijk uitzien, een beetje gegeneerd
zelfs, in hun sjerpen.
Van dichtbij is het zeker niet slecht. Er
zitten handig glanzende lichtjes in het portret van de ouwe Griet Jansdr van Neck, en
mooie klodderige effectjes in het kantwerk
van de jonge Grietje Veen. Rotius kan gerust
hangen naast gewaardeerde jongens als
Nicolaes Pickenoy of Jacob Backer, maar
een Rembrandt was hij niet, kom zeg. Volgens Houbraken was hij ‘zedig in zyn gedrag
en byzonder naarstig in zyne oeffening’. Dat
was al heel mooi, voor Hoorn.
KOEN KLEIJN
Jan Albertsz Rotius, de Rembrandt
van Hoorn, t/m 18 september. Westfries
Museum, Hoorn; wfm.nl

net als Keith Caputo alternatieve rock. Maar de
muziek van Anohni doet geregeld in nog slechts
één opzicht denken aan die van Antony and the
Johnsons: haar stem.
Nu laat die stem zich uiterst moeizaam op
welke manier dan ook met het woord ‘slechts’
combineren, uit duizenden herkenbaar als
ze is, in combinatie met welke stijl dan ook.
Magistraal is die stem, breekbaar en krach
tig 
tegelijk, 
geladen met drama. De stem
waarover Lou Reed, die in zekere mate geldt
als haar o
 ntdekker, ooit zei: ‘When I heard him,
I knew that I was in the presence of an angel.’
Live bleek die stem zo mogelijk nog huivering
wekkender dan op albums, en Anohni een
uitermate fascinerende podiumpersoonlijkheid,
die samenviel met het repertoire: soms breekbaar en bijna schuw, en vervolgens, soms maar
iets later, vol zwierige, zelfbewuste bravoure.
Het verschil tussen Hitler in My Heart op het
debuut en het openingsnummer van doorbraak
album I Am a Bird Now was enorm, maar wat
alles bond, waren de prikkelende, vaak intens
persoonlijke teksten, en dat godsgeschenk van
een stem.
De stijl van Anohni lijkt in eerste instantie
soms meer op haar samenwerking met Hercules and Love Affair dan op de Antony and the
Johnsons-albums, vanwege het verdwijnen van
de orkestrale, vaak repetitieve pianopartijen,

Op Spotify heeft Anohni een lijst geplaatst van
24 inspirerende nummers voor dit album. De
meest opvallende daarin: jaren-negentig-clubstamper Pump Up the Jam, van het Belgische
miljoenensucces Technotronic. Het nummer is
even lelijk als effectief, je zou bijna zeggen: het
is effectíef lelijk. Datzelfde geldt ook voor sommige arrangementen die Anohni op Hopeless
ness heeft gebruikt. Ze stralen een opgewekt
soort vrijheid uit: de opluchting van muzikale
zelfbevrijding.
Verre van opgewekt zijn soms de teksten, en
dan vooral die waarin Anohni de Amerikaanse
politiek bezingt. Het meest expliciet is een nummer waar het onderwerp van desillusie al wordt
weggegeven in de titel: het heet Obama. Het
doet in al zijn donkere traagheid denken aan
werk van Massive Attack en Tricky, ook omdat
Anohni veel lager zingt dan gebruikelijk. Is het
een goed nummer? Nee, zelfs na talloze luisterbeurten niet. Maar het is wel een fascinerend
nummer, met die extreem directe tekst (‘All the
hope drained from your face/ Like children we
believed’) en een hoorbaar heldere keuze om
vorm en inhoud samen te laten vallen: het klínkt
werkelijk naar deceptie en ontgoocheling.
LEON VERDONSCHOT
Anohni, Hopelessness (Rough Trade/De Konkurrent). Anohni speelt 26 juni op het Down
The Rabbit Hole Festival
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Een veilige ramp

echt in levensgevaar verkeerden, of dat er echt
een ramp dreigde qua geopolitieke relaties, of
dat het einde van de mensheid een reële mogelijkheid was. Het enige wat ik zag was datgene
wat ik al kende. Dat maakt films als The Wave
en Captain America: Civil War tot gevaarlijke
films. Ze stellen geen moeilijke vragen, ze willen
die niet eens stellen. Daarmee ondermijnen ze
de genrefilm, een vorm van cinema die vereist
dat zowel maker als kijker de regels overtreedt.
GAWIE KEYSER
Te zien vanaf 26 mei

DUTCH FILMWORKS

Wat een schandalige film
is The Wave wel niet: een
FILM
The Wave
Scandinavische disaster
movie gemaakt volgens
het boekje geschreven in Hollywood in de jaren
zeventig en inmiddels eindeloos gebruikt als
blauwdruk voor cinematografische spektakelstukken waarin steden met de grond gelijk worden gemaakt. Om duidelijk te zijn: daar is niets
mis mee, integendeel zelfs. Het verfoeilijke aan
The Wave ligt juist in het cynisme waarmee de
Noorse regisseur Roar Uthaug de regels
van dat boekje volgt, zodat er van originaliteit om precies te zijn nul sprake is.
‘Genrefilm’ blijft een problematische
term. Het gaat om een bepaald soort
werk waarin de maker nauwgezet conventies toepast, in de eerste plaats omdat
het genre dat dicteert, maar ook omdat
de liefhebbers van het genre dat eisen.
Maar in de slechtste genrefilm wordt er
niets geproblematiseerd, alles is gericht
op geruststelling. Zo lijkt het net of er in
de invulling van de gietvorm geen plaats
kan zijn voor een eigenzinnige, confronterende visie. Maar dat is niet waar. De
beste ‘genrefilms’ zijn nu juist die waarin
de conventies als bekend worden verondersteld, zodat de maker zichzelf vrij
maakt om te spelen met de verwachting
van de kijker.
In The Wave doet Uthaug precies het
tegenovergestelde, wat een mooie ironie oplevert: geen film zo veilig als deze
waarin het leven van duizenden mensen
op het spel staat. Want wat gebeurt er nu
eigenlijk in het verhaal? Een ramp dreigt
wanneer een berg bij het toeristenstadje
Geiranger, gelegen naast een fjord, instabiel wordt en het gezin van een geoloog,
die als enige vermoedt dat een vloedgolf
als gevolg van de instorting op komst is,
dus in levensgevaar verkeert. Natuurlijk
zijn moeder, dochter en zoon niet de enigen die moeten vluchten. Een chaos is het
gevolg wanneer de boel inderdaad instort
en het wassende water over het stadje
heen spoelt. Goedbeschouwd heb je aan
deze informatie genoeg om The Wave te ‘zien’.
Wat er dan nog overblijft is precies hetzelfde
‘plezier’ dat er te beleven valt aan het bekijken
van klassieke rampenfilms, van de Airport-serie
in de jaren zestig en zeventig tot de recente
spektakelstukken van Roland Emmerich (The
Day after Tomorrow).
The Wave stelt wel een centrale kwestie
in de hedendaagse populaire cinema aan de
orde, namelijk de vraag of het succes van goed
gemaakte, ‘veilige’ films het einde van het ‘genre’
betekent. Toen ik onlangs Captain America:
Civil War zag, merkte ik dat na ongeveer een
half uur verveling zich van mij meester maakte.
Er stond namelijk werkelijk niets op het spel, ik
had geen moment het idee dat de personages
LEO VAN VELZEN

The Wave, regie Roar Uthaug
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Paul de Leeuw, Freek Bartels en Anne Wil Blankers in
Moeders en zonen

Voetnoot
We zijn op driekwart van
de toneelavond Moeders
en zonen, op basis van
een stuk uit 2014 van
Terrence McNally (1938). De jonge homo Will
vertelt over zijn vijftien jaar oudere partner Cal
tijdens de jaren van de aidsepidemie, toen Cal
zijn lover André verloor. Will: ‘Ik probeer me
voor te stellen hoe die jaren waren, maar ik kom
niet erg ver. “Wat gebeurde er met homoseksuele mannen in die periode?” Eerst zal dat een
hoofdstuk zijn in een geschiedenisboek, dan een
alinea, dan een voetnoot. Mensen zullen zeggen:
“Wat triest!” Het gebeurt nu al. Ik voel het om
TONEEL
Moeders en
zonen

me heen. Al het rauwe afgestompt, verdoofd en
afgevoerd.’
Ze doen pijn, die zinnen. Maar Katherine, de
moeder van de gestorven André, hoort die pijn
niet meer. Ze luistert naar haar eigen pijn. Over
een dode zoon die ze twee keer verloor. Eerst aan
de vrijgevochten homo in New York, waar ze van
walgt. Daarna aan aids, een ziekte die bij haar
haatgevoelens oproept over dat vrijgevochten
homoleven.
Cal (beroep: vermogensbeheerder, mooi
detail) en de moeder van zijn gestorven partner
hebben elkaar niet meer gezien sinds de
afscheidsceremonie voor André in Central Park, in 1994. Cal en zijn vijftien
jaar jongere partner Will (debuterend
romanschrijver) hebben ondertussen
een zoontje van zes, dat uit zaad van Will
(en anonieme eicellen) is gegroeid in de
buik van een lesbische draagmoeder.
Allemaal dingen die tien jaar geleden in
Amerika ondenkbaar waren. En die nu
een voor homostellen gelukzalige realiteit zijn. Voor moeder Katherine echter
onverdraaglijk, omdat het de zinloosheid van haar zoons dood onderstreept.
Dat is in een notendop waar Mothers
and Sons over gaat. Het stuk wordt sinds
de première op Broadway achtervolgd
door het verwijt dat het een debatstuk
is, geen fijnzinnig psychologisch portret.
De voorstelling van regisseur Job Gosschalk en zijn team toont iets anders dan
dit rare, negatieve stigma. Hier wordt
het fenomeen ‘homohaat’ namelijk gefileerd in zijn meest schrijnende verschijningsvorm: het verdriet en de rouw om
een onbegrepen verlies, de open wond
van iedere ouder die een kind aan aids
heeft verloren. Paul de Leeuw toont een
innemend tegen de klippen op argumenterende Cal, Freek Bartels geeft hem en
de moeder nuchter en scherp partij. De
slotscène met het jongetje Bud is in alle
eenvoud onverslaanbaar mooi.
In het centrum van deze avond staat
Anne Wil Blankers, moeder Katherine.
Haar opdracht is het spelen van een
rechte lijn, van een bodemloze, maar
wanhopig naar een bodem zoekende afkeer
en walging. Die, als het al haat is, dan toch
vooral zelfhaat is. Anne Wil Blankers pelt haar
personage meedogenloos laag voor laag af.
Het zelfportret dat ze tegen het eind schetst,
qua schrijfwerk overigens een tikje aan de lar
moyante kant, is in haar handen een weergaloos
memento mori over een geestelijke zelfdoding,
die zich klaarblijkelijk slechts tijdelijk hulde in
het kleed van homohaat.
Memorabele toneelavond.
LOEK ZONNEVELD
Moeders en zonen is nog t/m medio juni te zien
in Den Haag (Koninklijke Schouwburg) en Rotterdam (Oude Luxor), na de zomer uitgebreide
tournee door het land; senf.nl

Kijken
Van hogerhand

STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

PETER COX, EINDHOVEN / COLLECTIE VAN ABBEMUSEUM

Sigmar Polke wilde kleuren vinden
die nog niet bestonden en reisde
naar Australië. Het leidde, met hulp
van boven, tot het meest intense
geel dat ooit op een schilderij was
gezien. door Rudi Fuchs

Steeds weer kom ik, als ik met kijken naar kunst
iets meer probeer te begrijpen, toch bij Mon
driaan uit. Vrijwel elk van zijn werken is een rijk
schakelpunt van waaruit je naar allerlei richtingen kunt denken – en zo krijg je zicht over heel
het wonderlijk verwarde veld van de moderne
kunst. Een schilderij, bijvoorbeeld, als het ruitvormige Compositie met twee lijnen uit 1931 is
een samenvatting van wat veel kunstenaars in
de twintigste eeuw bezighield. Nog zo’n samenvatting en uitzicht is de Trasfigurazione die
Rafaël, niet helemaal voltooid, in zijn atelier in
Rome achterliet toen hij in 1519 overleed. In dat
schilderij zie je ontstaan en groei van het kunstmaken in de Renaissance (met name de ruimtelijke souplesse van la dolce prospettiva) maar
ook de hoekige transformatie van die geplooide
sierlijkheid in de hardere en onberekenbare
vormgeving die (veel later) maniërisme ging
heten. In de Trasfigurazione kon je, achteraf,
aan de horizon al de Barok zien verschijnen – en
de opulente schilderijen van Rubens.
Maar ik laat me meeslepen. Het ligt voor de
hand de Compositie met twee lijnen een heel helder schilderij te noemen – bijvoorbeeld omdat
het zwart op wit is. In Mondriaans schilderijen
zien we zwarte lijnen die een evenwichtige ritmering geven aan vlak en ruimte. Dat is de
procedure. De vlakken die daardoor tussen die lijnen ontstaan kregen doorgaans kleuren (rood, geel, blauw).
Dat maakte de schilderijen
rijker. Maar de elkaar kruisende lijnen veroorzaakten
in de evenwichtige ruitvorm
van deze Compositie een verdeling van vlakken die er onrustig
uitziet. Die ook nog met kleur invullen,
zou het nog onrustiger maken. Ik kan me
goed voorstellen dat Mondriaan vond dat het
schilderij in alleen zwart-wit compleet genoeg
was. Vaste vorm en de aantasting daarvan is een
avontuurlijk patroon in moderne kunst.
Intussen denken wij dat we Mondriaans
redenering kunnen volgen als we ook denken
aan wat Mondriaan over zijn werk geschreven

Sigmar Polke,
Goldklumpen, 1982.
Goudpigment,
koperarseniet
(Schweinfürter
groen), verf op doek.
261,6 x 202 x 2,5
cm (inclusief lijst /
frame);
onderaan: Piet
Mondriaan,
Ruitvormige
compositie met
twee lijnen, 1931

heeft. In die context lijkt het schilderij, behalve
helder, in doen en laten ook logisch. Dat klopt
niet: wat we tussen en met de kruisende lijnen in die ruit van wit zien gebeuren, blijft
uiterst raadsel
achtig. Dat wist Sigmar Polke
heel goed. Die maakte in 1969 een schilderij
(glanzende lak, op linnen, zwart-wit) waarop
de driehoek rechtsboven van de witte rechthoek
zwart geschilderd is. In schrijfmachineletters
staat dat onder aan het werk ook geschreven:
Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen! Deze verheldering komt uit Polke’s
laconieke denktrant. Je kunt allerlei theoretische redeneringen verzinnen, maar wat we zien
gebeuren in de vormgeving van schilderijen zijn
wonderbaarlijke metamorfoses die uiteindelijk alleen te zien zijn. Daarom heten ze
beeldende kunst – en hun magie kun je
net zo goed aan höhere Wesen toeschrijven als aan een theoretisch
plan of aan een onnavolgbaar
computer
programma. Zo is
dit schilderij met de zwarte
driehoek ook een ijkpunt. Heel
Polke’s kunst is een grote wirwar van
bizarre inventies. Grosso modo ging het

Heel Polke’s kunst is een
grote wirwar van bizarre
interventies

om het vinden van onvoorstelbare figuren en
kleuren uit het nog vormloze en toevallige – en
zo, met hulp ook van hogerhand, te ontkomen
aan alle routine. In 1981 wilde hij nieuwe kleuren vinden. Het was toch vreemd, zei hij, dat
kunstenaars die kleurwerken maken tevreden
zijn met de standaardkleuren olieverf die in
tubes verkrijgbaar zijn. Om nieuwe kleur te vinden moest hij naar Australië. Rond het oranjerood van Ayer’s Rock was in de betoverde diepte
van de aarde daar nog van alles te ontdekken.
De gemeente Eindhoven heeft zijn speurtocht
toen gefinancierd. Het Van Abbemuseum zou
het eerste nieuwe schilderij dan krijgen. Dat
kwam een jaar later: een kolkende massa goudgeel tegen donkerpaars glanzend zwart en een
vluchtig, dun en giftig groen. Ik weet nog dat
Polke het afleverde. We keken ernaar en de titel
Goldklumpen drong zich op. Zo was de plastische vorm van het geel – maar het geel zelf is
onbeschrijflijk. Nog nooit had ik zo een intens
geel gezien dat tegelijk ook omhuld leek door
schaduwen. Alles was nieuw aan het schilderij.
Zulke combinaties vinden, dat kon Polke – of
anders wel zijn höhere Wesen. Of die zich in
Australië hadden geopenbaard, weet ik niet. Bij
Polke wist je godzijdank nooit iets zeker.
PS: Zowel de Mondriaan als het goudgele schilderij van Polke is de komende maanden te zien
in de tentoonstelling Opwinding in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Höhere Wesen
befahlen is thuisgebleven in het Van Abbe
museum
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Dichters&Denkers
De kasbah van Algiers, december 2015. De ‘Diepe Staat’
maakt in Algerije de dienst uit

ANDREW TESTA /THE NEW YORK TIMES

steeds even uitzichtloos.
Toch zou dat de prestatie
van de Tunesiërs tekortdoen. Niet alleen ontworstelden ze zich aan
het juk van de dictatuur,
ook organiseerden ze verkiezingen, een politieke
machtsoverdracht
en
bereikten ze consensus
over een grondwet die
geldt als de meest liberale
van de Arabische wereld.
Waarom
mislukte
elders wat in Tunesië
slaagde? En had het
anders kunnen lopen?
In From Deep State to
Islamic State, zijn compacte en somber stemmende geschiedenis van
de contemporaine Arabische wereld, beantwoordt
ook Jean-Pierre Filiu
die vraag negatief. Maar
anders dan de cynici die
tevoren al wisten dat het met die Arabieren
nooit wat kon worden doet hij dat met een steen
op zijn maag. De Fransman Filiu werkte lang als
diplomaat in de regio en doceert tegenwoordig
aan de Parijse eliteschool Sciences Po. In Les
Arabes, leur destin et le notre, het meeslepende
essay dat gelijktijdig met From Deep State to
Islamic State verscheen, plaatst Filiu de opstanden van 2011 in het veel bredere perspectief van
de Nahda, de Arabische wederopstanding die
gedurende de negentiende eeuw resulteerde in
een religieus aggiornamento en een nationaal
bewustzijn.
Met zijn kortstondige bezetting van Egypte
(1798-1801) had Napoleon Bonaparte een
wake up call aan de lokale elites gegeven. Plotseling zagen die zich geconfronteerd met de
enorme achterstand die de Arabische wereld
ten opzichte van de Europeanen had opgelopen. Mohammed Ali, die zich na het vertrek van
de Fransen opwierp als de heerser van Egypte,
zou hier serieus werk van maken. Hij zond een
dertigtal studenten naar Parijs met de opdracht
zich op de hoogte te stellen van de progressie
die daar was geboekt. De groep werd begeleid
door Rifaa Tahtawi, een imam die in 1836 L’Or
de Paris publiceerde, een boek waarin hij verslag deed van zijn Franse verblijf dat vijf jaar zou

Moderne mamelukken
In vrijwel elk Arabisch land maken meedogenloze
machthebbers de dienst uit. Hoe kunnen Arabieren zich
ontdoen van de wurggreep van hun cynische heersers?
door Marijn Kruk

Vijf jaar geleden is het al weer dat de dictators
als rijpe vruchten naar beneden kwamen vallen.
Eerst in Tunesië, vervolgens in Egypte, toen in
Libië en uiteindelijk in Jemen. Feestelijk was dit
eerste jubileum eigenlijk nergens. Libië, Jemen
en Syrië zijn ten prooi aan chaos en (burger)
oorlog. In Egypte zit de militaire dictatuur steviger in het zadel dan ooit. Volgens mensenrechtenorganisaties kwijnen tienduizen
den
mensen zonder proces in Egyptische gevangenissen weg. Niemand is zijn leven zeker. Recent
werd het ontzielde lichaam van de Italiaanse
PhD-
student Giulio Regeni gevonden in een
Caïrotische achterbuurt. Het vertoonde e rnstige
tekenen van marteling. Een paar criminelen
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werden als daders naar voren geschoven en
geëxecuteerd. Maar alle sporen wijzen naar de
Egyptische veiligheidsdiensten.
Zelfs in Tunesië is de stemming in mineur.
Van alle Arabische landen die in opstand kwamen tegen de dictatuur maakte het kleine land
als enige een succesvolle democratische transitie door. Maar de terrorismedreiging is er nog
steeds groot; het toerisme stortte in. De economische situatie is precair. Precies vijf jaar nadat
president Zine El Abidine Ben Ali was uitgeweken naar Saoedi-Arabië kwam het in steden op
het Tunesische achterland opnieuw tot hevige
rellen tussen werkloze jongeren en de politie. In
de ogen van deze jongeren is hun situatie nog

duren. Tahtawi was vertrokken als aanhanger
van de absolute monarchie en keerde terug als
pleitbezorger van het constitutioneel parlementarisme. De grootste uitdaging was er volgens
hem in gelegen om de islam in overeenstemming te brengen met de westerse vooruitgang.
Dankzij de Tanzimat, de Ottomaanse hervormingsbeweging, kwamen ook elders in de
Arabische wereld schrijvers en geleerden in de
ban van de Nahda. In Syrië weet Abderrahmane
Al Kawakibi de decadentie van de Oriënt aan
het alomtegenwoordige despotisme. De enige
remedie, zo meende hij, was vrijheid, het liefst
in de vorm van de constitutionele democratie.
Op dat moment was Tunesië al weer vijftien
jaar in bezit van een grondwet en werd Egypte
in The Times als een ‘modern land’ aangeprezen
vanwege de spectaculaire toename van (spoor)
wegen, dijken, havens et cetera. Damascus en
Beiroet genoten faam als intellectuele centra.
Niet eerder waren zoveel Arabieren in contact
met andere Arabieren. Toch werd het ultieme
doel – de ontworsteling aan het Ottomaanse
gezag en het stuitten van de Europese expansie – niet bereikt. In 1882 stuurde Engeland een
expeditieleger naar Egypte; een jaar later nam
Frankrijk Tunesië in. In 1916, toen Mark Sykes
en François Georges-Picot in het geheim de failliete boedel van het Ottomaanse Rijk verdeelden, beschikten alleen Saoedi-Arabië en Jemen
over autonoom gezag.
Gedurende de decennia die volgden zouden
de overige Arabische landen één voor één hun
onafhankelijkheid verwerven. Maar de Europese bemoeienis bleef tot na de Tweede Wereldoorlog overal groot. In Filiu’s breed opgezette
panorama evolueerde het oorspronkelijke onafhankelijkheidsstreven tot gestaald nationalisme
en raakte de religieuze hervormingsbeweging
gemonopoliseerd door de in 1922 opgerichte
Moslimbroederschap, die een ‘totale islam’
voorstond. Tegen de tijd dat de door de Europeanen in de lucht gehouden Arabische vorsten door ‘Jonge Officieren’ van de troon werden
gestoten, was van de ooit zo vruchtbare dialoog
tussen de twee weinig over. De seculiere heersers die tussen 1949 en 1969 overal in de Arabische wereld aan de macht kwamen, maakten
zich niet alleen meester van de staat – ze kaapten tevens de Nahda. Vanaf nu spraken zij, en
alleen zij, namens het Arabische volk.
Filiu noemt ze de moderne mamelukken, de
sinistere hoofdrolspelers van From Deep State to
Islamic State. De oorspronkelijke m
 amelukken
vormden een kaste die zich aanvulde met opgekochte slaven en na verloop van tijd uitgroeide
tot een machtige orde. Tijdens het Mamelukkensultanaat (1250-1517) vormden ze zelfs een
staat binnen een staat en incarneerden daarmee de klassieke islamitische scheiding tussen
de khâssa (uitverkorenen) en âmma (gewone

volk). Mamelukken stonden buiten de samenleving
die ze bestuurden en dat
beeld gebruikt Filiu om de
generaties Arabische leiders te beschrijven die halverwege de twintigste eeuw
met staatsgrepen aan de
macht kwamen en daarna
met de macht verkleefden.
Het beeld van moderne
JEAN-PIERRE FILIU
mamelukken is een mooie
From Deep State
vondst. Want wie een
to Islamic State
Oxford University geschiedenis van de Arabi
sche wereld schrijft (zelfs
Press, 224 blz.,
wie zich beperkt tot de
€ 23,99
opstanden van 2011) loopt
het risico te blijven steken
in een opsomming wat er
van land tot land gebeurde. Door zich te richten op de overeenkomsten in leiderschap weet
Filiu daaraan te ontsnappen. Met de notie van
moderne mamelukken heeft hij een ordenend
principe in handen dat hem in staat stelt van
de verschillende nationale geschiedenissen één
overkoepelend narratief te smeden.
Net als hun middeleeuwse voorlopers vormen ook de moderne mamelukken een aparte
kaste met eigen ceremonieel, privileges en protocol. ‘Nasser, Boumediene en Assad waren alles
behalve de meest getalenteerde bestuurders’,
schrijft Filiu over de oud-presidenten van respectievelijk Egypte, Algerije en Syrië. ‘Maar ze
waren meedogenloze overlevers in een omgeving van intrige en verraad. Ze leerden te doden
alvorens gedood te worden. Hun obsessie met
veiligheid zou bepalend zijn voor het lot van de
natie.’ Hun opvolgers opereerden in dezelfde
geest. De zelfbenoemde ‘vaders van de natie’
wisten wat goed was voor volk en vaderland.
Wie daar anders over dacht wist zich geconfronteerd met een veiligheidsapparaat dat iedere
oppositie in een vroeg stadium de kop indrukte.
Formeel waren er verkiezingen, een parlement,
een constitutioneel hof, wat niet al. Daarachter
trok een klein kliekje aan de touwtjes.
De Diepe Staat is oorspronkelijk een Turkse
term (‘derin devlet’). Het bestaan ervan is nooit
helemaal bewezen, maar aangenomen wordt
dat het ging om een antidemocratisch netwerk
met connecties binnen de geheime dienst, het
leger, de rechtspraak en de maffia. De leden zou-

Al die verspilde energie
en gebroken levens, het
is allemaal van een droef
stemmende vergeefsheid

den steeds in de overtuiging verkeren dat Turkije aan de rand van de afgrond stond en dat alle
middelen geoorloofd waren om het land daarvan weg te trekken. Filiu betoogt dat het ook in
de Arabische wereld wemelt van dergelijke ‘staten binnen de Staat’. Het meest flagrante voorbeeld is Algerije. In landen als Syrië of Egypte
had de macht tenminste nog een gezicht. Maar
in de Noord-Afrikaanse olie- en gasstaat is het
een anonieme groep ‘beslissers’ die de dienst
uitmaakt. Hoezeer werd duidelijk toen de toen
bejaarde Abdelaziz Bouteflika in 2014 opging
voor een vierde termijn als president. Hij werd
letterlijk naar voren geschoven, want na een
reeks van herseninfarcten zat hij in een rolstoel.
Sindsdien is hij nauwelijks nog in de openbaarheid geweest.
Cynisch? Volgens Filiu is het klein bier vergeleken met de manier waarop de moderne
mamelukken het moslimextremisme de afgelopen twee decennia hebben geïnstrumentaliseerd. Het werd ingezet om de eigen repressie
te legitimeren (Egypte, Jemen) of om rivalen
te destabiliseren (Syrië). Zo stelde het Assad-
regime na de Amerikaanse inval in Irak heimelijk de grenzen open voor toestromende jihadisten die Grote Satan in het Arabische kerngebied
kwamen bevechten. Binnen de kortste keren
was Irak een totale chaos.
En ondanks alles richtte het Arabische volk
zich op. Daarover lijkt Filiu zich nog het meest
te verbazen. Na al die jaren van repressie bleek
de geest van de Nahda nog steeds intact. Filiu
schetst het élan van de eerste maanden van 2011,
de hoop, de vastberadenheid. Toch ging het mis.
De repressieve regimes konden een eindje meebewegen; ze konden niet veranderen. Dat bleek
wel in Egypte: Mubarak werd geofferd, maar de
oude machtsstructuren bleven overeind. Het
huidige regime van Al Sisi is stukken repressiever dan dat van Mubarak. Dat het in Tunesië
wél lukte kwam doordat het geen Diepe Staat
kende. Het regime van Ben Ali steunde op de
politie. Het leger liet hem keihard vallen toen
het erop aankwam.
Het maakt weinig hoopvol voor de rest van de
regio. Hoe kunnen Arabieren zich ontdoen van
de wurggreep waarin hun cynische heersers hen
vasthouden? Filiu ziet weinig mogelijk
heden,
ja, misschien wanneer de olieprijs instort. Als
lezer blijf je wat verdoofd achter. Al die verspilde
energie en gebroken levens, het is allemaal van
een droef stemmende vergeefsheid. Via Giulio
Regeni, de doodgemartelde Italiaan, kregen we
in het Westen een klein doorkijkje in wat voor
duizenden mensen in de Arabische wereld een
dagelijkse realiteit is. Toen zijn moeder Regeni
moest identificeren kon ze dat alleen dankzij het
puntje van zijn neus. De rest van zijn gezicht was
onherkenbaar. Zijn moeder zag er ‘alle plagen
van de wereld in verenigd’.
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AAA ‘POP-ART’

THE WALKING FOREST

Haydns meesterwerk o.l.v. René Jacobs
met speciaal voor deze muziek
gemaakte film van Julian Rosefeldt.
13 – 14 juni, Nationale Opera & Ballet

Avant-garde pop in combinatie met
klassieke muziek, met pop-art als
thema.
16 – 17 juni, Het Concertgebouw

Video- en theaterinstallatie over de
invloed van politieke en economische
machtssystemen op de gewone mens.
13 – 14 juni, Frascati

REAL ENEMIES

THEATRE OF
THE WORLD

THE FUTURE OF SEX

JOSEPH HAYDN, COLLEGIUM VOCALE
GENT, B’ROCK ORCHESTRA

DARCY JAMES ARGUE’S
SECRET SOCIETY

Multimediaconcert waarbij Argue met
zijn jazz-bigband in de hedendaagse
folklore van de complottheorie duikt.
23 – 24 juni, Stadsschouwburg
Amsterdam

SON LUX, KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST

LOUIS ANDRIESSEN, DE NATIONALE
OPERA

Magische reis door ruimte en tijd in
regie van Pierre Audi, met video’s van
de Quay Brothers.
11 – 19 juni, Koninklijk Theater Carré

CHRISTIANE JATAHY

WUNDERBAUM

Samen met schrijver Arnon Grunberg
en regisseur Johan Simons wordt
onderzocht wat de toekomst van seks is.
18 – 19 juni, Muziekgebouw aan ’t IJ

Lees mijn boek niet!
door Kees ’t Hart
Voor kunststudenten is deze roman een must.
Willem du Gardijn (eerder publiceerde hij
onder de naam Willem du Jardin) verplaatst ons
naar een groepje studenten van de Utrechtse
kunstacademie in de jaren negentig dat op het
terrein van de Willem Arntsz Hoeve bij Utrecht
een kraakpand bewoont. Grote ambities, wanhoop, blowen, drank, foute filosofieën, angstaanvallen en alles wat er verder bij creatieve
uitbarstingen komt kijken. Het meisje Tess
schildert paarden en seksscènes tussen invaliden, Lips last een r eusachtige badkuip in elkaar.
‘Lips was afschuwelijk bijdehand, hij deed veel
met zijn sterke lichaam, maar twee dingen in
het bijzonder: het was lassen of neuken bij hem,
staal of kut.’ En dan heb je nog Soof met haar
geweldige kont en natuurlijk Johnny Mooijman, de verteller, die deze roman schrijft en zich
steeds richt tot zijn psychiater, de heer Schwartz.
Johnny wil afstuderen met een project waarbij hij zich met een prostituee in een kooi laat
opsluiten. Ook zijn project met in hars gegoten
briefjes van de Klaagmuur in Jeruzalem wordt
afgekeurd. En dan zijn er natuurlijk de docenten, de een nog gekker of geborneerder dan de
ander. Vooral de kunsttheoreticus Gordijn houdt
de studenten in zijn greep. ‘Volgens andere
docenten op de academie waren theoriedocen-

ten min of meer overbodig’, meldt Mooijman. ‘In
die overbodigheid herkende ik mij. Volgens mij
was overbodigheid iets wat heel erg met kunst te
maken had.’ Gordijn houdt studenten voor dat
succes niet van mislukking valt te onderscheiden, dat kunst alles met seks en dood te maken
heeft. Hebzucht en vernietiging, dat is kunst. Hij
grossiert in statements als: ‘Vrijheid is niet dat
je doen kunt wat je doen wilt, vrijheid is dat je
laten kunt wat je doen wilt.’ En: ‘Discriminatie is
het belangrijkste wat er is, zonder discriminatie
bestaat er niks, discriminatie is het doel van je
opleiding, discriminatie is het doel van cultuur.’
Ga er maar aan staan, van politieke correctheid is in deze bevlogen, af en toe flink op hol
geslagen roman in ieder geval weinig te merken. In een ‘nawoord’ dat aan de roman vooraf
gaat meldt de verteller dat hij ‘in mijn jaren op
de academie behoorlijk ontstoken (is) geweest.
De symptomen van de ontstekingen waren:
stemmen, meteofobie, seksverslaving, nicotine
verslaving, slaapstoornissen, jezusfantasieën,
oneindige overdenkingen van de menselijke
vergankelijkheid, vrouwen en mannen in sterf
ruimtes (...)’ Je kunt er met het grootste gemak
nog een paar ‘ontstekingen’ aan toevoegen, bijvoorbeeld een bijzonder sterke ‘anusfixatie’ die
in de slotscène van de roman alle spuigaten
uit loopt, om de beeldspraak nog even vast te
houden. Deze uitvoerige slotscène rondom een
Parijse hoer roept herinneringen op aan het
uiterst obscene werk van Georges Bataille, dat
wel vaker in de roman rondspookt. Du Gardijn

Willem du Gardijn – ‘Lezen is projecteren’

Du Gardijn zoekt
zijn schrijversvrienden bij
andere uit de
bocht gierende
halve garen

MARTIJN DE VRIES

WILLEM DU
GARDIJN
Bevrijding

Koppernik,
223 blz., € 18,50

zoekt zijn schrijversvrienden bepaald niet binnen
het gezelschap van subtiele woordkunstenaars
en psychologische fijnschrijvers, maar eerder
bij andere uit de bocht gierende halve garen of
halve heiligen, zoals Artaud, Deleuze, Guattari
en Nietzsche. Zelfvernietiging, seks en dood, dat
is de mantra die in de roman rondzingt.
Kortom, met dit boek bevinden we ons niet
in de gebruikelijke keurige wereld van de huidige Nederlandse romankunst, waarin gratuite
empathie met zwakkeren en verdrukten hoog
in het vaandel staat. Allemaal projectie, volgens
heilig warhoofd Johnny Mooijman. ‘De enige
die wij lezen als wij iemand anders lezen zijn
wijzelf.’ En elders staat het zo: ‘Ik had een paar
jaar nodig om dieper in dit geheim van mijzelf
als ander of de ander als mijzelf door te dringen.’
En tegen het einde gaan alle remmen los met
opmerkingen als: ‘Oorlog was niet de verstoring
van de beschaving, maar een spelvormige uiting
ervan.’ En dat is nog maar een voorzichtig begin.
Toch is dit niet alleen een soms ontsporende
ideeënroman. Du Gardijn wist zijn ideeën binnen een interessant en geloofwaardig kader in
te kapselen. De scènes in het kraakpand staan
als een huis, ze zijn voorzien van stilistisch
vuurwerk, vooral die tussen Mooijman en ‘mijn
echte liefde’ Tess zijn ijzersterk en ontroerend.
Liefde bestaat bij deze twee niet uit romantisch
gekwijle
babbel, maar schelden, aantrekken
en afstoten, elkaar vermorzelen en in tederheid zwelgen. Ze beliegen elkaar, houden van
elkaar, de wanhoop druipt eraf. ‘Ik wist een
ding al jaren zeker: er werd veel over de zin van
het leven geluld, maar als die zin bestond dan
was het neuken in de richting van onnoembaar
verdriet, zwellen en stoten op afwijzing en pijn,
samen heel worden, punt.’ En verderop: ‘Iets wat
gedoemd was te eindigen ging toch nog verder,
twoet, twiet, neuken in verdriet, daarna huilen.’
Zo’n boek dus. Vol invallen, raar en niet raar,
‘heel fijn en niet fijn’, onzinnig, schandelijk,
diep triest en raar vrolijk. En dat alles rond een
kunstacademie die uiteraard metafoor is voor
onze wereld waarin op alle straathoeken en in
alle huiskamers ‘docenten’ en ‘beoordelaars’ hun
messen slijpen. Worden we niet allemaal beoordeeld door ‘docenten’ die onze ‘projecten’ van
commentaar voorzien? Zijn we niet allemaal in
opleiding tot meedoen? Maar Johnny verdomt
het dus om mee te doen, dat zal ons leren.
Romankunst moet het hebben van de afwijking. Verreweg de meeste romans kun je zelf
thuis nadoen. Je hebt een computer nodig, een
probleem en een of meer probleemfiguren, plus
een paar personages die het ook niet weten. En
een paar helpers of antihelpers: ouders, vriendinnetjes, vriendjes, vijandjes. Daarna de zoektocht en de ontdekking. Raadsel opgelost, illusies in stand gehouden. Zo ingewikkeld is het
dus allemaal niet. Maar deze roman doet hier
niet aan mee, hij creëert zijn eigen traditie van
afwijking, obsceniteit en wild verlangen. ‘Lees
mijn boek niet’, schrijft Du Gardijn ergens.
‘Lezen is projecteren, klaar, meer is het niet’.
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JAN ROTHUIZEN

Eco-logies in de Achterhoek. Modern
comfort, warme sfeer, heerlijk wandel
gebied, gratis fietsen.
www.detimmerschuur.nl
----------------------------------------------------------------Friesland – Lauwersmeer – Oostmahorn.
Te huur direct aan het meer: comfortabele
chalets, privacy, rust, vogels kijken, fietsen
en wandelen. www.grootesiege.nl
----------------------------------------------------------------Heerlijk huis op pracht plek aan bos en hei
Zuid-Friesland. Nog vrije periodes juni,
juli, aug. www.butensprong.nl
-----------------------------------------------------------------

vakantie (buitenland)

Klavers
vakantie (binnenland)

----------------------------------------------------------------Kent u het Reestdal? Drie vakantiehuisjes
in vogelrijk natuurgebied met uitzicht op
de heide. www.kunstduo.nl 0528-391317
----------------------------------------------------------------Te huur in Twente, per (mid) week of weekend, charmante landelijk gelegen boerderij met groot totaal omheind terrein. Ideaal voor gezins-vakanties, (familie)reünies
e.d. Max. 16 personen.
www.vakantiehuis-dekiefte-markelo.nl
-----------------------------------------------------------------

DENEKAMP sfeerv authentieke vakantieboerderij www.ervehetotman.nl
T 0541 352209
----------------------------------------------------------------Fietsplannen zomer 2016
www.fietstochtenXL.com
----------------------------------------------------------------Schiermonnikoog, 5-pers eilander huisje
met grote tuin en zicht op de duinen. www.
ons.nestje.op-schiermonnikoog.nl
----------------------------------------------------------------Vakantiebungalows met veel privacy op
duurzame en kleinschalige plek in de bossen van Otterlo vlakbij Park Hoge Veluwe
en het Kröller-Müller museum
www.deroek.nl
-----------------------------------------------------------------

KAARTEN VANAF € 20,VIA WWW.ORKEST.NL
EN DE CONCERTGEBOUWLIJN
0900-671 83 45 (10-17 U, €1,- P/G)

Tsjaikovski
Symfonie
nr. 5
Nielsen

Vioolconcert

Thomas Søndergård,
dirigent
Josef Špaček, viool
ZA 4, ZO 5 JUNI
HET CONCERTGEBOUW
WWW.ORKEST.NL
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----------------------------------------------------------------UMBRIË, ITALIË, rust, ruimte, cultuur
en schitt. omgeving app. t.h. in rustieke
boerderij www.polmone.org
----------------------------------------------------------------Cultuur & Catalaans leven: fijn appartement in Canet de Mar, half uur van Barcelona, 1 min.van strand & zee:
www.huisincanet.eu
----------------------------------------------------------------Gezellig familiehuis, Bourg. (8-10 p.) Lieflijk en vrij. www.irtheaya.nl
----------------------------------------------------------------Ardèche-Drôme: boerderij 2-8 pers, rust,
sfeer, comfort. 4 seizoenen, www.rignas.nl
----------------------------------------------------------------Turkije, w.kust romantisch pension aan
zee met grote tuin. www.emelpension.nl
----------------------------------------------------------------Een goede start in Noorwegen?
www.basecamp1.nl
----------------------------------------------------------------Slapen op een wijnpers! Huur onze kleine
Kroatische wijnboerderij – max 4 pers.
Eenvoudig, van alle gemakken voorzien,
met uitzicht op eigen wijngaard. Info: 06
51320677 / www.gornjavoca.eu
----------------------------------------------------------------Aan de voet van de Franse Pyreneeën:
wandelen, fietsen, lezen in een hangmat.
www.loustal.eu
----------------------------------------------------------------(Italië) Voor wandelaars, kunst- en
muziekliefhebbers.
www.Isoladelsorbo.com
----------------------------------------------------------------Kamperen & Logeren; Dineren op
kleine rustige camping in de Charente,
ZW-Frankrijk. Heerlijk gebied voor wandelaars & fietsers. www.barrerie.com
----------------------------------------------------------------SPANJE Lief romantisch huisje te huur
aan de rand van Andalusisch dorpje aan
wandelroute. 30 min. van zee en Granada.
Met Wifi! Vanaf ‚€ 270 pw. 4 pers.
Zie www.huizehagedis.nl 06-28119035
----------------------------------------------------------------Heerlijk huis in de Spaanse Pyreneeën.
www.lateulera.nl
----------------------------------------------------------------Mooiste periode v.h jaar Mei en juni...
Ligurië 45 min v Nice Rust, Ruimte,
Rivier. Vlakbij zee, ons familiehuis.
www.ciantri.com
----------------------------------------------------------------Kasteeltoren in de Bourgogne
www.mooieplek.com
----------------------------------------------------------------Zing Zon Lach Geniet en Bewonder
Andalusië, www.alcandora.nl
----------------------------------------------------------------Vakantiehuis op het platteland van Portugal vlak bij stuwmeer.
www.balanchinho.nl
----------------------------------------------------------------Van 21/5 tot 2/7 nog vrij
www.huisinnoordspanje.weebly.com
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------Paradijselijk in de Dordogne Zijn?
www.lalande7.blogspot.nl
----------------------------------------------------------------Direct aan Kroatische zee (Pula) schitterend appartement te huur. Bekijk mijn
Engelstalige website www.croatianholidayatsea.com
----------------------------------------------------------------LESBOS: verlaten natuurparadijs! Rust
en authentiek Grieks, gewoon weer zoals
het was. www.lopenoplesbos.nl
----------------------------------------------------------------Eindeloos wandelen in Zuid-Bourgogne
vanuit afgelegen huis boven weids dal?
13/6 – 16/7 www.vakantiehuisinbourgogne.com of 0646176272
----------------------------------------------------------------Landhuis in Zuid-Toscane;
www.poderemandorlo.eu
-----------------------------------------------------------------

diensten (aangeboden)

----------------------------------------------------------------Cilia Prenen Tuinadvies en Ontwerp
DOMWEG GELUKKIG IN DE ACHTERTUIN 020-6837762 www.ciliaprenen.nl
----------------------------------------------------------------Vakvrouwen! Drie meubelmaaksters
en een timmervrouw bieden vakwerk
op maat. Voor inspiratie en mogelijk
heden: www.vakvrouwen.com of
020-6827614
----------------------------------------------------------------Uw boeken opruimen? Liefhebster haalt
ze, zorgt v.e. zinvolle bestemming en
betaalt evt. een passende vergoeding.
Inez 06 3304 4863
-----------------------------------------------------------------

lezersaanbieding

----------------------------------------------------------------www.rutgerweemhoff.nl
-----------------------------------------------------------------

huisvesting (aangeboden)

----------------------------------------------------------------HUIS in M-Frankr. 8 u rijden, 3 slpkrs,
houtkachel, elektr. cv, voll. inger., 90m2, op
gerestaur. zolder 90m2 extra mog., 95.000
€, dir. van Ned. eig., dir. te bewonen.
T 020 8454467
-----------------------------------------------------------------

huisvesting (gevraagd)

----------------------------------------------------------------Groene-redacteur zoekt schier onmogelijke: betaalbare woonruimte in Amsterdam. 2 pers., max. € 1100 pm, vanaf juli.
jaap.tielbeke@gmail.com
Mobiel: 06-30488523
----------------------------------------------------------------Promovendus (29, v) aan VU zkt per direct
zelfst woonruimte Amsterdam. Rustig,
betrouwbaar, rookt niet. Huur max € 800/
mnd. annika8612@gmail.com
-----------------------------------------------------------------

divers (gevraagd)

----------------------------------------------------------------Culturele en politieke creatieveling (1951,
politicoloog en historicus reizen Frankrijk) zoekt ‘open minded’ zakelijk en
praktische begeleider / cultureel ondernemer / partner(Nl, UK, Fr, B, USA)
voor uitbouw klein museum, www.
defranseverleiding.nl Lezingen, hospitality, non-fictie producties, conferenties, e.d.. Progressief denkend. Geen
leeftijds- of gender-voorkeur. Op basis
van deling in satisfaction en mogelijke
winst. Samenwerking op afstand is
denkbaar, maar Languedoc zou mooi
zijn. Huisvesting mogelijk. Kan uitdraaien op intensieve inzet.
gerrit.verhoeve@gmail.com
-----------------------------------------------------------------

Het wrakhout
van de wereld
door Graa Boomsma
Politiek en terrorisme liepen elkaar lange tijd
voor de voeten in Ierland. Daar kwam nog de
roomse hypocrisie bij. De enige uitweg voor
andersdenkenden en artistiekelingen bleek ballingschap: veel schrijvers vertrokken uit Mother
Ireland om hun ‘radicale onschuld’ te heroveren.
Maar over Ierland bleven ze schrijven.
In Edna O’Briens roman Huis van volmaakte eenzaamheid (1995) gaat het om de
voortvluchtige politieke terrorist McCreevy, een
strijder voor een verenigd Ierland die O’Brien zo
overtuigend beschreef dat sommige lezers haar
van terroristische sympathieën beschuldigden.
Maar de echte hoofdpersoon is een ongeboren
kind dat aan het begin en aan het einde van de
roman een stem krijgt. Dat kind is van Jodie, een
oude vrouw gegijzeld door McCreevy. Die kinderstem valt samen met de ‘radicale onschuld’
omdat die buiten de tijd staat en niet de last van
de geschiedenis draagt.
Er is geen vertelling van O’Brien (1930)
waarin geen kinderstem opklinkt. Daar is haar
laatste, verbluffende roman The Little Red
Chairs geen uitzondering op. Mistletoe, een
klein meisje met een grote verbeelding dat door
haar ‘illegale’ vader wordt gegijzeld, speelt een
belangrijke rol in het leven van de Ierse balling
in Londen Fidelma McBride. Maar nog belangrijker blijkt haar derde kind te zijn, dat even-

open voor Fidelma: weg uit Ierland en onderduiken in Londen. Ze komt terecht in een stad
vol ballingen, vluchtelingen, asielzoekers en illegalen die werk zoeken. O’Brien laat die kant van
de wereldstad zien door korte schokkende verhalen uit alle windstreken in de roman te vervlechten, belevenissen van mensen die van huis
en haard zijn weggejaagd maar nog altijd het
woord ‘thuis’ koesteren. De ontwortelde Fidelma
wordt tijdelijk een nachtelijke kantoorschoonmaakster, tot ze zwart wordt gemaakt en elders

als de vorige twee (miskramen) niet ter wereld
komt omdat het politieke terrorisme overal
huishoudt, ook in haar. Zij weet dat alles politiek
is: het water dat je drinkt en het brood dat je eet.
The Little Red Chairs begint klassiek: een
vreemdeling met een baard, wit haar en een
lange zwarte jas duikt opeens op in een WestIers dorpje en begint daar een praktijk als holist
en sekstherapeut. Hij noemt zich Dr. Vladimir
Dragan. Dragan betekent ‘herder van wolven’,
zijn bijnaam ‘Vuk’ betekent wolf. Deze ‘masseur’
vergelijkt zich met Siddhartha, een man die het
lijden van de mensheid onder ogen zag en goed
wilde doen. Fidelma, de dorpsschone, voelt zich
tot hem aangetrokken, met alle gevolgen van
dien. Maar Vlad blijkt een wolf in schaapskleren
te zijn: de meest gezochte man in Europa. Nergens in de roman valt zijn echte naam – en ik
ook noem die niet – maar wel stond er zeer
onlangs een bericht in de krant waarop velen
in 
Sarajevo en elders met ongeduld hadden
gewacht: na een proces van bijna vijfhonderd
dagen heeft het Joegoslavië Tribunaal in Den
Haag een Bosnische Serviër – psychiater, dichter en politicus – verantwoordelijk verklaard
voor het beleg van Sarajevo en de genocide van
Srebrenica in juli 1995. Het vonnis: veertig jaar
cel. De titel van de roman heeft alles met kinderen te maken, want die verwijst naar de 643
rode stoeltjes (van de 11.541 stoelen) die de dode
kinderen van Sarajevo verbeelden, gedood door
Bosnisch-Servische sluipschutters.
De ‘fatal attraction’ tussen Fidelma en Dr.
Vlad heeft desastreuze gevolgen voor de eerste
vlak nadat de vermomde oorlogsmisdadiger is
opgepakt. Daarna staat er nog maar één weg

De halve heiligen en de
zondaars die haar verhalen
bevolken confronteert O’Brien
met één woord: vergeving

Edna O’Brien gaat veel verder dan de geijkte zwart-witverhaaltjes over goed en kwaad

Faber & Faber,
320 blz., € 23,99.
De Nederlandse
vertaling
verschijnt na
de zomer bij De
Bezige Bij als De
rode stoeltjes

GUARDIAN NEWS AND MEDIA LTD. 2015

EDNA O’BRIEN
The Little Red Chairs

werk moet zoeken. Ze komt in een hondenasiel
terecht. En honden en mensen hebben veel met
elkaar gemeen in een asielcentrum. Opvallend is
dat er altijd weer mensen opduiken die Fidelma
opvangen, uit naastenliefde en herkenbaarheid:
ook zij waren eens ontredderd.
Onontkoombaar is de slotconfrontatie tussen Fidelma en Dr. Vlad. Die grijpt plaats in
Den Haag, de zetel van het Joegoslavië Tribunaal. Fidelma woont het proces bij, met enkele
moeders van Srebrenica, en bezoekt hem in zijn
Scheveningse cel. Ze vraagt of hij geen nachtmerries heeft waarin zijn geweten opspeelt. Nee,
zegt hij, en hij luistert verder niet naar haar.
Maar de lezer weet wel beter en beseft niet voor
het eerst dat Dr. Vlad een pathologische leugenaar is die als psychiater beweerde dat wat er
in onze geest omgaat niets te maken heeft met
echte gebeurtenissen. De kern van de psychiatrie zou om irrealiteiten, illusies en misleiding
draaien. In het eerste deel van The Little Red
Chairs heeft Dr. Vlad wel degelijk een droom
waarin een jeugdvriend van hem opduikt. Die
heeft in een dronken bui zelfmoord gepleegd,
een daad die alles te maken had met het verraad
dat zijn bloedbroeder had gepleegd.
De literaire zoektocht die Edna O’Brien in
haar laatste roman onderneemt gaat ook langs
de hopeloos verliefde Dido en haar minnaar
Aeneas, op zoek naar een nieuw vaderland.
Maar de overspeligen, de halve heiligen en de
zondaars die haar verhalen bevolken confronteert O’Brien uiteindelijk met één woord: vergeving. Als we uit de eindeloze keten van vergelding en wraak willen komen is er iets nodig wat
die keten doorbreekt, na boetedoening. En vergeving en bevrijding liggen heel dicht bij elkaar
als Jack, Fidelma’s bedrogen echtgenoot, haar
weer thuis verwelkomt. Hoe? Lees hoe dicht
Edna O’Brien in haar allerlaatste roman de
kleine en de grote terroristen, de massamoordenaars, nadert en veel verder durft te gaan dan
de geijkte zwart-witverhaaltjes over goed en
kwaad.
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Leven in geleende tijd
door Joost de Vries
In 2007 werd James Salters roman Light Years,
uit 1975, opgenomen in Modern Classics-reeks
van uitgeverij Penguin, waarmee het boek
de facto werd gecanoniseerd. In de inleiding
schreef Pulitzer Prize-winnaar Richard Ford
plechtig: ‘Het is een geloofsartikel onder lezers
van fictie dat James Salter betere Amerikaanse
zinnen schrijft dan welke schrijver dan ook.’
Zo’n oneliner zal door een aantal dingen zijn
ingegeven. Allereerst omdat het een inleiding is,
waarbij logischerwijs de lof van het boek bezongen dient te worden. Daarnaast was er vast het
algehele gevoel dat Salter wel een steuntje in de
rug kon gebruiken – sinds de jaren zestig gold hij
als een writer’s writer, het etiket dat zowel een
zegen is als een vloek voor de schrijver bewonderd door het literaire milieu, maar onbekend
bij het grote publiek daarbuiten.
Sindsdien is daar binnen en buiten Amerika
verandering in gekomen. Zijn roman All That Is
uit 2013 haalde de bestsellerlijstjes, het was ‘the
James Salter Moment we’ve all been waiting for’,
zoals een Amerikaanse criticus opmerkte. Hij
kreeg de Windham-Campbell-oeuvreprijs van
Yale, werd overal geïnterviewd en geprofileerd.
Alles wat is was ook een verkoopsucces voor De
Bezige Bij, die daarna de andere grotere romans
van Salter (her)uitgaf. Salter maakte het nog
mee: hij stierf vorig jaar aan een hartaanval, op
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negentigjarige leeftijd, toen hij net uit de sportschool kwam.
Er is nog een derde reden te bedenken dat
Richard Ford schreef wat hij schreef, een meer
zuivere reden, namelijk dat Salter op zins
niveau ongeëvenaard is. Of tenminste: je kunt
een pagina Salter uit duizenden herkennen. Hij
zei zelf altijd dat hij niet geïnteresseerd was in
het vertellen van het verhaal van hoe iets was,
maar van hoe iets voelde. Zie het voor je, zei
hij, als een trein die door het landschap rijdt en
je vanuit je coupé steeds kleine snapshots ziet,
momentopnamen, van een landschap dat een
hele wereld oproept. Misschien kun je het het
best zien in zijn roman Spel en tijdverdrijf, uit
1967, die zojuist door De Bezige Bij is heruitgegeven. Neem de eerste zinnen uit het tweede
hoofdstuk:
‘Deze blauwe, indolente stad. Haar katten.
Haar lichtblauwe hemel. De lege hemel van de
ochtend, leeggestroomd en zuiver. Haar diepe,
gekloofde straten. Haar smalle binnenplaatsen
met vage geur van rotting die er hangt, sinaasappelschillen die in de hoeken liggen. De ongelijke trottoirbanden met hun versleten randen.

‘Ze liggen uitgeput naast
elkaar, alsof ze zojuist een
reusachtige boot aan land
hebben getrokken’

Een stad van artsen, allemaal met grote huizen.
Cousson, Proby, Gilot. Zelfs de straten zijn naar
hen vernoemd. Stegen die door de Romeinse
muur heen lopen. De Porte de Breuil, met ijzeren relingen die in de steen verzonken zijn als
klimijzers voor alpinisten. De vrouwen komen
buiten adem de steile helling op, met knerpende
longen. Een stad die nog rijk aan fietsers is. ’s
Ochtends glijden ze zachtjes voorbij. In de straten ruikt het naar brood.
Ik ben wakker voordat het dag wordt, om
05.45, terwijl de klokken drie keer slaan, in de
verte en onmiddellijk daarna dichtbij.’
Het is een opsomming. De katten, de hemel,
de binnenplaatsen, de sinaasappelschillen, de
ongelijke trottoirbanden. Het is niet iets wat
iemand ziet als hij voorbij loopt, daarvoor is het
te veel, te divers. Het genoemde volgt elkaar ook
niet logisch op. Het is eerder wat iemand zich
’s ochtends voorstelt als hij in bed ligt, met zijn
ogen nog dicht – in dit geval een Amerikaanse
fotograaf die nadenkt over de Franse plattelandsstad waar hij in leeft.
Het effect van de stijl heeft meteen zijn weerslag op de sfeer van het verhaal: alles wordt verteld als een herinnering, als iets dat voorbij is,
de stijl geeft het verhaal meteen een zweem van
heimwee. Het verhaal is ook alleen maar sfeer,
nauwelijks plot. Een Amerikaanse student rijdt
in een geleende sportauto door Frankrijk, wordt
verliefd op een Frans meisje. Hij ziet haar voor
het eerst als ze danst met zwarte Amerikaanse
soldaten. Hij is verrukt door haar vitaliteit, haar
onschuld, haar elegantie. Ze eten, ze vrijen, ze

Je kunt een pagina Salter uit duizenden
herkennen(hier James Salter in 2006)

JOOST VAN DEN BROEK/ HH

winkelen, ze vervelen zich, hun verschillende talen staan tussen hun in, ze
vrijen nog wat meer. Alles speelt zich
af in restaurants, in hotelkamers, op
pleintjes. Anne-Marie weet dat de Amerikaanse Philip uiteindelijk weer naar
huis zal gaan, al proberen ze het allebei
te ontkennen. Ze leven in geleende tijd.
De tragiek zit in het niet-willen erkennen van de eindigheid.
De ik-verteller is Philip noch
Anne-Marie. De naamloze Amerikaanse fotograaf vertelt hun geschiedenis zonder dat hij erbij was. Hij wijst de
lezer ook steeds op het fictionele van de
vertelling, excuseert zich steeds dat dit
ook maar is hoe hij het zich voorstelt,
of zegt dat hij navertelt hoe Philip en
Anne-Marie het aan hem verteld hebben, maar dat hij de details zelf invult.
Je krijgt het idee dat hij of zelf Philip
wil zijn, of verliefd op hem is en zich in
Anne-Marie verplaatst om zich te kunnen voorstellen hoe het moet zijn om
door Philip bemind te worden.
Salter beschrijft de seks overigens heel expliciet en heel kuis
tegelijk. Philip en Anne-Marie
proberen hun lichamen uit, er
zijn vele eerste keren. Plastische
termen worden niet gebruikt,
handelingen blijven onbenoemd, en toch weet je precies wat er gebeurt. Het wordt
daardoor alleen maar sensueler.
Richard Ford heeft gelijk, zin
JAMES SALTER
voor zin is het schitterend: ‘Ze
Spel en tijdverdrijf
liggen uitgeput naast elkaar,
Vertaald door
alsof ze zojuist een reusachtige
Else Hoog.
De Bezige Bij, 223 boot aan land hebben getrokken.’
blz., € 18,90
Over de stijl kan nog het
volgende gezegd worden:
sinds 2013 heeft De Bezige
Bij vier grote werken van Salter uitgegeven:
de romans Alles wat is (2013) en Lichtjaren
(2014), zijn memoires Dwars door de dagen
(2015) en nu dan Spel en tijdverdrijf. Alle vier
zijn ze het werk van andere vertalers, achtereenvolgens Ton Heuvelmans, Peter Verstegen,
Gerda Baardman en Else Hoog. In het ergste geval krijgt de Nederlandse lezer dan vier
verschillende Salters gepresenteerd, en wie er
een studie van maakt kan onderling vast verschillen in toon of idioom ontdekken, maar hij
moet daar dan wel zijn best voor doen. Voor
de gewone lezer is het juist wonderlijk hoezeer
de verschillende vertalers van het oeuvre van
Salter een stilistische eenheid hebben weten te
maken.

Christiaan Weijts
Heidi in het leger
Nu de militairen met machinegeweren in
het straatbeeld zijn verschenen, heb ik
er een nieuwe angst bij. De angst om me
verdacht te gedragen. Je passeert twee van
die commando’s, struikelt precies dan over
een losse veter of doet iets anders waarop ze
getraind zijn te reageren, en ták – daar lig ik, in
m’n been geschoten, als ik geluk heb.
Laatst was ik erg dicht bij dat moment. Het
was op het vliegveld van Basel. Het grappige
van het vliegveld van Basel is dat er een grens
doorheen loopt. Vertrekhallen 2 en 3 liggen in
Zwitserland, vertrekhal 1 in Frankrijk. Ertussen
passeer je één douaneloket, dat onbemand is en
vooral symbolisch bedoeld zal zijn.
Je kent die opwinding nog wel die je als kind
had als je een grens over ging. Je telde af tot je
er was en keek daarna vol verwachting uit het
raam naar het nieuwe land. Inmiddels weten we
natuurlijk dat het overal hetzelfde liedje is, zeker
met de globalisering en alles, en toch geloof ik
dat we die opwinding nooit helemaal kwijtraken.
Ze dimt wel, maar ze blijft voortleven, als
dat kleine schokje bij elke grensovergang, en
al helemaal als je je realiseert dat je op dit
vliegveld in en uit de eurozone wandelt.
In en uit de eurozone! En wist jij dat de
wereld merkbaar anders is aan weerszijden van
die grens? Andere broodjes, andere kiosken,
andere krantenkoppen. Andere talen ook,
toch? Dat controleerde ik even, door eerst
aan Zwitserse zijde het winkelpersoneel af te
luisteren, en vervolgens aan Franse zijde. Ja,
verdomd, het klopte. Het opgewekt-melodische
Sweizerdeutsch versus de gelaten toonzetting
van het Frans (‘Boh… mais… je ne sais pas…’).
Ik had nog wel een uur voor mijn vlucht
vertrok, dus pendelde ik steeds heen en weer
tussen Frankrijk en Zwitserland, op jacht
naar zo veel mogelijk verschillen, ook de
subtielere. En pas na mijn twaalfde tocht langs
het douaneloket merkte ik het op. Aan het
zicht onttrokken door een informatiebord, of
misschien werkte het camouflagepak gewoon
erg goed, in elk geval stond ze daar: een militair
met een uzi. Ze, inderdaad: onder haar baret
kwam, ik zweer het, een blonde vlecht vandaan.
‘Everything allright, sir?’ vroeg ze en in
de drie seconden dat ze me strak aankeek
openbaarde zich aan mij de synopsis van een
film, met de werktitel Heidi joins the army.
‘Yeah, yeah… mais oui… alles gut…’, zei
ik, en wilde iets over mijn fascinatie voor
grensovergangen vertellen, maar ik had me al
verdacht genoeg gedragen en elk woord kon
nu de druppel zijn. Geboren tijdens een mooie
dodenherdenking in mei, en bij vergissing
doodgeschoten door een stroblond Alpenmeisje.
Goed, ik had dringend koffie nodig. Ik verkoos
de Franse cappuccino. Ik klom naar het terrasse

Ik hoefde me
niet te vervelen.
Zeker niet
toen ineens
de militairen
kwamen

met uitzicht op vertrekhal 1. Daar stond een
hele menigte in te checken voor vluchten naar
exotischer oorden, wat een kleine parade
opleverde van Saoedische prinsen in witte
gewaden, oliesjeiks met purperen tulbanden,
Indiërs omringd door hun scharen van dochters
of echtgenotes in glimmende bruidsjurken,
Russische oligarchen met hun graatmagere
pornomodellen, oude Europese dames met
kefhondjes en omslagdoeken, die heel hard
probeerden een ‘gek excentriek mens’ te zijn…
Afijn, ik hoefde me een poosje niet te vervelen.
Zeker niet toen, vanuit het niets, ineens de
militairen kwamen. Vijf, zes, zeven, acht man,
in camouflagepakken en met de lopen van hun
geweren omlaag. Ontruimen, gebaarden ze, de
hele vertrekhal moest leeg. Dus daar bewoog
de hele stoet, allemaal uit Frankrijk weg.
Schuilen. Op naar het neutrale Zwitserland.
Slapers werden uit hun stoelen gewekt,
afzetlinten werden uitgerold, en daar waren nu
ook vier of vijf van die vrouwelijke militairen,
allemaal – echt, ik zweer het je – met zo’n
dubbelgevouwen Rapunzelvlecht. Ook ‘mijn’
Heidi was van de partij, en weer verscheen aan
mij de ongecensureerde trailer voor een film
van een bedenkelijk maar daarom nog niet
overbodig genre. Dat is blijkbaar waar wij aan
denken in de laatste minuten voor de bom
afgaat. Aan de heel gewone dagelijkse dingen.
Dan is de vertrekhal leeg. Alleen ik zit
nog bovenin. Je suis en terrasse: de vergeten
cappuccinodrinker, de filmmaker zonder oeuvre.
Ik werp een vragende blik naar de bardame.
Moeten we weg? Ze antwoordt: ‘Boh… mais… je
ne sais pas…’
Na vijf angstige minuten verschijnt er een
nerveuze jongen bij het afzetlint. Hij draagt
een bril met stevig montuur en heeft wel wat
weg van wat ‘De Man Met Het Hoedje’ is gaan
heten. Na een hoop gebaren en het overleggen
van documenten krijgt hij een klein tasje, een
donkergrijze foto- of toilettas, aangereikt door
Heidi. Haar collega’s halen de afzetlinten weer
weg. De jongen hangt de tas om z’n schouder,
en stiefelt, ineengedoken van schaamte, met
zijn verdachte pakketje richting de Zwitserse
grens.
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Het Vliegende Nijlpaard

Zuid-Marokko
Reis in het Spoor van
oude Karavaanroutes

16-25 oktober 2016
Meer
bijzondere
reizen
In een
kleine groep
of privé

Cryptogram 3320 HENK JONGEBLOED
Horizontaal
6. Zzzzz…..en de partij is begonnen (14)
9. ’s Morgens geproduceerd, ’s middags geconsumeerd en gezongen (7)
10. Treiterde zodanig dat je er beter van kon worden (6)
11. Een kroon en een fotoshoot? Zo’n keuring verdient dat niet! (15)
12. Brandt dus weg van liefde voor iemand (7)
13. Is gedeeltelijk gewonnen voor deze exacte bewerking (7)
15. Nog zo’n kipgerecht en het kan terugschieten! (3)
16. Laat je alles zien in hallucinerende sferen (10)
18. Met meer begrip naar binnen kijken (6)
20. Een schoot bijvoorbeeld vormt voor velen het einde (8)
21. Schoon varen (6)
22. Die zogenaamde socialisten verwijzen je niet goed door (8)
Verticaal
1. Facebook…..vol met superartikelen!? (15)
2. Het betreft twee Alpentoppen waarin het water opgeslagen kan worden (10)
3. De zwellingen verklaren veel (15)
4. De te verrichten taak leidde helaas tot ontslag (8)
5. Ziet het dus niet zo in zijn bedrijf (6)
7. Laat de alcohol schuimen, maar niet vandaag (6)
8. Niet voldoen aan de eis om doel te treffen (14)
13. Geen telefoongesprek meer mogelijk, dat moet klaar zijn! (8)
14. Zonder vrienden gaat het maar door (8)
17. Uit het water gehaald in Riga, dat lijkt helemaal het einde! (6)
19. We gaan het gelijk erover hebben (4)
Oplossing cryptogram 3319
Horizontaal
8 productie-keten (loodsen), 9 (toer) erot-om-aan, 10 shit,
11 kleiner-dan-teken, 12 schitteren, 14 ’t-o-’t-o/toto, 15 ut-AH (supermarkt), 16 uitgelezen, 19 opwellen, 21 tap-uit!, 22 knal-demper, 23 stof.
Verticaal
1 op de vlucht slaan, 2 foto-finish (laagje), 3 auto-restauratie,
4 staander, 5 jennen, 6 perspectief-loos, 7 residentie, 13 niet-waar
(om te nieten), 17 Toorop (oor in top), 18 buil (zakje), 20 na-af.
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Culturele
avonturen
in Noord-Afrika,
het Midden Oosten,
Ierland en
de Orkaden

... ten zuiden van
Marrakech strekt zich
een ongerept
natuurgebied uit.
Deze rondreis voert u
langs de Toubkal, over
de Hoge Atlas via de pas
van Tizi-n-Test naar
de streken van arganbomen
en saﬀraan, naar het
hartland van de Berbers
en langs oude Joodse
sporen, via de Tazerwalt
tot aan open zee ...

www.hetvliegendenijlpaard.nl
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Positief nieuws
Het gaat steeds beter met de
wereld, behalve met de verslaggeving ervan. Aldus het raak
getroffen essay van Ralf Bodelier
(De Groene, 19 mei) op het door de
media gevoede pessimisme. Hoe
groot zijn gelijk ook is, de behoefte
om de wereld zwarter te maken
dan zij is komt niet bij de media
alleen vandaan. Het publiek draagt
daar vanuit zichzelf toe bij. Waarom verheugen mensen zich maar
mondjesmaat op de nieuw verworven rijkdommen en het welzijn
van de laatste eeuwen? Omdat
een wereld die jou voortdurend
opjaagt met nieuwe uitvindingen,
producten, stroomversnellingen
en actieradiusvergrotingen niet
bij iedereen per definitie uitnodigt
tot zelffelicitatie en gejuich. Het
negatieve van het nieuws zou voor
velen juist wel eens een welkome
aanleiding kunnen zijn om zich
mentaal teweer te stellen tegen het
vernieuwingsgeweld.
In dezelfde Groene biedt het
interview met Moisés Naím door
Rutger van der Hoeven, met in
de ondertitel ‘De complexiteit van
de huidige wereld boezemt veel
mensen angst in’, een antwoord op
Bodeliers protestgeluid. Maar terwijl Naím zich focust op het verval
van de macht van elites, instellingen en personen zou, stel ik mij
voor, ook een meer optimistische
kijk op deze onmacht van de elites
te overwegen zijn. Zo zou je kunnen redeneren dat waar somber
stemmende nieuwsberichten het
zicht ontnemen op onze groeiende
welvaart, terwijl elites blijkbaar
de greep op datzelfde nieuws zijn
kwijtgeraakt, aan dat nieuws in
didactisch-literaire zin iets toe te
voegen is. Ik denk dan aan een
frame, een contextualisering. De
postmoderne claim op onze verhalenloze tijd in acht genomen
hebbende, zouden didactische
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vertellers literaire talenten kunnen
loslaten op wat zich aandient als
vernieuwend, verbeterend, versnellend en ons zo mogelijk verheugend. Zodat, in concurrentie met
de media, op internet, in het onderwijs, in de publieke ruimte, het gaat
gonzen van ontstaansverhalen.
GUIDO EVERTS

Een radicale
moordenaar
In De Groene Amsterdammer van
12 mei betoogt Hans Achterhuis
in navolging van Hannah Arendt
dat Adolf Eichmann een banale en
daarom oninteressante moordenaar was. Achterhuis begrijpt niet
waarom de biografen van Eichmann, David Cesarani en Bettina
Stangneth, het oordeel van Arendt
over Eichmann betwisten. Dat
onbegrip van Achterhuis kan worden weggenomen door de opvattingen van Cesarani en Stangneth te
analyseren.
Cesarani laat in zijn biografie
de radicaliteit van Eichmanns misdaden zien. Zo beschrijft hij uitgebreid Eichmanns inspanningen om
in mei 1944 725.000 joden vanuit
Hongarije naar de gaskamers van
Auschwitz te deporteren. Wie leest
wat Cesarani daarover schrijft,
kan niet meer geloven in de banaliteit van Eichmann. Stangneth
beschrijft in haar boek de radicaliteit van Eichmanns gedachten.
Zij reconstrueert nauwgezet het
radicale antisemitisme waarin hij
geloofde. Zonder dat radicale racisme had Eichmann zijn misdaden
niet kunnen plegen.
Wie de biografieën van Eichmann leest, krijgt de indruk dat hij
de verpersoonlijking was van het
radicale kwaad zoals Arendt dat
begrip in haar boek The Origins of
Totalitarianism omschreef. Eichmann geloofde in een totalitaire
ideologie waarin individuele mensen, inclusief hijzelf, overbodig zijn
en het menselijke handelen wordt
bepaald door de natuurwetten van

de strijd om het bestaan tussen de rassen. Eichmann was
ook bereid en in staat om tot
het allerlaatste moment naar
die ideologie te handelen en
dat maakte hem tot een van
de ergste massamoordenaars
uit de geschiedenis.
In Eichmann in Jerusalem
kwam Arendt terug op haar
eerdere opvatting. Eichmann
vertegenwoordigde niet het
radicale kwaad van een totalitaire
ideologie, maar het banale kwaad
van een onnadenkend mens die
slechts handelt uit gehoorzaamheid
aan de regels van zijn samenleving.
Zij zag daarbij de mogelijkheid
over het hoofd dat een vertegenwoordiger van het radicale kwaad
op een openbare terechtzitting een
banale gedaante aanneemt om zijn
ware motieven te verhullen. En dat
is precies de boodschap van Cesarani en Stangneth: we moeten de
radicaliteit van Eichmanns daden
en motieven onder ogen zien,
anders verdwijnt een kenmerkend
verschijnsel van de holocaust in de
vergetelheid.
KLAAS ROZEMOND,
Amsterdam

Gidslezing door
Valeria Luiselli

De vijfde Gidslezing wordt gehouden
door de Mexicaans-Amerikaanse
schrijfster Valeria Luiselli op 9 juni in
de Rode Hoed in Amsterdam. Luiselli
(Mexico-Stad, 1983) brak in Mexico
door met haar debuut Valse papieren
(2010) en internationaal met de
roman De gewichtlozen (2013). Haar
werk is een zeer actuele combinatie
van essayistiek, fictie en reisverslag.
De geschiedenis van mijn tanden
(2015), haar laatste roman, is een
intrigerende mix van genres over de
waarde van kunst en arbeid. Tijdens de
lezing spreekt Luiselli over literatuur
en migratie, de twee belangrijkste
thema’s in haar leven en werk.
Niña Weijers interviewt Luiselli na
de lezing. Maarten van der Graaff en
Maartje Smits tonen een voor deze
avond gemaakte video. Vincent Rietveld verzorgt met studenten van de
Toneelacademie Maastricht een thea
trale bijdrage. 20.00 uur, € 12,50/11,50.
Informatie en kaarten: de-gids.nl/artikel/gidslezing-door-valeria-luiselli
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Marja Pruis
Wie de liefde heeft
beeld Femke van Heerikhuizen
Het is net na middernacht. In de trein op de stoel
voor me zit een blind meisje. Ze draait zich naar
me toe met haar nietsziende ogen, haar stok staat
tegen het uitklaptafeltje geleund.
Of ze me wat mag vragen.
Het is gek met blinde mensen, ik denk altijd dat
ze meer zien dan wie dan ook. Zeker als het donker
is, en de trein als een kamer door de nacht rijdt. Ik
was net de mannen in mijn leven aan het overdenken, één voor één tikten ze vanuit de donkerte op
het raampje als in een verhaal van Dickens. Dat
klinkt stoerder dan het is, want a. het zijn er niet
zo veel en b. de meesten hebben de meerderjarige
leeftijd nooit bereikt. Niet in mijn bijzijn althans.
Ik dacht aan Jan, van wie ik lange tijd dacht dat hij
anders heette, alleen maar omdat hij zo’n ingewikkelde achternaam had.
Ik was vanavond naar een toneelstuk, samen
met een vriendin, Ik speel geen Medea. Ik zat er met
het zweet in mijn handpalmen naar te kijken. Er was
een terugkerende zin in dat stuk, ‘de liefde heeft
me verlaten’; het ging om een actrice die het spelen
voor gezien hield en het toneel verliet om er nooit
meer naar terug te hoeven keren. Waarom dat was,
je kon er van alles bij bedenken, en dat deden de
vriendin en ik dan ook na afloop.
Jan wekte mijn vertedering op, ik denk dat
ik medelijden met hem had. ‘Ik zal jouw eerste
vriendje zijn’, neemt de hoofdpersoon in Stephan
Enters Compassie zich ernstig voor nadat hij zijn
toekomstige vriendin voor het eerst in haar naakte
onvolkomenheid heeft gezien. Ik zag hoe machteloos Jan de bal gooide met trefbal tijdens gymles,
en wist wat mijn heilige opdracht was. Jan wist niet
wat hem overkwam, ik wijdde hem in in de kunst
van het touwtje springen. Zoveel blijde dankbaarheid, het was ondraaglijk, en kort erna liet ik Jan
dan ook weer vallen. Opnieuw wist hij niet wat hem
overkwam. En nu sliert hij daar in de nacht aan me
voorbij, ijl en doorzichtig.
Ze heeft een rugzak bij zich, het blinde meisje.
Wat ze me wilde vragen: of dit de tweede klas is.

Ik wijdde hem
in in de kunst
van het touwtje
springen

‘Ja’, zeg ik. ‘Dit is de tweede klas.’ Ik probeer zo veel
mogelijk intonatie in mijn antwoord te leggen,
zodat ze weet dat ik haar naar de eerste klas zal
begeleiden, mocht ze dat op prijs stellen.
Maar ze knikt gerustgesteld, keert zich weer om
en pakt op de tast een telefoon uit haar rugzak.
Een groot tablet, waar blieperige geluiden uit
komen. Tussen de stoelen door kan ik haar ermee
zien manoeuvreren, mijn hart krimpt. De wereld is
vergeven van wolven, en ze bevinden zich allemaal
in deze coupé.
Ik denk niet dat iemand begreep wat ik in Jan
met de ingewikkelde achternaam zag, en zo gaat
het natuurlijk vaak. Ik snap meestal ook niet wat
iemand in iemand anders ziet. Medelijden is een
niet te onderschatten aanjager, of in ieder geval de
glimp van een mogelijkheid dat je de ander gelukkig
kunt maken. En dan is er nog iets anders, misschien
is het de andere kant van het verhaal. Iemand denkt
dat hij jóu gelukkig kan maken.

Er is altijd één de meer liefhebbende partij, legde
een Amerikaanse schrijfster me een keer uit. Vrouwelijke schrijvers trouwen met hun beul, mannelijke
schrijvers met hun bewonderaarster. Ik vond het
toen een eyeopener, maar inmiddels denk ik: wie
zegt me dat de beul niet het meest van je houdt.
‘Zeur niet zo’, hoor ik het blinde meisje tegen
haar enorme telefoon zeggen. ‘Ik kom gewoon zelf
naar huis toe.’
Tegen wie heeft ze het? Haar vriendje, dat haar
van het station wil komen ophalen? Maar iets in
haar toon is daar te ongeduldig voor.
‘Hou op met dat gezeur’, klinkt het nog stelliger.
‘Zeg maar tegen hem dat hij moet gaan slapen.’
Ik zie het bed voor me, het ouderpaar dat met
wakkere ogen naar het plafond ligt te staren, telefoon in de aanslag. Laat d’r gaan, denk ik.
En ik denk, kijkend naar de rug van het meisje:
laat je ophalen.
Ik denk het allebei, even hard.

26.5.2016 DE GROENE AMSTERDAMMER 65

MARKA / UIG VIA GETTY IMAGES

Het einde

1972

Marco Pannella
2 mei 1930
Als charismatische
leider van de Italiaanse
Radicalen werd Marco
Pannella wereldberoemd
door pornoster ‘Cicciolina’
het parlement binnen te
loodsen. Maar daarmee
deed hij zijn missie en
toewijding geen recht.
door Anne Branbergen
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de Italiaanse justitie zelfs tot voorzitter van de
In Italië zei je ‘Marco Pannella is weer in honRadicalen. Deze actie kon op algemeen applaus
gerstaking’ in de zin van ‘morgen schijnt de
rekenen, des te meer toen Tortora in 1987 definizon’. Zijn zilveren haardos was het testbeeld van
tief werd vrijgesproken van iedere blaam.
het protest, van de vreedzame actie voor welk
Vanaf 1989 had Marco Pannella geen parledemocratisch recht dan ook. Generaties Italiamentszetels meer te vergeven, want de relatieve
nen kunnen zijn dag na dag dieper invallende
gloriejaren van de Radicalen waren voorbij.
wangen, de koortsig glanzende helblauwe ogen
De partij werd ontbonden en ging op in splinwel dromen. Zestig jaar Marco Pannella in honterlijstjes. In 1999 was het nog één keer groot
gerstaking, vanaf de oprichting van de Radicafeest, toen de hondstrouwe Emma Bonino bij de
len in 1956. Rond zijn stee een groepje bezorgde
Europese verkiezingen een door de Radicalen
Radicalen met plastic bekertjes water en een
nog nooit eerder behaald resultaat van 8,5 proarts klaar om in te grijpen. In zijn sterkere jaren
cent boekte met de lijst-Emma Bonino. Zij was
haalde hij de veertig dagen.
een product van Pannella, zijn wijzere Japie de
Er was – en is – veel om actie voor te voeren
Krekel, het kleine vrouwtje dat de charismatiin Italië. Pannella’s grootste triomf in het kathosche leermeester uiteindelijk oversteeg. Hij kon
lieke, hypocriete Italië waren de wetten voor
daar voor het publieke oog goed mee omgaan,
echtscheiding (1974) en voor abortus (1978).
maar toch moet het ergens pijn hebben gedaan.
Twee gloeiendhete hangijzers die hij op zijn
Ze spraken de afgelopen jaren niet meer met
naam mocht schrijven. Dat op zich was al een
elkaar, ieder op zijn eigen manier verwikkeld in
leven van actie waard. Maar Marco Pannella
de laatste strijd: die tegen kanker.
ging door.
‘Marco is tijdens zijn leven vooral uitgelaDe jaren tachtig waren zijn stuntjaren met de
chen, belachelijk gemaakt, om niet te zeggen
paar parlementszetels die de Radicalen te verbeschimpt, en ik ruik in deze zee van postuum
geven hadden. Eenmalig wereldberoemd werd
eerbetoon de onverdraaglijke stank van hypohij door in 1987 ‘Cicciolina’ kandidaat te stellen
crisie’, zei Emma Bonino naast zijn kist op het
voor de Radicalen. De beelden van de Honafgeladen Piazza Navona in Rome afgelopen
gaarse pornoster Ilona Staller in strakke jurkjes,
zaterdag. Het kleine
met bloemenkransje en
een teddybeer naast Pan- ‘Marco Pannella is zijn hele vrouwtje met de tulband
die haar chemokuur aan
nella in de Italiaanse parleven onberekenend en
het oog moest onttrekken
lementsbanken gingen de
hele wereld over. In naam ondoeltreffend juist geweest’ had gelijk. Want inderdaad: iedereen in Italië
van de vrije liefde, zei
had sympathie voor de outsider Marco Pannella,
Pannella, die er zijn geloofwaardigheid mee vermaar niemand wilde echt bij hem horen, ook de
speelde. De hele wereld vond het lachen, maar
kiezer niet. En hij kreeg ook nooit spreektijd in
zijn Italiaanse intellectuele vrienden niet. En hij
de multimediale ether. ‘Marsorder van links tot
had belangrijke vrienden.
rechts: Pannella moet buiten de kanalen blijven’,
Het stunten met parlementszetels was
schreef de journalist Colombo. ‘Zijn exceptiobegonnen in 1983, toen Pannella de van zware
nele talent om items al jaren van tevoren aan te
terroristische activiteiten beschuldigde Toni
voelen, zijn immense empathie met de wereld
Negri uit de gevangenis haalde door hem voor
buiten de muren van de macht, dat alles is altijd
de Radicalen boven aan de lijst te zetten. Toni
monddood gemaakt. Zijn items kwamen eenNegri gebruikte zijn parlementszetel om zijn
voudig niet over het voetlicht. Essentiële items,
dertig jaar gevangenisstraf wegens onder meer
zoals zijn culturele revolutie, gebaseerd op “het
medeplichtigheid aan de moord op Aldo Moro
recht op kennis voor iedereen”, lichtjaren voor
te ontvluchten en onmiddellijk de benen te
het internettijdperk. Niemand wist ervan, en
nemen naar Parijs. Daar kon hij dankzij de
dat was ook precies de bedoeling.’
‘doctrine-Mitterrand’ – die bescherming bood
In een heel mooi eerbetoon in de krant La
aan ‘politiek vervolgden’ in andere landen – in
Repubblica stond: ‘Wat was er nou zo speciaal
alle vrijheid een mooie universitaire carrière
aan Marco Pannella? Dat hij in een door-enopbouwen en een oneindige hoeveelheid boedoor cynisch land als Italië, waar het hoogteken produceren. Hij kwam terug naar Italië in
punt van politiek bedrijven nog altijd Machia1997, toen het licht inmiddels op groen stond
velli heet, de belichaming van de politiek zonder
en de Rode Brigades geen item meer waren.
macht vertegenwoordigde. Er was niets berekeNegri zat nog twee jaartjes gevangenisstraf uit
nends, er was niets bedachts. Marco Pannella is
en schreef zijn de profundis over de internatiozijn hele leven onberekenend en ondoeltreffend
nale arbeidersstrijd vanuit de gevangenis . Over
juist geweest. Alsof de politiek een nobele sport
Toni Negri zijn de meningen nog altijd scherp
is, die bedreven kan worden zonder op het scoverdeeld, over Pannella’s actie ook.
rebord te kijken. Hij kon dat. Zijn persoonlijke
In 1984 haalde Pannella de tv-presentator
populariteit stond in geen enkele verhouding tot
Enzo Tortora uit de gevangenis door hem kandide resultaten van zijn kruimelpartijtje. Hij werd
daat te stellen voor de Radicalen in het Europarbewonderd door miljoenen mensen die nooit
lement. Tortora was onterecht beschuldigd van
op hem hebben gestemd. Zijn monnikachtige
drugshandel door twee Camorra-leden die klaktoewijding aan zijn missie is het antwoord aan
keloos werden geloofd. Pannella benoemde Toriedereen die het pluche als einddoel ziet.’
tora als boegbeeld van het disfunctioneren van
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