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Woord vooraf

In 1975 verscheenmijn eerste bundel artikelen onder de titelHet verschil met anderen;
veertien jaar later, in 1989, Een dilettant, een soortgelijke verzameling. Dat laatste
jaar was het jaar van de val van de Muur, symbolisch voor de ineenstorting van het
communisme en van de Sovjet-Unie. Een periode van ruim veertig jaar, die gewoonlijk
met de Koude Oorlog wordt aangeduid, was afgesloten. Een nieuw tijdperk opende
zich, waarvan niemand wist hoe dat eruit zou zien. Voor velen bevrijding - bevrijding
van de spanning waarin we geleefd hadden, bevrijding ook van het communistische
juk. Maar tegelijkertijd onzekerheid, ja chaos en nieuwe oorlogen.
Daar viel veel over te speculeren, en daaraan heb ik de afgelopen veertien jaar

druk meegedaan. Maar dat rechtvaardigt op zichzelf niet de bundeling van artikelen
die hoofdzakelijk in een dagblad zijn verschenen, want zoals het gezegde luidt: in
de krant van gisteren wordt de vis van vandaag verpakt. Maar mijn rubriek in NRC
Handelsblad volgt zelden de actualiteit heet van de naald. Zij bekijkt de
gebeurtenissen en ontwikkelingenmeer van een afstand. Dat is eigen aan een rubriek
die twee keer, later zelfs maar één keer per week verschijnt. Wat dat betreft, zijn vele
van mijn artikelen dus als ‘tijdloos’ te beschouwen en, los van hun betekenis, niet
verouderd. Daarin zie ik een zekere rechtvaardiging voor zo'n bundel.
Voor het maken van een keuze uit wat ik sinds 1989 schreef, heb ik als voorwaarde

gesteld dat iemand anders die keuze zou doen - niet zozeer omdat ik dan zelf ontlast
zou zijn van die taak als wel omdat iemand met een frisse kijk naar mijn output kon
kijken. Die iemand is in Heleen Ruijg gevonden, die haar keus op intelligente wijze
wist te beargumenteren. Ik ben dan ook vrijwel geheel op haar kompas afgegaan.
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De tekst van mijn artikelen zoals die in dit boek staat, is bijna geheel identiek met
die zoals die in de krant en, wat het openingsartikel betreft, in Tirade heeft gestaan.
Slechts hier en daar zijn verwijzingen naar eerdere artikelen die niet in dit boek zijn
opgenomen, weggelaten. Elders zijn een paar verduidelijkingen toegevoegd, want
feiten en personen die de lezer een paar jaar geleden vertrouwd waren, zijn dat later
niet altijd. Heel zelden heb ik een ongelukkig woord of een ongelukkige
zinsconstructie vervangen. Aan de strekking is niet gesleuteld. In drie gevallen heb
ik twee artikelen die over hetzelfde onderwerp gingen, in elkaar geschoven. Door
zo'n ‘telescopie’ zijn de drie betrokken hoofdstukken wel langer uitgevallen, maar
zijn ze, hoop ik, niet gaan ‘rammelen’.
Van commentaar bij analyses die achteraf verkeerd zijn gebleken, heb ik me

onthouden. Anders zou ik bij analyses die de tand des tijds hebben doorstaan, ook
commentaar hebben moeten geven, en dan in de geest van ‘zie je wel’, en dat vond
ik wat pedant. De lezer moet zelf uitmaken waar ik gelijk had en waar niet. Die lezer
zal misschien ook vinden dat ik soms nogal lange citaten in mijn werk vlecht. Dat
kan ik niet ontkennen, maar de reden is dat mijn artikelen vaak geschreven zijn in
reactie op wat iemand anders gezegd of geschreven heeft. Om die gesprekspartner
of opponent volledig recht te doen, moet ik hem soms wel vrij lang aan het woord
laten. Anders krijgt de lezer maar één kant van de zaak te horen.
Onvermijdelijk zijn de herhalingen die de lezer in dit boek zal aantreffen. Over

een periode van enkele jaren uitgespreid, zijn die niet hinderlijk, te minder omdat je
als dagbladschrijver er niet van moet uitgaan dat de lezer al je vorige artikelen heeft
gelezen en onthouden. Bovendien is het mijn ervaring dat je je soms, om een punt
te maken, niet vaak genoeg kunt herhalen.
Ook citaten komen meer dan één keer voor. Nogmaals; in een krant is dat niet zo

erg, in een boek is het misschien een beetje te veel van het goede. Eén zo'n, twee
keer gebruikt citaat (van Pascal) geeft blijkbaar zo goed mijn stemming weer dat ik
er zelfs de titel van dit boek aan heb ontleend: ‘Wij branden van verlangen om een
stevige grondslag en een laatste vaste ondergrond te vinden, om er een toren op te
bouwen die zich verheft
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tot in de eeuwigheid. Maar heel ons fundament kraakt, en de aarde opent zich tot in
de diepste diepten. Laten wij dus geen zekerheid en geen vastheid zoeken!’
Achteraf en onbedoeld vat het mijn eigen scepsis goed samen. En bovendien is

het kenmerkend voor de afgelopen veertien jaar en, naar het zich laat aanzien, voor
de voorzienbare toekomst.

Den Haag,
augustus 2003
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I Artikelen
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Het geleende geheugen

Kort na mijn tachtigste verjaardag vroeg prof. dr. M.C. Brands, directeur van het
Duitsland-Instituut bij de Universiteit van Amsterdam, mij voor de habitués van het
instituut een verhaal te komen houden waarin ik een terugblik op eigen werk zou
werpen. Onder voorbehoud dat het meer een causerie dan een doorwrocht referaat
mocht zijn, heb ik de uitnodiging aanvaard, en zo heb ik op 26 februari 1998 dit
verhaal gehouden. Op verzoek van de redactie van Tirade, waarin het vervolgens
verscheen, heb ik de notities aan de hand waarvan ik had gesproken, verwerkt tot
een artikel, dat ik hier met hetzelfde voorbehoud laat volgen. Hier en daar is de tekst
iets uitgebreid, elders is er iets weggelaten.

Onlangs vierde ik een kroonjaar in de boezem van mijn familie. Bij die gelegenheid
sprak, onder anderen, een kleinzoon, zeventien jaar oud, mij toe. Voor hem was het
bijzondere aan zijn grootvader dat deze in 1917, het jaar van de Russische revolutie,
was geboren - voor hem kennelijk een Sternstunde (hoewel hij dat woord niet
gebruikte). Ik antwoordde hem dat mijn vader ook in een historisch jaar was geboren,
namelijk in 1871, het jaar van de Frans-Duitse oorlog, het eerste jaar van het Duitse
rijk, dat 75 jaar lang zijn schaduw over Europa zou werpen.
Hoewel hij in de hoogste klas van het gymnasium zit, geloof ik niet dat hij ooit

van die oorlog had gehoord, en nog minder van de Russisch-Turkse oorlog van
1877-78, die ik ook ter sprake bracht. Waarom die laatste? Omdat mijn vader mij
eens verteld had dat het een van zijn eerste herinneringen was dat hij en zijn
kameraadjes met tinnen soldaatjes die oorlog naspeelden - de belegering van Plevna
of de slag om de Shipkapas (feiten die ik op school wèl leerde).
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Wat ik hiermee zeggen wil is dat, terwijl mijn eigen geheugen reikt tot een paar jaar
na 1917, mijn geleende geheugen reikt tot 1878. Ja, het reikt nog verder in het
verleden. Thuis werd vaak over dat verleden gesproken. Hoe kwam dat?Mijn moeder
is overleden toen ik zes jaar oud was, en in haar plaats kwam, om gezin en huishouden
te bestieren, een ongetrouwde zuster van mijn vader. Wat een echtpaar niet doet,
omdat het gewoonlijk geen gemeenschappelijke jeugd herinneringen heeft, deden
mijn vader en tante wèl: veel over hun gemeenschappelijke jeugd met elkaar praten,
over hun ouders, hun ooms en tantes die in de jaren dertig en veertig van de
negentiende eeuw geboren waren. Zelfs aan een nog oudere generatie werden
herinneringen opgehaald. Zo kwam vaak een oudtante, een zekere tante Borski (haar
voornaam werd nooit genoemd), ter sprake. Bij haar logeerden ze vaak, toen ze nog
kinderen waren. Van tante Borski nu werd verteld dat zij, in haar jeugd (en zij was
omstreeks 1814 geboren), haar vader, die een internationaal financier was, op zijn
reizen naar Parijs en London moest vergezellen. Aangezien een jong meisje niet
geacht werd 's avonds alleen in het hotel achter te blijven, nam haar vader haar mee
naar de schouwburg of de opera, en wanneer hij in Londen was ook wel naar een
club, waar hij dan ging kaartspelen. Bij zo'n gelegenheid moest zij achter haar vader
staan. Ze kon dus in haar vaders kaarten kijken, maar ook in die van de man die naast
hem zat. Nu geviel het op een avond dat die buurman de bekende Franse diplomaat
Talleyrand was. En tante Borski kon zien dat - het zal niemand verbazen - hij vals
speelde. Mijn geleende geheugen gaat dus terug tot het begin van de jaren dertig van
de negentiende eeuw, want Talleyrand was ambassadeur in Londen van 1830 tot
1834.
Kortom, ik ben opgegroeid met verhalen over vroeger (of die verhalen nu allemaal

waar waren, doet hier niet ter zake en interesseerde trouwens een kleine jongen niet).
Vandaar misschien mijn belangstelling voor geschiedenis en, in het bijzonder, voor
de petite histoire. Memoires hebben mijn voorkeur - hoezeer ik mij er ook bewust
van ben dat ze onbetrouwbaar zijn, niet omdat de schrijver noodzakelijkerwijs een
leugenaar is, maar omdat het geheugen feilbaar en selectief is. Wanneer ik nu over
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ruim vijftig jaar journalistiek leven ga vertellen, besef ik heel goed dat dit ook voor
mijn geheugen geldt.
Aan de belangstelling voor geschiedenis die ik van jongs af heb gehad, is

waarschijnlijk ook mijn historische benadering van het hedendaagse gebeuren toe
te schrijven. In elk geval ben ik meer geïnteresseerd in wat is en was, en in de vraag
hoe het komt dat het zo is of was, dan in wat moet of eigenlijk zou moeten. Die
benadering is dus niet legalistisch of moralistisch en ook niet bewust ideologisch (ik
zeg bewust, omdat we allen - of we het nu weten of niet - in ons denken uitgaan van
bepaalde premissen).
Wat dat betreft, was ik - ik ben me daar pas later bewust van geworden - eigenlijk

min of meer een vreemde eend in de bijt van de Nieuwe Rotterdamse Courant, in
welker dienst ik in 1945 trad. Want de NRC leefde sterk in een juridische traditie -
ook wat de internationale politiek betreft. Het is vooral het denken van de
volkenrechtsgeleerde C. van Vollenhoven (1874-1933) dat grote invloed heeft gehad
op opeenvolgende hoofdredacteuren. Van Vollenhoven had al in 1913 een pleidooi
gehouden voor een Volkenbond (die pas - na een wereldoorlog - in 1919 tot stand
kwam). Volgens hem zou Nederland daar, als een Jeanne d'Arc onder de volken, het
initiatief toe moeten nemen - een gidsland avant la date dus.
Deze Van Vollenhoven nu was een studievriend van mr. G.G. van der Hoeven,

die ongeveer dertig jaar lang, tot 1936, hoofdredacteur is geweest. Hij liet Van
Vollenhoven vele hoofdartikelen (ongesigneerd) schrijven. Na zijn dood deden de
volkenrechtdeskundigen W.J.M. van Eysinga en B.M. Telders dat - ook onder Van
der Hoevens opvolgers.
Ondanks mijn Leidse juridische opleiding - en Van Vollenhoven, Van Eysinga en

Telders waren hoogleraar in Leiden - dacht ik zo niet. Dat bleek al gauw. Enkele
redacteuren van de NRC - ik noem mr. A. Stempels, later hoofdredacteur, en drs.
H.A. Korthals, later Kamerlid en minister - gaven een weekblad uit, Slaet op den
trommele geheten, dat in de illegaliteit was begonnen en links-liberaal was. In de
Indonesische kwestie nam het, zoals de NRC zelf trouwens ook, een verlicht, maar
legalistisch standpunt in. Zo werd Soekarno's Republik Indonesia
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steeds ‘Republiek’ tussen aanhalingstekens genoemd, want zij vormde geen subject
van volkenrecht.
Van dat weekblad werd ik nu spoedig vaste medewerker. Ik leverde ook enkele

artikelen, die opgenomen werden, en mijn naam prijkte onder de kop. Omstreeks het
eind van 1945 echter schreef ik een artikel waarin ik ervoor pleitte om Soekarno
zoveel mogelijk zijn zin te geven wat betreft zijn eisen omtrent soevereiniteit en de
parafernalia daarvan. Op die manier zou Nederland zijn economische invloed kunnen
behouden, waar het per slot van rekening om te doen was. Ik was tot die conclusie
gekomen, omdat ik niet geloofde dat Nederlands standpunt internationaal te handhaven
was: we zouden daartoe niet de nodige internationale steun krijgen.
Dit artikel nu werd niet door de redactie opgenomen, en ik heb mijn naam uit de

lijst van vaste medewerkers laten verwijderen. Dit toont aan dat ik toen al, in de
internationale politiek, machtsverhoudingen beslissender achtte dan volkenrechtelijke
argumenten. Bijzonder is dat niet, maar in de NRC van toen was dat wel bijzonder,
hoewel het nauwelijks opgemerkt is, geloof ik.
Opmerkelijker is een voorval, dat zich elfjaar later voordeed. Ik schreef toen,

samen met een collega, De Toestand, het dagelijkse buitenlandse overzicht. In juli
1956 nationaliseerde Nasser plotseling het Suezkanaal. Mijn reactie daarop was een
andere dan die van die collega. Ik meende - waarschijnlijk was dat de les die ik uit
München 1938 had getrokken - dat hiertegen hard moest worden opgetreden. Ik
deelde dus grosso modo het Britse en Franse standpunt. Zo niet, zoals gezegd, mijn
collega - en evenmin de rest van de redactie buitenland.
Toen nu in november 1956 Britse en Franse troepen, samen met Israëlische, een

aanval op Egypte deden, vroeg ik hoofdredacteur Rooij wie de Toestand van de
volgende dag moest schrijven, want Smits (zo heette die collega) en ik waren het
niet eens. Rooij zei toen: dat moet jij doen, want jij hebt rechten gestudeerd, dus jij
kunt de volkenrechtelijke implicaties van deze gebeurtenis overzien. Ik geloof wel
dat ik toen al de ironie van die beslissing inzag. Immers, mij was het niet in de eerste
plaats om de volkenrechtelijke aspecten van de zaak te doen,
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maar om de gevolgen die zij kon hebben voor de machtsrelaties in de wereld (Nasser
werd door de Sovjet-Unie gesteund).
Achteraf heb ik me vaak afgevraagd of mijn standpunt toen juist was geweest. Als

we de afloop van het Frans-Britse optreden als criterium nemen - en dat is per slot
van rekening een machtscriterium - dan is mijn standpunt zeker niet juist gebleken,
want dat optreden is op een mislukking uitgelopen, vooral omdat de Verenigde Staten
zich tegen dat optreden keerden.Maar daar gaat het nu niet om. Ik wil slechts aantonen
dat mijn standpunt afweek van de Vanvollenhoviaanse traditie van de krant. (Blijkens
zijn beslissing was Rooij zich daar niet van bewust.)
Maar terug naar 1945. De NRC was, zoals meer dagbladen, een reflectie van de

vooroorlogse burgerlijke samenleving, die nog lang na de oorlog is blijven
voortbestaan. Die samenleving had wel belangstelling voor de internationale politiek
- getuige de uitvoerige buitenlandse reportages in die kranten - maar het was de
belangstelling van de toeschouwer, niet die van de deelnemer. De historicus H.T.
Colenbrander heeft dat al in 1920 eens gesignaleerd: ‘Wel placht de Nederlandsche
courantenlezer in zijn bladen uitvoerige correspondentiën te lezen omtrent wat er in
de wereld voorviel, doch hij was eraan ontwend geraakt zich de vraag te stellen, laat
staan te beantwoorden, welken invloed buitenlandsche gebeurtenissen zouden kunnen
hebben op lotgevallen en belangen van het eigen land.’
Dat was in 1945 nog zo. Ja, ik vraag me of of die geestesgesteldheid nu helemaal

verdwenen is. Reacties van lezers wijzen soms in een andere richting. Op het eerste
gezicht zou zij aan onze honderdjarige neutraliteit (1830-1940) toegeschreven kunnen
worden, maar de ophef die het verdrag van Maastricht in een land als Denemarken,
dat eveneens lang neutraal geweest is, veroorzaakte, toont aan dat er ook andere
oorzaken zijn. Maar welke?
Bij de NRC drukte die geestesgesteldheid van toeschouwer van het internationale

toneel zich uit in een scherpe scheiding tussen binnen- en buitenland. In de kolommen
van de buitenlandrubriek kwam het woord ‘Nederland’, om zo te zeggen, niet voor.
Indonesië viel onder binnenland, hoezeer ook het buitenland zich daarmee bemoeide.
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Voor zover ikzelf ook in die tweedeling gevangen zat, veranderde de situatie voor
mij drastisch in 1949. In dat jaar ging ik, in opdracht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, voor een paarjaar paar New York, om daar voorlichting over
Nederland te geven aan het Amerikaanse publiek. Dat betekende in de eerste plaats
dat ik me moest gaan interesseren voor wat er in Nederland gaande was - wat ik als
redacteur buitenland nauwelijks gedaan had - en in de tweede plaats dat ik mijn eigen
land zoveel mogelijk moest gaan zien door de ogen van een ander, in casu de
Amerikaan die ik voor Nederland moest proberen te interesseren. Ik ben het eigen
land vanaf toen van een afstand gaan zien. Het is ook in die Amerikaanse jaren dat
ik me steeds meer de vraag ben gaan stellen wat bepaalde internationale
gebeurtenissen voor Nederland betekenden - de vraag dus die Colenbranders
courantenlezer zich nooit stelde.
In 1953 keerde ik naar Nederland, en naar de NRC, terug. Maar daar was niets

veranderd. Ik wil daar een voorbeeld van geven. Een paar maanden na mijn terugkeer
las ik op een goeie dag in de zg. vuile proeven de Toestand, zoals die die avond in
de krant zou komen te staan. Die dag ging de Toestand over de binnenlandse situatie
in Griekenland. Nu wilde het geval dat de toenmalige premier van Griekenland,
maarschalk Papagos, die dagen Nederland bezocht of zou bezoeken. Ik ging naar de
schrijver van de Toestand, een oude rot in het vak, die over enkele weken met
pensioen zou gaan, en suggereerde hem dat hij ook enkele woorden zou wijden aan
dat bezoek van de Griekse premier. Hij keek me met grote ogen aan en zei: maar dat
is binnenland! Met andere woorden: daar heeft de rubriek buitenland niets mee te
maken. Het tekent de toeschouwerspositie die de NRC nog steeds innam, hoewel
Nederland intussen, met instemming van de NRC, lid van de NAVO was geworden
en dus geen toeschouwer kon blijven. (Tot zijn eer moet worden gezegd dat Jan
Schraver - zo heette die oude rot - die paar regels toch nog aan zijn stuk heeft
toegevoegd.)
In 1960 - ik was inmiddels adjunct-hoofdredacteur geworden - ben ik begonnen

aan de rubriek Dezer Dagen, die ik nog steeds schrijf. Ik ben daar meer in arren
moede mee begonnen - ik had weinig op de krant te doen - dan met een bepaalde
con-
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ceptie in mijn hoofd, maar misschien wel met de bedoeling om zoveel mogelijk de
Nederlandse lezer te betrekken bij de zaken die ik behandelde, en daarop mijn
onderwerpen uit te kiezen. Je kunt ook zeggen: Colenbranders courantenlezer uit
zijn toeschouwersfauteuil te halen. Of me dat gelukt is, is een andere vraag.
Ik botste al dadelijk op twee voor Nederland belangrijke zaken: Nieuw-Guinea en

De Gaulle. Wat het eerste betreft, was voor mij het argument doorslaggevend dat
Nieuw-Guinea voor Nederland op den duur niet houdbaar was, omdat wij niet
voldoende internationale steun voor onze positie zouden krijgen. We zouden het
daarom vroeg of laat moeten opgeven. Dan beter vroeg. Dit standpunt, dat in wezen
niet anders was dan het standpùnt dat ik vijftien jaar eerder inzake Indonesië had
proberen te verdedigen, was natuurlijk tegengesteld aan dat van de Nederlandse
regering, meer in het bijzonder minister Luns - overigens gesteund door een
meerderheid van de Kamer. Zeker, ik had wel oog voor hun volkenrechtelijke en
vooral morele argumenten, maar ik vreesde dat die in de boze wereld waarin we nu
eenmaal leefden, niet de doorslag zouden geven. Het was een kwestie van gelijk
hebben en gelijk krijgen (de titel van een in 1962 verschenen boek, waarin ik een
bijdrage schreef).
Was ik in de zaak-Nieuw-Guinea tegenstander van Luns, tegelijkertijd steunde ik

hem in zijn verzet tegen De Gaulle. Mijn overweging was simpel: Nederland is voor
zijn veiligheid afhankelijk van de Verenigde Staten. De Gaulle wil Europa losser
maken van de Verenigde Staten. Ergo moeten wij ons tegen De Gaulles Europese
plannen verzetten. Nu was het verzet tegen die plannen in Nederland vrij algemeen
(zij het niet altijd constant), maar dat verzet was, vooral in de Kamer, eerder gebaseerd
op het feit dat De Gaulle tegen een supranationaal Europa was, en dat was iets wat
me minder kon schelen.
Curieus, en misschien ook wel tekenend voor die tijd, was dat ik in die tijd de

reputatie van tegenstander van Luns kreeg, terwijl ik dat alleen was inzake
Nieuw-Guinea en hem inzake De Gaulle juist steunde. Is de verklaring van deze
partiële blindheid daarin te vinden dat velen Nieuw-Guinea, dat door hen als een
binnenlandse kwestie beschouwd werd, belangrijker von-
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den dan de toekomst van Europa, die als een buitenlandse kwestie werd beschouwd?
Hoe het ook zij - op een goed ogenblik kreeg ik een brief te lezen die de toenmalige
secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken aan de directie van de
NRC had geschreven, waarin hij zich beklaagde over mijn houding tegenover Luns
en deze toeschreef aan een ruzie die Luns en ik in New York (waar hij tweede man
van de delegatie bij de Verenigde Naties was geweest) zouden hebben gehad. Nu is
er nooit sprake geweest van zo'n ruzie. Integendeel, Luns (inmiddels minister
geworden) hadmij bij mijn afscheid uit NewYork juist een buitengewoon vriendelijke
brief geschreven. Mijn verzet tegen Luns' Nieuw-Guineapolitiek kon dus niet aan
een vete of afrekening toegeschreven worden. Maar het curieuze is dat die
secretaris-generaal blijkbaar helemaal over het hoofd zag dat Luns' beleid inzake De
Gaulle altijd mijn volledige instemming had gehad. En nòg curieuzer vond ik dat
deze hoge ambtenaar, die uit hoofde van zijn functie met diverse inlichtingendiensten
te maken had, afging op Haagse on dits.
Schrijvende over De Gaulle en zijn Europese plannen, ben ik veel gaan nadenken

over de verhouding tussen Nederlands Europese en Atlantische belangen en idealen.
Het officiële standpunt was: niets aan de hand. Die belangen en idealen liggen in
elkaars verlengde, ja versterken elkaar zelfs. En zolang de Verenigde Staten zelf
voorstander zeiden te zijn van Europese eenheid, leek dat ook zo te zijn en lag het
voor de hand dat de Nederlandse regering zich geen zorgen vóór de tijd maakte.
Toch was ik niet zo zeker. Ik herinner me nog precies wanneer ik voor het eerst

uitdrukking aan die twijfel heb gegeven. In het voorjaar van 1960 hield het Kamerlid
voor de KVPmr. P.A. Blaisse een verhaal in de Kamer over de positie van Nederland
in de wereld. Hij zag ons land in het middelpunt van drie concentrische cirkels: de
Verenigde Naties als buitencirkel, de NAVO als middencirkel, en het geïntegreerde
Europa als binnencirkel. Ik schreef daarop in mijn rubriek: heel mooi, maar stel dat
die cirkels op een goed ogenblik niet meer concentrisch lopen; dat, bijvoorbeeld, de
Atlantische en de Europese cirkel elkaar gaan kruisen. Wat is Nederlands positie
dan? Of met an-
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dere woorden: waaraan moet Nederland dan prioriteit geven? Aan zijn Atlantische
of aan zijn Europese belangen?
Het toeval wilde dat ik korte tijd daarna Blaisse ontmoette (voor het eerst). Hij zei

me dat hij mijn vragen zo belangrijk had gevonden dat hij die aan Luns (een oude
studievriend van hem) had voorgelegd. Ik verguld natuurlijk. Pas later werd ik zo
cynisch te beseffen dat de pragmaticus Luns zich helemaal niet om dat soort
constructies en eventualiteiten bekommerde. Hij was geen man van de reflectie. Ik
zeg dit niet bij wijze van diskwalificatie. Er zijn ook ministers van Buitenlandse
Zaken die te veel reflecteren.
Het zal duidelijk zijn dat ikzelf, als puntje bij paaltje kwam, prioriteit gaf aan

Nederlands Atlantische belangen. Bovendien stond ik gereserveerd tegenover het
Europese eenheidsstreven, in die zin dat ik niet geloofde in de haalbaarheid van het
politieke ideaal. Anders gezegd: ik geloofde niet (en geloof nog niet) dat er ooit een
politiek Europa tot stand zal komen. Het curieuze (alweer) is dat vele ‘Europeanen’
het nu met mij eens zijn. Sommigen - en niet de eersten de besten - zeggen nu: maar
het is ook nooit de bedoeling geweest dat Europa een soort Verenigde Staten zou
worden. En als je er dan op wijst dat de machtige pressiegroep van Jean Monnet uit
de jaren '60 Actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa heette, dan hebben
ze daar geen antwoord op. Een kwestie van verdringing?
Mijn scepsis ten aanzien van Europa zal ook wel met mijn historische kijk op de

zaken te maken hebben. Maar zij heeft ook een zekere filosofische basis, en die had
ik gevonden bij Carry van Bruggen.Wat heeft zij mij, al vroeg in mijn leven, geleerd?
Ik kan het niet beter zeggen dan met deze woorden (die ik ook als motto heb gebruikt
in mijn bundel Het verschil met anderen uit 1975): ‘De dingen bestaan door hun
verschil met andere dingen, zodat ook mensen, in het geestelijke en stoffelijke,
bestaan door hun verschil met anderen’ (Dat zodat vind ik niet overtuigend, maar de
rest wel.)
In mijn eigen woorden gezegd: De mens is slechts bestaanbaar en herkenbaar

doordat hij anders is dan anderen. Carry van Bruggen spreekt van het ‘weerstrevend
contrast’. Het Franse woord repoussoir is hier ook van toepassing. De mens streeft
er
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dus naar zich van anderen te onderscheiden. Maar tegelijkertijd streeft hij er ook
naar één te worden met de andere of het andere: met de geliefde, de godheid, de
gemeenschap. Laten we ons bepalen tot de gemeenschap bij uitstek: de staat. Die is
ontstaan en blijft voortbestaan als gevolg van die menselijke behoefte zich te
vereenzelvigen (in dit geval: met de staat). Dus door het ontstaan en voortbestaan
van de staat is die behoefte opgeraakt. Ergo: de staat wordt alleen nog maar gedreven
door die andere menselijke behoefte: zich te onderscheiden, zich af te zetten tegen
een ‘weerstrevend contrast’. Vandaar dat er geen Europese politieke eenheid tot stand
komt - althans niet op basis van vrijwilligheid. Dit heeft trouwens Jacob Burckhardt
al gezegd: ‘Noch kein Staat ist durch einen wahren, d.h. von allen Seiten freiwilligen
Kontrakt (inter volentes) entstanden; (...) Darum wird auch künftig keiner so
entstehen.’ (Dat darum vind ik ook minder overtuigend.) ‘Und wenn einer so
entstände, so wäre es eine schwache Schöpfung, weil man beständig um die
Grundlagen rechten könnte.’ Ik geloof dat dit nog steeds geldt, hoezeer ook de staat
in feite uitgehold is.
In de bijna veertig jaar dat ik de rubriekDezer Dagen schrijf, heb ik me natuurlijk

ook uitvoerig beziggehouden met de Koude Oorlog, die bijna gedurende die hele
periode woedde. Ik ben die Koude Oorlog al in een vrij vroeg stadium, al omstreeks
1955 - dus nog voordat ik Dezer Dagen begon te schrijven - in de eerste plaats als
een machtsprobleem gaan beschouwen. De ideologische tegenstelling tussen Oost
en West ontkende ik natuurlijk niet, maar voor mij was zij secundair.
Wat Europa, en meer in het bijzonder Nederland, betreft was ik van mening dat

gestreefd moest worden naar opheffing van de abnormale toestand die was ontstaan
door de aanwezigheid van de militaire macht van de Sovjet-Unie in het hart van
Europa en die de op zichzelf onmisbare, maar in wezen even abnormale aanwezigheid
van Amerikaanse divisies in Europa had nodig gemaakt.
Het was duidelijk dat oorlog, in het nucleaire tijdperk, geen middel was om die

abnormaliteit op te heffen. Dit zo zijnde, was ondermijning van de Sovjetmacht het
enige middel, zo was mijn redenering. Ook ontspanning kon dat doel van ondermij-
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ning dienen, mits steeds met het doel van de ondermijning in het achterhoofd, dus
niet om ‘lief te zijn voor elkaar’. (In de binnenlandse politiek zijn partijen ook niet
lief voor elkaar - waarom dan wel in de buitenlandse?)
Vandaar dat ik al spoedig voorstander was van contacten met het Oosten, en vooral

- hoe paradoxaal, ja weerzinwekkend dat ookmocht zijn - contactenmet communisten.
Het was mij nl. opgevallen dat de opstanden in Polen en Hongarije in 1956 begonnen
waren binnen de communistische partij (Gomulka en Imre Nagy waren bij de
Sovjet-Unie en de inheemse stalinisten personae non gratae geweest). In 1968 zou
zich in de ‘Praagse lente’ dit patroon herhalen.
Vanuit die gedachte, die ondermijning van de Sovjetmacht in Midden-Europa

beoogde, vond ik ook dat we, zoveel als met onze veiligheid in overeenstemming
was, de strevingen van het Polen van Gomulka naar een eigen geluid in de
buitenlandse politiek moesten aanmoedigen. Zo moesten we, vond ik, het zg.
plan-Rapacki, dat streefde naar een soort gedenucleariseerde zone in Europa,
weliswaar niet aannemen, maar tenminste au sérieux nemen en erover met de Polen
praten, in plaats van het domweg af te wijzen als een sluwe Sovjetmanoeuvre.
Voor zo'n soort politiek bestond in het Nederland van toen nog weinig begrip. Met

communisten praat je niet, was het algemene standpunt. Alle communisten - of ze
nu Russische, Poolse of Chinese waren - werden op één hoop geveegd. Op
Buitenlandse Zaken stond de afdeling Oost-Europa toen onder iemand die nog heel
lang volhield dat de ruzie tussen China en de Sovjet-Unie, die zich al in 1960 begon
af te tekenen, een doorgestoken kaart was, een opzet om het Westen zand in de ogen
te strooien. Over de breuk tussen de Sovjet-Unie en het Joegoslavië van Tito, die
zich al in 1948 had voltrokken, beweerde hij lange tijd hetzelfde. (Toen het
langzamerhand duidelijk werd dat die these niet langer te handhaven viel, werd hij
zo ver mogelijk van de plaats van zijn ‘deskundigheid’ benoemd, nl. in Canberra.)
Maar dit manicheïsche wereldbeeld bestond niet alleen op BZ. Zo heeft de PvdA pas
heel laat - lang nadat de andere Westeuropese zusterpartijen, ja nadat een man als
Foster Dulles er uitgebreid waren geweest - een delegatie
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naar de communist Tito willen sturen. Dat was in de tijd vóór Nieuw Links, dat het
anticommunisme van de partij zou veranderen in anti-anticommunisme.
Achteraf gezien, ben ik zeker te optimistisch geweest over het tempo waarin het

desintegratieproces in Midden- en Oost-Europa zich zou voltrekken. Het heeft
verschillende tegenslagen gekend, die het proces weer enkele jaren stopzette. Over
de afloop van de ‘Praagse lente’ was ik al veel minder optimistisch dan ik in 1956
was geweest, minder optimistisch ook dan diegenen die zich de afloop van de
Hongaarse opstand van 1956 en de afkalving van de Poolse ‘lente in oktober’ van
dat jaar niet meer herinnerden. Wat Tsjechoslowakije betreft werd ik helaas in het
gelijk gesteld. Aan de andere kant moeten we erkennen dat, toen de zaak in Midden-
en Oost-Europa omstreeks 1989 eenmaal echt aan het schuiven ging, het veel sneller
ging dan we allen hadden gedacht. Voor mij is het nog altijd een wonder, en dus
onverklaarbaar, dat de Sovjet-Unie, en vooral het Sovjetleger, heeft ingestemd met
de hereniging van Duitsland en, sterker nog, met de uitbreiding van de NAVO over
heel Duitsland.
Dat brengt me op het Duitse probleem. Natuurlijk heb ik me daar ook veel mee

beziggehouden, maar ik geloof niet dat ik hier in wezen veel afweek van wat de
consensus was: de noodzaak Duitsland zo sterk mogelijk aan het Westen te binden.
Misschien dat ik me enigszins van die consensus heb onderscheiden doordat ik van
mening was dat het doel van Duitslands binding ook zekere verplichtingen voor ons
inhield. Als je eenmaal Duitsland als Europees partner en Atlantisch bondgenoot
hebt aanvaard - en dat is in Nederland in 1950, resp. 1955 zonder noemenswaardig
protest gebeurd - moet je je wantrouwen jegens dat land op z'n minst in de ijskast
stoppen.
Wat dat betreft, heb ik me, ook in geschriften, altijd geërgerd aan die Nederlanders

die Duitsland wel als bondgenoot en partner aanvaardden en, als het kon, graag aan
hun achterland verdienden, maar tegelijkertijd hoog opgaven van hun anti-Duitsheid.
Behalve dat dit een bewijs van gebrek aan intellectuele integriteit is, spreken er ook
hypocrisie, morele verwatenheid en farizeïsme uit: O, God, ik dank u dat ik niet ben
zó als dezen. Eigenlijk kan ik anti-Duitsheid alleen maar aanvaarden van hen
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die persoonlijk zwaar geleden hebben als gevolg van Duitse handelingen in de jaren
1940-1945. Maar hoevelen zijn dat?
Bij mijn pogingen de anti-Duitsheid van anderen te verklaren meen ik een paar

oorzaken aan te kunnen wijzen, zoals het natuurlijke wantrouwen van de kleine natie
jegens de grote buurman; het onderwijs, dat naoorlogse generaties een zwartwitbeeld
van de bezetting inprentte; de schok die de inval van mei 1940 veroorzaakte bij een
natie die zich keurig aan de regels van de neutraliteit had gehouden en meer dan
honderd jaar geen oorlog en bezetting had gekend; en, vooral, de vrees bij velen (bij
mij ook wel) dat anderen ons voor hele of halve Duitsers zullen aanzien. Die vrees
wordt gevoed door het besef dat onze talen, althans in de oren en ogen van die
anderen, nauwelijks van elkaar verschillen en dat ons vaak dezelfde eigenschappen
als de Duitsers worden toegeschreven: stoerheid, ijver, zindelijkheid, lompheid,
gebrek aan humor (of die toeschrijving terecht is of niet, is niet terzake: het gaat om
het beeld dat, naar wij vrezen, anderen van ons hebben). Vandaar dat velen onder
ons zich vaak luider anti-Duits uitlaten dan ze in werkelijkheid zijn (het is het oude
liedje: je hebt ‘de ander’ nodig om je tegen af te zetten, teneinde je eigenheid te
etaleren). Daarbij dient de Duitse bezetting, ook als we er zelf nauwelijks onder
hebben geleden, sterker: die nooit hebben meegemaakt, als rechtvaardiging. Andere
volken die ook door de Duitsers bezet zijn geweest (soms meer dan één keer),
gedragen zich meestal volwassener, vind ik.
Natuurlijk: ik ontken de grote verschillen tussen Nederland en Duitsland niet: onze

geheel verschillende geschiedenis, de invloed van het calvinisme versus die van het
lutheranisme enz., en die verschillen moeten ook niet verdoezeld worden terwille
van de lieve vrede. Als ik de Duitsers ergens van verdenk, dan is het dat zij voor die
verschillen geen oog hebben. Maar kun je van een volk dat grenst aan tien buren,
verwachten dat het op de hoogte is van alle eigenaardigheden van ieder van die
buren?Wij Nederlanders, die maar twee buurlanden hebben, weten dáár al zo weinig
van!
Misschien nog bedenkelijker vond ik dat er ook op academisch niveau lange tijd

zo weinig belangstelling voor Duitsland
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bestond. Zeker, er waren, vooral onder de historici, een paar deskundigen op dat
terrein, maar van een systematische studie van dat land, dat zo'n beslissende rol in
de geschiedenis van Europa heeft gespeeld en waarvan ons land, ook in ander opzicht,
zozeer afhangt, was nergens sprake. Terwijl, om zo te zeggen, aan iedere universiteit
er wel een instituut was dat zich met China, Rusland of Oost-Europa bezighield en
ieder Derde-Wereldland hier wel een of meer academische deskundigen had, leek
het wel alsof er om Duitsland met een grote bocht heen gelopen werd, of het was bij
‘Europese studies’ ondergebracht, maar dat is een miskenning van de specificiteit
van het Duitse probleem. Gelukkig is daar de laatste jaren verandering in gekomen.
De stichting van het Duitsland-Instituut bij de Universiteit van Amsterdam is daar
het duidelijkste bewijs van, maar ook aan andere universiteiten zijn nu leerstoelen
gekomen die zich specifiek met Duitsland bezighouden.
In mijn rubriek heb ik me niet uitsluitend beziggehouden met internationale zaken.

Ruw geschat hebben deze het thema van zowat de helft vanmijn artikelen uitgemaakt,
en dat thema is, direct of indirect, door de Koude Oorlog beheerst geweest. Wat dat
betreft, kan mijn rubriek wel een spiegel van die tijd genoemd worden. In hoeverre
die spiegel de werkelijkheid juist heeft weergegeven, moet ik in het midden laten.
Maar nu is de Koude Oorlog voorbij, en ik moet bekennen dat ik me sindsdien
enigszins désoeuvré voel. De Koude Oorlog heeft disciplinerend gewerkt, ook op
het denken van een generatie. Zij heeft er een thema aan ontleend, waarop allerlei
variaties mogelijk waren. Dat bindend element is nu weggevallen. Het is numoeilijker
geworden de geschiedenis, die doorgaat (Fukuyama heeft slechts gezegd dat zij als
discours aan haar einde was gekomen), te duiden. Waar enkele grote lijnen te
herkennen leken, is nu een mozaïek verschenen.
Ik vermoed dat Duitsland een onderwerp is dat onze aandacht blijft opeisen, en

ook de Europese integratie, voor zover zij nog niet haar grenzen heeft bereikt. Maar
beide komen door het einde van de Koude Oorlog in een ander licht te staan. Dat
heeft ook gevolgen voor Nederlands positie, maar Den Haag heeft dat, zo ooit, pas
laat ontdekt. Enkele maanden na de val
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van de Muur zei de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken in kleine kring
desgevraagd dat er niets aan de hand was: Nederlands politiek zou blijven berusten
op de NAVO en Europa, kortom de oude riedel, terwijl het toch wel duidelijk was dat
de toen nakende Duitse hereniging een machtsverschuiving binnen Europa teweeg
zou brengen, die ook gevolgen zou hebben voor Nederlands positie, en dat de
Europees-Amerikaanse verhoudingen onvermijdelijk de spoorslag van de Koude
Oorlog zouden komen te verliezen. Kort gezegd: als onze veiligheid niet meer
bedreigd wordt, is de beschermer minder nodig. Als dat niet in Europa gevoeld wordt,
zal dat op den duur zeker in Amerika gevoeld worden. Hoe lang zullen de Amerikanen
nog bereid zijn zaakjes in Europa op te knappen die de Europeanen zelf eigenlijk
moeten opknappen? Die vraag zullen de Amerikanen zich zeker vaker stellen - en
zouden wij ons dus ook moeten stellen - naarmate de Europeanen minder bereid zijn
de Amerikanen te helpen wanneer dezen menen dat hún belangen in het geding zijn.
Laat mij eerlijk zijn: ik zie de toekomst, wat dat betreft, nogal somber in. Maar

wat dan? Een Europese eenheid zal, om redenen die ik eerder heb genoemd, zeker
niet ontstaan.Maar ik kanmij vergissen, zoals ik mij in de loop vanmijn journalistieke
leven wel meer vergist heb (bijvoorbeeld in het tempo van the demise of the Soviet
empire, in de levensvatbaarheid van het CDA en laatstelijk, in de kansen van D66
met Els Borst als lijsttrekker). Het zijn geen doodzonden, zodat ik er weinig spijt
van heb.
Waar ik wèl een beetje spijt van heb, is dat ik er nooit toe gekomen ben hetmagnum

opus te schrijven dat alle gebeurtenissen van de laatste halve eeuw samenvat en
verklaart in het licht van één conceptie, één sluitend wereldbeeld. Waarom heb ik
dat niet gedaan? In de eerste plaats heeft bij mij de journalistiek eerder tot
versnippering dan tot synthese geleid. Mijn werk is eerder analytisch dan thetisch
geweest. In de tweede plaats ontbrak het heilige moeten. En in de derde en
belangrijkste plaats: zo'n conceptie die alles verklaart, is er domweg niet. Maar
daarom kun je er nog wel heimwee naar hebben. Of zoals T.S. Eliot in The Cocktail
Party een van de hoofdpersonen laat zeggen: ‘But
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even if I find my way out of the forest I shall be left with the inconsolable memory
of the treasure I went into the forest to find and never found, and which was not there
and perhaps is not anywhere? But if not anywhere, why do I feel guilty at not having
found it?’
Maar het is misschien beter zich te houden aan de uitspraak van de historicusW.H.

Roobol: ‘De kennistheoretische scepsis wint het telkens opnieuw van het verlangen
naar een min of meer sluitend wereldbeeld. Als ik een theorie van de geschiedenis
zou hebben, zou het ongeveer deze zijn van de gedaantewisselingen van de chaos.
Maar het is misschien verstandiger zonder theorie door het leven te gaan. Er is immers
al chaos genoeg.’
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Weerzien met Carry van Bruggen: Prometheus

Toen in 1917 Carry van Bruggen (1881-1932) aan de redactie vanDeGids voorstelde
fragmenten van haar Prometheus, dat zij bijna voltooid had, op te nemen, was de
historicus Huizinga, lid van de redactie, daartegen. ‘Goed geschreven is het zeker
niet. Er zijn gedachten waar, zonder dat ze mooi zijn, wel gang in zit, maar andere
(...) die zo omslachtig en dor van bouw en uitdrukking zijn, dat ze, in het Duits
vertaald, voor gemiddeld Duits professorenschrift kunnen doorgaan. (...) Misschien
staat mijn oordeel te zeer onder invloed van de vervelendheid die het stuk eigen is.
Maar is het daarmee niet eigenlijk al veroordeeld?’
Iemand die in zijn jeugd erg onder de indruk is gekomen van Prometheus en

sindsdien Carry van Bruggen min of meer als zijn goeroe is gaan beschouwen, valt
het zwaar Huizinga gelijk te geven. Maar nu hij onlangs het zeshonderd pagina's
dikke boek herlezen heeft - tot dusver had hij het zo nu en dan slechts nageslagen
op passages die hem destijds bijzonder getroffen hadden - moet hij toegeven dat hij
er nu vaak niet dóór kon komen.
En dat terwijl de schrijfster in haar Voorwoord zegt dat zij ‘vooral gestreefd (heeft)

naar eenvoud in uitdrukkingswijze’! Maar wat moeten we dan met een passage als
deze: ‘de Noodzakelijkheid, die een deel der mensen bestemt om in en door middel
van collectiviteiten der Eenheid zelfconservatisme te vertegenwoordigen tegenover
de opheffende werking van der Eenheid zelfherkenning, produceert zich in de
gemoederen der betrokken individuen tot “lust”...’, en zo gaat die zin nog vele regels
verder. En die passage is niet het enige voorbeeld van wat Huizinga noemt:
omslachtigheid. Er zijn er vele meer.
Dit te ervaren was voor mij toch wel een schok. Had ik het boek, toen ik het als

25-jarige voor de eerste keer las, wel hele-
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maal gelezen en, zo ja, wel helemaal begrepen? Te oordelen naar de vele
potloodstrepen: ja. Was Carry van Bruggens stijl dan in de jaren dat zij schreef en
ook in de jaren dat ik het las, heel normaal? Menno ter Braak, die er in zijn Politicus
zonder partij (1934) enkele bladzijden aan wijdt, zegt wel dat het ‘niet schitterend
geschreven’ is en dat hem ‘het quasi-professorale doceren, het semi-wetenschappelijke
schematiseren’ bij herlezing wel gehinderd heeft, maar die bezwaren beletten hem
toch niet lezing ervan ‘een sensatie van de eerste rang’ te noemen. En H.A. Gomperts,
die bij de tweede druk (1946) van dit ‘nooit gelezen boek’ een inleiding schreef, valt
al helemaal niet over de stijl van de schrijfster (het is waar dat hij, in de ogen van de
hedendaagse lezer, ook nogal omslachtig is - Menno ter Braak trouwens ook).
Maar al is al de receptie van het boek door latere critici op zichzelf een interessant

thema, het gaat nu om het boek zelf. Waar gaat het over? De ondertitel zegt het: ‘een
bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur’. Het
gaat om de ‘oppositiefiguur in de litteratuur’, zoals Carry van Bruggen later ook
zegt. Prometheus, die het vuur uit de hemel stal en daarom door Zeus aan een rots
gekluisterd werd, is het symbool van ‘de strijd van het strevende individu tegen de
machthebbende meerderheid (...), de strijd tussen de in zichzelf verdeelde mensheid,
de in zichzelf verdeelde mens...’ (heel mooi Nederlands is dit niet). Het gaat over de
eeuwige strijd tussen de individualist en de collectiviteit.
Dit thema wordt met een macht aan voorbeelden uit de literatuur - van Tijl

Uilenspiegel tot Galsworthy, over Machiavelli, Thomas Moore, Pascal, Bossuet,
Corneille, de la Rochefoucauld, Hobbes, Descartes, Bayle, Goethe, Hebbel, deMusset,
George Bernard Shaw, Anatole France en vele anderen - uitgesponnen.
Literatuurwetenschappers - van wie Gomperts er een was - moeten maar uitmaken
of het hout snijdt wat Carry van Bruggen betoogt. Op mij heeft dat deel van het boek
- overigens verreweg het grootste - kennelijk indertijd niet zo'n indruk gemaakt dat
het mij bijgebleven was, al heeft het mij toentertijd er wel toe aangezet verschillende
van die schrijvers te gaan lezen, onder andere de nu wel helemaal vergeten amateur-
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historicus Henry Thomas Buckle (1821-1862), wiens History of Civilisation in
England ik toen ook opgeslorpt heb.
Maar al was herlezing van Prometheus voor mij een ontnuchtering - je moet

eigenlijk nooit de plaatsen weer opzoeken of de boeken herlezen die in je jeugd
indruk op je hebben gemaakt - ik wil Carry van Bruggen niet verloochenen. Ik voel
mij schatplichtig aan haar, want zij heeft zaad in mijn geest gezaaid dat nog steeds
nawerkt. Ongetwijfeld heeft de wijze waarop ik naar de wereld - en dus ook de
politiek - kijk, nog steeds veel te danken aan haar manier van denken. Ik wil mij niet
met Menno ter Braak vergelijken - zeker niet qua eruditie - maar ik had min of meer
dezelfde ervaring als hij: ‘Ik zag hier een koppige streep door mijn filosofisch kasboek
getrokken, die persoonlijk groepeerde wat in mijn academische hersens chaotisch
dooreenlag.’ Dat is voldoende om haar voor altijd dankbaar te zijn.
Wat heb ik aan Prometheus overgehouden? Laat ik, zoveel mogelijk in haar

woorden, enkele van haar gedachten overnemen. ‘De enige realiteit is het contrast.
Zien we geen contrast, dan onderscheiden we niet, dan zien we dus niets, want we
merken de dingen slechts op door hun contrast met andere dingen. De dingen immers
bestaan door hun verschil met andere dingen, zodat ook mensen, in het geestelijke
en stoffelijke, slechts bestaan door hun verschil met anderen.’
‘Distinctie, anders dan anderen te zijn, is de voorwaarde van ons zelfbehoud. Niet

de machtswil is primair, maar de distinctiewil.’ Maar de mens streeft niet alleen naar
distinctie, zelfbehoud: daarnaast kennen we het eenheidsverlangen, de behoefte op
te gaan (onder te gaan) in de geliefde, de collectiviteit, de godheid. Beide
tegenstrijdige verlangens zijn noodzakelijkheden van 's mensen bestaan. ‘De dubbele
tendentie - naar de Eenheid en van de Eenheid - de wil tot stellen en de wil tot
opheffen, verdeelt de mens in zichzelf en verdeelt de mensheid in tweeën.’
‘Van het ogenblik af dat het individu opgaat (ondergaat) in een collectiviteit,

vervangt deze de persoonlijkheid, die ze voortaan vertegenwoordigt. Aldus zelf tot
“individu” geworden, zal de collectiviteit zich van andere collectiviteiten willen
(moeten) onderscheiden, teneinde te bestaan. En hoe groter,
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machtiger, welvarender de collectiviteit, hoemeer eer voor het individu. Nationalisme,
patriottisme is eigenliefde.’
Omdat de collectiviteit zich van andere collectiviteiten zal willen (moeten)

onderscheiden teneinde te bestaan, is een wereldeenheid ondenkbaar. ‘Een “bond”
zonder “tegenbond”, zonder weerstrevend contrast, een unicum in de totaliteit, is
een ondenkbaarheid.’ Dus niet alleen een wereldeenheid is ondenkbaar, ook een
bond zonder tegenbond. Einde van de NAVO, zelfs van de Europese eenheid (tenzij
zij zich tegen Amerika zou gaan afzetten)?
De christelijke moraal, die liefde (dat wil zeggen zelfopheffing) is, is

‘individualistisch, onmaatschappelijk, dus maatschappelijk onbruikbaar’. Maar ‘met
het christelijk beginsel is het gedaan als de christelijke kerk zegeviert. In de christelijke
organisatie gaat het christelijke individualisme, dat is de essentie, het wezen van het
christendom, ten onder.’
‘Het gelukken van de Franse en Russische revoluties is evenzo de ondergang van

de beginselen waarvan ze de verwerkelijking moesten zijn. Van alle beginselen is
de vervulling, de vormgeving tegelijkertijd de ondergang. Zo ookmet de Reformatie:
toen zij een kerk wilde worden, een organisatie, toen de beginselen van het “behoud”
het wonnen van die der “opheffing”, toen was het meteen weer uit.’ Prometheus, de
rebel, was Zeus geworden.
‘De Reformatie begint dan ook niet in 1517, zij eindigt dan juist. De Franse

Revolutie begint niet in 1789, maar zij eindigt dan.’ De Russische Revolutie begon
terwijl Carry van Bruggen met haar boek bezig was, maar zij voorspelt al: ‘In de
overwinnaars van heden eindigt de Russische Revolutie, zo goed als de Reformatie
in Luther en Calvijn, en de mazelen in de zichtbare “uitslag”.’ (Zij houdt van
woordgrapjes, die zij niet als grapjes beschouwt.) Ondanks haar rebelsheid kan zij
niet bij de ‘krachten van de vooruitgang’ gerangschikt worden. Het socialisme is
haar veel te collectivistisch. Vandaar waarschijnlijk dat Annie Romein-Verschoor,
die haar in haar Vrouwenspiegel opnam, nogal zuur over haar is (maar ja, Annie was
überhaupt nogal zuur).
Het is heel wel mogelijk dat die gedachten van Carry van
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Bruggen niet origineel zijn; dat zij veel heeft ontleend aan eerdere filosofen (Gomperts
noemt haar filosofie hegeliaans). Zo ja, dan zou dat afdoen aan haar betekenis als
oorspronkelijk filosoof. Maar voor mij maakt dat niet veel uit. Het is door haar dat
ik met die gedachten - of ze nu origineel waren of niet - kennis heb gemaakt.
HeeftPrometheus invloed gehad? Gomperts spreekt in 1946 van een ‘nooit gelezen

boek’. Dus die invloed zal niet groot zijn geweest, en hoewel er in totaal vijf drukken
van zijn verschenen (de laatste in 1980), is er van een latere invloed evenmin veel
merkbaar. Daarvoor is Prometheus waarschijnlijk te weinig ‘maatschappelijk
bruikbaar’, te weinig opbouwend, te relativistisch. Op mij heeft het, op een
ontvankelijke leeftijd, wèl invloed uitgeoefend, maar of die invloed ten goede dan
wel ten kwade heeft gewerkt - dat is een vraag waarvan ik de beantwoording aan
anderen moet overlaten.

(Verschenen in NRC Handelsblad van 30 april 1999 in de reeks ‘De oogst van onze
eeuw’.)
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II Van de Muur tot de Twin Towers
Columns 1989-2003
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Terugkeer in de geschiedenis
17 oktober 1989

Is het 't eind van het marxisme of het eind van het millennium dat aanleiding geeft
tot allerlei weltgeschichtliche Betrachtungen? De Amerikaan Francis Fukuyama
heeft al het ‘einde van de geschiedenis’ aangekondigd, omdat er, na het failliet van
het communisme als ideologisch en sociaal-economisch model, geen alternatief in
zicht is voor het zegevierende economische en politieke liberalisme.
Geen tegenstander betekent geen debat, geen intellectuele wrijving. ‘In het

posthistorische tijdperk zal er noch kunst noch filosofie zijn, alleen maar het
eeuwigdurende onderhoud van het museum van de geschiedenis van de mens.’
Eeuwen van verveling staan ons dus te wachten, vreest Fukuyama.
Deze toekomstvisie heeft de nodige tegenspraak gewekt. Ook in mijn rubriek.

Maar als ik naga wat, in de jaren dat ik die rubriek schrijf, mijn bronnen van informatie
zijn geweest, dan kom ik tot de conclusie dat één belangrijke prikkel de behoefte aan
debat met de apologeten van de Sovjet-Unie en het communisme is geweest.
Die apologeten hoeven niet per se communisten of marxisten te zijn geweest. Voor

hen had ik vaak nog wel waardering - als ze tenminste hun zaak eerlijk en bekwaam
verdedigden. Het waren in de praktijk meestal de halfzachte goedpraters van hetzij
het communisme hetzij de politiek van de Sovjet-Unie, mensen die meer last hadden
van de splinter in hun eigen oog dan van de balk in dat van de ander; en van dezulken
heb je er velen in ons lieve vaderland.
Maar die zijn nu allemaal weggevallen. Allen vallen over elkaar heen om de

verschrikkelijkheden van het communisme te etaleren en aan de kaak te stellen. De
linkse dag- en weekbladen doen daarin tegenwoordig niet onder voor de rechtse. Het
lijkt
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wel alsof ze de Koude Oorlog ontdekt hebben, nu hij in werkelijkheid op zijn eind
loopt.
Hoe dat ook zij - ik mis mijn tegenstanders wel een beetje. Waar moet ik nu mijn

inspiratie vandaan halen, nu we het allen met elkaar eens zijn? Daarbij komt nog dat
het marxisme - het mag nog zozeer een dwaalleer blijken te zijn - toch zijn aanhangers
een zekere intellectuele discipline gaf, zonder welke discussie geen zin heeft of - en
dat is in Nederland meestal het geval - neerkomt op het beproeven van elkaars morele
harten en nieren.
Deze micro-ervaring brengt mij er niet toe Fukuyama's macrovisie te

onderschrijven. Er zullen, op langere termijn, nieuwe verschijnselen ontstaan die de
mensheid zullen verdelen. De eenheid valt altijd vroeg of laat, al was het slechts uit
verveling, in delen uiteen. Ja, het is niet ondenkbaar dat we binnenkort op de
‘tweespalt der wereldrijken’, die de laatste veertig jaar heeft beheerst, zullen
terugkijken als op een toestand van betrekkelijke stabiliteit.
Het einde van de geschiedenis is dus voorlopig nog niet nabij. Volgens de nouveau

philosophe André Glücksman (die een paar jaar geleden in een debat zich zozeer
intellectueel de meerdere toonde van onze eigen Mient Jan Faber, dat zelfs degenen
die het met de laatste oneens waren, door plaatsvervangende schaamte bekropen
werden) betekent verlaten van het communisme juist terugkeren in de geschiedenis.
Hij zei dit zondag in een rede ter ere van Vaclav Havel, voortbordurend op een

thema van deze Tsjechische schrijver, die had geschreven: ‘De totalitaire macht heeft
bureaucratische “orde” gebracht in de levende wanorde van de geschiedenis, als
gevolg waarvan deze als zodanig is afgestorven. De regering heeft, om zo te zeggen,
de tijd genationaliseerd, met het gevolg dat deze door hetzelfde lot getroffen is
geweest als zovele genationaliseerde zaken: hij is begonnen te kwijnen.’
Wat nu betekent het communisme voor Havel?, vraagt Glücksman. ‘Antwoord:

de terdoodbrenging van de tijd, de planning van de dode tijden. De socialistische
burger beleeft het einde van de geschiedenis in alle betekenissen van het woord. Het
communisme verlaten betekent terugkeren in de geschie-
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denis en niet het springen van het ene systeem in het andere.’
Een conclusie tegenovergesteld aan die van Fukuyama dus (die overigens niet

door Glücksman genoemd wordt). Een andere Fransman, de historicus Pierre Nora,
komt in zijn rede voor de Frankfurter Buchmesse tot weer een andere conclusie.
Het verdwijnen van het marxisme, aldus Nora, leidt ‘tot een opleving van nationale

gevoelens, het gevoel te behoren bij een nationale eenheid. Dit stimuleert dan weer
in belangrijke mate de geboorte van het Europese gevoel, die we nu kunnen
waarnemen.’
Hoe de opleving van nationale gevoelens het Europese gevoel kan stimuleren, zou

ik graag nader uitgelegd willen zien, maar dat allerlei nationalismen de kop opsteken
in het stervensuur van het communisme, is op zichzelf juist. Die nationalismen zullen
er op zichzelf al voor zorgen dat de geschiedenis niet ophoudt, al zal het misschien
niet zo'n prettige geschiedenis zijn.
Dat zullen sommigenmisschien ook vinden van het vooruitzicht dat The Economist

schildert: ‘Machtspolitiek haat, net zoals de natuur, een vacuüm. Wie zal de ruimte
vullen, nu Rusland na veertig jaar uit Oost-Europa terugtrekt? Het antwoord is:
Duitsland. Het lijkt er steeds meer op dat Duitsland de hegemonie in Europa op
vreedzame wijze aan het winnen is die het twee keer in oorlogen ontgaan is.’ Prettig
of niet, de geschiedenis gaat door.
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Het Duitse volk is al herenigd
4 november 1989

Wanneer beide Duitse staten herenigd zullen zijn, weten we niet, maar het Duitse
volk is al herenigd. Donderdagavond hebben we op de televisie kunnen zien hoe
honderdduizenden Oostduitsers door Westduitsers in de armen werden gesloten,
nadat de DDR de toegang naar West-Berlijn had vrijgegeven. (Dat wil zeggen: op de
Nederlandse televisie hebben we het toen niet kunnen zien, want die vond andere
zaken belangrijker dan deze historische gebeurtenis.)
Sindsdien heeft dit feit zich herhaald, niet alleen in West-Berlijn, maar ook in

andere Westduitse steden en dorpen bij de vrijwel ondoordringbare grens die sinds
1945 Oost- van West-Duitsland scheidt (behalve in Berlijn, waar die grens in 1961,
met de bouw van die ‘Muur’, ondoordringbaar werd gemaakt). Overal tranen en
gejuich over de hervonden eenheid.
Terecht zei, in de uitzending van Het Capitool op zondag, de communist Marcus

Bakker - uitgerekend hij, die altijd de DDR en haar Muur verdedigd had! - dat die
beelden toonden dat de Oostduitsers zich voelden te behoren tot één volk met de
Westduitsers. Zulke verbroederingsscènes zouden zich niet voordoen als, bijvoorbeeld,
Hongaren en masseWenen zouden overstromen of Tsjechen Parijs.
Welnu, wanneer twee delen van één volk niet langer gescheiden zijn, zal de

staatkundige eenheid niet lang op zich laten wachten, al is het opmerkelijk dat weinig
Duitsers - van Oost en van West - op dit ogenblik het woordWiedervereinigung in
de mond nemen. De Oostduitsers hebben voorlopig andere prioriteiten: vrijheid,
betere levensomstandigheden. De Westduitsers willen hun buren - in Oost en West
- niet onnodig ongerust maken.
Daarom zal de scheiding in twee staten nog wel even duren
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of zullen ze misschien een losse band, een confederatie, vormen. Maar zulke
confederaties zijn kunstmatig - (con)federaties van twee zijn trouwens nooit
levensvatbaar gebleken -, dus een lang leven kan ze niet beschoren zijn.
De wereld doet er dus goed aan zich voor te bereiden op het ontstaan van één

Duitsland binnen afzienbare termijn. Maar ze moet zich er ook op voorbereiden dat
de Duitse euforie van vandaag niet eeuwig zal blijven bestaan. Er komt een dag dat
de honderdduizenden Oostduitsers die in de Bondsrepubliek willen blijven, minder
welkom zullen zijn - al was het slechts omdat zij beslag leggen op goederen die zelfs
in dat rijke land hier en daar schaars zijn, zoals werkgelegenheid en huizen.
Ook is het bijna onvermijdelijk dat, naarmate de Westduitse industrie meer het

herstel van de Oostduitse economie in de hand neemt - en wie zou dat anders kunnen
doen? - het gevoel bij de Oostduitsers zal groeien bevoogden, tweederangsburgers
te zijn. Dat het proces van eenwording zonder spanningen zal verlopen, is haast
ondenkbaar, en die spanningen zullen zeker ook een politieke ontlading zoeken.
En de spanningen die dit proces in en met de buitenwereld zal veroorzaken? Kan

de Europese gemeenschap, die nu al feitelijk onder de Duitse hegemonie staat, een
nog groter Duitsland aan of een Duitsland dat de eerstkomende jaren volstrekt
geconcentreerd zal zijn op de eigen problematiek?
En de Sovjet-Unie? Waar ligt de grens van haar lankmoedigheid? Op dit ogenblik

- maar dit kan, zoals alles, elk ogenblik veranderen - luidt de these dat zij geen
principiële bezwaren tegen een Duitse hereniging heeft, mits haar strategische
belangen geen gevaar lopen.
Wat betekent dit laatste: dat de DDR lid van het Warschaupact moet blijven (dat

zou moeilijk kunnen, als zij niet meer zou bestaan) of dat de Russische troepen in
het verenigde Duitsland gelegerd moeten blijven (dat is eerder denkbaar: per slot
van rekening hebben de Amerikanen ook nog steeds een basis in het vijandige Cuba;
bovendien zou het Amerika noodzaken een militair contingent in Europa te
handhaven) of dat het oosten van Duitsland gedemilitariseerd wordt?
We weten het niet. Reden te meer om het proces van de
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eenwording, met zijn onvermijdelijke spanningen, beheerst te laten verlopen, zodat
het geen ongewenste en gevaarlijke gevolgen ontketent. Kortom, er is behoefte aan
een ordeningsmacht, die kan voorkomen dat de ontwikkelingen uit de hand lopen.
Is de Europese Gemeenschap daartoe het geschikte instrument? Nee, want in dit

orgaan is het moeilijk consensus te bereiken op een punt dat de belangen van zovelen
op zo verschillende manier raakt. Weliswaar is de Bondsrepubliek, zoals gezegd, in
feite al de ordeningsmacht in de EG, maar de anderen zullen de beheersing van het
proces niet graag overlaten aan degeen die, in hun ogen, juist beheerst moet worden.
Dan komt de NAVO er meer voor in aanmerking. Weliswaar is dit een gezelschap

van liefst zestien soevereine staten, waarin consensus nog moeilijker te bereiken zou
moeten zijn, maar er is tenminste een duidelijke en, ondanks alle bezwaren, ten slotte
toch geaccepteerde ordeningsmacht: de Verenigde Staten.
Aan Westelijke kant is dus president Bush de enige die het proces van de Duitse

eenwording, met al zijn riskante aspecten, nog in enige mate zou kunnen beheersen.
Tot nu toe heeft hij niet laten merken dat hij daar enige denkbeelden over heeft, laat
staan dat hij daarbij kan rekenen op steun in eigen huis. Maar hij heeft de wereld al
eens eerder verrast door vindingrijkheid en vastberadenheid.
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Nummer één op de agenda
1 december 1989

Iedereen - van Gorbatsjov tot mevrouw Thatcher en de Nederlandse
volksvertegenwoordiging - mag beweren dat de Duitse hereniging niet aan de orde
is, bondskanselier Kohl denkt daar anders over. Met zijn verklaring van 28 november
voor de Bondsdag heeft hij haar op de internationale agenda gezet, en daarmee staat
ze op die agenda - wat de anderen, die er liever de ogen voor sloten, ook mogen
zeggen.
De werkelijkheid is dat het, de laatste maanden, niet regeringen en politici waren

die uitmaakten wat op de internationale agenda kwam te staan, maar de volken. Zo
waren het de massa's in Oost-Berlijn, Dresden en Leipzig die Honecker en de zijnen
dwongen tot heengaan en hun opvolgers tot het slechten van de muur tussen Oost-
en West-Duitsland.
Zeker, dat hebben ze niet gedaan met de Duitse hereniging als leidende gedachte

in hun hoofd. Bij de min of meer geïmproviseerd georganiseerde oppositie was - en
is - zelfs het tegendeel eerder het geval. Maar het resultaat was toch maar een
miljoenvoudige vereniging van Duitsers uit Oost en West, een massale manifestatie
van nationaal saamhorigheidsgevoel. Zoiets kan, ook als de Urheber er anders over
denken, niet zonder staatkundige gevolgen blijven.
Iedereen is door deze ontwikkeling overrompeld, hoewel te voorzien was dat,

zodra het in Polen en Hongarije begon te schuiven, de DDR geen ongenaakbaar eiland
van stalinistische rust zou blijven en dat dus haar positie op enigerlei wijze in het
geding zou komen. Maar iedereen dacht dat dit nog zo'n vaart niet zou lopen. Welnu,
het heeft zo'n vaart gelopen. Binnen zes weken is de Duitse kwestie van academisch
tot kwestie nr. 1 geworden.
Ook de regering in Bonn heeft dit allemaal niet voorzien,
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nog minder georkestreerd. Dit zo zijnde, moet de verklaring die Helmut Kohl voor
de Bondsdag over de Duitse kwestie heeft afgelegd, beschouwdworden als een teken
van verrassende wilskracht en reactiesnelheid, te verrassender omdat deze
eigenschappen meestal niet met de bondskanselier worden geassocieerd.
Natuurlijk, hij voelde de hete adem van de binnenlandse politiek in zijn nek, en

dan reageert hij altijd 't best. Als hij de ontwikkeling in de DDR op haar beloop zou
hebben gelaten, zou iemand anders - de SPD of iemand in eigen partij - zich als
kampioen van de nationale zaak hebben opgeworpen, en dat kon Kohl zich, met de
verkiezingen van 1990 in het zicht, niet veroorloven.
Maar dat is een heel eerbaar motief en doet in elk geval niet af aan de verdienste

van een verklaring die ook qua inhoud van staatsmanschap getuigt. Immers, de DDR
wordt niet gedwongen nog verder in het stof te bijten waarin ze al ligt. De structurele
hulp die zij nodig heeft - en die slechts de Bondsrepubliek haar in voldoende mate
kan geven - wordt alleen afhankelijk gemaakt van vrije verkiezingen en van
afschaffing van een bureaucratie die die hulp bij voorbaat zou doen mislukken.
En de ‘confederale structuren’ tussen beide Duitse staten, die Kohl in de toekomst

mogelijk acht? Is dat een dictaat opgelegd aan de DDR? In de eerste plaats
veronderstelt een confederatie, in tegenstelling tot een federatie, de onafhankelijkheid
van de samenstellende delen. Dus de DDR blijft daarin soeverein. In de tweede plaats
wijkt zo'n gedachte niet veel af van de ‘verdragsgemeenschap’ die Hans Modrow,
de minister-president van de DDR, al voorgesteld heeft.
Wie weet dat confederaties - en zeker confederaties van twee - nooit een lang

leven beschoren is en dat ze meestal òf uiteenvallen òf het voorstadium zijn van
federaties, vindt het heel natuurlijk dat Kohl die laatste staatkundige vorm heeft
genoemd als een in nòg verdere toekomst liggend doel. Het zou trouwens, gegeven
de verplichting die de grondwet hem oplegt, vreemd zijn als hij dat einddoel niet had
genoemd.
Wat Kohl met zijn verklaring, die de instemming had van de hele Bondsdag

(behalve de Groenen), heeft gedaan is een po-
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ging ondernemen de onberekenbare ontwikkeling in het andere deel van Duitsland
binnen zekere perken te houden, te beheersen. Daartoe is de Bondsrepubliek de meest
gerede partij - ook volgens de DDR zelf, die zich in de eerste plaats tot haar om hulp
keert.
Maar is de Europese Gemeenschap dan niet de meest gerede partij? Idealiter wel.

Idealiter zou het samengaan van beide Duitse staten, teneinde het spook van een
‘Vierde Rijk’ niet te laten opdoemen, automatisch moeten voortvloeien uit een
Europese integratie. Maar Europa bestaat nog niet als politiek handelsbekwame
eenheid. Dus valt de Bondsrepubliek de taak van integrator van de DDR toe. Wanneer
Kohl spreekt van het ‘overwinnen van de deling van Europa en daarmee van ons
vaderland’, heeft hij dan ook de volgorde verkeerd. Maar dat is niet zijn schuld.
Komt dit alles niet neer op het opkopen van de DDR door de Bondsrepubliek?Wie

nog een beetje gelooft in het marxistische primaat van de economie, moet die vraag
bevestigend beantwoorden. Als voor de DDR het heil moet komen van deWestduitse
industrie, zal er weinig overblijven van een ‘socialistisch alternatief’, waarin een
elite van haar intellectuelen - communisten en oppositionelen - nog gelooft blijkens
een ‘appel’ waarmee zij reageerde op Kohls verklaring.
Maar spreken die intellectuelen namens de bevolking van de DDR? Te vrezen valt

dat deze, in grote meerderheid, de buik vol heeft van alle socialisme - dus ook van
het socialisme van een goedwillende elite - en slechts hoopt de vleespotten van de
Bondsrepubliek zo snel mogelijk ook in de DDR te zien dampen. En die roep om
hereniging zal sterker worden naarmate de tastbare resultaten van een zelfstandige
Oostduitse hervorming verder uitblijven.
We doen er dus goed aan er rekening mee te houden dat de ontwikkeling naar

hereniging zich sneller zal voltrekken dan zelfs Kohl - om niet te spreken van zijn
buren - lief is, zoals alles de laatste maanden sneller is gegaan dan iemand had
verwacht. Het is tenminste Kohls verdienste dat hij, bij ontstentenis van een Europees
kader, een Duits kader heeft ontworpen waarbinnen die ontwikkeling althans een
kans heeft zich min of meer geordend te voltrekken.
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Verzet daartegen van buitenaf - van Franse, Russische, Amerikaanse of welke kant
dan ook - kan slechts bewerkstelligen wat iedereen wil voorkomen: herleving van
een Duits nationalisme.
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De moeilijkheden beginnen pas
2 januari 1990

Met de standrechtelijke moord op het echtpaar Ceausescu is het jaar 1989 geëindigd
- een slotakkoord dat schril afstak tegen de vreedzame wijze waarop, in dit
merkwaardige jaar, het ene communistische regime na het andere de geest gaf. Is de
Roemeense opstand daarom niet veeleer als een voorbode dan als een slotakkoord
te beschouwen? In elk geval beantwoordt het Roemeense geweld meer aan de
voorstellingen die velen onzer aan het eind van een schrikbewind vastknoopten dan
het vrijwel geluidloos leeglopen van de communistische ballons in Polen, Hongarije,
de DDR, Bulgarije en Tsjechoslowakije.
Als Roemenië inderdaad de norm zou zijn en die andere landen de uitzondering,

dan voorspelt dat niet veel goeds voor de jaren '90. De gerechtvaardigde vreugde die
wij beleven over de overwinning van de vrijheid en over het einde van de Koude
Oorlog, zou wel eens van korte duur kunnen zijn. In grote delen van Europa beginnen
de moeilijkheden pas.
Maar dat is op zichzelf niet verwonderlijk. Immers, de stabiliteit die Europa's

tweedeling veertig jaar lang ons werelddeel heeft bezorgd, heeft, met het einde van
de Koude Oorlog, niet dadelijk plaats gemaakt voor een nieuwe stabiliteit. Ja,
veranderingen - en niemand kan ontkennen dat wat we het laatste halfjaar meegemaakt
hebben veranderingen zijn (en bovendien veranderingenwaaropwe jarenlang gehoopt
hadden) - en stabiliteit gaan niet goed samen.
We doen er dus goed aan ons voor te bereiden op een decennium van instabiliteit.

Het politiek-economische herstel van de Oosteuropese landen zal jaren vergen, en
het is de vraag of de bevrijde samenlevingen - waarvan de meeste nauwelijks enige
democratische traditie hebben - het geduld en de zelftucht zullen opbrengen die
daarvoor nodig zijn. Zelfs in de DDR, die on-
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getwijfeld door de Bondsrepubliek onder de arm genomen zal worden, zal dat niet
zonder spanningen gaan (en dan praten we nog niet eens over de Duitse hereniging
- een op zichzelf destabiliserend onderwerp).
Wat voor Oost-Europa geldt, geldt voor de Sovjet-Unie in versterkte mate.

Gorbatsjovs economische hervormingen lijken de kant uit te gaan die hervormingen
van zijn voorgangers Chroesjtsjov en Kosygin zijn gegaan; ze stranden op de onwil
van een oppermachtige bureaucratie en - erger nog - van de bevolking. En intussen
dreigt het rijk uiteen te vallen.
‘De Sovjet-Unie bevindt zich in een prefascistische periode. De veranderingen

zijn tot nu toe blijven steken in goede bedoelingen en halfzachte maatregelen. De
mensen zijn moe en ongeduldig, vatbaar voor populisme en volksmennerij. En de
reactie in Rusland zal zwart zijn, fascistisch’, tekent André Gerrits in Moskou op uit
de mond van Oleg Roemjantsev, medewerker aan het Instituut voor de Economie
van het Wereldsocialistisch Systeem (Het Parool, 23 december).
Dat hoeft op zichzelf geen gevaar voor de wereldvrede op te leveren. De ‘correlatie

van krachten’ - een marxistisch begrip, dat veel meer dan uitsluitend het militaire
evenwicht bevat - is zo duidelijk ten gunste van het Westen verschoven, dat zelfs
een ‘fascistische’ Sovjet-Unie, die overigens met dezelfde interne problemen als
Gorbatsjov zou komen te zitten, voorlopig wel geen avonturen zal beginnen. Maar
bevorderlijk voor de ontspanning zal een en ander niet zijn.
En de Derde Wereld (een verzamelterm, die een eenheid suggereert die helemaal

niet bestaat)? Die dreigt het kind van de rekening te worden. De komende jaren zal
de aandacht van het Westen zozeer op Oost-Europa gericht zijn, dat er weinig meer
overschieten zal voor de Derde Wereld. En de hulp zal ongetwijfeld de weg van die
aandacht opgaan.
Daar komt bij dat één prikkel voor die hulp is weggevallen: de vrees dat de Derde

Wereld in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie zal raken. Een Sovjet-Unie die
Oost-Europa praktisch afschrijft, is geen supermogendheid meer. Die conclusie
hebben vele Derde-Wereldlanden al getrokken. Hun marxistisch-leninistisch jasje
hebben zij uitgetrokken, maar
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daarom zijn ze nog niet voor het Westen interessant geworden.
Toch zal zelfs de meest verharde Realpolitiker rekening moeten houden met de

gevolgen van een verder verarmendeDerdeWereld: steedsmeer Afrikanen enAziaten
zullen het welvarende West-Europa proberen binnen te komen, zo niet legaal dan
illegaal, en het zal onmogelijk zijn ze allen te weren. Hetzelfde geldt trouwens voor
Oosteuropeanen. Voer voor vreemdelingenhaat. Het Alle Mensçhen werden Brüder
moge met Kerstmis in de Berlijnse kerken hebben geklonken, het zal zeker niet het
politieke hoofdmotief van de jaren '90 zijn.
Maar wat misschien nog het belangrijkste is, is dat de aantasting van de natuur zal

voortgaan, als er geen maatregelen worden genomen die onze vrijheid eerder zullen
beperken dan doen toenemen. Zijn we bereid die beperkingen te aanvaarden? Het
lijkt er niet op, wanneer we zien dat er nooit zoveel auto's - en de auto is voor velen
het symbool van de vrijheid - verkocht zijn als in 1989.
En zullen, wat dat betreft, de volken van Oost-Europa en de Derde Wereld bereid

zijn de weg naar de begeerde welvaart nog langer en nog moeilijker te maken dan
hij toch al voor hen is? Om dat te geloven is het optimisme van Marx nodig. Maar
Marx is dood.
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Het grote debat is over
23 januari 1990

Zo'n discussie als verleden week zondag heeft plaatsgehad in het Amsterdamse
Paradiso over de vraag of achteraf, in het schelle licht van het communistische
bankroet, ‘rechts’ veertig jaar lang gelijk blijkt te hebben gehad - zo'n discussie is
natuurlijk heel leuk, maar moet niet te vaak worden herhaald.
Waarom niet? Omdat iedereen het met elkaar eens is, zoals ook in Paradiso bleek:

als rechts niet gelijk heeft gehad, heeft links in elk geval ongelijk gehad. Het
voornamelijk linkse publiek protesteerde niet; nee, het juichte zelfs de verdedigers
van die stelling toe. Met andere woorden: het was geen discussie.
Zal dit kenmerkend blijken voor de periode die wij nu ingaan? Veertig jaar lang

hebben we over twee vragen gestreden: 1. is er iets goeds aan het communisme zoals
zich dit manifesteert in de landen waar het aan de macht is (het ‘reële’ socialisme)?
2. bedreigt de Sovjet-Unie onze veiligheid? Daar ging het grote debat sinds 1945
over.
Die vragen zijn nu beantwoord, of vrijwel. Aan de vruchten herkent men de boom:

de vruchten van veertig jaar communisme in Oost-Europa zijn door en door rot. Dus
de boom ook. Het is alleen de Russische militaire macht die de façade die velen voor
de werkelijkheid aanzagen, zo lang heeft opgehouden. Toen die macht niet meer
beschikbaar was, zakte alles ineen.
Die Russische militaire macht - is die ooit een bedreiging geweest? Objectief wèl.

Dat wil zeggen: enkel door er te zijn vormde zij een bedreiging en dwong zij het
Westen tot het opbouwen van een eigen militaire macht. Of de Sovjet-Unie ooit de
bedoeling heeft gehad van die macht meer dan uitsluitend politiek gebruik te maken,
is een kwestie van speculatie. In Afghanistan heeft ze dat in elk geval wèl gedaan.
Maar dat is een debat voor historici. De vraag die ons nu be-
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zighoudt is: is de Russische militaire macht nog steeds bedreigend? Nauwelijks. Het
Warschaupact is vrijwel ineengestort. Tsjechoslowakije, Hongarije en Polen (althans
LechWalesa) eisen ontruiming van hun grondgebied door de Russen. Het Russische
leger moet steeds meer als politieman in eigen land gaan optreden.
Voorlopig is dus de Russische militaire macht geen gevaar. Maar zelfs als de

Sovjet-Unie geheel zou uiteenvallen, zouden er nog tienduizenden kernwapens blijven
liggen. In wiens handen zouden die terechtkomen? Dat is een vraag die het Westen
op z'n minst nog tot een minimum aan waakzaamheid en militaire samenwerking
zou moeten dwingen. Het verdwijnen van het Warschaupact als militair instrument
heeft niet het verdwijnen van de NAVO tot logisch gevolg.
Maar dit kan nauwelijks onderwerp van intellectueel debat zijn. Het grote debat

van de naoorlogse periode is dus zo goed als afgelopen. Niet dat de vrede plotseling
is uitgebroken. In het vacuüm dat het communisme in Oost-Europa heeft
achtergelaten, stromen allerlei duistere en nog onbekende krachten, waarvoor we
ons hart kunnen vasthouden. Uit de chaos zullen niet plotseling welvarende en
redelijke democratieën oprijzen.
Voordat het zover is (als het ooit zover komt), zullen er jaren overheen gaan, jaren

van onzekerheid, jaren waarin er van alles in die landen kan gebeuren. Het meest
milde scenario is nog een krachtige herleving, overal, van het nationalisme.
Oost-Europa één groot Joegoslavië (of zelfs Transkaukasus) is geen ondenkbaarheid.
Dat is een vreselijk vooruitzicht, maar aanleiding tot intellectueel debat in het

Westen geeft het niet. Nationalisme is, anders danmarxisme, geen ideologie waarmee
men een discussie kan voeren. Fascisme nog minder. Het zijn wezenlijk irrationele
stromingen, en daarmèe is per definitie geen discussie mogelijk. De geschiedenis zal
dus voorlopig zonder groot debat, anekdotisch zijn (let wel: ook anekdoten kunnen
gruwelijk zijn!)
Heeft Fukuyama dan toch gelijk en gaan we ‘eeuwen van verveling’ tegemoet?

Misschien wel (hoewel eeuwen een tijdsspanne vormen die niet te overzien is), maar
die periode-zonder-groot-debat zal niet noodzakelijkerwijs een periode zijn
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waarin niets gebeurt. Integendeel: het televisiescherm zal vol blijven van allerlei
beelden van oorlog, burgeroorlog, hongersnoden en vluchtelingen.
Maar nu al duizelt het de gewone kijker. Hoe is de toestand precies in Polen, in

Hongarije, in Roemenië, in Bulgarije, in Litouwen, in Armenië? We kunnen het
nauwelijks bijhouden. Terwijl vroeger die landen en de daar heersende toestanden
min of meer over één kam geschoren konden worden - wat het denken erover
gemakkelijker maakte - is nu de toestand overal verschillend. Ook dat kan tot
onverschilligheid leiden.
Of dat ook tot politieke onverschilligheid zal leiden - met andere woorden: of, nu

het Russische gevaar lijkt te zijn geweken, het intrinsieke belang van die landen voor
het Westen niet zo groot zal blijken dat het er op zijn minst tien jaar lang miljarden
en miljarden (32 miljard gulden per jaar, zegt de voorzitter van de Europese
Commissie) in zal pompen - dat zal in laatste aanleg die gewone kijker uitmaken,
want die zal dat geld moeten opbrengen.
Dat kan tot interessante debatten aanleiding geven, maar alweer: een groot debat,

een filosofisch debat zal het niet zijn. Dat zal moeten wachten op het ontstaan van
nieuwe ideologieën die aanspraak maken op universele gelding.
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We leven altijd in een crisistijd
13 april 1990

Nederlands beroemdste historicus is Johan Huizinga (1872-1945), maar slechts
weinigen wisten in zijn tijd wat zijn voornaam was. Zijn boeken publiceerde hij
onder de naam J. Huizinga, wat in het buitenland - waar men toen al gewoon was
ook de voornaam van de auteur voluit te vermelden - wel eens tot verwarring
aanleiding gaf. Zomoest hij eens de bul van een - ik geloof: Oostenrijks - eredoctoraat
in ontvangst nemen waarop hij Jan genoemd werd.
In een artikel in de Londense The Times van 7 april noemt Daniel Johnson,

commentator bij dat Londense dagblad, hem Johann. Dat moeten we hem maar ten
goede houden, want hij citeert Huizinga uitvoerig, en dat overkomt niet iedere
Nederlander in een buitenlandse krant, en dan nog wel 45 jaar na zijn dood! Johnson
noemt de bron van zijn citaten niet, zegt alleen maar dat Huizinga het in 1936 schreef.
Mijn vermoeden dat In de schaduwen van morgen de bron was, bleek juist.
Maar eerst: in welk verband haalt Johnson Huizinga aan? Het is in een artikel

waarin hij betoogt dat, nu het marxisme over de hele linie in diskrediet is geraakt,
ook wel een eind zal komen aan de populariteit waarin de socio-economische
interpretatie van de geschiedenis zich de laatste halve eeuw, ook bij nietmarxisten,
heeft mogen verheugen. Er zal weer aandacht komen voor rol van de persoon, meer
in 't bijzonder van de grote man, in de geschiedenis.
Johnson haalt een beetje, vind ik, geschiedenis als ‘het gebeurde’ en geschiedenis

zoals zij geïnterpreteerd wordt, dus als verhaal, door elkaar. Enerzijds zegt hij dat
sociologie en economie de ‘heroïsche interpretatie van de geschiedenis’ hadden
onttroond, anderzijds dat we net een periode achter de rug hebben ‘waarin politici
weinig aanspraak maakten op grootheid’,
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maar dat dat nu, met mannen als Gorbatsjov, Walesa en Havel, anders kan gaan
worden. Het een is niet noodzakelijkerwijs in strijd met het ander, maar het zijn wel
verschillende dingen.
Of Gorbatsjov, Havel en Walesa - Johnson noemt zelfs Mitterrand, Kohl en Bush

als mogelijkheid - de Churchills, Adenauers en De Gaulles (zo niet de Franco's, Tito's
en Mao's) van onze tijd zullen worden, moeten we afwachten. Zo ja, dàn omdat er
behoefte aan is. Want zoals de Bazelse historicus Jacob Burckhardt omstreeks 1870
schreef: ‘Niet elke epoque vindt haar grote man en niet elke grote bekwaamheid
vindt haar tijdperk. Het kan heel goed zijn dat er nu grote mannen leven, groot voor
dingen die er niet zijn. De overheersende neiging van onze dagen: de hang van de
massa naar een gemakkelijker leven, kan zich onmogelijk condenseren tot een
werkelijk grote figuur.’
Toen al! Het lijkt wel alsof Huizinga, met al zijn walging van het materialisme,

aan het woord is - terwijl hij in werkelijkheid nog niet eens geboren was toen
Burckhardt deze woorden schreef: ‘Wat wij voor ons zien is eerder een algemene
vervlakking’, en die ‘zou de mening kunnen rechtvaardigen dat er geen grote
individuen meer mogelijk zijn.’
Is - of was - die ‘algemene vervlakking’ er werkelijk? Of slechts in de ogen van

de pessimisten Burckhardt en Huizinga? Hetzelfde kan gevraagd worden met
betrekking tot de crisis die Burckhardt al zag, en die crisis zou dan wel eens ‘van
haar erbarmelijk terrein “bezitten en verkrijgen” plotseling op een ander terrein
kunnen worden gebracht’, en dan zou ‘“de ware” wel eens, bij nacht, kunnen komen
- en een ieder zal dan achter hem aanlopen’.
Ook Huizinga ziet, 65 jaar later, een crisis en brengt de behoefte aan de ‘heros’,

de grote man, ermee in verband: ‘De aanprijzing van het heroïsche is op zichzelf een
crisisverschijnsel. Zij betekent dat de begrippen van dienst, taak en plichtsvervulling
niet meer de vereiste kracht hebben om de publieke energie actief te maken. Deze
moet worden versterkt, als door een luidspreker.’
En: ‘Als uitvoerders van de heroïsche taak zullen maar al te graag elementen

toestromen die in het geweld de bevrediging
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vinden van hun animale of pathologische instincten. Een strikt militair gezag zal
deze misschien binnen zekere perken kunnen houden. In het fanatisme van een
volksbeweging zullen het de beulsknechten worden van de moord.’
Het zijn deze passages van 55 jaar geleden die Daniel Johnson, in vertaling, citeerde

in zijn artikel in The Times. Natuurlijk heeft Huizinga ze geschreven met Hitler in
zijn achterhoofd. Maar daarom zijn ze nog niet verouderd. Leven we dan in een
zelfde tijd van crisis als in de jaren '30? We leven altijd in een tijd van crisis.
Of die crisis opnieuw (de behoefte aan) grote mannen zal meebrengen, weten we

niet. En de ‘heroïsche interpretatie van de geschiedenis’? Krijgt die weer een kans?
Vast staat in elk geval, zegt Johnson, dat ‘de socio-economische bagage’ (waarmee
hij de socio-economische interpretatie van de geschiedenis bedoelt) ‘er op glansrijke
wijze niet in geslaagd is de tegenwoordige crisis’ (waarmee hij de ineenstorting van
het communisme bedoelt) ‘te voorspellen’.
Dat is juist, maar dat heeft zij gemeen met elke andere interpretatie. Een

socio-economische verklaring kan wèl gegeven worden: uit Gorbatsjovs besluit bijna
absolute prioriteit te geven aan het herstel van eigen economie en modernisering van
eigen samenleving moest het prijsgeven van de hegemonie in Oost-Europa volgen.
Is Gorbatsjov dan de ‘heros’, de man die de historische functie vervulde die

niemand anders had kunnen vervullen? Nee, niet noodzakelijkerwijs. Vroeg of laat
zou een ander met deze keus geconfronteerd zijn geweest. Trouwens, dertig jaar vóór
hem, in 1956, deed een ander, Nikita Chroesjtsjov, die keus (zij het zonder het te
weten), en toen wankelde het Sovjet-rijk even in Polen en Hongarije.
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Wedergeboorte van het beeld
8 juni 1990

Opnieuw Huizinga. Onlangs bracht Gustav Seibt, redacteur van het culturele katern
van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, hem daar ter sprake in verband met de
revolutionaire gebeurtenissen van 1989 (kan het actueler?). Die gebeurtenissen hebben
we allemaal op de televisie kunnen volgen - tot aan de terechtstelling van de
Ceausescu's toe. Wie zegt nog dat gebeurtenissen slechts ‘het schuim van de
geschiedenis’ zijn; dat wat er van veel diepere processen komt bovendrijven?
In elk geval: ‘De nieuwe zichtbaarheid van de wereldgeschiedenis gooit dierbaar

geworden concepties overhoop.’ En dan haalt Seibt een uitspraak van Huizinga uit
1941 aan, waarin deze zegt dat de geschiedenis sinds het midden van de 19e eeuw
haar dramatische en epische kwaliteiten verloren heeft; zich niet meer verdichten
laat in kenmerkende beelden en figuren. Kortom, zij is onleesbaar geworden.
Huizinga letterlijk citerend (ik vertaal terug uit het Duits): ‘Ik ben geneigd van de

geschiedenis, ook in haar meest wetenschappelijke vorm, de leesbaarheid als een
criterium van haar waarde te eisen. Onleesbare geschiedenis is geen geschiedenis.’
De oorzaak van haar onleesbaarheid zoekt Huizinga in het opkomen van ‘massale

verschijnselen’, zoals sociale en economische factoren, en daarmee in de devaluatie
van de rol van de persoonlijkheid van de geschiedenis, en dus ook in het verdwijnen
van het moment van vrije, zedelijke beslissing. De geschiedenis kan nog slechts
gemeten, gekwantificeerd worden, maar ‘in het getal gaat het verhaal ten onder en
wordt geen beeld geboren’.
Gaat Huizinga's diagnose, die (volgens Seibt) door demoderne sociale geschiedenis

met vlag en wimpel is overgenomen, nog op? Zeker kan na 1989 niet meer gezegd
worden dat er
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geen beeld meer geboren wordt. Integendeel: we hebben de recente geschiedenis
juist in beelden meegemaakt. Sterker nog: het beeld heeft op zichzelf geschiedenis
gemaakt, want de mensen in Leipzig zagen wat er in Boedapest gebeurde, en de
mensen in Praag zagen wat er in Leipzig en Berlijn gebeurde, en werden erdoor tot
actie geïnspireerd.
De vraag is echter of die geschiedenis ook verteld kan worden, dus leesbaar is.

Moeten we niet vaststellen dat het beeld in de plaats van het verhaal is gekomen, dat
voortaan de geschiedenis niet langer leesbaar, maar zichtbaar moet worden gemaakt
- aan de hand van de talloze televisie-opnamen die van de gebeurtenissen in
Midden-Europa gemaakt zijn? Dat heeft Huizinga natuurlijk niet kunnen voorzien.
De gebeurtenissen sinds de laatste zomer hebben hem evenwel in zoverre gelijk

gegeven, vindt Seibt, dat zij ‘geen ogenblik door individueel handelende mensen
gedomineerd werden; zij werden door niemand - zelfs niet door Gorbatsjov - bewust
beraamd en veroorzaakt; maandenlang zijn de politiek verantwoordelijken achter ze
aan gehold’. Een latere historiografie zal dit alles, aldus Seibt, slechts als verhaal
kunnen samenvatten. Akkoord, maar dan niet zozeer als leesbaar als wel als zichtbaar
verhaal.
Natuurlijk, zegt Seibt, zal het een latere historiografie ook lukken ‘aan de

gebeurtenissen van 1989 achteraf al het verrassende te ontnemen en ze als logisch
resultaat van deMacht der Verhältnisse uit te leggen. Als de tijdgenoten daarvan
niets gemerkt hebben, dan des te erger voor die tijdgenoten!’Maar wie de geschiedenis
wil navoelen zoals de tijdgenoten haar hebben beleefd, zal niet uitkomen zonder
verhaal - of het door Huizinga doodverklaarde beeld.
Heeft de geschiedenis Huizinga gelijk gegeven of niet? Seibt is daar niet helemaal

duidelijk over, want hij is de grote historicus enigszins kwijtgeraakt in de loop van
zijn eigen betoog. Tenslotte zegt hij, nogal onbevredigend: ‘hij had gelijk en ongelijk
tegelijk’. Tja, dat heeft bijna iedereen.
Ongelijk had, volgens hem, Huizinga al in zijn eigen tijd door niet te zien dat, per

slot van rekening, ook de geschiedenis van, bijvoorbeeld, het hellenisme of van de
vroege middeleeu-

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



56

wen niet zo ‘leesbaar’ is. En omgekeerd: kon de geschiedenis van het Derde Rijk,
die Huizinga zelf meemaakte, niet bij uitstek ‘verbeeld’ worden in de figuur van
Hitler en in de gruwelijke beelden die na de oorlog - en na Huizinga's overlijden -
ervan vrijkwamen?
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Korea 1950, Irak 1990
14 september 1990

Op 25 juni 1950 vielen Noordkoreaanse troepen plotseling Zuid-Korea binnen.
Dezelfde dag nog eiste de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het terugtrekken
van die troepen, en twee dagen later verzocht hij de leden van de VN Zuid-Korea
‘alle hulp te verstrekken die nodig is om de aanvallers terug te slaan’. (Aangezien
de Sovjet-Unie al een half jaar de vergaderingen van de raad boycotte, verzuimde
zij daarmee de kans deze besluiten met haar veto te treffen.)
Op 4 juli besloot de Nederlandse regering, uitvoering gevend aan het verzoek van

de Veiligheidsraad, de torpedobootjager Jan Evertsen naar de Koreaanse wateren te
sturen. Intussen echter werden de Zuidkoreaanse troepen en de inderhaast uit Japan
overgevlogen Amerikaanse eenheden steeds verder teruggedrongen, zodat er ten
slotte slechts een klein bruggehoofd om de havenstad Poesan overbleef.
In de loop van juli verscheen in de Nieuwe Rotterdamse Courant een brief van

een in Amerika woonachtige Nederlander, waarin hij betoogde dat die prompte hulp
van Nederland natuurlijk prachtig was, maar dat de Amerikaanse openbare mening
verwachtte dat de Europese bondgenoten dezelfde risico's in Korea op zich zouden
nemen als de benarde Amerikaanse soldaten. Met andere woorden: ze verwachtte
dat er ook Europees bloed vergoten zou worden. Anders zou Amerika's steun aan
Europa's verdediging (de Sovjet-Unie werd toen nog als een agressieve mogendheid
gezien) in gevaar kunnen komen.
Op 11 augustus besloot de Nederlandse regering tot het uitzenden van een

detachement militairen naar Korea. Dat vertrok op 23 november. En, inderdaad, al
spoedig werd Nederlands bloed vergoten: begin 1951 raakte een Nederlandse eenheid
in gevecht met de Chinezen, die zich inmiddels in de oorlog had-
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den gemengd. In dat gevecht sneuvelde een aantal Nederlanders, onder wie de
commandant. Nederland had, in de ogen van de Amerikanen, zijn aandeel geleverd.
Ik wil niet beweren (en zou trouwens niet kunnen bewijzen) dat die brief in de

NRC de regering bewogen heeft tot haar besluit van 11 augustus. Er zullen ook in
Nederland zelf wel mensen zijn geweest die het nauwe verband zagen tussen de
veiligheid van West-Europa, die toen nog bijna volledig van de Amerikanen afhing,
en de oorlog in Korea, waarin de Amerikanen, naast de Zuidkoreanen zelf, het
leeuwendeel voor hun rekening namen.
Waarom deze oude geschiedenis opgehaald? Omdat de Amerikanen opnieuw van

hun Europese (en nu ook Japanse) bondgenoten verwachten dat zij een deel van de
risico's op zich nemen, die de Amerikanen opnieuw in een ver land, in dit geval
Saoedi-Arabië, op zich hebben genomen. Het sturen van een paar oorlogsschepen
en antigaspakken of het overmaken van een paar miljard wordt niet voldoende geacht.
Ze willen, alweer, van de Europeanen bloed zien of althans de bereidheid eigen
levens op het spel te zetten.
Natuurlijk, de verschillen zijn groot tussen Korea 1950 en Saoedi-Arabië 1990.

In de eerste plaats woedt daar nog geen oorlog, wordt er nog geen bloed vergoten.
In de tweede plaats is er nog geen besluit van de Veiligheidsraad dat tot het gebruik
van geweld, anders dan ter eerbiediging van het embargo tegen Irak, machtigt; en
voor dat doel zijn niet in de eerste plaats grondtroepen nodig.
De grondtroepen die Amerika nu in Saoedi-Arabië heeft staan, zijn er om een

aanval van Irak op Saoedi-Arabië te voorkomen (dat doel lijkt vrijwel bereikt) en
eventueel om Irak te dwingen zich uit het geannexeerde Koeweit terug te trekken.
En wie weet hebben de Amerikanen nog wel verdere doelen in het achterhoofd. Hun
troepen staan in elk geval, anders dan in Korea, niet (nog niet?) onder de vlag van
de VN. Een ander verschil is dat het verband tussen de veiligheid van West-Europa
en de toestand in het Midden-Oosten niet zo onmiddellijk is als het verband met de
oorlog in Korea in 1950 was. Intussen immers is de Sovjet-Unie van vijand vriend
geworden. Althans:
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West-Europa ducht nu geen aanval meer van de Sovjet-Unie. De behoefte aan een
Amerikaanse aanwezigheid in Europa is navenant minder, evenals de behoefte daar
een prijs, in de vorm van troepen in Korea of Saoedi-Arabië, voor te betalen.
Niettemin blijft de anomalie bestaan dat Europa veel afhankelijker is van de olie

uit het Midden-Oosten dan Amerika (wat dat betreft wordt Europa meer door Irak
bedreigd dan destijds door Noord-Korea), terwijl Amerika troepen naar het
Midden-Oosten stuurt en Europa niet. Rekenmaar dat deze anomalie uitgebreid punt
is in de Amerikaanse politieke discussie. Of nee, het is helemaal geen punt: iedereen
is het erover eens dat dat niet geduld kan worden.
Ook zijn er proportioneel waarschijnlijk niet veel minder Europese dan

Amerikaanse gijzelaars in Irak. Ook wat dat betreft is Saddam Hussein geen groter
gevaar voor de Amerikanen dan voor de Europeanen, terwijl de eventuele bevrijding
van de gijzelaars, hoe ook tot stand gebracht, vooral resultaat van Amerikaanse
inspanningen zal zijn.
De laatste weken, sinds de overval van Irak op Koeweit, hebben getoond dat het

einde van de Koude Oorlog de wereld niet veiliger heeft gemaakt; dat er, met andere
woorden, nog behoefte is aan een wereldorde. Zij hebben ook getoond dat de
Verenigde Staten voorlopig de enige mogendheid zijn die bereid en in staat is op te
treden tegen landen die willen profiteren van de afwezigheid van enige orde.
Om die mogendheid heen, en met de zegen van de Verenigde Naties, zou een

instrument kunnen ontstaan dat een begin van wereldorde zou kunnen afdwingen.
Als we Gorbatsjov mogen geloven, zou hij zo'n ontwikkeling op z'n minst niet
tegenwerken. De kern van dat instrument is al aanwezig in de NAVO, met haar
commandostructuur, politieke begeleiding en veertigjarige ervaring. Het zou dwaas
zijn niet van die kern gebruik te maken, nu het doel waarvoor de NAVOwerd opgericht,
de veiligheid in Europa, vrijwel is bereikt. Het zou flauw zijn zich te verschuilen
achter de letter van het Noordatlantisch verdrag, dat het werkingsgebied nauwkeurig
omschrijft, om niets te doen en de Amerikanen alleen te laten doormodderen.
Als we vinden dat de Amerikanen nog een onmisbare taak in
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de wereld te vervullen hebben of althans een taak die niet iemand anders wil of kan
vervullen - en zelfs de PvdA huivert tegenwoordig weer bij de gedachte dat zij Europa
helemaal zouden verlaten - dan zullen we daar een prijs voor moeten betalen, een
prijs die hoger is naarmate hun schuldenlast zwaarder is. Anders zouden wel eens
kansen verkeken kunnen worden die veel verder strekken dan het tot de orde roepen
van Saddam Hussein - hoe belangrijk dat op zichzelf ook is.
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De volkswil buiten de grenzen
18 december 1990

‘Zelfs democraten van formaat stellen vast dat het buitenlands beleid een te
ingewikkeld vraagstuk is om onderworpen te kunnen zijn aan democratische controle’,
schreef Koen Koch in de Volkskrant van 1 december, op een ogenblik dus dat de
Tweede Kamer zich nog druk bezighield met de gijzelaars in Irak, terwijl minister
Van den Broek geheime diplomatie bedreef.
Geheellos van de vraag wie een gelukkiger hand in deze zaak heeft gehad - die

vraag zal nooit beantwoord worden omdat SaddamHussein alle gijzelaars plotseling,
om andere redenen dan Nederlandse druk en argumenten, heeft vrijgelaten - kan
worden vastgesteld dat ingewikkeldheid van dematerie niet een overtuigend argument
is om de buitenlandse politiek aan minder stringente democratische controle te
onderwerpen dan binnenlandse politiek.
Immers, ook de binnenlandse politiek kan flink ingewikkeld zijn. Is buitenlandse

politiek werkelijk ‘zoveel moeilijker dan sociaal-economisch beleid of
begrotingstechnische vraagstukken, waar de gewone kiezer danwèl competent genoeg
zou zijn om een oordeel over te vellen?’, vraagt Koch terecht.
Maar er is een ander, en beter, argument dan de ingewikkeldheid, en dat argument

ligt in een wezenlijk verschil tussen binnen- en buitenlands beleid: het eerste komt
tot stand en wordt uitgevoerd binnen één rechtsgebied, de nationale staat, terwijl
totstandkoming en uitvoering van het buitenlands beleid mede afhangen van factoren
en omstandigheden die zich grotendeels aan de invloed, en helemaal aan de
rechtsmacht, van de nationale overheid onttrekken.
Bij de totstandkoming van het binnenlands beleid ontmoet de overheid de

volksvertegenwoordiging als gelijkwaardigemacht. Het beleid ontstaat daar in dialoog
met, en onder voortdurende
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controle van, de volksvertegenwoordiging - een controle die, in het uiterste geval,
kan uitlopen op aftreden van het kabinet.
In het buitenlands beleid daarentegen ontmoet de overheid een andere overheid,

die zich van het Nederlandse parlement niets hoeft aan te trekken. De overheid handelt
daar bovendien niet alleen namens zichzelf, maar namens de hele natie. Dat betekent
dat zij voor haar onderhandelingen met het buitenland een zekere mate van
handelingsvrijheid dient te hebben, waarmee een voortdurende controle door de eigen
volksvertegenwoordiging in strijd zou zijn.
Dat wil niet zeggen dat de overheid zelfstandig haar buitenlands beleid dient vast

te stellen, zonder zich iets aan de volkswil, zoals belichaamd in de
volksvertegenwoordiging, gelegen te laten liggen. Integendeel. In het buitenlands
beleid is het in laatste aanleg te doen om bestaan en welzijn van de natie. Alle andere
zaken zijn een afgeleide daarvan of dienen tot middel daartoe. Zou de natie zelf geen
zeggenschap mogen hebben in de bepaling van dat beleid?
In beginsel dient die zeggenschap dus niet anders te zijn dan zij ten aanzien van

het binnenlands beleid is. Maar in de praktijk behoort er verschil te zijn. Immers,
internationale onderhandelingen zijn doorgaans vertrouwelijk, en een partner die dan
voortdurend door zijn eigen volksvertegenwoordiging ter verantwoording wordt
geroepen, schakelt zichzelf uit als serieuze, berekenbare partner.
Bovendien, naarmate de volksvertegenwoordiging meer gebruik maakt van haar

zeggenschap over buitenlands beleid, wordt de marge voor het geven en nemen, dat
het wezen is van elke onderhandeling, smaller. Het totale resultaat zou dan, juist
omdat ook de marge voor het nemen geringer was, wel eens ongunstiger kunnen
uitvallen dan bij bredere marges.
De burger, sprekend door de volksvertegenwoordiging, dient dus, in zijn eigen

belang, de overheid een ruime marge van vertrouwen te geven dat zij, in het verkeer
met andere mogendheden, die per definitie aan onze controle ontsnappen, voor de
belangen van de natie - welke die ook mogen zijn - zal opkomen, dat wil zeggen:
een aanvaardbare uitkomst van geven en nemen zal proberen te bereiken.
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Natuurlijk: wanneer de volksvertegenwoordiging de indruk krijgt dat de overheid
die marge misbruikt of overschrijdt, moet zij steeds de gelegenheid hebben haar ter
verantwoording te roepen - hetzij in openlijk, hetzij in vertrouwelijk beraad. Dat kan
zelfs voor de overheid van voordeel zijn: zij kan dan tegenover de buitenlandse
onderhandelingspartner aanvoeren dat zij zich binnenslands in een dwangpositie
bevindt, die haar verbiedt de concessies te doen die die partner vraagt.
De bepaling van het buitenlands beleid mag dus zeker niet in een binnenlands

luchtledig geschieden, en bij de uitvoering ervan moet de overheid voortdurend
voeling houden met het achterland. Dat is niet alleen een gebod van de democratie,
maar ook (alweer) van eigenbelang: het publiek raakt dan vertrouwd met de
eigenaardigheden van de internationale politiek en, meer in het bijzonder, met de
specifieke positie van het eigen land terzake.
Ja, naarmate het publiek meer vertrouwd is met deze zaken, zal het doorgaans

meer geneigd zijn begrip te hebben voor de noodzaak om, inzake van buitenlands
beleid, de overheid een ruimere marge te geven; zal het ook minder in de illusie
verkeren dat buitenlandse politiek niet meer is dan binnenlandse politiek die over de
grenzen wordt gevoerd en dus aan dezelfde normen onderworpen is als in het
binnenland gelden.
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Nederlander, socialist en gaullist?
31 mei 1991

In zijn pogingen het ideaal van de Europese eenheid te verzoenen met zijn
veiligheidsbehoeften, die eisen dat de band met de Verenigde Staten niet verbroken
wordt, bewandelt Nederland, zo betoogt Paul Scheffer in een artikel in de krant van
28 mei, ‘twee wegen tegelijk’: de weg van de macht en de weg van de rechtsorde.
Twee wegen tegelijk bewandelen: dat is niet gemakkelijk, zo het niet onmogelijk

is. ‘De taal van de macht en die van het recht lopen nu eenmaal uiteen.’ Niet alleen
is het, op z'n minst, niet gemakkelijk beide te verzoenen; de poging ertoe leidt ook
tot allerlei onduidelijkheden - althans bij degenen die naar de acrobatiek kijken.
Duidelijkheid is dus gewenst. De een zal daarom zeggen: kies voor veiligheid met

Amerika boven Europese integratie (dat was de teneur van een ‘discussicstuk’ dat
Nederland eind maart aan zijn Europese partners stuurde). De ander zal de voorkeur
geven aan Europese integratie - ook op defensiegebied -, met het argument dat de
militaire betrokkenheid van Amerika met Europa sowieso minder zal worden.
Dat laatste is het standpunt van Scheffer, met dien verstande dat hij niet erg gelooft

in de mogelijkheid dat Europa werkelijk ooit een zal worden. We mogen al blij zijn
met ‘het simpele feit van samenwerking, overleg, compromisvorming’. ‘Dan gaat
het niet meer om optimale zekerheden, maar om een beperking van de risico's. Dan
is de “keuze” niet tussen Frans en Amerikaans leiderschap, maar tussen een verdeeld
en een in beperkte zin samenwerkend Europa.’
Wat dat betreft, is Scheffer kennelijk een voorstander van de gaullistische en

daarom door iedere rechtgeaarde Nederlander verworpen conceptie van een ‘Europa
der staten’. En evenals bij
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De Gaulle (die hij overigens niet noemt) is bij Scheffer het uitgangspunt van zijn
scepsis ten aanzien van Europese integratie de erkenning dat ‘wantrouwen tussen de
naties de natuurstaat’ is. ‘We mogen blij zijn met alles wat zich daarboven - boven
dat wantrouwen - verheft.’
Het is een voor Nederlandse oren cynische uitspraak, en Scheffer schrikt er zelf

dan ook een beetje van, want hij haast zich te zeggen: ‘Dat is overdreven minimaal
geformuleerd.’ Integendeel, Scheffers stelling gaat nog niet ver genoeg: wantrouwen
tussen naties is niet alleen de natuurstaat, het is zelfs de reden van bestaan voor een
natie.
Immers, als alle naties elkaar zouden vertrouwen, zouden ze al lang één zijn. Het

niet gelijk aan de andere willen zijn - waarin al de kiem van wantrouwen verborgen
ligt - is de reden van bestaan, de reden van de afzonderlijkheid van iedere natie. In
werkelijkheid houden volken niet van elkaar.
Zeker, individuen in de ene natie houden wel eens van individuen in een andere

natie of zelfs van een andere natie in haar totaliteit, maar we hebben het niet over
individuen, maar over collectiviteiten, wat heel iets anders is. De uitzondering is dat
naties wel eens houden van verre naties, maar dan is het wat een Duitser eens genoemd
heeft: Fernliebe aus Nachbarhass.
Ookmarxistische pogingen tot oplossing van het nationaliteitenprobleem - pogingen

in welker succes ook vele niet-marxisten lange tijd geloofd hebben - zijn mislukt, ja
lijken in de Sovjet-Unie en Joegoslavië de tegenstellingen tussen de betrokken naties
alleen maar te hebben verhevigd.
Misschien dat de minder ambitieuze, minder gewelddadige opzet van de

Westeuropese integratie meer succes zal hebben, maar laten we niet vergeten dat aan
de wortel van die poging wantrouwen lag: wantrouwen jegens Duitsland, dat de
anderen juist door integratie wilden binden. Dit motief steekt nog altijd zo nu en dan
zijn kop op, en niet alleen in Frankrijk. Zal dit oermotief zich nog eens wreken?
In elk geval lijken er grenzen aan de Europese integratie te zijn, en alleen al om

die reden dient dit ‘wereldvreemde ideaal dat onze diplomatie tot norm heeft verheven’
(Paul Scheffer) geen voorrang boven veiligheid te krijgen.
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Overigens is ‘onze diplomatie’ minder wereldvreemd dan Scheffer doet voorkomen,
want zij heeft, zo meldde Rob Meines in de krant van 29 mei, haar verzet tegen een
opwaardering van de Europese Raad - een orgaan dat niet in de integratiefilosofie
past - opgegeven, onder handhaving van de prioriteit van de Navo in de veiligheids-
en defensiediscussie in Europa. Dus opnieuw: veiligheid voor integratie.
Daarmee is een eind gekomen aan het bewandelen van twee wegen en heeft, naar

wemogen hopen, het Nederlandse standpuntaan duidelijkheid gewonnen.Wat echter
nog niet duidelijk is, is hoe Scheffer, die medewerker aan deWiardi Beckmanstichting
en dus sociaal-democraat is, zijn stelling dat ‘wantrouwen tussen de naties de
natuurstaat is’, verzoent met zijn sociaal-democratische ideologie, die immers, als
zij tenminste nog iets van haar socialistische idealen heeft overgehouden, moet
geloven in de goedheid van de mens als natuurstaat, met als gevolg vriendschap en
vertrouwen tussen de naties.
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Nederland en de revolutie
10 september 1991

Riga, hoofdstad van Letland, gold tussen de twee wereldoorlogen als luisterpost, van
waaruit de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie waargenomen werden. De Verenigde
Staten, die pas in 1933 diplomatieke betrekkingen met Moskou zouden aangaan,
stuurden er hun beste jonge diplomaten naar toe. Eén hunner was George Kennan,
de latere auctor intellectualis van de politiek van containment, die bijna een halve
eeuw lang het - succesrijke! - beleid van hetWesten tegenover het Oosten zou worden.
Ook Nederland had in die jaren geen diplomatieke betrekkingen met de

Sovjet-Unie. Maar het had blijkbaar ook geen behoefte aan een luisterpost in het
randgebied. Onze gezant in Denemarken deed tevens de Baltische landen. Pas in
1939 vond de Nederlandse regering het nodig daar direct vertegenwoordigd te zijn.
Zij stuurde een gezant naar Riga, die ook Estland en Litouwen onder zich had. Lang
heeft Den Haag niet van zijn rapportage kunnen profiteren, want in 1940 annexeerde
de Sovjet-Unie die drie landen.
Nu zij, na vijftig jaar, hun onafhankelijkheid hebben herwonnen, wil minister Van

den Broek de draad van vóór 1939 weer opnemen: de diplomatieke betrekkingen
met die drie landen te laten verzorgen door één of meer van onze Scandinavische
ambassades. Inderdaad is Riga, nu Nederland een ambassade in Moskou heeft, geen
luisterpost meer. Maar het argument dat Van den Broek bezigt, luidt: geen geld.
Daartegen nu is vorige week in de Tweede Kamer kamerbreed verzet aangetekend:

Nederland moest zich direct in de Baltische landen vertegenwoordigen, liefst door
drie ambassadeurs. Waar het geld vandaan moest komen - dat was niet de zorg van
de Kamer; dat probleempje moest de minister zelf maar oplossen. Begrijpelijk dat
Van den Broek niet veel boodschap aan zo'n aanbeveling had.
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Was dit niet een mooie gelegenheid voor de Kamer geweest om zelf een paar
prioriteiten te suggereren, bijvoorbeeld: laten we een paar van onze ambassades in
Afrika opheffen en, daarvoor in de plaats, die gewenste ambassade(s) in de Baltische
landen vestigen? Per slot van rekening heeft Nederlandmeer gemeenmet de Baltische
landen dan met, zeg, Burkina Faso of Mozambique.
Maar ja, dan zou de Kamer de heilige koe van de ontwikkelingssamenwerking

(want die ambassades in die Afrikaanse landen vinden daar hun enige bestaansreden
in) moeten aanpakken, en dat doet de Kamer liever niet. Nog nooit heeft zij
gedebatteerd over de vraag of ontwikkelingssamenwerking geïntegreerd deel is van
het buitenlands beleid en, zo ja, hoe zich dat dan als zodanig moet manifesteren. Zij
heeft steeds toegelaten dat - in één ministerie en in één memorie van toelichting! -
twee soorten beleid werden gevoerd of verdedigd, die vaak niets met elkaar te maken
leken te hebben, zo zij al niet tegenstrijdig aan elkaar waren.
Vorige week zou ook een mooie gelegenheid voor de Kamer zijn geweest om niet

alleen Van den Broek te kapittelen over zijn soms langzame reacties op de
revolutionaire ontwikkelingen van de laatste weken - waarvoor hij het boetekleed
aantrok - maar ook eens na te gaan wat die revolutionaire ontwikkeling voor
Nederland en zijn buitenlands beleid betekenen. Nu, met de Sovjet-Unie als centraal
geleide supermogendheid, ook het gevaar van een grote, gecoördineerde aanval uit
het Oosten is verdwenen, wat is de rol van de NAVO geworden? Als zij nog een reden
van bestaan heeft, dan toch zeker een heel andere dan zij sinds 1949 had. Geen woord
hierover in de Kamer.
De Europese Gemeenschap, die andere pijler van Nederlands buitenlands beleid,

ondervindt - eveneens als gevolg van die revolutionaire ontwikkelingen - steeds meer
de kracht van middelpuntvliedende krachten. Anders gezegd: Frankrijk en Duitsland,
zonder wier eenheid geen Europese eenheid mogelijk is, reageren verschillend op
die ontwikkelingen. Wat is de plaats van Nederland in die breder wordende kloof?
Geen woord.
Moet Nederland, met Frankrijk, vrezen voor een hegemoniale positie van Duitsland

in het nieuwe Europa en daarom
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ernaar streven van de Gemeenschap een gesloten fort te maken, waarin Duitsland
nog enigszins gebonden is? Of moet het, met Duitsland (maar deels om andere
redenen), uitbreiding van de Gemeenschap wensen, teneinde de chaos in het oostelijk
deel, zo niet te voorkomen, dan toch enigszins in te tomen? Dàt zijn sommige van
de vragen waarvoor wij staan.
Het is begrijpelijk dat minister Van den Broek, die als voorzitter van de Europese

Gemeenschap op het ogenblik andere dingen aan zijn hoofd heeft en in die functie
toch al een zekere terughoudendheid moet betrachten, daar nauwelijks toe komt (als
hij überhaupt al geneigd is tot reflectie over zaken die het dagelijkse handwerk te
buiten gaan). We moeten hem er daarom tot 1 januari (wanneer het voorzitterschap
afloopt) niet te hard over vallen dat hij niet het initiatief neemt voor zo'n discussie.
Maar zou het initiatief daartoe dan niet uit de Kamer kunnen komen? Zou niet,

om te beginnen, een kleine groep Kamerleden informeel bijeen kunnen komen om,
los van partijbindingen, te discuteren over Nederlands toekomst in een veranderd
Europa, zodat ze over een halfjaar, goed voorbereid en niet noodzakelijkerwijs
eenstemmig, de minister een openbare discussie daarover kunnen ontlokken? Ik denk
aan mensen als Wöltgens en Van Traa (PvdA), De Hoop Scheffer (CDA), Bolkestein
(VVD) en Van Mierlo (D66).
Die keuze is niet gebaseerd op hun positie binnen partij of fractie, maar op hun

intellectuele gaven en kennis van zaken. Ik weet wel dat het één niet altijd te scheiden
is van het andere en dat ook sommigen van de genoemde Kamerleden - vooral die
van de PvdA - op het ogenblik wel andere dingen aan het hoofd hebben, maar in
beginsel moeten zelfs politici van verschillende partijen over zaken van landsbelang
kunnen discuteren zonder de - in de openbaarheid altijd bestaande - behoefte elkaar
vliegen af te vangen.
Nederland is misschien te klein voor wat in grotere landen wel genoemd wordt de

Grand Debate, de eens in de zoveel decennia nodige nationale gedachtenwisseling
over 's lands toekomst. Niettemin bestaat Nederland en heeft het, klein als het is (niet
zó klein overigens), belangen en inzichten te verdedigen. Het debat hoeft niet groots
te zijn. Als er maar een debat is.
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Ondenkbaarheden en absurditeiten
26 november 1991

Eén van de weinige taboes van onze naoorlogse samenleving die nog overeind staan,
betreft de ontwikkelingssamenwerking (een eufemisme, dat op zichzelf al een niet
bestaande toestand van gelijkheid tussen rijk en arm wil suggereren). Maar ook dit
taboe is onder vuur gekomen, getuige het onthullende, paginalange artikel van Eppink
en Van Straaten in onze krant van 16 november getiteld: ‘Ongecontroleerd hobbyisme
kenmerkt ontwikkelingshulp’ (hier geen eufemisme!).
Een goed ogenblik om eens na te gaan wat eigenlijk de beginselen zijn van de

ontwikkelingssamenwerking, die in de loop van de jaren een eigen leven is gaan
leiden, met de talloze belangenorganisaties die dat eigen leven versterken en
verlengen.Minister Pronks nota Een wereld van verschil, die hij ruim een jaar geleden
de Tweede Kamer heeft aangeboden, biedt daar de mogelijkheid toe.
Het is niet gemakkelijk die beginselen op te graven uit een nota van bijna

vierhonderd pagina's (hoeveel Kamerleden zullen de moeite hebben genomen haar
helemaal te lezen?), maar het lukt wel, en het resultaat loont de moeite. Het is nu
zaak a) te bekijken of die beginselen (nog) geldig zijn; en, zo ja, b) het beleid aan
die beginselen te toetsen.
Ontwikkelingssamenwerking voltrekt zich niet in een vacuüm. Zij moet rekening

houden met wat er in de wereld gebeurt. Welnu, er is de laatste jaren het een en ander
in de wereld gebeurd. De Koude Oorlog tussen de Eerste en de Tweede Wereld is
geëindigd met de nederlaag, ja de verdwijning, van de laatste.
Het is de vraag of de Eerste Wereld, die haar eenheid te danken had aan haar

antagonisme tot de Tweede, als eenheid zal blijven bestaan, nu de Tweede Wereld
is verdwenen. Maar dat
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is een vraag waarmee we ons hier niet willen bezighouden. Hier zijn de gevolgen
voor de Derde Wereld aan de orde.
Die Derde Wereld is natuurlijk een verzamelnaam, die talloze interne

tegenstellingen toedekt. De Derde Wereld heeft als zodanig nooit bestaan, is althans
nooit een eenheid geweest. Ze was op z'n hoogst een eenheid in haar antagonisme
tegen de Eerste Wereld en in haar pogingen de Eerste en de Tweede Wereld tegen
elkaar uit te spelen. Die laatste mogelijkheid heeft zij niet meer.
Pronk sluit de ogen voor de veranderde werkelijkheid niet: ‘Het einde van de

Tweede Wereld luidt ook het einde van de Derde Wereld in’, en vooruitlopend op
ook het einde van de Eerste Wereld, zegt hij: ‘Het verdwijnen van de Eerste, Tweede
en Derde Wereld biedt een unieke kans op het éénmaken van de wereld, op het
verkrijgen van één wereld in plaats van drie of zelfs meer.’
We kunnen wel zeggen dat dit de nieuwe rechtvaardiging is van de

ontwikkelingssamenwerking, een radicaal andere rechtvaardiging dan hij achttien
jaar geleden aan zijn beleid gaf, toen hij een ‘polariserend beleid van de
ontwikkelingslanden’ ‘juist en rechtvaardig’ noemde (rede van 22 januari 1974).
Wat kunnen we nu van die nieuwe rechtvaardiging zeggen? Het zou flauw zijn te

volstaan met het uiten van scepsis over de verwezenlijkbaarheid van het ideaal van
één wereld, ‘een wereld waarin geen grote, ongerechtvaardigde ongelijkheid bestaat’,
maar daarom is die scepsis op zichzelf nog niet ongerechtvaardigd.
Is het werkelijk realistisch te streven naar een globale gelijkheid tussen,

bijvoorbeeld, Nederland en Mali of zelfs India? Is het realistisch te verwachten dat
de kiezers in de Eerste Wereld ooit bereid zullen zijn tot de enorme
inkomensoverdrachten die daartoe nodig zouden zijn? Als de Westduitsers nu al
morren over de inkomensoverdrachten die nodig zijn om de Oostduitsers op hun
niveau te brengen, mogen we dan verwachten dat wij wèl de nodige solidariteit ten
opzichte van Afrikanen en Aziaten zullen opbrengen?
Nee, dan is Pronk realistischer wanneer hij zegt dat ‘armoedebestrijding het

hoofddoel van de Nederlandse ontwikkelings-
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samenwerking is’. Daar kan iedereen het mee eens zijn, mits we maar beseffen dat
armoedebestrijding iets heel anders is dan ontwikkeling (als woorden tenminste nog
iets betekenen!).
Maar terug naar het verheven doel van die ene wereld. Pronk zegt dat op nationale

schaal de ervaring is opgedaan dat grote, ongerechtvaardigde ongelijkheden kunnen
verdwijnen, gemeenschappelijke problemen gezamenlijk, en niet apart, kunnen
worden aangevat en samenwerking en integratie het kunnen winnen van conflict en
fragmentatie. En dan concludeert hij: ‘Er is geen reden aan te nemen dat op mondiale
schaal de ervaring geheel anders zal zijn.’
Dat is nu juist de grote vraag. Is het geoorloofd die lijn van een nationale

ontwikkeling naar het internationale door te trekken? Is die integratie op nationale
schaal waarvan Pronk spreekt, niet juist mogelijk geworden doordat de natie hetzij
al één was; hetzij, zich bedreigd voelend door een ander, zich wilde consolideren?
En voor zover er sprake is van internationale integratie, is die niet eveneens slechts
bereikt onder de prikkel van een externe bedreiging?
Als dit laatste waar is, dan is Pronks ideaal van de ene wereld niet alleen

onhaalbaar, maar ook in zichzelf een ondenkbaarheid. Immers, waar is - na de door
Pronk zelf gepostuleerde verdwijning van de Eerste, Tweede en Derde Wereld - de
externe bedreiging overgebleven die de prikkel moet vormen voor de integratie van
die ene wereld? Carry van Bruggen zei het al in 1918: ‘Een “bond” zonder
“tegen-bond”, zonder weerstrevend contrast, een unicum in de totaliteit, is alreeds
een ondenkbaarheid.’
Pronk zou er goed aan doen de ontwikkelingssamenwerking los te maken van dit

hoge plan van de abstractie en haar terug te brengen tot wat hijzelf haar ‘hoofddoel’
noemde: de armoedebestrijding. Maar op geen van beide niveaus ontkomen wij aan
de absurditeit van de toestand dat Nederland aan ontwikkelingssamenwerking ruim
zes miljard gulden en aan geheel Oost-Europa, inclusief de Sovjet-Unie en de
Baltische landen, tweehonderd miljoen uitgeeft.
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Eenheidsdrift is doodsdrift
10 december 1991

Wie Carry van Bruggen citeert, kan bij mij een potje breken, en wanneer een politicus
dat doet, ben ik bijna geneigd bij de volgende verkiezingen op hem te gaan stemmen.
Welnu, de liberaal Bolkestein heeft, in een rede die hij onlangs te Maastricht heeft
gehouden, een uitspraak van Carry van Bruggen gebruikt ter versterking van zijn
bewijsvoering.
Weliswaar noemt hij haar Carrie, in plaats van Carry - wat even de vraag doet

rijzen hoe goed hij het werk van deze filosofe, die bijna zestig jaar geleden overleed,
werkelijk kent - maar het is hier te doen om het citaat, dat de redactie blijkbaar zo
belangrijk vond dat zij het voor de kop boven de samenvatting van Bolkesteins rede
in de krant gebruikte.
Het luidt: ‘Distinctiedrift is levensdrift, eenheidsdrift is doodsdrift.’ Ik zou me

kunnen voorstellen dat sommige lezers, die Carry van Bruggens werk niet kennen,
daar een beetje van zijn geschrokken; in elk geval niet dadelijk het verband hebben
begrepenmet het beleid dat Nederland ten opzichte van het Europese eenheidsstreven
moet volgen - want dat was het onderwerp van Bolkesteins rede.
Laat mij daarom, ter verduidelijking, de relevante passages uit Prometheus (1919)

en De grondgedachte van ‘Prometheus’ (1924) citeren, waarin Carry van Bruggen
deze stelling adstrueert. (Mijn citaten zijn wel woordelijk, maar ontdaan van de
woordenballast die nogal kenmerkend is voor de schrijfster, misschien ook voor de
tijd waarin zij schreef.)
‘Distinctie, anders dan anderen te zijn, is de voorwaarde van ons zelfbehoud,

daarom streven we naar distinctie.’ Maar ‘talloos zijn (ook) de uitingen in de mens
van het verlangen naar de Eenheid: de liefde van de mens tot de mensen, het gevoel
van broederschap, dat verschillen haat, waarin de persoonlijkheid zich één met allen
voelt.’
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‘Daar de zucht naar distinctie een onmiddellijk uitvloeisel is van onze zucht naar
zelfbehoud, zo volgt hieruit volkomen logisch dat alle eenheidsverlangen tegen ons
eigen persoonlijk leven is gericht, een vermindering van onze bestaansmogelijkheid,
een eigenhandig ondergraven van de grond waarop wij staan. Eenheidsverlangen is
doodsverlangen.’
En hier citeert zij Goethe: ‘Wenn du, in immer eigenstem Gefühl, umfassest eine

Welt, dann stirbt der Mensch.’ Ook zegt zij: ‘Opgaan (in een groter geheel) is
tegelijkertijd ondergaan’ en wijst zij op de tweeledigheid van het woord opheffen:
het ‘beduidt veredelen, verheffen, schoner en groter maken; het beduidt tegelijkertijd
vernietigen, doen verdwijnen, doden. Wie iets opheft, naar de eenheid, vernietigt het
inderdaad als afzonderlijkheid.’
Tot zover de levens- en de doodsdrift van de enkeling. Hoe staat het nu met de

collectiviteit? ‘Van het ogenblik af dat het individu opgaat (ondergaat) in een
collectiviteit, vervangt deze de persoonlijkheid, die ze voortaan vertegenwoordigt.
Aldus zelf tot “individu” geworden, zal de collectiviteit zich van andere collectiviteiten
willen (moeten) onderscheiden, teneinde te blijven bestaan.’
Wat is nu het verband met het Europese eenheidsstreven? Welnu, voor zover de

Nederlandse collectiviteit bereid is op te gaan (onder te gaan) in ‘Europa’, wordt zij,
in bruggeniaanse termen, beheerst door een doodsdrift. Voor zover zij afzonderlijk
wil blijven, zich van anderen wil blijven onderscheiden (distingeren), zichzelf wil
behouden, wordt zij beheerst door een levensdrift.
Nu wijst Bolkestein die doodsdrift af waar het de culturele eenheid van Europa

betreft. Daar behoort het gebod van ‘een zo groot mogelijke culturele diversiteit’ te
gelden, dus de levensdrift te prevaleren. Mogen we daaruit a contrario opmaken dat
hij, wat de economische eenheid betreft, wèl instemt met de doodsdrift - evenzeer
als wat de militaire eenheid betreft, maar dan onder de aegis niet van Europa, maar
van de NAVO?
Hoe dit ook zij - het is duidelijk dat Bolkestein de doodsdrift, althans wat de

culturele diversiteit betreft, als iets negatiefs ziet. Carry van Bruggen constateert
echter: ‘Dit streven naar
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Eenheid wordenmensen als “streven naar het Hogere”, het streven naar de Distinctie
daarentegen als “streven naar het lagere” gewaar.’ Het wordt over 't algemeen mooi
geacht zich op te offeren voor een zaak.
Let wel: Carry van Bruggen trekt zelf geen partij voor het ene of het andere

(bijvoorbeeld voor het ‘hogere’ en tegen het ‘lagere’); zij constateert slechts dat beide
driften in de mens aanwezig zijn. Bolkestein daarentegen trekt, op z'n minst op één
gebied (de cultuur), partij voor de distinctie, het zelfbehoud, en riskeert daarmee het
verwijt voor het ‘lagere’ te kiezen. Wat, als hij dat bewust zou doen, van moed zou
getuigen.
Maar los van de vraag of hij hier moed toont, hij heeft hier ook gelijk.
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Hoe meer staten, des te meer conflicten
20 december 1991

Wat interessant is aan het besluit van de landen van de Europese Gemeenschap om
Slovenië en Kroatië, zij het op termijn en onder zekere voorwaarden, te erkennen is
niet zozeer dit besluit zelf - want daar zou het vroeg of laat toch van gekomen zijn
- als wel het feit dat het onder sterke Duitse druk tot stand is gekomen. Als het aan
de meeste anderen gelegen had, zou het niet zo gauw zijn gebeurd.
Tot dusver had Duitsland zich op het gebied van de buitenlandse politiek vrij

terughoudend gedragen - terughoudender dan van een land van zijn economisch en
demografisch gewicht verwacht kon worden. Liever sloot het zich bij de initiatieven
van anderen aan of deed het - denk aan de Golfoorlog - helemaal niets. Vergeleken
met Frankrijks Alleingänge, bijvoorbeeld, was het een modelleerling in de Europese
klas.
Natuurlijk had die Duitse terughoudendheid historische oorzaken. Maar bijna een

halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog heeft Duitsland zich nu toch van die
hypotheek bevrijd. Wat dat betreft, kan gezegd worden dat het een normaal land is
geworden. Het einde van de Duitse deling, die ook maakte dat het land aan anderen
schatplichtig was, heeft dit proces natuurlijk sterk bevorderd. Dit nu is de werkelijke
betekenis van het besluit van 16 december. Ditmaal zijn het de anderen die gezwicht
zijn voor Duitsland. Dat ze dit, gewend als ze waren aan Duitse meegaandheid, niet
prettig vonden spreekt vanzelf. Het geklaag over Duitse ‘drammerigheid’ was dan
ook niet van de lucht. Tja, Franse of Engelse drammerigheid was hun sinds lang
vertrouwd. Aan het Duitse equivalent moeten ze nog wennen.
Overigens stonden zij in de zaak zelf niet erg sterk. Het meningsverschil tussen

Duitsland en de anderen (minus Denemarken en België, want die stonden al vroeg
aan Duitse kant) betrof
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eerder de tactiek die in de kwestie van de erkenning van Slovenië en Kroatië gevolgd
moest worden, dan de vraag of deze republieken het recht op zelfbeschikking hadden.
Die vraag werd door niemand ontkennend beantwoord.
Daarbij kwam dat, in deze zaak, Duitsland dichter bij het vuur zit dan de anderen

(behalve Italië, dat trouwens ook al vroeg voorstander van erkenning was, maar in
Brussel een bemiddelende rol speelde, en Griekenland). Voor hen ligt Joegoslavië
een stuk verder. Bij hen speelde de vrees voor Duitse hegemonie of de zorg dat alles
volgens de regels van het collegedictaat volkenrecht zou lopen een rol.
Een extra bron van ergernis was dat Duitsland weliswaar hoog van de toren blies,

maar weigerde deel te nemen aan enigerlei poging tot vredeshandhaving of -herstel
in Joegoslavië - om heel begrijpelijke redenen overigens, want hier was het verleden
nog niet vergeten, allerminst door de Serviërs.
Het besluit om Slovenië en Kroatië te erkennen is, zoals gezegd, verbonden aan

bepaalde voorwaarden: betreffende democratie, bescherming van minderheden,
mensenrechten, respecteren van grenzen enz. Heel mooi natuurlijk, maar dat zijn
toch voorwaarden van welker vervulling toch eerder het aanknopen van diplomatieke
betrekkingen dan de erkenning van het zelfstandig bestaan van een staat afhankelijk
pleegt te worden gemaakt? Die laatste erkenning is immers een puur feitelijke
constatering en heeft niets met instemming met het regime in die staat te maken.
In het besluit wordt overigens niet gesproken van Slovenië en Kroatië. Er wordt

gezegd dat de onafhankelijkheid van alle Joegoslavische republieken wordt erkend
die aan genoemde voorwaarden voldoen.Welnu, als de criteria die in die voorwaarden
besloten liggen, worden gehanteerd, komt Servië alvast niet in aanmerking voor
erkenning, want dat oefent sinds jaar en dag een schrikbewind uit in Kosovo, dat
voor negentig procent door Albanezen wordt bevolkt. Maar ik moet het nog zien
gebeuren dat Europa Servië niet erkent.
Zal het besluit van de Europese Twaalf enige invloed uitoefenen op het

krachtenveld in Joegoslavië zelf? Daar ging de discussie in de middag, avond en
nacht van 16 op 17 december
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grotendeels over. Zal het Servië tot rede terugbrengen of juist aanmoedigen tot een
laatste krachtsinspanning, teneinde zoveel mogelijk voor Groot-Servië in te palmen,
ten koste van de andere republieken?
Niemand kan daar met stelligheid uitspraken over doen, maar zeker lijkt wel dat,

nu Joegoslavië uiteenvalt, de brandhaard zich verplaatsen zal naar
Bosnië-Herzegovina. Deze republiek immers heeft niet, zoals Kroatië of Servië,
minderheden; zij bestaat alleen maar uit minderheden. Noch Kroatië noch Servië
zal lijdelijk willen toezien dat hun volksgenoten daar door wie dan ook vervolgd
worden. Recept voor een permanente oorlog.
De huiver republieken te erkennen die hun zelfstandigheid hebben uitgeroepen,

is dus begrijpelijk. Hoe meer zelfstandige staten immers, des te meer potentiële
conflicten. Niet alleen in Joegoslavië. In de weldra voormalige Sovjet-Unie herhaalt
zich dit patroon, met het bijkomende gevaar van kernwapens (die echter ook weer
afschrikwekkend kunnen werken, zoals we tussen 1945 en 1989 gezien hebben).
Hier zijn het de Verenigde Staten die proberen nog enige orde in de dreigende

chaos te bewaren. Maar hun mogelijkheden daartoe zijn even beperkt als die van
Europa in Joegoslavië. We hebben met het laatste dekolonisatieproces te maken, en
dat zo'n proces onstuitbaar is, hebben, ieder op zijn beurt en zijn manier, Engeland,
Frankrijk, Nederland, België, Portugal en de Verenigde Staten ervaren.
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Onze cultuur weerspiegeld
12 mei 1992

Horst Teltschik, die tot vorig jaar bondskanselier Kohls rechterhand was voor
buitenlandse politiek en als zodanig een groot aandeel heeft gehad in de
onderhandelingenmet Gorbatsjov die zouden leiden tot de Duitse hereniging, schreef
onlangs inDie Zeit het volgende verhaal: ‘Peking 1987: bondskanselier Helmut Kohl
sprakmet de secretaris-generaal van de communistische partij van China, Zjao Zijang.
Beiden waren het met elkaar eens dat de politieke betrekkingen tussen de
Bondsrepubliek en de Volksrepubliek China zich gunstig ontwikkelden en verder
bevorderd moesten worden.
Als uitdrukking van zijn goede wil zegde Zjao Zijang de bondskanselier toe dat

een Duitse onderneming de opdracht voor een project van 1,3 miljard mark zou
krijgen. Men kwam overeen dat jaarlijks drieduizend Chinese studenten en stagiaires
voor een jaar naar de Bondsrepubliek zouden komen.
Aan het eind van het gesprek overhandigde Helmut Kohl een lijst met namen,

waaronder die van een katholieke bisschop, die al meer dan twintig jaar gevangen
zat. De kanselier verzocht de gevangenen vrij te laten. Zjao Zijang beloofde deze
“gevallen” te onderzoeken.
Enkele weken later kwamen de gevangenen vrij. Maar de bondskanselier had noch

vóór zijn vertrek uit Bonn noch in Peking over zijn interventie gesproken. Ook na
de vrijlating van de gedetineerden heeft hij zich noch tegenover de media noch in
de Bondsdag beroemd op dit succes, hoewel het juist in het geval van de bisschop
spectaculair zou zijn geweest. Maar iedere openbare verklaring zou het succes in de
waagschaal hebben gelegd.’
Helemaal verkeerd! Zoiets doen wij in Nederland veel beter. Als ons iets in de

wereld niet bevalt, dan nemen wij een Kamer-
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brede motie van afkeuring aan en laten wij in het betrokken land - bijvoorbeeld
Indonesië - een minister die daar toch al niet bijzonder geliefd is, uitdrukking aan
onze verontwaardiging geven, en hij legt daar nog een schepje bovenop.
En wanneer blijkt dat de regering die onze boosheid heeft gewekt, niet rouwmoedig

is, ja zelfs in die interventie aanleiding ziet om de ontwikkelingsrelatie met Nederland
te verbreken, dan krijgt die minister van de Kamer op zijn kop. Hij, op zijn beurt,
vindt dit onrechtvaardig, want hij is helemaal niet ontevreden met dit resultaat: nu
pas zijn de verhoudingen tussen Nederland en dat land volwassen.
Vervolgens gaat die minister naar Washington, waar hij ook niet bijster populair

is, om daar Nederland te vertegenwoordigen in de bijeenkomst van de Groep van
Tien (rijkste landen). De minister van financiën, die eigenlijk had moeten gaan, vond
dat in Nederland belangrijker dingen te doen waren. 't Is waar: daar verkeren het
kabinet en zijn eigen partij in een permanente crisis.
Wie verbaast het nog dat op het wereldtoneel Nederland nauwelijks ernstig

genomen wordt? Maar denk niet dat dit uitsluitend het gevolg is van het toedoen van
deze of gene minister. Nee, in deze komedie weerspiegelt zich de Nederlandse
politieke cultuur. Nog voordat de Europese eenwording ons ertoe dwingt, hebben
we ons verlaagd tot een provincie.
Iedereen die Nederland in het buitenland vertegenwoordigt, draagt - hij mag

persoonlijk nog zo man van de wereld zijn - daar het kenmerk van. Onlangs liet de
Brusselse correspondent van The Economist de ministers van buitenlandse zaken
van de kleine landen van de Europese Gemeenschap de revue passeren. Dit was zijn
resultaat: ‘Uffe Ellemann-Jensen (Denemarkens minister van buitenlandse zaken
sinds 1982) heeft de meeste invloed (has the most clout) (...) Joao Pinheiro, de
Portugese minister sinds 1987, heeft respect geoogst door zijn geestdrift en zakelijke
manier van voorzitten (Portugal is op het ogenblik voorzitter van de EG). Luxemburgs
Jacques Poos (sinds 1984) werkt hard, maar zijn invloed lijdt onder de omvang van
zijn land.’ België wordt niet genoemd, waarschijnlijk omdat minister Claes nog maar
pas geleden zijn voorganger Eyskens is opgevolgd.
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EnNederland? ‘Hans van den Broek, Hollands minister sinds 1982, irriteert de andere
leden van de club met de morele lessen die hij hun geeft.’ Het Duitse weekblad Der
Spiegel noemde hem onlangs, een anonieme bron (zijn collega Genscher?) citerend,
een ‘eigenwijze schoolmeester’ (selbstgerechter Schulmeister).
Allemaal onrechtvaardig? Misschien. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom

dat het buitenland zo tegen ons aankijkt en het waarschijnlijk eens is met de Poolse
filosoof Stanislaw Brzozowski (geciteerd door Teltschik): ‘Een moralist is de
verschrikkelijkste, consequentste, schijnheiligste egoïst.’
Maar daar mogen we de desbetreffende Nederlandse ministers geen verwijt van

maken. Ze vertegenwoordigen op voortreffelijke wijze onze cultuur. Of ze daarmee
ook op voortreffelijke wijze onze belangen vertegenwoordigen, is een andere zaak.
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Holland spreekt een woordje mee
12 juni 1992

‘Als ik soms Nederlanders zie optreden in het buitenland, dan denk ik, god, was ik
nou ook zo?’ Aldus ex-diplomaat en oudminister van defensie Van Eekelen, thans
secretaris-generaal van de Westeuropese Unie, in een interview in Vrij Nederland
van 30 mei.
Er is op dit optreden misschien veel aan te merken, maar in één opzicht steken we

de anderen toch zeker de loef af, en dat is onze talenkennis. Tenminste, dat denken
we. Daarom spreken onze onderhandelaars in de Europese Gemeenschap - anders
dan anderen, die hun eigen taal spreken - graag Engels of Frans.
Een tolk heeft over het jaar 1991-1992 enkele (zoals hij het zelf noemt) ‘parels

uit de polder’ opgevangen uit de mond van onze landgenoten. Daar had hij de tijd
voor, want hij hoefde niet te vertalen (maar of de andere onderhandelaars begrepen
wat die Nederlanders zeiden, is nog de vraag). Hier volgen een paar van die ‘parels’.
I show them the back of my tongue. Let me bring more clearing in the matter. I

do not want to mow the grass before somebody else. We have worked hardly. ...and
the whole rimram... Let us work this document off. If we arrive at the drempel...
Overall in Europe... He is talking about the herorientation of the policy. Can you
agree with the text under reserve of the translation? It is needed to explain by my
cooperators. We have to take that over. We have to shrap article 8. We have to look
further than our nose is long. It is too short time for us. We stop now for the time
this theme. We have to change both lids (bedoeld was: paragraphs). The chairman
lifted the meeting. I do not know where we will run into. I back him to help us
(bedoeld was: beg). We do not get out. As we know van the documents we must put
water to the wine. If I remember good from
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my head. We have to look in the coffee. This is a senseful proposition. Don't worry,
I'll redraw myself.
Ook voor Frans deinzen ze niet terug: Je vais passer la vue des points de l'ordre

du jour. J'ai tout à fait compréhension pour cet améliorement. Je passe la vue pour
faire certain que nous sommes en dessus du seuil. Je comprends rien plus. Je parle
français, mais je ne suis pas un expert de la langue juristique. Mon ministre est un
femme gentilje (aldus uitgesproken). La relaxion de l'obligation... Marie-France est
l'élément élémentaire que nous avons vécu ensemble. Nous avons trouvé une solution,
mais c'est pas pour écrire à la maison. Pour eux c'est un échappement. Ils sautent
tous sur les moutons. (Wat dit laatste betekent is zelfs na terugvertaling niet duidelijk.)
La Commission prendra des mesures transistoires.
Jaren geleden zei een Nederlandse onderhandelaar eens, tot plaatsvervangende

schaamte van zijn aanwezige landgenoten, tegen een gesprekspartner: ‘Allez votre
corridor’, maar dat was om een andere reden misplaatst: die man probeerde grappig
te zijn, terwijl de hierboven geciteerde woorden in alle ernst zijn uitgesproken.
Het is voornamelijk eigenwijsheid die maakt dat Nederlanders vinden dat ze geen

gebruik hoeven te maken van de diensten van de aanwezige tolken - een eigenwijsheid
die zij delenmet een voormaligeminister-president, die sprekend tot een internationaal
gehoor over de taak van de moderne ondernemer, het voortdurend had over the
undertaker, wat begrafenisondernemer betekent.
Natuurlijk mag je Nederlanders niet verwijten dat ze geen vloeiend Frans of Engels

spreken, maar laten ze, als ze dat niet doen, dan tenminste gebruik maken van de
diensten van tolken of vertalers. Ja maar, zo luidt vaak het weerwoord, dan gaat er
veel van de eigenlijke bedoelingen verloren. Nu, ik weet niet of in de gevallen waarin
het Frans of Engels gesproken werd waarvan hierboven staaltjes gegeven werden,
veel van die bedoelingen is overgekomen.
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Marx versus De Gaulle in Maastricht
4 augustus 1992

Wie heeft er in Maastricht gewonnen: Karl Marx of Charles de Gaulle? De uitslag
is nog niet zeker, maar nu al is duidelijk dat de niet-marxistische Nederlandse regering
een marxistische redenering volgt, terwijl de socialistische Franse regering trouw
blijft aan de stelregels van de stichter van de Vijfde Republiek.
Marx beweerde dat alle uitingen van het menselijke leven, dus ook de politiek,

ten slotte bepaald werden door de materiele, dus economische, omstandigheden. De
Franse generaal, daarentegen, wordt het woord toegeschreven dat ‘de intendance
volgt’ met andere woorden: dat de economie onderworpen is, althans dient te zijn,
aan de lijnen die de politieke strategie uitzet. (Weliswaar heeft de Gaulle ontkend
dat hij dit woord ooit heeft uitgesproken, maar het drukt wèl heel goed zijn filosofie
uit.)
Welnu, het belangrijkste resultaat vanMaastricht is de oprichting van een Europese

economische en monetaire unie (EMU). Daarvan zegt Nederland dat die nodig is als
stap naar een Europese politieke unie, terwijl Frankrijk er een werktuig in ziet om
de Duitse economisch-monetaire hegemonie te beteugelen. Men ziet dus: twee
tegenovergestelde visies, waarvan de Franse in elk geval politiek geïnspireerd is.
Wie krijgt er nu gelijk? Zoals gezegd: de uitslag is nog onzeker. Maar nu al zijn

een paar dingen duidelijk, die zekere uitspraken toelaten. Frankrijk zal, wat er ook
inMaastricht besloten moge zijn, nooit het recht prijsgeven in geval van een ernstige
crisis eigen fundamentele belangen te beschermen. Minister van buitenlandse zaken
Dumas heeft dit met zoveel woorden gezegd. ‘Dit is een ereregel’, zei hij.
Met andere woorden: Frankrijk - om slechts dit land te noemen - zal zich, als een

fundamenteel nationaal belang op het
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spel staat, niet door welke Europese uitspraak dan ook laten binden. Het ziet de EMU
zeker niet als een instrument dat Frankrijk onder sim zal houden, eerder als een
bevrijding uit de huidige toestand, waarin het Duitsland moet volgen.
Nu kan het zijn dat de Europese economische integratie zodanige

onherroepelijkheden schept dat de politieke vrijheid die Frankrijk - maar dit is niet
het enige land dat dit doet - zich voorbehoudt, op den duur illusoir of fictief zal
blijken te zijn. In dat geval zal Marx gewonnen hebben. Op het ogenblik ziet het daar
evenwel nog niet naar uit. Integendeel eerder.
Dat betekent dat de marxistische berekening, die Nederland aanhangt, vooralsnog

niet opgaat. Ook de Nederlandse bewering dat Maastricht het democratisch tekort
in Europa heeft verkleind, aangezien het Europese Parlement er hier en daar een paar
bevoegdheden bij heeft gekregen, is loos. Per saldo is het democratisch tekort
vergroot, omdat de nationale parlementen op overige punten veel meer zeggenschap
hebben moeten afstaan.
Tot zover de nog onbesliste strijd tussen twee visies. Een andere vraag is of een

economische misgeboorte kan leiden tot een politiek gezond stelsel. Er zijn vele
deskundigen die de EMU als een monstrum beschouwen, maar een noodzakelijk
monstrum ter wille van de politieke wenselijkheid ervan.Welnu, kan een economisch
monstrum politiek wenselijk zijn, sterker: een gezond politiek kind voortbrengen?
Hans Barbier, chef van de economische redactie van de Frankfurter Allgemeine

Zeitung, meent (in een artikel in het nummer van 31 juli) dat, wanneer economieën
via de wisselkoers aan elkaar geketend worden, de spanningen van de groei- en
verdelingsprocessen, die zich onvermijdelijk tussen economieen voordoen, juist dàn
in de grove termen van de politiek vertaald worden.
Zo is er van ‘Duitse hegemonie’ of ‘heerschappij van de D-mark’ pas sprake sinds

de Europese munten in het Europese monetaire systeem zitten. Daarin hebben zij
hun flexibiliteit verloren, en dat roept meer spanningen op dan wanneer de munten
vrij zouden zijn. En die spanningen krijgen onvermijdelijk politieke lading. In de
door de markt bepaalde verhou-
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ding tussen D-mark en dollar of yen hoor je daarentegen nooit spreken van Duitse,
Amerikaanse of Japanse hegemonie.
‘Men heeft niet veel fantasie nodig’, zegt Barbier, ‘om de conflictscenario's te

ontwerpen.Wie heeft er schuld aan de galopperende inflatie, wanneer de economische
politiek niet meer door de burgers ter verantwoording geroepen kan worden, omdat
zij volledig in handen is gekomen van parlementair ongecontroleerde ministerraden
en een in het politiek luchtledig zwevende centrale bank?’ Dan zijn, om de beurt, de
Italianen of de Grieken, dan wel - omgekeerd - de Duitsers of Nederlanders de
boosdoeners in de ogen van de anderen.
Barbier houdt er, evenals de Nederlandse regering, een ‘marxistische’ redenering

op na (zonder, welteverstaan, marxist te zijn). Alleen voegt hij eraan toe dat uit een
slechte economische onderbouw nooit een goede politieke bovenbouw kan
voortkomen, ja, dat in het geval van de EMU de economische onderbouw de politieke
spanningen eerder zal vergroten dan verkleinen.
De Nederlandse regering daarentegen gaat er, ook zonder marxist te zijn, vanuit

dat de in Maastricht gelegde onderbouw goed is en daarom automatisch een goede
politieke bovenbouw zal produceren. Zowel het uitgangspunt als de conclusie die
eruit getrokken wordt, zou wel eens radicaal verkeerd kunnen zijn.
We zullen zien wie er gelijk krijgt. Het Nederlandse parlement kan er in elk geval

niets meer aan doen, omdat het, zoals dr. S. Rozemond in Het Parool van 25 juli
schrijft, ‘zich vorig jaar willens en wetens de kaas van het brood heeft laten eten’.
Dat was toen het - nog vóór Maastricht, ja nog vóór de Nederlandse debacle van
‘zwarte maandag’ 30 september - kamerbreed de Europese theses van de regering
onderschreef. En een parlement dat eigen vergissingen toegeeft, moeten we nog zien.
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Hoe na is ons het hemd?
18 augustus 1992

Al vergaat de wereld, het televisieprogrammaHet Capitool, dat anders de actualiteit
elke zondag op de voet volgt, zal er zijn vakantie niet voor onderbreken. De
weetgierige of angstige kijkers moeten hun heil maar elders zoeken, zoals bij het
Duitse Presseclub. Dàt moet tenminste van de Tweede Kamer gezegd worden: dat
voorbeeld heeft zij niet gevolgd.
Woensdag is zij - of althans haar desbetreffende commissies - van vakantie

teruggekomen om te delibereren over de crisis in ex-Joegoslavië en wat Nederland
daaraan (en aan de gevolgen ervan) kan doen. De gevoelens waaraan de grote
meerderheid lucht gaf, waren onberispelijk. De ministers werden er bijna door
meegesleept.
In deze algehele euforie - als dat het juiste woord is - is het welhaast ongepast de

koude douche aan te zetten. Maar toch moet de vraag gesteld worden: waar dient
Nederlands bereidheid soldaten naar de brandhaarden te sturen toe, wanneer de grote
Europese landen het laten afweten? (Het is waar: Frankrijk heeft er al ruim
tweeduizend man zitten en is bereid er nog eens duizend naar toe te sturen, maar dat
is, bij lange na, niet voldoende.)
De anticlimax kan overigens ook op een andere manier komen, bijvoorbeeld als

weldra zou blijken dat de voedselkonvooien naar Sarajevo en andere plaatsen helemaal
geen bescherming nodig hebben, omdat de Serviërs (en de Kroaten) inmiddels al
hun doelen in Bosnië bereikt hebben en die konvooien dus rustig kunnen laten
passeren. Het Kamerbrede sabelgekletter zou dan op een slag in de lucht neerkomen.
Bij dit alles moet wel bedacht worden dat dit sabelgekletter alleen nog maar de

bescherming van konvooien geldt, niet het beteugelen, laat staan afstraffen, van de
Servische boosdoener.
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Als het waar is dat, zoals minister Van den Broek zegt, ‘meneer Milosevic alleen
nog met geweld te stoppen is’, is de Kamer net zomin als de rest van Europa tot dàt
geweld bereid.
Maar goed, Nederland heeft, bij monde van kabinet en Tweede Kamer, tenminste

blijk gegeven van zijn goede bedoelingen, en dat is ook wat waard - zowel tegenover
de andere mogendheden als tegenover de eigen publieke opinie, die, in opschudding
gebracht door de televisiebeelden van de laatste weken, het gevoel had gekregen: er
moet iets gebeuren, het hindert niet wat.
Die televisiebeelden toonden op zichzelf niets nieuws. Aan bombardementen,

mensen op de vlucht en uitgemergelde lichamen waren we al sinds jaren gewend.
Maar die beelden kwamen dan uit Afrika of Azië. Het nieuwe van die beelden uit
Bosnië was dat het hier om blanke mensen ging, mensen die, ook te oordelen naar
hun kleding, niet veel van u en mij verschilden. Bovendien kwamen ze uit een land
dat velen van ons van vakantie kenden.
Dat was het extra schokkende aan die beelden, en daarom was onze reactie erop,

hoe zuiver ook, niet vrij van discriminatie. Objectief gezien is de toestand in Somalië
veel erger dan in Bosnië, maar niemand pleit ervoor duizenden Somalische
vluchtelingen op te nemen of soldaten naar Somalië te sturen. Onze moraal wordt
dus door ex-Joegoslavië op een onverwachte manier op de proef gesteld. Blijkbaar
is het hemd dus toch nader dan de rok.
Maar hoe na is ons het hemd? De bereidheid van de Nederlandse bevolking

Bosnische vluchtelingen op te nemen, is, in de woorden van staatssecretaris Kosto,
‘hartverwarmend’ (welke lof verdient de Duitse bereidheid dan wel niet?). Maar zal
die blijven? Of zullen die vluchtelingen op den duur de vreemdelingenhaat versterken,
vooral als zou blijken dat ze tòch niet zo op ons lijken? Ook hier zal onze moraal op
de proef worden gesteld.
Natuurlijk is dit geen pleidooi om het toelatingsbeleid stringenter te hanteren of,

sterker nog, het Engelse voorbeeld te volgen en vluchtelingen terug te sturen. Ook
is het geen pleidooi om Somaliërs en masse toe te laten en eenzelfde sabelgekletter
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ten aanzien van Somalië (of welke buitenplaats dan ook) te laten horen als ten aanzien
van Bosnië.
Het betoog mondt wèl in de conclusie uit dat er geen beleid gevoerd kan worden

zonder prioriteiten te stellen en dat die prioriteiten evenzeer door de beschikbare
middelen als door de moraal bepaald dienen te worden. Het is niet helemaal zeker
dat de Tweede Kamer zich daar woensdag volledig van bewust was.
Nog iets: het is natuurlijk verheugend dat kabinet en Kamer, wat ex-Joegoslavië

betreft, op één lijn zitten. Maar dat schept verplichtingen - ook voor de Kamer. Of
zullen we het weer beleven dat het kabinet (of een afzonderlijke minister), zoals
gebeurd is na ‘zwarte maandag’ 30 september 1991 en na de verbreking van de
ontwikkelingssamenwerking door Indonesië, de wind van voren krijgt van de Kamer,
omdat het (of hij), hoewel in haar geest handelende, geen succes had?
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Duitslands representerende rol
4 september 1992

Toen ik, begin 1990, eens de vrees uitsprak dat het verenigde Duitsland bezocht zou
worden door ‘burgeroorlogachtige toestanden’, stuitte dit vooruitzicht op ongeloof
bij anderen. En, eerlijk gezegd, ik dacht toen niet aan uitbarstingen zoals die zich
vorige week in het Oostduitse Rostock hebben voorgedaan, maar burgeroorlogachtig
waren die wel.
Het is veel te eenvoudig, sterker: zelfmisleidend, die uitbarstingen, waarvan

voornamelijk vreemdelingen (Vietnamezen, Afrikanen, Roemeense zigeuners) het
slachtoffer waren, terug te brengen tot racisme en neo-nazisme, zoals krantekoppen
en nieuwsbulletins doen. Daar zit bovendien iets farizeïsch in: wij zijn beter dan die
barbaarse Duitsers.
Laten we eens proberen de oorzaken van die uitbarstingen, die zich ongetwijfeld,

en misschien heviger, zullen herhalen, op een rijtje te zetten - welbewust overigens
dat die oorzaken niet strikt van elkaar te scheiden zijn, maar in elkaar overlopen en
elkaar versterken. Ook is het rijtje allesbehalve compleet.
1. Daar is in de eerste plaats de grote werkloosheid en uitzichtloosheid in

Oost-Duitsland. Rostock was wegens zijn scheepsbouw een showcase van de DDR.
Maar de scheepsbouwindustrie is ingestort, omdat de grootste klant (de Sovjet-Unie)
is ingestort en omdat zij voor het Westen te duur werkt. In Rostock-Lichtenhagen,
waar de ergste rellen waren, is de werkloosheid officieel dertien procent, in
werkelijkheid waarschijnlijk twee keer zo hoog.
2. De psychische toestand in heel Oost-Duitsland: een collectief gevoel van

minderwaardigheid jegens de alles beter kunnende en beter wetende Wessi's; een
gevoel veertig jaar voor niets geleefd en gewerkt te hebben (dat geldt voor bijna
iedereen, niet alleen voor degenen die in het communistisch systeem geloofd hebben).
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3. De jeugd is in de eerste plaats slachtoffer van deze toestand. Voor zover het
kinderen zijn van degenen die geprofiteerd hebben van het oude regime, drukt zich
hun rebellie tegen hun ouders - een op zichzelf normaal verschijnsel - uit in het roepen
van, zo niet het geloof in, fascistische leuzen.Was antifascisme jarenlang de officiële
doctrine, hoe kan men beter provoceren dan door Hitler openlijk te vereren?
4. De betrekkelijk hoge graad van georganiseerdheid van de rellen is niet alleen

toe te schrijven aan neo-nazistische touwtrekkers achter de schermen, maar ook aan
de militaristische opleiding die de jeugd in de DDR al op school kreeg.Wie daar heeft
leren granaatwerpen, kan uitstekend met brandbommen omgaan.
5. Dump in zo'n maatschappij duizenden vreemdelingen, die op staatskosten

onderhouden worden, en je vraagt om moeilijkheden. De afkeer richt zich overigens
niet uitsluitend op gekleurde vreemdelingen, maar ook op zogenaamdeVolksdeutsche
uit de ex-Sovjet-Unie en Roemenië. Waaruit blijkt dat zij weinig met een racistische
ideologie te maken heeft.
6. De bevolking, die in de DDR aan een bescheiden soort welvaart gewend was,

vreest gedeklasseerd te worden, is in feite al gedeklasseerd. Zoals overal (bij de poor
whites tegenover de negers in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika bijvoorbeeld) richt
zich haar angst tegen de nòg armeren, door wie zij haar status bedreigd ziet. Vandaar
dat de burgers van Rostock de eerste avond het geweld van de jeugd toejuichten (de
latere avonden niet meer, want toen werden hun Trabi's in brand gestoken).
(Tussenvraag: hoe klopt dit allemaal met eerdere berichten, die melding maakten

van grote bereidheid juist bij de Oostduitse bevolking om vluchtelingen uit Bosnië
te ontvangen? Het antwoord moet waarschijnlijk luiden dat de mens geen logisch
denkend wezen is en vatbaar voor vluchtige emoties, zoals de televisie die panklaar
bereidt.)
7. De regeringen en politie in Oost-Duitsland zijn zwak en niet voorbereid op

zulke uibarstingen als in Rostock. Wat wil men, als de ervaren bestuurders -
communisten - allemaal de laan uit gestuurd zijn en de Stasi, die wèl op
rellenbeheersing getraind was, ontbonden is?
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8. Helemaal achteraan: neo-nazisme. Natuurlijk hebben neonazi's aan die rellen
meegedaan, misschien de verschillende deelnemende groepen gecoördineerd. Maar
ze zijn meer de profiteurs van de misstanden waaruit de rellen voortkwamen, dan de
veroorzakers ervan. Dat betekent natuurlijk niet dat ze niet goed in de gaten gehouden
moeten worden.
Het betekent evenmin dat vele van de hier genoemde ingrediënten niet tezamen

een voedingsbodem vormen waaruit te eniger tijd een politieke kracht zou kunnen
voortkomen die met het nationaal-socialisme van de jaren dertig vergeleken kan
worden. Dit gevaar wordt zeker groot als in West-Duitsland de economische
conjunctuur eens zou omslaan.
Sommige van die ingrediënten zijn ook in andere Westeuropese samenlevingen

aan te treffen. Daarom doen we er goed aan de toestand in Duitsland niet uitsluitend
als een typisch Duits probleem te zien, waarop we hooghartig en zelfvoldaan kunnen
neerkijken. Daarom is het ook goed hier weer eens de woorden te citeren die (de
latere prof.) H. Berkhof, die in het begin van de jaren dertig in Duitsland had
gestudeerd en vlak na de oorlog daar predikant was geweest, in 1949 schreef: ‘In het
snelle en brutale proces van achterstand-inhalen werd Duitsland juist het gebied waar
de afgronden en demonieën van Europa's weg het meest onverhuld openbaar werden.
Zo is Duitsland in de laatste eeuw, en vooral in de laatste decenniën, door de
omstandigheden een merkwaardige “representerende” rol in Europa gaan spelen.
Het doorleeft de Europese problematiek het eerst, met alle pijn daaraan verbonden.’
Ten slotte: wat kan ertegen gedaan worden? Meer voorlichting over de gruwelen

van het fascisme? Dat zou wel eens een averechtse werking kunnen hebben, de
fascinatie van het verbodene en radicale vergroten. ‘Te geloven dat fascistische
neigingen worden bestreden door het publiceren van boeken over de geschiedenis
van het fascisme is een even grote illusie als aan te nemen dat de verkoop van vijlen
en koevoeten het inbreken doet afnemen’, schreef H.J.A. Hofland eens.
Meer dialoog? ‘Als je serieus wordt genomen, zonder voorwaarden vooraf, valt

er over alles te praten. Als je op voorhand gecriminaliseerd wordt, houd je je mond
en stem je de volgen-
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de keer op Janmaat of je gaat stenen gooien in Rostock’, schrijft Henk Loendersloot
in Het Parool van 31 augustus. Dus de rechtse relschoppers niet bij voorbaat
criminaliseren. Met de linkse wordt dat ook niet gedaan.
Maar het enige middel dat echt werkt is natuurlijk: werk.
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De Groot-Inquisiteur
22 december 1992 en 12 januari 1993

Wanneer rooms-katholiekenmet elkaar gaan debatteren over de merites of demerites
van het Vaticaanse beleid, doen anderen er maar beter aan zich hier niet in te mengen.
Maar ze mogen wel met belangstelling kennis nemen van dat debat. Dat is zelfs de
bedoeling. Anders immers zou het Tweede-Kamerlid Ton de Kok, lid van het CDA
en rooms-katholiek, zijn bezwaren over dat beleid niet in deze krant gelucht hebben.
Waartegen richtten zich die bezwaren, die De Kok aan de krant van 18 december

toevertrouwde? Het Vaticaan - althans een moraaltheoloog van de pauselijke
Lateranen-universiteit - had verkondigd dat gehandicapten die niet in staat zijn een
gezin te stichten en te onderhouden, ook geen seksueel verkeer mogen hebben.
Ook had de Congregatie voor de geloofsleer de bisschoppen er nog eens aan

herinnerd (in een geheim document) dat op een aantal posities in de samenleving
homoseksuelen mochten worden gediscrimineerd. Het is begrijpelijk dat De Kok,
die voorzitter is van de commissie gehandicaptenbeleid van zijn fractie, door deze
standpunten in gewetensnood is gekomen.
Hij vindt - niet ten onrechte (maar misschien moet ik dit niet zeggen, want dan

meng ik mij in het debat) - dat die standpunten getuigen van ‘een tekortschieten in
liefde, troost en barmhartigheid’. Dat geldt ook, schrijft hij, voor de houding van
Rome tegenover ‘de miljoenen (potentiële) aidspatiënten’.
Ten slotte verwijt hij zijn kerk dat zij haar eigen dissidenten, zoals de Braziliaanse

theoloog Leonardo Boff en de Vlaamse theoloog Schillebeeckx, liefdeloos behandelt.
(Hij had verder kunnen gaan in zijn verwijt door een tegenstrijdigheid te signaleren
in het optreden van die kerk, die immers wèl de dissidenten in het voormalige
Oostblok steunde.)
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Ook wanneer we Boff en Schillebeeckx niet over de hele linie bewonderen, kunnen
we sympathie hebben voor het standpunt van De Kok. Maar op één punt vraagt dit
om een kanttekening, en wel daar waar hij zegt dat door het optreden van de kerk
‘Dostojevski's Groot-Inquisiteur (...) helaas af en toe nog in deze context in
herinnering wordt geroepen’.
Het Nederlands van De Kok is niet fraai, maar dat laten we maar rusten.

Interessanter is de vraag of De Kok de Groot-Inquisiteur eigenlijk wel gelezen of
begrepen heeft. Immers, de strekking van Dostojevski's verhaal is dat de
Groot-Inquisiteur - die de kerk symboliseert - juist opkomt voor de zwakken, en de
teruggekeerde Christus niet.
Luister naar het verwijt dat de Groot-Inquisiteur Christus doet: ‘U hebt de mensen

te hoog aangeslagen. Ik verzeker u dat de mens een zwakker en nietiger schepsel is
dan u wilde geloven. Kan hij ooit volbrengen wat u hebt volbracht? Door de mens
zo hoog te achten bent u te kort geschoten in medelijden met hem.
U hebt te veel van hem geëist - u die hem meer lief heeft dan uzelf! Als u hem

wat minder hoog had geacht en wat minder veeleisend was geweest, dan had u meer
liefde getoond, want dan had hij minder te dragen gehad. Wij daarentegen hebben
ook de zwakken lief. Wij hebben uw werk verbeterd en het gegrondvest op het
wonder, het mysterie en het gezag, en de mensen waren blij dat ze eindelijk verlost
waren van die verschrikkelijke gave die hun zoveel last had bezorgd.’
Dostojevski's boodschap is met andere woorden: Christus te volgen is te zwaar

voor de meeste mensen. Daar zijn zij te zwak voor. De kerk neemt hun die last af
door, in zijn plaats en in zijn naam (die zij daarmee valselijk gebruikt), de mensen
in hun zwakheid tegemoet te komen. Ja, ze heeft ‘die zwakkelingen zelfs de zonde
toegestaan’!
Daarentegen is de Christus van de parabel een Christus die het uiterste van de

mens vergt en dus onbarmhartig is, maar daarom niet af te wijzen. Integendeel! Een
heel andere Christus in elk geval dan de humane liberaal, aan wie wij gewend zijn.
En de Groot-Inquisiteur? Is hij alleen maar symbool van Rome? Nee, hij staat in

beginsel voor iedere kerk. Want, zoals Car-
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ry van Bruggen zegt, ‘met het christelijk beginsel is het gedaan als de christelijke
kerk zegeviert - in de christelijke organisatie gaat het christelijke individualisme, dat
is de essence, het wezen van het christendom, ten onder’.
Ja, we kunnen de parabel zelfs actueel maken en zeggen dat de Groot-Inquisiteur

staat voor de moderne verzorgingsstaat: hij neemt de lasten van talloze zwakken over
en maakt hen daardoor van zich afhankelijk, vergroot dus zijn macht. Daarmee is,
welteverstaan, de verzorgingsstaat niet veroordeeld, maar wordt wèl een dilemma
aangegeven.
Het is het dilemma tussen het geluk, de geborgenheid die collectiviteiten kunnen

bieden, en het gebod van - of de behoefte aan - zelfverwerkelijking (het woekeren
met je talenten) - een zelfverwerkelijking die ook wel geluk kan brengen, maar net
zo vaak wanhoop (‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’).
Maar in de Groot-Inquisiteur, dat een onderdeel is van de roman De gebroeders

Karamazov, is niet Dostojevski aan het woord, maar Ivan Karamazov, de
atheïstisch-rationalistische broer.
Als Dostojevski in die parabel zijn eigen gedachten tot uitdrukking had willen

brengen, had hij haar niet door Ivan, maar door Aljosja Karamazov, de naïef-gelovige
broer, laten vertellen, want die is de ware held van zijn roman, de figuur die het meest
de anti-intellectuele, bijna mystieke opvattingen van de schrijver vertolkt.
De Christus van de Groot-Inquisiteur is dus de constructie van een rationalist,

maar daarom nog niet een onjuiste constructie. Zelfs de rationalist Ivan laat Christus
de overwinnaar zijn in zijn ontmoeting met de Groot-Inquisiteur: hij zwijgt en kust
ten slotte zijn tegenstander op de bloedeloze lippen.
P.S. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 7 januari las ik een artikel van een

zekere Eike Libgert uit Rostock over de moeilijkheden van de Duitse hereniging. Ik
ontleen er deze zin aan: ‘De grootste vijanden van de vrijheid zijn de tevreden slaven.’
Daartoe had, aldus de schrijver, de DDR vele Oostduitsers gereduceerd. Een soortgelijk
geluk vinden velen in de kerk(en). Van zijn standpunt uit terecht zegt de
Groot-Inquisiteur dan ook tot Christus (en hij had zich kunnen beroepen op Matth.
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22:14: ‘Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’): ‘U bent trots op uw
uitverkorenen, maar u hebt alleen maar uitverkorenen; wij echter willen iedereen
tevreden stellen.’
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Fascisme ligt in democratie besloten
15 en 29 januari 1993

Van Harry Mulisch heb ik, moet ik tot mijn schande bekennen, alleen maar De
aanslag gelezen (waarvan de vertaling in de Franse boekhandels bij de
detectiveromans te vinden is, heb ik me laten vertellen). Hoewel ik het boek
fascinerend vond, ben ik er niet toe gekomen andere boeken van hem te lezen.
Waarom niet? Omdat de Huizingalezing die hij enkele jaren later hield, zo ver

boven mijn pet ging, dat ik de moed niet had mij door De compositie van de wereld
en De ontdekking van de hemel te worstelen. Ik heb de grootste bewondering voor
de honderdduizenden die dat wèl gedaan hebben.
Nu lees ik in Het Parool dat Mulisch zich ook opwerpt als kenner van de

democratie. Ik moet voorzichtig zijn, want er staat: ‘Harry Mulisch schijnt (mijn
cursivering - J.L.H.) onlangs te hebben beweerd dat Adolf Hitler op democratische
wijze aan de macht is gekomen’, terwijl dezelfde schrijver zijn stukje aldus eindigt:
‘Mulisch heeft gelijk: “democratie” is geen toverformule die monsterlijkheden
onmogelijk maakt.’
Laat ons aannemen dat Mulisch inderdaad zoiets gezegd heeft. Hoewel het

sommigen misschien verbazen zal dat de bewonderaar van Fidel Castro's regime
zich ontpopt als autoriteit op het gebied der democratie, moet ik zeggen dat Mulisch'
algemene uitspraak over de democratie, die het fascisme niet onmogelijk zoumaken,
juist is (als hij haar inderdaad gedaan heeft).
Hier onderbreek ik mezelf weer: ik gebruik met tegenzin het verzamelwoord

fascisme voor het eigenlijke (Italiaanse) fascisme èn het (Duitse) nationaal-socialisme.
Er zijn niet onwezenlijke verschillen tussen beide. Nationaal-socialisme fascisme te
noemen, is in feite, zoals Wiesenthal eens zei, een Verharmlosung (bagatellisering)
van het nationaal-socialisme. Het is eigenlijk communistisch taalgebruik, en daarom
zal de vader van Anne

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



99

Frank, die zeker geen communist was, het nooit voor het nationaal-socialisme hebben
gebruikt, zoals ik Jeroen Krabbé eens zag en hoorde doen in de televisiebewerking
van het befaamde dagboek. Dat klonk mij zo onecht in de oren dat ik niet ben blijven
kijken.
Maar terug naar Mulisch' algemene uitspraak over de democratie (ik begeef mij

niet in de controverse over het democratisch gehalte van Hitlers machtsovername,
waarover het stukje inHet Parool voornamelijk ging). Niet alleen is democratie geen
toverformule, die ‘fascistische’ monsterlijkheden onmogelijk maakt; ik ga zelfs
verder.
Ik beweer dat er een innig verband tussen democratie en ‘fascisme’ bestaat - in

die zin dat het ‘fascisme’ altijd een produkt is geweest van de massademocratie. Het
is uit teleurstelling over de praktijk der democratie dat miljoenen hun heul hebben
gezocht bij het ‘fascisme’. Zonder voorafgaande democratie geen ‘fascisme’. Het
laatste is een bastaardkind van de democratie.
Sleutelwoord is hier massa. Het fascisme is een massabeweging, en die massa's

zouden nooit in beweging zijn gekomen als de democratie hun geen stem had gegeven.
In de democratie ligt dus altijd het gevaar van het ‘fascisme’ besloten. In de
geschiedenis is het ‘fascisme’ ook slechts ontstaan in landen die eerst democratie
hadden gekend, althans met de democratie geëxperimenteerd hadden.
Dat waren, in de praktijk, vooral Italië en Duitsland. In andere landen is het

‘fascisme’ aan de macht gekomen doordat het ingevoerd werd, voornamelijk door
nazi-Duitsland aan de vooravond van of in de Tweede Wereldoorlog. Italië en
Duitsland zijn dus in feite de enige echt ‘fascistische’ landen geweest.
En hoe zit dat dan met Franco in Spanje, Salazar in Portugal en al die andere

grotere of kleinere dictators in Oost- en Zuid-Europa en Latijns-Amerika, zoals de
Griekse kolonels? Die steunden niet op massabewegingen, maar bijna uitsluitend op
het leger. In sommige van die landen, het Roemenië van generaal Antonescu
bijvoorbeeld, maakten ze zelfs korte metten met de fascistische beweging. Zo werd
Codreanu's IJzeren Garde uitgeroeid, en in Spanje kreeg de Falange slechts een puur
rituele rol toebedeeld.

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



100

Het is dus een nog ergere geschiedvervalsing die dictaturen fascistisch te noemen
dan het nationaal-socialisme die naam te geven. Het is eigenlijk slechts nog het
regime van generaal Perón in Argentinië (1946-1955 en 1973-1974), dat op de
vakbonden steunde, dat fascistisch genoemd kan worden. Het verschil met het
Europese ‘fascisme’ is dat er daar geen democratische periode direct aan voorafgegaan
was.
Die innige, zij het dialectische, band met de democratie heeft het communisme

niet. De meeste landen waar het aan de macht kwam, hadden überhaupt nooit
democratie gekend; of als ze die wèl hadden gekend, zoals Tsjechoslowakije, dan
had de communistische partij er met hulp van buiten de macht gegrepen. In het
moederland zelf, Rusland, was het per staatsgreep aan de macht gekomen; de
zogenaamde Oktoberrevolutie was een staatsgreep. Zelfs in het Rusland van 1917
was het communisme geen massabeweging, eerder een samenzwering.
Conclusie: de democratie wordt meer bedreigd door ‘fascisme’, dat eruit voortkomt,

dan door communisme, dat er niet uit voortkomt. Het laatste is alleen een gevaar
voor de democratie geweest omdat de macht van de Sovjet-Unie erachter stond. Die
is nu verdwenen. Het interne gevaar dat het ‘fascisme’ is, blijft bestaan - welke naam
het ook zal dragen.
Deze stelling is voor velen nog verrassend, zo niet schokkend, hoewel zij niet

nieuw is. Bevoegderen dan ik, zoals George L. Mosse en, naar mij is verzekerd, J.L.
Talmon, Zeev Sternhell en Hannah Arendt, hebben haar eerder verdedigd. Laat ik,
ter nadere staving, citeren uit een interview dat de eerste heeft gegeven aan Chris
Quispel en Peer Vries in Leidschrift 7 (1990-1991), het tijdschrift van de Leidse
studenten geschiedenis.
Mosse gaat nog verder dan ik. Terwijl ik beweerde dat het fascisme voortkomt uit

de (massa) democratie, zegt hij dat het, anders dan rechtse bewegingen als de Action
française, een ‘democratische beweging’ is. Dat zal mensen pas goed schokken, en
daarom legt hij dit als volgt uit: ‘Mensen vinden het altijd erg moeilijk te begrijpen
dat het fascisme een democratische beweging is. Ik geloof dat men over 't algemeen
het woord ‘democratisch’ in een zeer ‘kunstmatige’ manier gebruikt, alsof het
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alleen slaat op de parlementaire democratie. Voor miljoenen mensen was dat geen
democratisch stelsel. Zij vinden dat het gaan naar de stembus vervelend is en geen
effect heeft.
Het deelnemen aan een massademonstratie of -bijeenkomst geeft daarentegen een

groot gevoel van participatie. De kracht van het fascisme was zijn democratische
kracht. Het is eenmisverstand een beweging als de Action française te vereenzelvigen
met fascisme. Zij haatte de massa's. Haar leiders gaven geen zier voor massale steun
van het publiek. Zij waren conservatief, niet democratisch.’ En Franco? ‘Alleen
onwetenden zeggen dat het Spanje van Franco fascistisch was. Het was een militaire
dictatuur. Het was zeker geen fascistisch regime. De (Spaanse) fascisten waren leden
van de Falange. Franco onderdrukte hen.’
Mosse gaat verder: ‘Het verschil tussen reactionaire of conservatieve regimes en

fascistische regimes is heel belangrijk. Fascistische regimes zijn over 't algemeen
niet reactionair. Ze zijn moderniserende regimes. Zowel Hitler als Mussolini heeft
veel gemoderniseerd. Ze gaven om de lagere klassen, vooral de kleine burgerstand,
waartoe zo vele nazileiders behoorden, maar deden ook veel voor de arbeiders. Ze
geloofden in een functionele hiërarchie, niet in een statushiërarchie.’
Conservatieve regimes, zoals die van Franco of Horthy (Hongarije), zijn ‘gebaseerd

op voorrechten. Nationaal-socialisme en fascisme veranderden de heersende elites;
zij maakten het mogelijk voor nieuwe elites om op te stijgen’. Zo heeft Hitler de
officiersstand voor iedereen geopend en, volgens de liberaal Ralf Dahrendorf, de
Duitse samenleving meer gerevolutioneerd dan wie dan ook vóór hem (en de
communist Bertolt Brecht juichte het toe dat Hitler na de aanslag van 20 juli 1944
een slachting onder de Junkergeneräle aanrichtte).
Dat is wat Mosse onder het ‘democratische’ karakter van het fascisme verstaat.

Volgens hem is ‘de Franse Revolutie erg belangrijk voor een begrip van het fascisme
en zijn kenmerken. Toen kreeg je de eerste, als je wilt “democratische” beweging,
de eerste massabeweging. Toenwerden demassa's voor het eerst deel van het politieke
proces. (...) Je kunt geen fascisme hebben zonder “demos” (volk).’
Tot zover Mosse, een erkende autoriteit in de studie van fas-
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cisme en nationaal-socialisme. In een eerdere jaargang van Leidschrift (1986-1987,
3) had drs. P.H.H. Vries (een van Mosses interviewers) al een uitvoerige analyse
gegeven van het zogenaamde fascisme van Franco, waaruit ik alleen, ten overvloede,
het volgende aanhaal: ‘De franquisten noemden zichzelf alleen tussen 1940 en 1943
openlijk fascisten. (...) Er was in Spanje geen sprake van een fascistische
massabeweging, die de macht veroverde, vervolgens de samenleving aan zich
onderwierp en daarbij het leger aan haar kant kreeg of, waar nodig, zuiverde.’ (Bij
de verkiezingen van februari 1936, vijf maanden vóór het uitbarsten van de
burgeroorlog, had de Falange slechts 0,44 procent van de stemmen gekregen; vergelijk
dat met de 33,1 procent die Hitlers NSDAP in de laatste verkiezingen vóór de
Machtsovername kreeg.)
Dit is, schrijft Vries, ‘een relevant verschil met de situatie in Duitsland en Italië.

Ideologisch gezien was het franquisme eerder autoritair-reactionair dan fascistisch.
De machtsbasis ervan vormden leger, grootgrondbezittes en “Finanzkapital”, en niet
de groepen die de ruggegraat van fascistische bewegingen en regimes elders vormden.’
Elders? In feite alleen Duitsland, Italië en, wellicht, Argentinië.
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Verandering betekende instorting
19 februari 1993

Indien, zoals drs. H.A. Wurzner in een ingezonden stuk (9 februari) schrijft, het
fascisme een ‘post-democratisch fenomeen’ is - en daar valt veel voor te zeggen -
dan is, paradoxaal genoeg, de vraag naar het wezen ervan actueler dan speculaties
over een verschijnsel welks dood van veel recenter datum is: het communisme.
Immers, aan het communisme is, in landen waar het aan de macht is geweest, nooit
(behalve in Tsjechoslowakije) een langere periode van democratie voorafgegaan.
Dit betekent evenwel niet dat het niet uit historisch oogpunt interessant is na te

gaan in hoeverre, omgekeerd, de democratie (die dan niet ‘schuldig’ aan het
communisme verklaard kan worden) bijgedragen heeft aan de val ervan. In de
Frankfurter Allgemeine Zeitung werd daar onlangs over gedebatteerd.
Het debat werd geopend met een lang artikel van Sjlomo Avineri, hoogleraar te

Jeruzalem. Hij veegde de vloer aan met al diegenen die, zoals Zbigniew Brzezinski,
altijd hadden beweerd dat het communisme zich niet van binnenuit zou kunnen
hervormen. Ook Jeane Kirkpatrick, die een onderscheid had gemaakt tussen
autoritarisme, dat wèl, en totalitarisme, dat niet hervormbaar zou zijn, kreeg een veeg
uit de pan.
De werkelijkheid heeft de onjuistheid van deze stelling aangetoond, zegt Avineri.

‘De jaren van 1989 tot 1991 hebben getoond hoe nutteloos deze analyse was en hoe
verreikend het vermogen van de communistische landen was zich van binnenuit te
veranderen, en wel - wat in 't bijzonder verrassend was - grotendeels op vreedzame
wijze.’
Avineri schrijft dit toe aan het feit dat het communisme, ‘ondanks zijn

onderdrukkende natuur, een spruit van de Verlichting’ was. ‘Het had een
emancipatorische, universele boodschap (vandaar zijn grote aantrekkingskracht op
vele intellectuelen in
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het Westen). Het was zijn praktijk, niet zijn oorspronkelijke theorie, die repressief
was.’
Tegen deze visie komt dr. Assen Ignatow, medewerker aan het

Oost-Europa-instituut te Keulen, in het geweer. Avineri, schrijft hij, haalt land en
regime door elkaar. De verandering in het Oosten kwam inderdaad van binnenuit,
maar van het land, de samenleving, de burgers, niet vanuit het regime.
Dat was vooral zo in de DDR, waar het regime moest wijken voor de massa's die

riepen: ‘Wij zijn het volk.’ Maar in de andere landen van Oost-Europa was dat niet
wezenlijk anders. In de Sovjet-Unie moest het regime in 1991 zelfs een staatsgreep
als middel inroepen om, tevergeefs, aan de macht te proberen te blijven (op dezelfde
manier waarop het, in oktober 1917, aan de macht was gekomen).
Zeker hebben de regimes, door de nood gedwongen, gepoogd zichzelf te

veranderen, althans aan de veranderde omstandigheden aan te passen. Gorbatsjov is
daar het grote voorbeeld van, al was Chroesjtsjov (1955-1964) hem daarin voorgegaan.
Maar al die pogingen zijn mislukt. Avineri, aldus Ignatow, verwart de bedoeling te
veranderen met het vermogen te veranderen. (Bovendien, zou je kunnen zeggen,
wilden de hervormers, Gorbatsjov incluis, het systeem helemaal niet in die zin
veranderen dat de partij er de macht door zou verliezen - en dat is juist de oorzaak
van hun mislukkingen geweest.)
Wat nu de emancipatorische boodschap betreft die het communisme, als spruit

van de Verlichting, zou hebben gehad - dat geldt, schrijft Ignatow, misschien voor
het vroege marxisme, maar niet voor het leninisme. Bovendien was de Verlichting
zeer heterogeen. Ook Robespierre was er een zoon van en meende, met zijn terreur,
in haar geest te handelen.
Wie heeft er nu gelijk in dit debat? Ik hel over naar Ignatows interpretatie van het

communisme, dat niet in staat bleek tot wezenlijke verandering. Maar ik breng mij
daarmee zelf in een probleem, want ik heb altijd beweerd - zeker sinds de Praagse
lente van 1968, zo niet al eerder - dat alle opstanden die er na de oorlog in
Oost-Europa waren geweest - te beginnen met de Poolse en Hongaarse van 1956 tot
en met die Praagse lente - voortgekomen waren uit rebellieën binnen de
communistische partijen.

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



105

De bevolkingen, zo betoogde ik, waren, hoewel grosso modo anticommunistisch,
veel te murw en ook te beducht voor Russische repressie om in opstand te komen.
Het was pas toen zij zagen dat de partij zelf, de macht dus, in onzekerheid en
onenigheid was geraakt, dat zij de moed vatten. Zo stichtte Chroesjtsjovs moedige
poging om met Stalin af te rekenen veel verwarring binnen de communistische
partijen en was zij dus indirect verantwoordelijk voor de troebelen van 1956.
Daaruit trok ik de conclusie dat, als hetWesten geïnteresseerd was in veranderingen

in het Oostblok - en dat moest het zijn - het de bevolkingen wel kon vergeten als
geleiders van verandering, maar zichmoest concentreren op contactenmet de partijen,
teneinde aldus het systeem van binnenuit te veranderen.
Hoe ziet die theorie er achteraf uit, nu het communisme gevallen is? Ook zij was,

moet ik nu toegeven, te optimistisch, in zoverre als zij ervan uitging dat het systeem,
zij het een handje geholpen door hetWesten, veranderbaar was. Het is pas toen bleek
dat ook Gorbatsjov, ondanks al zijn mooie woorden, niet in staat (en eigenlijk
misschien niet bereid) was het systeem te veranderen - en dat bleek al vrij gauw -
dat ik tot de overtuiging kwam dat het inderdaad niet van binnenuit te veranderen
was.
Daarbij komt dat ik (met velen) te weinig rekening hield met de tijdsfactor, dat

wil zeggen: met de snelheid waarmee het desintegratieproces, eenmaal begonnen,
zich voltrekken zou. Met andere woorden: ook ik heb de innerlijke kracht van het
systeem overschat. Er bleken geen helpende handjes uit het Westen - behalve de
technologische (dus ook: wapen-)race, die de Sovjet-Unie op den duur niet kon
volhouden - voor nodig om het in elkaar te laten zakken.
Conclusie: Ignatow heeft gelijk wat de onveranderbaarheid van het systeem betreft.

Verandering betekende voor het systeem instorting, en dat is dan ook gebeurd. Maar
anders dan Ignatow geloof ik niet dat de bevolkingen daar, behalve toen de uitslag
al duidelijk was, veel toe hebben bijgedragen.
Zeker, het feit dat het volk in Midden- en Zuidoost-Europa anticommunistisch

bleef - in de Sovjet-Unie, waar het commu-
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nisme dertig jaar langer aan de macht was, lag dat anders - moet diegenen in de partij
die geen betonkoppen waren, aan het denken hebben gezet en bijgedragen tot de
onrust binnen en, ten slotte, verzwakking van de partij. In zoverre, dus zeer indirect,
heeft het volk de val van het communisme wel helpen bewerkstelligen. (De
Sovjet-Unie is, het zij herhaald, een geval apart.)
Hetzelfde geldt min of meer voor de zogenaamd emancipatorische afkomst van

het communisme. Aan te nemen valt dat er zo nu en dan wel communisten waren
die daar gevoelig voor waren en dan voor onrust binnen de partij zorgden, maar wie
kan, eenmaal aan de macht, werkelijk emancipatorisch blijven, dat wil zeggen: macht
afstaan? Dat is een vraag waar niet alleen het communisme mee geworsteld heeft.
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De onmisbare erfzonde
5 maart 1993

‘Ik heb een groot vertrouwen in de mensheid. Jullie niet?’ Dat zegt de Amerikaanse
historicus Daniel Boorstin tegen zijn interviewers, Paul Brill en Janny Groen, aan
het eind van een lang gesprek, waarvan zij verslag doen in hun krant (de Volkskrant,
20 februari). Maar ja, zo schrijven ze, ‘hij is per slot van rekening Amerikaan, een
onverbeterlijke optimist.’
Als je groot vertrouwen in de mensheid hebt, moet je wel een onverbeterlijke

optimist zijn, maar bij Boorstin - bij alle Amerikanen? - blijkt juist pessimisme de
reddende genade te zijn. Pessimisten immers kunnen niet teleurgesteld worden door
demislukkingen die demens onvermijdelijk op zijn weg ontmoet, en gaan dus gestaag
door. Daarom: ‘Utopisten moeten wel pessimistisch zijn. De puriteinen kwamen naar
New England en waren nooit teleurgesteld, omdat ze geen illusies koesterden. Ze
accepteerden de beperkingen van de mens. Ik beschouw de erfzonde als een
belangrijke metafoor.’ Een diepzinnige opmerking - die je overigens niet zo gauw
verwacht in een krant die zo gelooft, of althans heeft geloofd, in de maakbaarheid
van de samenleving.
De erfzonde is, zelfs als metafoor, lange tijd uit geweest, op z'n hoogst geduld als

een curieus relikwie van uitstervende sekten. Zelfs de officiële kerken leken het
woord, zo niet het begrip, liever te mijden.Maar nu komt een onverbeterlijke optimist
uit Amerika, en nog niet eens een christen (Boorstin is jood), er een goed woord voor
doen; sterker: er een centrale plaats aan geven in de geschiedenis.
Maar Boorstin is niet de eerste die, uit niet-christelijke hoek, voor eerherstel van

de erfzonde pleit. De Poolse filosoof Leszek Kolakowski heeft dat al twintig jaar
eerder gedaan, maar van hem is het niet zo verrassend: hij is immers rooms-katholiek
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opgevoed, en zelfs toen hij nog marxist was, heeft hij zich beziggehouden met de
studie van christelijke sekten (de dissidenten van het officiële geloof). In 1972 schreef
hij: ‘In het christelijk denken zijn de veroordeling van de duivel en het begrip erfzonde
de duidelijkste vormen waarin de notie verworpen wordt dat het kwaad contingent
(= toevallig, accidenteel, incidenteel) is. Ik ben van mening dat deze ontkenning van
het grootste belang is voor onze cultuur en tevens dat in de christelijke wereld een
sterke verleiding opgemerkt kan worden deze leer te verlaten en toe te geven aan de
optimistische traditie van de Verlichting, die rekende op de uiteindelijke verzoening
van alle dingen in een algemene harmonie’ - een traditie waartoe zowel Adam Smith
als Marx behoort.
Zeker, ‘de mogelijk destructieve gevolgen van het begrip erfzonde voor ons

culturele leven zijn onloochenbaar, maar even onloochenbaar zijn de destructieve
gevolgen van de tegengestelde doctrine, die stelt dat het vermogen zich te
vervolmaken geen grenzen kent’. En tussen deze Scylla en Charibdis ziet Kolakowski
de taak van het christendom zo: ‘De mensen hebben een christendom nodig dat hen
helpt zichzelf te bevrijden uit de directe druk van het leven, dat hun de onontkoombare
grenzen van het menselijk lot wijst en hen in staat maakt dit te accepteren, een
christendom dat hun die eenvoudige waarheid leert dat er niet alleen een morgen is,
maar ook een overmorgen, en dat het verschil tussen succes en nederlaag zelden
duidelijk is.’
Twintig jaar geleden klonken die woorden irreëler dan thans, nu in de gevallen

utopia's de bevrijde volkeren elkaar afslachten en nu, na een halve eeuw welvaart en
verzorgingsmaatschappij, de criminaliteit niet blijkt te dalen, maar te stijgen. Laat
dat ons de erfgenamen van de Verlichting - of ze nu liberaal, socialist of
sociaal-democraat zijn - eens uitleggen!
Het begrip van de erfzonde - geseculariseerd tot het ingeboren besef van het eigen,

menselijk tekort - zou dus een heilzamewerking kunnen hebben.Maar vooronderstelt
het niet het geloof in God, althans een Rechter die autonoom uitmaakt wat goed en
wat kwaad is? Dat is het dilemma voor de niet-gelovigen.
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Dostojevski heeft gezegd (of laat hij het de atheïst Ivan Karamazov zeggen?): ‘Als
God niet bestond zou alles geoorloofd zijn.’ En Jean-Paul Sartre beaamt dit in zijn
L'existentialisme est un humanisme, er deze conclusie uit trekkend: ‘... en daarom is
de mens verlaten, omdat hij noch in zichzelf noch buiten zichzelf iets vindt om zich
aan vast te klampen. (...) Als God niet bestaat hebben we geen waarden of stelregels
voorhanden die ons gedrag kunnen rechtvaardigen. Zo zijn wij in het domein der
waarden noch bij voorbaat noch achteraf door rechtvaardigingen of excuses gedekt.
Dat bedoel ik wanneer ik zeg dat de mens ertoe veroordeeld is vrij te zijn.’ Vrijheid
niet als recht, maar als straf - als erfzonde?
We hoeven de politieke keuzes die Sartre gedaan heeft niet te bewonderen -

integendeel, die zijn bijna steevast fout en soms oninteger geweest - om te erkennen
dat hij hier het dilemma van de moderne, van God geëmancipeerde mens geschetst
heeft. Zo kunnen we ook met de atheïst Ivan Karamazov erkennen: ‘Als ze God niet
uitgedacht hadden, zou er helemaal geen beschaving zijn geweest.’
Slechts dommen zullen hier een godsbewijs in willen zien, maar God bestaat niet

omdat er mensen zijn die in hem geloven of geloofd hebben, of omdat anders de
beschaving ten onder gaat. Maar dat maakt het dilemma er niet minder tragisch om.
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De bron van goed en kwaad
4 mei 1993

Wat is de ethische basis van onze democratie? Deze vraag stelde Ben Knapen in zijn
toespraak op een bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van mr. B.J. Asscher
als president van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Wie er zelf niet bij
was, heeft in alle rust kennis kunnen nemen van de inhoud van die toespraak, die
afgedrukt stond in de krant van 1 mei.
Wat is de ethische basis van onze democratie? ‘Wat doet een samenleving tegen

de fatale neiging van haar burgers zichzelf minder als deel van het democratische
systeem te verstaan, maar voornamelijk als klant van een dienstenconcern, dat slechts
tot taak heeft burgers te verzorgen en, zo mogelijk, te verrijken?’
En: ‘Secularisatie, individualisering en ontideologisering zijn de drie modewoorden

van het laatste halve decennium, en ze maken het alle drie moeilijk om er normen
en waarden mee vast te stellen. (...) Een democratie zonder ethische noemer raakt in
moeilijkheden.’
Dat zijn, geloof ik, wel de kernpassages van althans de eerste helft van Knapens

betoog. Het zijn niet alleen kernpassages, het zijn ook kernvragen, en de antwoorden
die de door Knapen geciteerde politici erop geven, zijn niet bevredigend. In feite
zien zij de ethiek van de democratie geworteld in het eigenbelang van de burger, en
dat lijkt op z'n minst geen stevige basis.
Maar misschien moet Knapen nog dieper boren, teneinde de politici uit hun tent

te lokken met antwoorden die zich niet beperken tot het reilen en zeilen van de
democratie. Immers, wanneer we het over ethiek hebben, hebben we het over goed
en kwaad, en wanneer we het dáárover hebben, ontkomen we niet aan de vraag: wat
is de bron van goed en kwaad? Wie is de laatste rechter die uitmaakt wat goed en
wat kwaad is?
Die rechter kunnen wijzelf niet zijn, want dan zouden we
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rechter in eigen zaak zijn. Daarom is ook het geweten als ultieme rechtsinstantie
ongeschikt - niet omdat het volgens Schopenhauer voor ongeveer eenvijfde bestaat
uit mensenvrees, eenvijfde uit bijgeloof, eenvijfde uit gewoonte, eenvijfde uit
vooroordeel en eenvijfde uit ijdelheid (wat allemaal waar is), maar omdat het geweten
evenmin een onpartijdige bron is.
De samenleving - want daar hebben we het over: de asociale mens heeft geen

ethiek nodig - heeft dus een ethiek nodig waarvan de bron buiten haar ligt, dus
buitenmenselijk is. We komen aldus uit op de religie - welke religie dan ook - zonder
welker noemer de democratie ten slotte in moeilijkheden raakt.
Je hoeft zelf niet noodzakelijkerwijs religieus te zijn om tot deze conclusie te

komen. Er zijn heel wat ongelovigen die menen dat het uiteindelijk de religie (het
woord betekent: binding) is waaraan een samenleving de normen en waarden ontleent
die haar bijeenhouden, haar samenleving doen blijven.
Ogenschijnlijk is die waardering van de religie van de kant van mensen die zelf

niet kunnen geloven, gratuite, zo niet hypocriet. Je kunt hun positie ook anders zien
en hen rangschikken onder degenen die, met Faust, zeggen: ‘Die Botschaft hör’ ich
wohl, allein mir fehlt der Glaube. Dan krijgt hun positie bijna iets tragisch.
Ook Huizinga, voor wie de democratie gebaseerd diende te zijn op fortitudo,

iustitia, prudentia en temperantia, zag deze ‘vier klassieke eigenschappen’ (het woord
is van Knapen) ten slotte voortvloeien uit de religie. Een rede die hij in 1938 teWenen
had moeten houden, maar wegens de Anschluss niet heeft kunnen houden, bevat deze
passage: ‘Een geslacht dat losgescheurd is van alle ethische wortels, kon zich laven
aan de ijdele woorden van een heroïsch levensideaal en geloofde zich daarmee te
kunnen voeden.’ (Let wel: dit is 1938, en Huizinga had hier natuurlijk fascisme en
nationaal-socialisme op het oog; nu zou hij andere idealen hebben ontmaskerd.)
Dat was slechts mogelijk doordat de mensen hun contact met het heilige hadden

verloren. In de heerschappij van een waarlijk diep, louter en levend geloof zou
natuurlijk het begin van een genezing der beschaving liggen. (...) Dit geloof zou voor
West-Europa slechts het christelijk geloof kunnen zijn. (...)
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‘Hoevelen, die niet tot een kerkelijke gemeenschap behoorden of er geen filosofisch
geformuleerde wereldbeschouwing op na hielden, vonden niet (...) aan het eind van
hun beschouwingen de meest adequate uitdrukking van de menselijke verhouding
tot het Zijn in die christelijke ethiek en in de religieuze grondbegrippen van genade
en verlossing. Ook wanneer het voor hen slechts een vermoeden en een hoop zou
zijn, geeft het hun toch een houding in het leven.’
Huizinga, van doopsgezinde afkomst, was kennelijk min of meer religieus (zonder,

voor zover ik weet, kerkganger of zelfs lidmaat te zijn). Maar nogmaals: je hoeft dat
zelf niet te zijn om toch de waarde van de religie als bindende factor van een
samenleving en als oerbron van haar normen en waarden te erkennen.
En zeker is er geen aanleiding voor gelovigen een triomflied aan te heffen: zie je

wel, God bestaat. De conclusie dat een samenleving zonder religieuze noemer in
moeilijkheden raakt, is nog geen godsbewijs.
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Een nieuwe mythe?
25 mei 1993

‘Wie zegt dat de religie de bindende factor van een samenleving is, kan (...) het gelijk
op dezelfde manier aan zijn kant hebben als iemand die zegt dat vrijgezellen
ongetrouwd zijn.’ Met andere woorden: wie zegt dat de religie de bindende factor
van een samenleving is, spreekt een waarheid als een koe uit.
Zo'n uitspraak verwacht je niet gauw uit de mond van de voorzitter van het

Humanistisch Verbond. En toch is het prof. mr. J. Glastra van Loon die die uitspraak
deed, en hij is voorzitter van dat verbond, dat, naar ik dacht, naar een andere zingeving
zoekt dan religie.
Hij deed dit in een artikel waarin hij reageerde op een stelling die ik in mijn vorige

artikel poneerde ‘dat het uiteindelijk de religie is waaraan een samenleving de normen
en waarden ontleent die haar bijeenhouden, haar samenleving doen blijven’. De
voorzitter van het Humanistisch Verbond en ik zijn het dus eens, en ik moet bekennen
dat mij dat verrast heeft.
Wel zegt hij dat ik spreek over de religie. ‘Alsof dat iets zou zijn dat onafhankelijk

van ons bestaat en dat uit zichzelf het vermogen heeft ons tot samenlevingen te binden
en te fungeren als oerbron van normen en waarden.’ Hier heeft Glastra van Loon
gelijk: ik had beter kunnen spreken van religie (zonder de).
Het komt er namelijk niet op aan welke religie dat vermogen heeft (ik had trouwens

geschreven: ‘welke religie dan ook’). Het komt niet aan op de kwaliteit of het
waarheidsgehalte van de religie. De vraag dáárnaar is een heel andere vraag. Het
komt aan op de onmisbaarheid van religie als oerbron van normen en waarden die
een samenleving bijeenhouden.
De vraag of religie iets is ‘dat onafhankelijk van ons bestaat’, is dan eveneens hier

irrelevant. Persoonlijk geloof ik, met Glastra van Loon (neem ik aan), dat religie niet
onafhankelijk van de
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mens bestaat, integendeel: geboren is uit zeer menselijke behoeften. Maar dat is,
zoals gezegd, niet terzake.
Wat dat betreft herinner ik aan de uitspraak van de Roemeense filosoof E.M.

Cioran: ‘Of God nu wel dan niet bestaat, is van secundaire betekenis. Wat belangrijk
is is dat hij de laatste mogelijkheid tot een dialoog is. Je kunt niet in een luchtledig
bestaan. Niemand kan het uithouden absoluut, metafysisch alleen te zijn. God is een
soort partner.’ (Ik ga verder en zeg: God is een noodzakelijke hypothese.)
Zo is ook de vraag of een religie ‘waar’ is, van secundaire betekenis, evenals het

in dit debat van secundaire betekenis is dat in de naam van religies - ook van het
christendom! - vreselijke dingen gedaan zijn. Het gaat er hier om dat wie stelt dat
een samenleving niet zonder ethische normen en waarden kan - en ik neem aan dat
Glastra van Loon deze stelling onderschrijft - indirect de vraag naar religie stelt.
Immers, die normen en waarden bestaan ook niet in een metafysisch luchtledig.

Wie of wat maakt uit wat ethisch of onethisch is? Welke instantie, welke rechter
beslist wat goed en wat kwaad is? De mens kan niet rechter in eigen zaak zijn. Dus
die beslissing kan niet aan de mens zijn. Logisch is het dan dat een buitenmenselijke
instantie geconstrueerd wordt waaraan de normen en waarden van een samenleving
refereren.
Zo gezien is God het resultaat van een logisch, intellectueel proces. Het is moeilijk

het resultaat van zo'n proces te aanbidden en daar een religie op te bouwen. Voor de
gelovige openbaart God zich en is zijn religie niet een kwestie van logische deductie,
maar van openbaring. Ik kan mij dus wel vinden in de aan Voltaire toegeschreven
anekdote die Jan Greven, hoofdredacteur van Trouw, vertelde (eveneens bij wijze
van reactie op mijn artikel): ‘Aan een welvoorziene dis zit een voornaam en erudiet
gezelschap te discussiëren over het (niet)bestaan van God. Als er afgeruimd moet
worden, vraagt de gastheer het gespreksonderwerp even te laten rusten tot de
bedienden hun werk gedaan hebben. “Zij,” zo verklaart hij zijn verzoek, “geloven
namelijk nog in God, en dat wou ik liever maar zo houden. Ik vrees dat ze zich anders
over mijn tafelzilver zullen ontfermen”.’
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Met andere woorden: de stelling dat een samenleving per slot van rekening niet
zonder religie kan, wordt niet minder waar wanneer zij door een ongelovige wordt
geponeerd. In dit geval iemand die nog sceptischer lijkt dan de voorzitter van het
Humanistisch Verbond.
Immers, Glastra van Loon vindt dat, ter beantwoording van de ‘vraag naar de zin

van ons bestaan’, een ‘nieuw verhaal’ nodig is, een ‘ander verhaal (...) dan de
zingevingen die ons zijn overgeleverd’. Heel interessant: de voorzitter van het
Humanistisch Verbond die om een verhaal vraagt. Een verhaal - dat is toch een ander
woord voor mythe?
Maar wat wij nogmeer nodig hebben, schrijft hij, zijn ‘nieuwe riten en symbolen’,

die alleen maar ‘uit onze gevoelens’ kunnen voortkomen, ‘niet uit het intellect’.
Religies komen ook uit onze gevoelens voort. Bepleit hij hier dus een nieuwe religie?
Allemaal ter beantwoording van de ‘vraag naar de zin van ons bestaan?’ (Let wel:
de zin!) Maar moet dan niet eerst de vraag beantwoord worden: heeft ons bestaan
wel een zin?
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Een heldenvolk?
29 juni 1993

‘Ik groeide op met het gevoel dat de Boeren helden waren die zich verdedigd hadden
tegen de vreemde veroveraars’, zegt de Zuidafrikaanse dichteres Elisabeth Eybers,
die sinds 1961 in Nederland woont, in een interview in het Cultureel Supplement
van 25 juni. Enkele generaties Nederlanders zijn met datzelfde gevoel opgegroeid.
Voor een tegenwoordig geslacht is het moeilijk zich voor te stellen hoezeer de

Nederlanders zich in het begin van deze eeuw - en nog lang daarna - vereenzelvigden
met de stamverwante Boeren, die zich verzet hadden tegen het Britse imperialisme.
‘De Boerenoorlog riep bij een grote groep (in Nederland) nationalistische drift op.
Er bestond in zekere zin een nationalisme dat alle lagen van de bevolking omvatte...,
zelfs de socialisten werden meegevoerd door het massale enthousiasme’, schrijft dr.
H. te Velde in zijn boek over liberalisme en nationalisme in Nederland (1992).
Het was de laatste uitbarsting van Nederlands nationalisme. ‘Als afzijdige kleine

mogendheid bood Nederland na 1902 weinig gelegenheid meer tot nationalistische
overgave’, aldus Te Velde. Daarna toonde Nederland nog slechts ‘de prikkelbaarheid
van een kleine natie met een groot verleden’, zoals de historicus G.W. Kernkamp
schreef. Dat grote verleden was, toen we merkten dat we niet bij machte waren de
Boeren te helpen tegen de Britten, ons eerder een last dan een inspiratie geworden.
Ten tijde van de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) was H.W. de Beaufort minister

van buitenlandse zaken, en in zijn dit jaar verschenen dagboeken verhaalt hij veel
over die oorlog en de verwikkelingen waarin Nederland er, mede als gevolg van de
fel anti-Britse stemming hier te lande, door werd gebracht.
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Zelf stond De Beaufort, zoals bijna al zijn landgenoten, aan de kant van de Boeren,
al vond hij dat zij een gebrek aan realiteitszin hadden vertoond door een - bij voorbaat
verloren - oorlog met het machtigste rijk ter aarde te riskeren. De adviezen van de
Nederlandse raadgevers met wie president Kruger zich omringd had, waren daar
volgens hem niet vreemd aan.
Het zou niet de laatste keer zijn dat Nederlanders blijk gaven van een verkeerde

taxatie van de internationale machtsverhoudingen. We hoeven slechts te denken aan
de Indonesische kwestie en de kwestie-Nieuw-Guinea. Maar terug naar de Boeren.
De Beaufort noteert ook oordelen over dat ‘heldenvolk’ die volkomen in strijd zijn
met het beeld waarmee vele Nederlanders - en de Boeren zelf natuurlijk - opgegroeid
zijn.
Op 7 oktober 1900 ontvangt hij ‘den heer Thomson, officier van het Nederlandsche

leger, als millitair attaché naar de Boeren gezonden’ (dit is de latere majoor L.W.J.K.
Thomson, die als commandant van de gendarmerie van Albanië in 1914 zou
sneuvelen; in Den Haag zouden een laan en een plein naar hem genoemd worden).
‘De heer Thomson is (naar Zuid-Afrika) gegaan met groote illusies en warme
genegenheid voor de Boeren, hij is teruggekomen volmaakt gedesillusioneerd. Hij
beschouwt de Boeren als achterlijke en onontwikkelde menschen; hun ontbreken
alle eigenschappen van een goed soldaat. Bij de gevechten streden de vreemdelingen,
de Boeren bleven meestal achter of liepen weg.’
Paul Krüger, de president van Transvaal, leidde de zaken zeer verkeerd, zonder

overleg. Omtrent de omkoopbaarheid der regering is hij zeer beslist. (...) De Boeren
hadden zeer groote voordeelen kunnen behalen, indien zij eenige offensieve kracht
hadden gehad. Discipline is bij hen onbekend, zij kiezen hun legerhoofden en deze
moeten aan den volgelingen gehoorzamen.
‘De stemming der Engelschen is zeer beslist anti-Hollandsch. Zij schrijven - en

niet ten onrechte - den geheelen oorlog toe aan de Hollandsche ambtenaren van de
Republiek en die van de Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. (...) Daarenboven
is de anti-Hollandsche stemming der Boeren zeer versterkt. De
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Boeren hebben gezien dat de Hollanders ook als soldaten verre hun meerderen zijn
en dit kunnen zij niet verkroppen.’
Een paar dagen later ontvangt De Beaufort de officier Asselbergs, eveneens attaché

bij de Zuidafrikaanse republieken. Zijne indrukken komen vrijwel overeen met die
van den heer Thomson. De Boeren vechten voor het meerendeel om buit te behalen,
niet voor de onafhankelijkheid. Zij hadden veel meer kunnen doen, indien zij dat
hadden gewild (...)
‘Bij de Boeren bewondert Asselbergs de sterkte hunner zenuwen. Zij laten met de

grootste kalmte den vijand tot op korten afstand naderen zonder een schot te lossen.
Het is een jagerseigenschap die geen andere soldaten bezitten. (...) De omkoopbaarheid
in de Zuid-Afrikaansche republiek is zeer erg. Het verraad is er alledaagsch, voor
geld doet men alles.’
Eenzelfde oordeel van een kapitein (jhr. J.H.) Ram - een intieme vriend van Louis

Couperus -, die eveneens verslag komt uitbrengen aan de minister van Buitenlandse
Zaken: ‘Ook hij, die met groote verwachtingen was vertrokken, is zeer teleurgesteld.’
Ook heeft hem ‘zeer getroffen de anti-Hollandsche stemming bij de Boeren’. (Is dat
dezelfde stemming die Elisabeth Eybers' conservatieve grootvader over de
apartheidspolitiek van premier Verwoerd - een Nederlander! - deed zeggen: ‘Zoiets
kan alleen een Hollander bedenken’?)
Een andere dierbare indruk die wij uit die tijd hebben overgehouden, is dat het de

jonge koninginWilhelmina was die de kruiser Gelderland naar Mozambique stuurde
om daar de gevluchte president Krüger op te halen. De Beaufort noteert in september
1900:
‘Intusschen was Kruger naar Lorenço Marques geweken; mijn ambtgenoot van

Marine Röell deelde mij mede dat, zoo ik het verlangde, een schip dat naar Indië op
reis was en in de Roode Zee stoomde, gemakkelijk naar Lorenço Marques kon gaan
om Kruger af te halen. Dit denkbeeld greep ik aan (...).’ Het was dus geen initiatief
van Wilhelmina - tenzij zij het idee aan Röell geopperd had, die het, zonder de bron
te noemen, aan De Beaufort doorgaf.
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Nog nauwelijks te geloven
14 september 1993

Zelfs de meest door de wol geverfde waarnemer van het wereldgebeuren, de man
die alles al eens heeft meegemaakt, zal moeten toegeven dat er zo nu en dan
gebeurtenissen zijn die hem verrassen, zoals het Ribbentrop-Molotovpact van 1939,
de breuk van de communist Tito met de communist Stalin in 1948, het bezoek van
de communistenvreter Nixon aanMao in 1972, de reis van de Egyptenaar Sadat naar
Israël in 1977.
In deze rij schaart zich nu de verzoening tussen Israël en de PLO, bezegeld door

de handdruk tussen Rabin en Arafat in Washington. Zelfs wanneer we de foto's in
de krant of de televisiebeelden zien die dit feit hebben vastgelegd, kunnen we het
nog nauwelijks geloven.Wie, behalve de direct betrokkenen, had dit zien aankomen?
Niet, in elk geval, de gastheer van gisteren, president Clinton - ondanks alle
inlichtingendiensten die hij tot zijn beschikking heeft.
Intussen kunnen we, met alle erkenning van de alom bezongen historiciteit van

deze gebeurtenis en met alle lof voor de moed en het inzicht van de betrokkenen, die
verzoening niet uitsluitend toeschrijven aan hun idealisme, hun vredelievendheid of
hun zedelijke bewogenheid. Daarvoor hebben ze zich in het verleden te harde realisten
betoond, die, als ze dat nodig vonden, voor geweld niet terugdeinsden.
Zoals de meeste doorbraken in de geschiedenis, is ook deze pas mogelijk geworden

nadat er zich verschuivingen hadden voorgedaan in het omringende krachtenveld.
In de eerste plaats moet dan genoemd worden het wegvallen van Arafats sterkste
bondgenoot, de Sovjet-Unie. Waar het einde van de Koude Oorlog elders tot chaos
heeft geleid, luidt het in het Midden-Oosten misschien een zekere ordening in.
Arafats positie was nog verder verzwakt door de misrekening
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die hij in de Golfoorlog maakte: door zijn steun aan Saddam Hussein te geven,
verbruide hij het bij Saoedi-Arabië en de emiraten, die zijn grootste geldschieters
waren geweest. En tenslotte werd zijn gezag in eigen, Palestijnse kring steeds meer
betwist door radicalere elementen.
Kortom, Arafat kon eigenlijk geen kant meer uit. Wilde hij zijn huid nog redden,

dan moest hij wel een akkoord met Israël zien te bereiken. (Dit kunnen we nu,
achteraf, met alle koelte vaststellen, alsof we het ook voorzien hadden.) Maar die
intrinsieke zwakte van een der beide verdragspartners toont wel aan hoe precair dat
akkoord is - nog afgezien van alle wrijvingen waartoe de nu voorziene samenwerking
tussen de vroegere doodsvijanden sowieso aanleiding zal geven.
Ook Israëls positie is door het einde van de Koude Oorlog niet onaangetast

gebleven. Hoewel de regering van president Clinton, trouw aan een Democratische
traditie, meer pro-Israelisch is dan haar voorgangster, was het toch duidelijk dat de
Verenigde Staten, nu de Sovjet-Unie was weggevallen, eenmilitair sterk Israël minder
nodig hadden als betrouwbare bondgenoot dan voordien. Die bijna tektonische
wijziging hebben de Israëliërs ongetwijfeld in hun berekeningen verdisconteerd.
Dat wil niet zeggen dat, anders dan onder Palestijnen, het akkoord onder Israëliërs

wèl onaangevochten is. Het tegendeel is waar. Als de Knesseth het akkoord aanvaardt,
zal dit waarschijnlijk met een uiterst kleine meerderheid zijn - wat geen stabiele basis
is voor iets wat het bestaan van de staat Israël raakt.
Met alle hoop die het akkoord geeft, mogen we dus toch de ogen niet sluiten voor

de mogelijkheid van Zuidafrikaanse toestanden in Israël en de bezette gebieden. Ook
in Zuid-Afrika werd een historisch akkoord gesloten tussen partijen die elkaar naar
het leven hadden gestaan. Ook dat akkoord zou een grondige hervorming van de
staat ten gevolge hebben. En ook dat akkoord gaf hoop. Maar zie wat het heeft
ontketend.
Is het dus ook in Israël een kwestie van, zo niet te weinig, dan toch te laat? Het

voorjaar van 1967, na de overwinning in de Zesdaagse oorlog, waarbij Israël de
Westoever, Gaza en de Golanhoogte veroverde, was het ogenblik voor een
grootmoedig aanbod aan de opnieuw verslagen Palestijnen - zeggen som-
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migen. Misschien, maar toen heeft ook de PLO een kans laten lopen: zij zwoer Israëls
vernietiging niet af.
Dit is nakaarten, zoals het maken van sombere prognoses voorkaarten is. Elke dag

heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Laat ons dus dankbaar zijn voor het goede nieuws
van de afgelopen dagen - nieuws dat des te dankbaarder ontvangen moet worden
omdat het een van de weinige lichtpuntjes is in een wereld die verder er een van
moord en doodslag schijnt te zijn.
Een deel van de dank gaat uit naar de Noren, die met veel geduld en beleid Israëliërs

en Palestijnen ertoe hebben gekregen elkaar te erkennen. Het bemoedigende voor
een land als Nederland is, dat gebleken is dat een klein land, mits het niet te hoog
van de toren blaast en de kunst van geheime diplomatie verstaat, internationale
doorbraken kan bewerkstelligen. Kortom, Noorwegen was gidsland, maar in stilte.
Geen wonder dat zijn minister van buitenlandse zaken, Johan Jørgen Holst, niet
geliefd was in eigen parlement. Gelukkig heeft hij zich daar niets van aangetrokken.
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Schok der herkenning
28 december 1993

In Leiden waren we met z'n vieren, drie juristen en een theoloog, lid van het dispuut
voor uiterlijke welsprekendheid ‘Exercendo’, een van de weinige gezelschappen in
het studentencorps waar de reflectie heerste (het dispuut vertoonde zich dan ook
nooit op Sociëteit Minerva).
In maart 1944 vierden we, in clandestiniteit, het eeuwfeest van het dispuut, op een

kamer aan de Nieuwe Rijn. Een van ons hield een inleiding. Die ging over de
Russische filosoof Leo Sjestov (1866-1938). Ik had van hem nog nooit gehoord,
maar was zo gegrepen door die inleiding dat ik onmiddellijk, antiquarisch, het enige
werk van hem dat in het Nederlands vertaald was kocht:Crisis der zekerheden (1934),
een bundel opstellen over Pascal, Dostojevski en Husserl.
Een paar maanden geleden overleed onze theoloog, en drie dagen vóór de kortste

dag van het jaar droegen wij een van de juristen ten grave. Hij had in de lange
maanden van zijn ziekte zijn eigen afscheidsdienst tot in de puntjes geregeld. Ook
de teksten op het vel dat ons tijdens de dienst werd uitgereikt, waren kennelijk door
hemzelf uitgekozen.
Eén ervan gaf mij een schok van herkenning. Hij luidde: ‘Jezus zal in doodsstrijd

zijn tot aan het einde der wereld; in die tijd mogen wij niet slapen.’ Onze theoloog
had die tekst geschreven in een boek dat hij zijn nu overleden vriend en zijn vrouw
bij hun huwelijk had gegeven.
Maar waarom die schok der herkenning? De tekst was het motto bij een van de

opstellen van Sjestov in het boek dat ik bijna vijftig jaar geleden gekocht had. Het
opstel ging over Pascal, en het motto was van Pascal. Het zou mij niet verbazen als
ook de twee dit jaar overledenen die avond in maart 1944, toen onze vriend zijn
inleiding over Sjestov hield, een licht was op-

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



123

gegaan en als we hier, op de begrafenis van een hunner, er een weerschijn van zagen.
Het is geen opwekkend motto, maar noch Pascal noch Sjestov is dan ook een

opwekkend denker. Wat bedoelt Pascal er, volgens Sjestov, mee? Kort gezegd: dat
de mensen zekerheid zoeken, maar dat die zekerheid tot aan het einde der tijden niet
te vinden is. Maar dat wil de kerk niet weten. Petrus sliep terwijl Jezus in de hof van
Gethsemané in doodsstrijd was, maar op die slapende Petrus is de kerk gebouwd.
Of in Sjestovs woorden: ‘Derhalve kan, naar het ondoorgrondelijk raadsbesluit

van de Schepper, Gods stedehouder op aarde slechts hij zijn die zo vast kan slapen,
die zoveel vertrouwen heeft in de rede, dat hij zelfs dan niet wakker wordt wanneer
hij in het visioen van een nachtmerrie God verloochent.’ (Want Petrus zou die nacht
in Gethsemané ook driemaal loochenen Jezus te kennen.)
Sjestov, wiens eigenlijke naam Lev Izaakovitsj Sjvartsmann was, kon onmogelijk

- het blijkt hieruit - een traditionele gelovige zijn geweest. Zijn God is dan ook, zoals
R.F. Beerling in een na de oorlog verschenen boekje over Sjestov schrijft, ‘geen
regel, maar een gril, een metafysische onberekenbaarheid, een absurditeit’. En van
zichzelf had hij gezegd: ‘Ik geloof niet, het is een van mijn zwakheden.’
Waarom had onze overleden vriend deze tekst uitgezocht voor zijn uitvaart? We

kunnen het slechts vermoeden. Hij was lange tijd actief lidmaat van de Nederlandse
Hervormde kerk geweest, maar was daar op een goed ogenblik uitgelopen. Hij vond
er de sfeer te gezapig. De mensen wilden niet wakker geschud worden. Ze bleven
liever, als Petrus, slapen. De dominee die in de dienst voorging, had hij dan ook
uitdrukkelijk gevraagd als vriend, niet als predikant, te spreken.
Maar er kwam nog een schok der herkenning. Zijn oudste dochter sprak, en zij

citeerde een regel van Euripides: ‘Wie weet of niet het leven sterven is, en sterven
leven?’ En ook dat herkende ik onmiddellijk als een motto bij een van Sjestovs
opstellen, ditmaal over Dostojevski: ‘De overwinning der evidenties.’ Ook hier weer
die directe herinnering aan die avond in maart 1944.
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Ook deze woorden van Euripides - die Plato overigens in een van zijn dialogen
Socrates laat herhalen - halen alle zekerheid, alle evidenties, omver; en zij zijn een
passend motto voor een opstel over de Dostojevski van de Aantekeningen uit het
ondergrondse, wiens vijand het ‘tweemaal twee is vier’ was.
Is het toeval dat een week na die begrafenis ik, in de Volkskrant in een artikel van

Arnold Heumakers over E.M. Cioran ‘de - nu vergeten - Russische denker Leo
Sjestov’ als een van de voorgangers van die Frans-Roemeense filosoof van het
‘uitzichtloze pessimisme’ genoemd zag?
Het is waar: deze tijd stelt ons voor meer onzekerheden dan waaraan we de laatse

halve eeuw gewend waren. In dezelfde Volkskrant schrijft Piet Vroon: ‘Bij gebrek
aan een collectieve vijand (Koude Oorlog) zullen we de kwaaie pier in eigen kring
gaan zoeken. En dan stort de boel in en valt het land uit elkaar; denk aan België,
Joegoslavië, de USSR. De vraag is niet of dat gebeurt, maar wanneer.’
En staatssecretaris Wallage, kroonprins van de PvdA, vreest, in een interview met

Trouw, ‘de opstand van de belastingbetaler’. Als die uitbreekt, ‘dan spat de boel echt
uit elkaar’. In zo'n sfeer is het begrijpelijk dat de pessimist Cioran opgeld doet.
Maar de onzekerheden waar Sjestov het over heeft, zijn existentiëler van aard dan

degene waarop Vroon en Wallage doelen. Zij zijn inherent aan het leven zelf. En
anders dan Cioran laat Sjestov ons nog hoop. Ook in de door hem als motto gebruikte
woorden van Pascal en Euripides klinkt nog hoop. Zolang er onzekerheid is, is er
immers nog hoop.
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Vrijheid het hoogste goed?
5 februari 1994

Een van de leerstukken van onze liberale democratie is dat de vrijheid het hoogste
goed is. Iedereen gelooft het, en iedereen herhaalt het. Maar is het niet eerder zo dat,
zoals Carl J. Friedrich in zijnMan and his Government (1963) schreef, wat de mensen
werkelijk willen een minimum aan vrijheid, niet een maximum aan vrijheid, is?
Geven ze niet, als puntje bij paaltje komt, de voorkeur aan zekerheid, geborgenheid
boven vrijheid?
De Poolse filosoof Leszek Kolakowski, nu hoogleraar in Oxford, komt op dit

thema terug in een artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 5 februari. Het
thema is immers na de val van het communisme weer actueel geworden - niet alleen
voor degenen die, na deze breuk in de geschiedenis, in een ideologisch vacuüm
terecht zijn gekomen. Dat zijn de verliezers. Voor de winnaars van de Koude Oorlog
geldt het woord van Cesare Pavese: ‘Is de vrijheid eenmaal gered, dan weten de
liberalen’ - en daar bedoelde hij niet alleen maar de VVD mee - ‘niet wat daarmee te
beginnen.’
Waarom, zo vraagt Kolakowski, is het communistische experiment mislukt? Heel

in het kort samengevat, luidt het antwoord: omdat het communisme evenmin als het
Verlichtings-rationalisme, waarvan het uitvloeisel èn karikatuur was, een van zichzelf
onafhankelijke instantie erkende waaruit het verschil tussen goed en kwaad, tussen
waar en onwaar zich laat construeren.
Het bleek onmogelijk de mens als een volstrekt ‘sociaal wezen’ te vormen, iedere

spanning tussen individu en samenleving af te schaffen. Er zijn grenzen waarboven
de mens niet veranderd kan worden, evenals er in de economie grenzen zijn die niet
zonder catastrofale gevolgen overschreden kunnen wor-
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den. Het een zowel als het ander heeft het communisme veronachtzaamd - met
catastrofale gevolgen.
Als het waar is, aldus Kolakowski, dat de menselijke behoefte aan vrijheid

onafhankelijk is van andere behoeften, ja een doel in zichzelf, een zichzelf
rechtvaardigend goed en dus als zodanig bijgedragen heeft aan de val van het
communisme, dan is dat slechts een halve waarheid. De menselijke behoefte aan
zekerheid is op z'n minst even groot.
En dan spreken we niet uitsluitend over materiële zekerheid, hoewel de behoefte

daaraan ook een grote concurrent van de behoefte aan vrijheid kan zijn. We spreken
ook over de geestelijke geborgenheid, de behoefte te behoren tot een vertrouwde
gemeenschap. Die behoefte ligt ten grondslag aan onze heel normale nationale, soms
zelfs tribale, loyaliteiten, en ten slotte aan hun uitwas: het nationalisme.
Die behoefte ligt, paradoxalerwijs, ook ten grondslag aan de herleving van de

communistische partijen (of hun erfgenamen) in Oost-Europa. Dat is geen
ideologische nostalgie, maar heimwee naar tijden toen alles duidelijker was en - en
dat is wèl een behoefte aan materiële zekerheid - er geen werkloosheid was. (Dat het
werkloosheidstaboe één van de oorzaken van de val van het systeem was, wordt
natuurlijk niet ingezien.)
Maar in laatste aanleg herleidt Kolakowski de behoefte aan geestelijke zekerheid

tot een behoefte aan een ‘blijvend en reeel, niet door ons willekeurig, al naar gelang
van het doel, bedacht verschil tussen goed en kwaad, waar en onwaar’ - een behoefte
die ten diepste religieus, althans metafysisch is, waaraan dus ook het
niet-communistische rationalisme niet kan voldoen.
Als die behoefte aan een metafysisch of religieus geïnspireerd verschil tussen goed

en kwaad, waar en onwaar niet vervuld wordt, dan ‘heeft onze cultuur geen reden
meer en geen wapen om het nihilisme te weerstaan’. En uit het nihilisme ontstaat
onvermijdelijk de tirannie, met haar schijnzekerheden.
Het is duidelijk dat Kolakowski ‘de ziekten van onze cultuur’ niet aan het

communisme toeschrijft. Dat is immers slechts een karikatuur van het rationalisme.
Nee, het is dat rationalisme, vooral in zijn liberale verschijningsvorm, dat, door zijn
relativis-
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me en zijn ‘welwillend anarchisme’, de zuilen waarop onze beschaving berust -
verschil tussen goed en kwaad, waar en onwaar, de geschiedenis als bindende kracht,
een vooropgestelde orde der dingen - ‘nog consequenter vernielt dan het
communisme’.
Zolang het communisme bestond, gaf het door de tegenstelling

totalitarisme-democratie nog een zekere zin aan dat liberale rationalisme. Die zin is
nu verloren gegaan. ‘Nu vrezen we niet meer het communisme, nu vrezen we iets
onbestemds - of alles -, daar wijzelf ons beroofd hebben van de geestelijke grond
waarop het vertrouwen tot het leven zich vormt.’
Wanneer Kolakowski ‘wij’ zegt, mogen we aannemen dat hij, die jarenlangmarxist

is geweest (geschoold in een Moskouse partijhogeschool), inderdaad ook zichzelf
daaronder begrijpt. Kinderen van het rationalisme - liberaal, sociaal-democraat of
marxist - hoeven niet zelf gelovig te zijn geworden om de grenzen en gevolgen van
de cultuur die de hunne is, te erkennen.
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God zegene de greep
11 februari 1994

Wanneer er in Nederland een consensus bestaat voor een ‘robuust’ optreden in Bosnië
- een consensus die loopt van Mient Jan Faber tot minister Kooijmans en nog verder
rechts - dan maak je jezelf niet populair door openlijk de vraag te stellen of een
optreden dat met dit nieuwste modewoord aangeduid wordt, wel zo doeltreffend zal
zijn.
Morele bezwaren hoeven we, nu de reeds genoemdeMient Jan Faber er zijn zegen

aan gegeven heeft, er niet tegen te hebben. Ja, zelfs als de luchtaanvallen waartoe de
NAVO nu in beginsel besloten heeft, onschuldige burgers zouden treffen of als de
voor Sarajevo bestemde humanitaire hulp als gevolg van die luchtaanvallen voorlopig
gestaakt moet worden, zouden die offers nog aanvaardbaar zijn, mits het doel bereikt
wordt.
Maar zal het bereikt worden? Zeker, de Serviërs lijken nu al enigszins in te binden,

maar dat hebben ze al eerder gedaan wanneer er gedreigd werd - om na enige tijd
hun posities rustig te hernemen en hun beschietingen te hervatten. Dat kan ook nu
gebeuren. En wat dan? Blijft het NAVO-ultimatum van 9 februari dan van kracht? In
elk geval zal de secretaris-generaal van de VN, Boutros-Ghali, ook dan het groene
licht moeten geven, en wie weet onder welke pressies hij dàn - van de Russen
bijvoorbeeld - zal staan.
Maar laten we aannemen dat, over tien dagen of bij latere gelegenheid, de

NAVO-landen zich gedwongen zullen zien hun ultimatum waar te maken en
Boutros-Ghali blijft het daarmee eens, zal hun doel dan bereikt worden? De Serviërs
hebben meer dan 1400 stuks artillerie rondom Sarajevo staan - grotendeels zeer
mobiel. Geen wonder dat de militairen er een zwaar hoofd in hebben.
De vraag rijst dan opnieuw: wat dan? Als het niet lukt een

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



129

eind te maken aan de beschietingen van Sarajevo en als de Serviërs intussen, bij
wijze van vergelding, alle hulpverlening onmogelijk maken, ja de lichtbewapende
blauwhelmen tot het gemakkelijk mikpunt van aanvallen maken - wat dan?
Tot nu toe is nooit een oorlog vanuit de lucht gewonnen. Ook niet die in Irak (waar

vliegtuigen zelfs de lanceringsplaatsen van de Scuds niet hebben kunnen vinden).
Ook daar moesten grondtroepen het werk afmaken, en dan nog bleef SaddamHussein
aan demacht.Moeten, als de Serviërs niet vanuit de lucht bedwongen kunnenworden,
ook in Bosnië grondtroepen het werk afmaken?
Technisch is het natuurlijk altijd mogelijk, al is het bergachtige en bosrijke Bosnië

een heel andere propositie dan de Iraakse woestijn en zijn de Serviërs uit een ander
hout gesneden dan de Irakezen. De vraag is evenwel niet technisch, maar politiek.
Zal er consensus gevonden worden voor een grondactie tegen de Serviërs, als het
bereiken van een consensus voor een luchtactie al zoveel voeten in de aarde had?
Op dit ogenblik is het nauwelijks voorstelbaar dat het antwoord op die vraag

bevestigend zal zijn. Maar het kan zijn dat de NAVO-landen (of sommige ervan),
eenvoudig om gezichtsverlies te voorkomen, zich dan gedwongen zullen voelen het
niet bij acties uit de lucht te laten, met andere woorden: zich dieper in een soort
Joegoslavisch Vietnam te begeven.
Dan kan het gevaarlijk worden. Niet dat we dan op de drempel van een

wereldoorlog zouden komen te staan, maar zoals indertijd Hitler en Mussolini
‘vrijwilligers’ de Spaanse burgeroorlog instuurden, zo zou Rusland ook Servië te
hulp kunnen komen. Het zou, gezien de chaos in Rusland, niet eens de Russische
regering hoeven zijn die dit deed, maar de een of andere warlord.
Maar nogmaals: dit is op dit ogenblik nauwelijks voorstelbaar. De huidige aandrang

van onderop tot actie, waaraan sommige regeringen duidelijk met tegenzin hebben
moeten toegeven, zou dan waarschijnlijk als sneeuw voor de zon verdwijnen. Gevolg:
meer dan gezichtsverlies - capitulatie.
Noch een Joegoslavisch Vietnam noch capitulatie kan in het belang van hetWesten

zijn, maar toch kan hetzij het een, hetzij
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het ander gevolg zijn van het NAVO-besluit van 9 februari. Het is niet aan te nemen
dat de regeringen die het besluit genomen hebben, zich daarvan niet goed bewust
waren. Zo ja, dan moeten zij het genomen hebben in een stemming van: God zegene
de greep. Dat kan nooit een goed uitgangspunt van beleid zijn.
Maar wat anders? Twee alternatieven waren er: zich geheel uit voormalig

Joegoslavië terugtrekken en doormodderen. Het eerste alternatief, dat trouwens nog
altijd onontkoombaar kan blijken te zijn, betekent eveneens capitulatie. Het
doormodder-alternatief, dat de NAVO nu verworpen heeft, is evenmin heroisch, maar
is, ook voor de Bosnische bevolking, het minst catastrofale van alle alternatieven.
Heus, de Britten, die het doormodderen bijna tot beginsel verheven heben, zijn zo

gek nog niet. Bovendien is gebleken dat zij, als het moet, niet bang zijn te vechten
- en dat kan niet met zekerheid gezegd worden van iedereen die nu om ‘robuust
optreden’ roept.
Aan die roep heeft de NAVO nu voldaan, maar zoals de Financial Times schrijft,

dat betekent niet dat de NAVO nu een strategie heeft. ‘Zij heeft slechts een spastische
reflex die onder druk van de publieke opinie reageert op gebeurtenissen.’
En haast ‘ongelooflijk’ vindt het Londense dagblad het dat het NAVO-communiqué

van 9 februari geen melding maakt van twee specifieke eisen die de NAVO-top van
verleden maand heeft gesteld met betrekking tot Tuzla en Srebrenica. Dit verzuim
is bijna een uitnodiging aan de Serviërs om nu op deze gebieden, waar net Nederlandse
troepen aangekomen zijn, hun druk te vergroten. Heeft de Nederlandse
vertegenwoordiger in de NAVO-raad zitten slapen?
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Gesublimeerd kolonialisme
15 april 1994

Het is eigen aan de moderne mens verklaringen te zoeken voor de verschijnselen die
hij waarneemt (en als gevolg van de televisie is het aantal van die verschijnselen
oneindig groot geworden). Niet langer neemt hij genoegen met de verklaring: God
heeft het gewild, en Zijn wil is ondoorgrondelijk.
Hoe moeten we nu de moordpartijen in Rwanda verklaren? Ligt armoede daaraan

ten grondslag en is dus meer ontwikkelingshulp de oplossing van het probleem? Het
is niet waarschijnlijk, want Rwanda behoort (althans: behoorde) niet tot de armste
landen van Afrika.
Zijn ideologieën hier in het geding? Is de ene partij die der progressieven en de

andere die der reactionairen?Die tweedeling, die in landen als Angola enMozambique
wel als oorzaak van burgeroorlog is opgegeven, is in Rwanda onbekend. Zij heeft
trouwens, na de ondergang van het communisme, überhaupt haar actualiteit verloren.
Of moeten we het verschijnsel zien als laat gevolg van het kolonialisme, in dit

geval het Belgische? De kolonisator steunde, bij de uitoefening van zijn macht, op
de minderheid der Tutsi's. De invoering van het democratische beginsel (wat nog
niet hetzelfde is als de democratische praktijk) heeft de Hutu's aan de macht gebracht,
maar conflicten tussen beide volksgroepen braken voortdurend uit.
Het is voor iemand die in de vooruitgang gelooft - en wie doet dat sinds de

Verlichting niet min of meer? - moeilijk te aanvaarden, maar hier staan mensen elkaar
naar het leven omdat ze tot verschillende rassen of stammen behoren. Geen
ontwikkelingshulp of democratie heeft deze tegenstelling weten te elimineren of, op
z'n minst, neutraliseren.
Dat is ontmoedigend - in de eerste plaats voor de vele ont-
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wikkelingswerkers en missionarissen die in Rwanda werkzaam waren.
Hartverscheurend zijn de verhalen van priesters en nonnen die door hen met liefde
opgevoede jongens plotseling zagen veranderen in wilde beesten, wier moordzucht
zich niet tegen hen richtte, maar tegen de Tutsi's.
Die missionarissen kunnen nog troost putten uit de onnaspeurlijkheid van Gods

wegen. Maar wat moeten de ontwikkelingswerkers? Zij gingen toch, voor zover zij
niet religieus gebonden waren, min of meer van de gedachte uit dat groter materieel
welzijn ook tot grotere verdraagzaamheid zou leiden? Niet dus.
Moeten we niet tot de conclusie komen dat de hele gedachte van

ontwikkelingssamenwerking eigenlijk niet veel anders is dan kolonialisme in andere
vorm (en ook het kolonialisme heeft zijn ethische kant gehad)? Want wat is het
projecteren van eigen normen - ook ethische normen - op andere culturen en
samenlevingen anders dan kolonialisme? Het is niet de gezindheid van de werkers
die het verschijnsel anders maakt.
‘De materiële inhoud van de ontwikkelingshulp is in wezen na verwant aan die

van “koloniseren”. Alleen het woord is ethisch onaanvaardbaar geworden. Wat we
feitelijk doen, en ookwel moeten doen, in de ontwikkelingslanden is ontegenzeggelijk
kolonisatiewerk naar de stijl die dat in de laatste fase van de koloniale periode heeft
gekenmerkt’, aldus L. Metzemaekers, al in 1968, in een discussie over buitenlands
beleid (Nederland, Europa en de wereld: ons buitenlands beleid in discussie, Meppel,
1970).
En ruim een kwarteeuw later schrijft dr. M. Kuitenbrouwer in De ontdekking van

de Derde Wereld: beeldvorming en beleid in Nederland 1950-1990 (Den Haag,
1994): ‘De “eereschuld” van Nederland ten aanzien van de “mindere welvaart” op
Java kreeg het karakter van wereldwijde medemenselijkheid, een humanitair
verantwoordelijkheidsbesef van het rijke Westen tegenover de armoede in de gehele
Derde Wereld. De “zedelijke roeping” jegens de bevolking van Nederlands-Indië
werd gegeneraliseerd tot de VN-norm van 1,5 procent van het nationaal inkomen ten
behoeve van ontwikkelingshulp.’ Gesublimeerd kolonialisme dus.
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Daarmee is de gedachte van ontwikkelingssamenwerking (een eufemisme voor
ontwikkelingshulp) nog niet veroordeeld. Per slot van rekening is de geschiedenis
van het kolonialisme er niet een van voortdurende uitbuiting en onderdrukking
geweest. Velen zijn, vooral in de laatste fase van het kolonialisme, naar de koloniën
gegaan om de ‘inlander’ te ‘verheffen’. En waar die intentie er niet was, heeft het
kolonialisme in elk geval een moderne infrastructuur achtergelaten, medische dienst
incluis.
En in Azië heeft het, zij het onbedoeld, ook levensvatbare staatkundige eenheden

achtergelaten. Zonder driehonderdjarig Nederlands bewind zou er geen Indonesië
zijn ontstaan, dat, ondanks zijn vele volken en eilanden, een eenheid is gebleven.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor India, minus de bloedige afscheiding van
Pakistan.
Dat kan van zwart Afrika niet gezegd worden. De staten die daar zijn ontstaan zijn

grotendeels nauwelijks levensvatbaar en bijna alle onderhevig aan interne conflicten,
waarvoor het westerse rationele denken, al dan niet marxistisch geïnspireerd, geen
verklaring kan vinden. Daarover hoeven we niet hooghartig te doen, want in het
Europese ex-Joegoslavië is al twee jaar lang hetzelfde aan de hand.
Maar we mogen, in het licht van Rwanda (dat overigens geen precedent is), ons

wel de vraag stellen: wat is eigenlijk de ratio van onze ontwikkelingshulp, wanneer
ze er niet in slaagt zulke massale slachtpartijen te voorkomen? Als die ratio er niet
is, kan de hulp slechts rechtvaardiging vinden in het christelijk erfstuk der
liefdadigheid.
En als de hulp dan geen effect heeft, dan is dat niet erg, want er staat geschreven:

‘...laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet.’
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Monumentaal micawberisme
10 mei 1994

Verkiezingen zijn een exercitie in nationale navelstaarderij. Gedurende een hele
periode vóór de grote dag en nog een hele tijd daarna is alle aandacht gericht op de
nationale problemen, op de nationale politiek. Het is alsof de wereld daarbuiten niet
bestaat, althans geen invloed oefent op wat er hier gebeurt.
Maar aangezien de problemen waar de Nederlandse politiek mee te maken heeft,

grosso modo dezelfde zijn als die waarmee alle westerse landen te kampen hebben
- werkloosheid, de kosten van de verzorgingsstaat, milieu, immigratie,
vreemdelingenhaat, misdaad - mag aangenomen worden dat het antwoord dat de
Nederlandse kiezers op die problemen geven, op de een of andere manier past in een
groter patroon.
En inderdaad hebben andere westerse landen de laatste tijd in hun politieke systeem

schokken meegemaakt die vergelijkbaar zijn met de uitslag van onze verkiezingen
van 3mei. Zie Italië, waar de christen-democratische en socialistische partijen vrijwel
weggevaagd zijn en een Berlusconi, binnen een paar maanden opgestegen uit het
niets, nu de macht heeft - samenmet een separatist en een neofascist (een combinatie
die zeker niet beklijven zal en dus door nieuwe schokken gevolgd zal worden).
In Canada verloor de regerende conservatieve partij bij de verkiezingen van oktober

verleden jaar 153 van de 155 zetels die zij in het Huis van Afgevaardigden had. In
hetzelfde jaar incasseerden de Franse socialisten een bijna even grote nederlaag,
maar hun gaullistische opvolgers blijken, na een korte periode van euforie, evenmin
antwoorden op de problemen te kunnen geven. Het klimaat doet denken aan de
vooravond van mei 1968.
Natuurlijk is er, zoals Ian Davidson onlangs in de Financial Times schreef, een

verklaring voor al die moeilijkheden: de

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



135

meeste landen bevinden zich nog altijd in de zwaarste recessie sinds de grote crisis
van de jaren dertig. Dus geen wonder dat de regeringen impopulair zijn. Het laatste
bewijs leverde, vorige week, de uitslag van de plaatselijke verkiezingen in
Groot-Brittannië.
Maar deze verklaring gaat, aldus Davidson, stilzwijgend uit van de

vooronderstelling dat de problemen waarmee alle regeringen, van links of van rechts,
te kampen hebben, cyclisch zijn: de economische groei zal terugkeren en de
werkloosheid zal weer dalen; regeringen zullen hun populariteit herwinnen.
Davidson noemt dit ‘monumentaal micawberisme’ (naar Dickens' onverbeterlijke

optimist Micawber). De werkloosheid van vandaag is immers op z'n minst evenzeer
het gevolg van massale industriële herstructurering en rationalisering als van gebrek
aan vraag.We hebben geen reden aan te nemen dat dit industriële proces zal ophouden
wanneer de economische groei nieuw elan krijgt. We moeten dus rekening houden
met de mogelijkheid van een permanente grote werkloosheid - met alle sociale
gevolgen van dien.
En die sociale gevolgen zullen natuurlijk onze politieke systemen onder grote druk

zetten (zullen? ze doen het al). Davidson vergelijkt dit proces met de eerste industriële
revolutie, van de vorige eeuw. Ook toen kwam het heersende politieke systeem onder
grote druk, maar wat wel eens vergeten wordt is dat de democratie, die een
nevenverschijnsel van de industriële revolutie is, nog honderd jaar moest wachten
tot ze tot volle wasdom kwam.
Lange jaren bleef de democratie een zaak van min of meer aristocratische heren

(lees in W.H. de Beauforts vorig jaar uitgegeven dagboeken hoe hij in 't begin van
deze eeuw erover klaagt dat er steeds meer schoolmeesters en dominees in de Kamer
komen) en - wat meer terzake is - bleef de industriële expansie gepaard met grote
sociale misère.
Als we de vergelijking met de eerste industriële revolutie voortzetten, dan mogen

we aannemen dat het ook deze keer heel wat tijd zal kosten aleer het politieke systeem
zich aangepast zal hebben aanwat Davidson de ‘nieuwewereldomvattende industriële
revolutie’ noemt, waar we nu middenin zitten.
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Misschien geen honderd jaar - want alles gaat tegenwoordig sneller - maar toch
geruime tijd.
En die geruime tijd zal - ook dat mogen we aannemen - een tijd van verwarring

zijn, een tijd ook waarin de nationale welvaart steeds meer ontglipt aan de greep van
de nationale regeringen. Dat laatste is nu al het geval en wordt in feite erkend door
partijen van zowel rechts als links, die alle de markt als grote regulator aanvaarden.
Wat kunnen, vraagt Davidson, politieke partijen dàn beloven om de kiezers te

behouden? Rust en orde? Bestrijding van de massale misdaad? Uitsluiting van
vreemdelingen en vreemdelingenhaat? Nationalistisch populisme? Regionaal
separatisme? Voordelen voor hun clientèle? Dat is allemaal mogelijk.
Zo gezien zijn de Nederlandse politici die de komende maanden zullen proberen

het eens te worden over een regeringsakkoord, eerder pionnen dan acteurs.Du glaubst
zu schieben, und du wirst geschoben. Hun gemanoeuvreer om de beste posities zal
een des te irreëler en irrelevanter indruk maken doordat hun verschillen van mening
over wat er dient te gebeuren, in het licht van de wereldomvattende crisis, zo
belachelijk klein zijn.
Maar ja, een democratie zonder partijen vóór en partijen tegen is geen democratie.

Het spel vergt een oppositie. Daarom zal op de millimeter gevochten worden.
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Niet specifiek op 4 mei
11 april 1995

‘Waarom is het van belang de bezetting en bevrijding te herdenken en dat te blijven
doen? Daarvoor is slechts één geldig argument te geven, maar dat is dan ook
doorslaggevend. Het zich verdiepen in die periode maakt duidelijk dat vrijheid en
democratie geen natuurlijke gegevens of goedkope slogans zijn; ze kunnen, zoals
toen, verloren gaan, en als dat inderdaad gebeurt, worden groepen en individuen het
object van in potentie oneindige willekeur.’
Er is slechts één ding mis in deze redenering, die de aanhef is van een artikel van

Anet Bleich in de Volkskrant van 8 april: herdenken van een bepaalde periode is niet
hetzelfde als zich erin verdiepen. Hoeveel mensen die in deze dagen de jaren
1940-1945 herdenken, verdiepen zich er ook in of hebben zich er ooit in verdiept?
De meesten kennen die jaren trouwens alleen maar door verhalen, zo niet mythen,
en het percentage van die herdenkers wordt met het jaar groter.
Is het van belang dat mythen voortleven? Nee - althans niet wanneer zij in conflict

komen met andere idealen of doeleinden van de Nederlandse gemeenschap. De
uitspraak van onze kroonprins dat het in de toekomst misschien wel wat minder kon
met de aandacht voor die jaren, was daarom niet zó gek.
Maar riskant was ze wèl. Hij werd dan ook onmiddellijk terechtgewezen door de

minister-president. En toen onlangs het Tweede-Kamerlid Van Walsem (D66), op
een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse parlementariërs, suggereerde te stoppen
met alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog, omdat die alleen maar
vijandbeelden levend hielden, kreeg hij van zijn Nederlandse collega's de wind van
voren.
Zelf heb ik ook zoiets ervaren, nadat ik in deze rubriek opge-
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merkt had dat de herdenkingen langzamerhand soms bijna ridicule trekjes aannamen:
met die oude mannetjes in BS-uniformen en met stenguns. Het antwoord is dan
steevast dat herdenken nodig is om te voorkomen dat de gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog zich herhalen.
Maar doet het dit? De jaren na de Tweede Wereldoorlog hebben genoeg

massaslachtingen te zien gegeven - zij het misschien nog niet op de industriële schaal
van Auschwitz - om daaraan te doen twijfelen. Daarentegen is het herdenken zeer
geschikt om, zoals Van Walsem zei, vijandbeelden levend te houden - ook als het er
niet de bedoeling van is.
Een twaalfjarige jongen uit mijn directe omgeving had het boek van Jan Terlouw

Oorlogswinter, toch een braaf boek, gelezen (zelfs tweemaal) en zei tegen zijn
grootvader: ‘Die Duitsers zijn toch verschrikkelijk!’ Maakt zo'n kind een verschil
tussen de Duitsers van toen en die van nu? En welke conclusies met betrekking tot
de Duitsers van nu trekken die scholieren die onlangs, diep geschokt, van een bezoek
aan Auschwitz terugkwamen - een duizendmaal aangrijpender ervaring?
Minister VanMierlo sprak vorige week wijze woorden in de Haagse Nieuwe kerk:

‘De herinnering aan strijd en bezetting werd en wordt nog steeds - al dan niet bewust
- in huiskamers aan de naoorlogse generaties gevoed.’ Maar de feitelijke herinnering
wordt steeds vager en abstracter. (...) De gevoelens krijgen een legendarische wortel,
en daarmee komen ze los van de oorspronkelijke feiten te staan. (...)
Als beeld en feitelijke geschiedenis zo los van elkaar zijn komen te staan, is het

de vraag of die beeldvorming nog gecorrigeerd kan worden door nadere of intensere
verwerking van het verleden. Effectiever lijkt het dan het versteende beeld te toetsen
aan het Duitsland van nu en van de toekomst. (...)
‘De herdenking van onze bevrijding van de Duitse bezetters was natuurlijk

wezenlijk, maar verbonden aan de feitelijke beleving in het verleden en daarmee in
zekere zin tijdgebonden.’ Dat geldt niet, aldus Van Mierlo, voor de herdenking van
de ‘vernietigende slag die is toegebracht aan fascisme en nationaal-socialisme’, maar
daardoor zijn ook de Duitsers bevrijd, en daarom zou ‘het goed zijn als na vijftig
jaar het accent in die her-
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denking meer en meer komt te liggen op de bevrijding van het gezamenlijk doorstane
kwaad’.
Hier is een interruptie geboden: er is en was geen sprake van ‘gezamenlijk

doorstaan kwaad’. De meeste Duitsers hebben Hitler niet doorstaan als een kwaad.
Als zij aan een kwaad dachten - en velen nog denken - dat Duitsland doorstaan moest,
dan is het dat van de vlucht of verdrijving van miljoenen hunner uit de thans Poolse
en Russische gebieden, in de barre winter van 1944/45, gepaard gaande met massale
verkrachtingen. De meeste Duitsers van nu denken aan Hitler als een erkend kwaad.
Laten we daar blij om zijn, maar geen nieuwemythen scheppen. Einde van interruptie.
En dan eindigt Van Mierlo: ‘Vooral jongeren zullen in hun eigen belang moeten

ontdekken dat Duitsland niet in de eerste plaats een achterland is met een vaag
boosaardig verleden, maar een land van nu, dat zich met grote kracht op de toekomst
wil richten.’
Dit is niet alleen een kwestie van opportuun beleid of zelfs van rechtvaardigheid.

Het is ook een kwestie van zindelijkheid. Al sinds 1950 weten, zo zei ook VanMierlo,
Duitsers en Nederlanders, ‘het op politiek, economisch, cultureel en op zoveel meer
terreinen meer dan goed met elkaar te vinden’.
Inderdaad: in het genoemde jaar - vijf jaar na de oorlog! - secondeerde Nederland

als eerste Europese staat een Amerikaans voorstel West-Duitsland te herbewapenen,
en dat berustte op een consensus waarvan alleen de communisten uitgesloten waren.
Bovendien is Nederland steeds geestdriftig voorstander geweest van een verenigd
Europa waarvan Duitsland vol en gelijkgerechtigd lid zou zijn.
Instemming met zo'n beleid - en, zoals gezegd, die instemming was en is bijna

algemeen - schept verplichtingen en is in elk geval logisch niet verenigbaar met
daden, of zelfs met een gezindheid die - bewust of onbewust, direct of indirect -
voedsel blijven geven aan een mythologie omtrent het Duitsland van vandaag.
Herdenken is trouwens een intens persoonlijke en dus onoverdraagbare daad. Zoals

een joodse die de scholieren op hun bezoek aan Auschwitz had begeleid zei: ‘Het
geeft mij een be-
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vrijd gevoel op de plek te zijn waar mijn ouders hun laatste stappen hebben gezet.
Ik kan op die manier weer even bij ze zijn’ (Haagsche Courant, 8 april).
Zo herdenkt ieder op zijn eigen wijze. Zelf heb ik niet bij benadering meegemaakt

wat onze joodse landgenoten is overkomen, maar zoals bijna iedereen van mijn
generatie heb ik in de oorlog naasten uit de kring van familie en vrienden verloren,
omgekomen voor de goede zaak. Ik denk nog vaak aan ze - niet specifiek op 4 mei.
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Frustratie en irritatie
14 juli 1995

Voor eenieder komt een tijd van verantwoording. Zo vraag ik mij, na de val van
Srebrenica, af of ik in deze rubriek wel voldoende aandacht heb gewijd aan de oorlog
in ex-Joegoslavië. Het antwoord is: nee. In de vier jaar dat de oorlog woedt, heb ik
niet meer dan een stuk of tien artikelen erover geschreven.
Dat is niet veel. De vraag die dan rijst is: waarom zo weinig? Wanneer ik dat bij

mijzelf naga, dan is dat, naast anderemotieven, vooral een gevoel vanmachteloosheid.
Daar schrijf je niet graag over. In elk geval: daar telkens lucht aan te geven gaat
vervelen, zo niet ergeren.
Al heel gauw was ik ervan overtuigd dat het scheppen van orde en rust in een land

dat ook Hitler nooit helemaal onder de knie had weten te krijgen, een grootscheepse
militaire operatie zou vergen, en ik geloofde niet dat iemand - een land of een coalitie
van landen - daartoe bereid zou zijn.
Maar het besef was algemeen, ook (zo niet vooral) bij de publieke opinie, dat er

iets gedaanmoest worden, vooral nadat de beelden van Servische concentratiekampen
en verkrachte vrouwen op het televisiescherm waren verschenen. Er werd dan ook
iets gedaan, maar zonder dat er overeenstemming was over het doel van de operatie.
‘Bezint eer gij begint’, luidde de weinig heroïsche kop boven een artikel van mij uit
augustus 1992, en twee keer - op 11 februari 1994 en 6 juni 1995 - kreeg mijn artikel
de kop: ‘God zegene de greep.’
Het is duidelijk dat ik, om het zachtjes te zeggen, vraagtekens plaatste achter de

roep om een ‘robuuster’ optreden, die, op verschillende tijden en om ons tot eigen
land te bepalen, kwam van zo uiteenlopende mensen als Mient Jan Faber,
minister-president Lubbers, toekomstig minister van defensie Voorhoeve en minister
Pronk.
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Maar om daar nu de vloer mee aan te vegen - daar voelde ik ook niet voor. Hun
motieven waren in elk geval onberispelijk, en het optreden waartoe zij opriepen, zou
volstrekt rechtmatig zijn geweest en bovendien in overeenstemming met de traditie
van een land dat op de bres staat voor de internationale rechtsorde.
Vandaar waarschijnlijkmijn huiver telkens op die oorlog terug te komen. Trouwens:

wat had ik voor positiefs te stellen tegenover hun voorstellen of zelfs tegenover wat
de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Noordatlantische verdragsorganisatie
in ex-Joegoslavië deden, al was dat minder dan wat de voorstanders van een
‘robuuster’ optreden wensten?
Het is dan ook zonder enige voldoening of gevoel van ‘zie je wel?’ dat ik nu

vaststel dat de ramp die zich nu over Bosnië voltrekt - woorden die minister
Voorhoeve woensdag in alle eerlijkheid gebruikte - beantwoordt aan mijn somberste
voorgevoelens.
Wat nu? Wat er moet gebeuren - beter gezegd: eigenlijk zou moeten gebeuren -

weet iedereen. Maar het gebeurt niet. Het zal wel op een terugtrekking van de
blauwhelmen en de ‘snelle reactiestrijdmacht’ èn een Amerikaanse opheffing van
het wapenembargo op Bosnië uitdraaien. De twee zijn overigens nauw met elkaar
verbonden, want als de Bosniërs bewapend worden, lopen de blauwhelmen nogmeer
gevaar.
Frankrijk heeft dan wel gezegd dat het bereid is te vechten teneinde Srebrenica te

heroveren, indien de Veiligheidsraad daartoe de toestemming zou geven; maar die
voorwaarde maakt dit aanbod tot een loos gebaar: Frankrijk weet immers dat de
Veiligheidsraad, waarin Rusland het veto heeft, daartoe nooit toestemming zal geven.
Volgens het vorige maand verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid Stabiliteit en veiligheid in Europa ‘is de oorlog in het
voormalige Joegoslavië helaas geen op zichzelf staand incident, maar meer een
voorbode van situaties die zich nu mogelijk vaker gaan voordoen. (...) In de luttele
jaren sinds 1989-1990 is al komen vast te staan dat (burger) oorlogen van dit type,
wanneer zij eenmaal zijn uitgebroken, zeer moeilijk zijn te beheersen of te beëindigen.
(...)
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Kortstondig optimisme over demogelijkheden tot effectief optreden van de Verenigde
Naties is teloorgegaan in de straten van Mogadishu (en Sarajevo). Het is nu eenmaal
één ding om, zoals de afgelopen jaren is gebeurd, vooral binnen de CVSE (nu OVSE)
“spelregels” af te spreken voor de wijze waarop aan rechten vanminderheden gestalte
kan worden gegeven binnen de nationale staatsstructuur, maar het is heel iets anders
om dergelijke elementen van een internationale veiligheidsordening daadwerkelijk
af te dwingen waar overredingskunst tekort schiet.
Daarvoor is actie vereist - het opleggen van “vrede” ofwel herstel van wet en orde

buiten het eigen land en/of verdragsgebied in derde landen - waarvan de draagwijdte
en tijdsduur niet gemakkelijk zijn te overzien en waarvoor de animo toch al aan
nauwe grenzen is gebonden. Ook in West-Europa, dat toch van nabij betrokken is,
blijkt de bereidheid vredesopleggende taken te aanvaarden waarbij de strijdende
partijen moeten worden “gepacificeerd” door geloofwaardig gebruik van geweld (of
het dreigement daartoe) vrijwel nihil.’
Ook deze sombere schets is na enige weken bewaarheid. Zeker is slechts dat de

ramp in Bosnië onherstelbare schade heeft toegebracht aan de geloofwaardigheid
van de VN als vredesinstrument. Wie zal nu nog troepen willen afstaan aan Van
Mierlo's VN-legertje? Zelfs Nederland niet.
En wat het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese

Unie betreft - het minste wat daarvan gezegd kan worden is dat de sfeer daarvoor
niet bepaald gunstig is. Getuige de Franse verwijten over de passiviteit, zo niet
medewerking aan etnische zuivering, van de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica.
In plaats van vereende actie zal, naar te vrezen valt, zich eerder een gevoel van

irritatie, frustratie, machteloosheid en cynisme meester maken van de mensen - niet
alleen van vernederde veteranen. Uit zo'n gevoel is nooit iets goeds voortgekomen.
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De smaad van het land
3 november 1995

Er zijn ogenblikken waarop ik denk: ik ben nationalist. Onlangs was er zo'n ogenblik.
Maandag had het tweede Duitse net (ZDF) een programma over Srebrenica. Toen het
optreden van de Nederlandse blauwhelmen ter sprake kwam, kregen we een scène
te zien die ik walgelijk vond.
Wat toonde die scène dan? Lijken van vermoorde Bosniërs? Nee, een stuk of

twintig Nederlandse soldaten, sommigenmet bierblikjes in de hand, die een polonaise
dansten op de maat van een kapel, temidden van lachende omstanders. Het was op
het feest dat voor het teruggekeerde Dutchbat was gearrangeerd, op Soesterberg
geloof ik.
Nu vind ik zo'n polonaise van lallendemensen altijd walgelijk. Maar zoiets behoort

blijkbaar tot onze cultuur (niet de onze alleen: ook de Duitsers, en misschien ook
wel anderen, zijn er sterk in). Zelfs in de tuin van het Catshuis werd zo'n polonaise
eens gehouden: toen premier Den Uyl in 1974 het Nederlandse voetbalelftal daar
feestelijk ontving, nadat het van de Duitsers niet gewonnen, maar verloren had.
Maar die scène op Soesterberg overtrof alles nog in walgelijkheid, te meer omdat

ik haar op een buitenlands televisiestation zag (op Nederlandse televisie had ik haar
nooit gezien). Die scène was namelijk extra walgelijk door wat er kort tevoren in
Srebrenica en omgeving was gebeurd. De details van de massamoorden door de
Serviërs kenden we weliswaar nog niet, maar de ministers Pronk en Voorhoeve
hadden toen al wel van genocide gesproken. En die feestende soldaten wisten het
wèl.
Wat heeft dit nu met mijn nationalisme te maken? Welnu, ik werd niet alleen

vervuld van walging, maar ook van diepe schaamte. Het waren per slot van rekening
landgenoten die daar dansten - bijna op de lijken van de mensen die ze geacht waren
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geweest te beschermen. Een beetje terughoudendheid was passender geweest.
Nu voel je schaamte alleen om wat jezelf of degenen met wie je je solidair voelt,

gedaan of niet gedaan hebben. Blijkbaar voelde ik mij op enige wijze solidair met
die Nederlandse soldaten. Als het andere soldaten waren geweest, zou ik alleen
walging hebben gevoeld, geen schaamte. Dàt is mijn nationalisme.
Dat uit zich blijkbaar meer in het negatieve dan in het positieve. Als het

Nederlandse elftal van Duitsland wint, vind ik dat ook wel leuk, maar meer omdat
dan een klein land van een groot land wint dan omdat ik zo voor Nederland ben. Als
België of Denemarken van Nederland wint, laat mij dit koud of denk ik soms zelfs:
net goed.
Wat dat betreft is wat Carry van Bruggen het ene kernmerk van het nationalisme

noemt: ‘De smaad van het land is de smaad van het Ik’ meer op mij van toepassing
dan de keerzijde ervan: ‘Hoe groter, machtiger, welvarender, glorieuzer het land is,
hoemeer betekent het daarvan een burger te wezen voor het aanzien van het individu.’
Nu zijn er de laatste tijd genoeg gelegenheden geweest om zich de ‘smaad van het

land’ aan trekken. De blauwhelmen van Srebrenica zijn dan weliswaar officieel
witgewassen, maar er blijft altijd iets van twijfel hangen. Trouwens, er zijn nog
vragen onbeantwoord. In elk geval is het geen glorieuze pagina in onze geschiedenis
geweest.
En of het buitenland helemaal overtuigd is van onze zelfverschoning? Dinsdag

stond in de Frankfurter Allgemeine Zeitung (die weinig foto's heeft) weer die foto
van generaal Mladic en overste Karremans die het glas heffen na de overgave van
Srebrenica, terwijl die gebeurtenis ruim drie maanden geleden had plaatsgevonden
en de foto toen vele malen is gepubliceerd (onder andere in Time). Bovendien toonde
de FAZ de foto buiten elke context, dus niet als illustratie bij een artikel over
Srebrenica of Bosnië. Ook het onderschrift zinspeelde niet op iets actueels, zoals het
rapport over Srebrenica, dat de dag tevoren verschenen was. Pure stemmingmakerij
dus.
Ik zeg dit niet uit verontwaardiging, maar om aan te tonen dat het buitenland

Nederland nog wel vaker zal herinneren aan
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Srebrenica en buitenlanders Nederlanders erover zullen aanspreken. Het gevoel
onbegrepen, zo niet belaagd te worden is de kiem van nationalisme.
Het Nederlandse drugsbeleid geeft ons ook al niet veel reden om met het hoofd

fier in de nek rond te lopen. Al roepen we, met minister Sorgdrager, nog zo hard:
iedereen loopt uit de pas behalve wij (ook een soort nationalisme) - het blijft
onbegrepen. En wat de commissie-Van Traa onthult aan toestanden bij (en tussen)
justitie en politie, geeft ook meer aanleiding tot schaamte dan tot trots.
Ook zoiets als een staatsbezoek kunnen we blijkbaar niet meer vlekkeloos

organiseren. Op het laatste ogenblik kon bondspresident Herzog geen krans bij het
nationale monument op de Dam leggen, omdat men vergeten was dat er tegelijkertijd
kermis was. Om niet te spreken van het koninklijk bezoek aan Indonesië met zijn
incidenten. Wanneer minister VanMierlo de media verwijt deze op te blazen of zelfs
te verzinnen, dan moet ik denken aan Hamlet: ‘The lady doth protest too much, me
thinks.’
Al deze zaken trek ik mij, soms bijna persoonlijk, aan. Als dit het bewijs van

nationalisme is - het zij zo.
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Is relativisme onvermijdelijk?
21 november 1995

Ernest Gellner, die ruim twee weken geleden overleed, kreeg vooral bekendheid door
zijn nieuwe kijk op het verschijnsel van het nationalisme. Verre van dit als een
reactionaire stroming af te schilderen, stelde hij dat het juist - in de tijd van zijn
opkomst - een modern, ja een moderniseringsverschijnsel is.
In het artikel dat Raymond van den Boogaard inNRCHandelsblad van 7 november

aan hem wijdde, trof mij dat Gellner een soortgelijke, bijna provocerende these over
het moslimse fundamentalisme had geponeerd: ‘Verre van achterlijk, is het
fundamentalisme juist de ideologie van de moderne samenleving. Het
fundamentalisme verschaft de betrokken samenlevingen een breed gedragen ideologie,
die goed van pas komt in een wereld van toenemende mobiliteit en verval van kasten
en standen.’
Als dat zo is, dan zouden wij ook het nationaal-socialisme als modern verschijnsel

kunnen beschouwen. Dat heeft toch ook in zijn samenleving de functie gehad die
Gellner aan het moslimse fundamentalisme toeschrijft? In zijn radicalisme was het
in elk geval niet conservatief, eerder revolutionair.
Hoe dit ook zij - nu we Gellners interpretatie van nationalisme en fundamentalisme

kennen, begrijpen we ook beter zijn kritiek op het cultuurrelativisme van ons fin de
siècle. Het toeval wil dat ik indertijd een artikel van hem over dit onderwerp uit de
Times Literary Supplement (16 juni 1995) had gescheurd. Dat heb ik nu, naar
aanleiding van zijn dood, herlezen. Voor het grootste deel is dit artikel voor iemand
die niet vertrouwd is met de postmodernistische filosofen, ook bij herlezing moeilijk
te begrijpen, maar de essentie van zijn betoog is wel te vatten. Ik zal die grotendeels
in mijn eigen woorden proberen weer te geven, hopende haar daarbij recht te doen.
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Anders dan bij het vorige fin de siècle, toen het mode was de zelfverzekerdheid van
de bourgeoisie te ondermijnen, is het nu, honderd jaar later, niet zeker of er wel
zekerheden zijn om ondermijnd te worden. Maar dit scepticisme heeft een
boemerangeffect: door de criteria van alle rationele kritiek te ondermijnen, geeft het
carte blanche aan iedere intellectuele toegeeflijkheid. Totaal relativisme eindigt met
het onderschrijven van goedkoop dogmatisme.
Gellner zoekt de oorzaak van dit relativisme onder andere in het verlangen naar

post-imperiale boetedoening. Na eeuwenlang andere culturen onze normen, als waren
zij absoluut, te hebben opgelegd, zijn we nu naar het tegenovergestelde gezwaaid en
vinden we dat we culturen moeten respecteren die normen volgen die wij, volgens
onze normen, zouden moeten verafschuwen.
Zo eindigen we bij totaal relativisme. Ja, Gellner gaat zo ver te zeggen: ‘Respect

voor anderen houdt relativisme in.’ Van dat relativisme worden we zelf slachtoffer.
Immers, de meeste volken die nu profiteren van ons relativisme, willen maar al te
graag ook profiteren van de produkten van onze normen: onze technologie
bijvoorbeeld, die hun economische en militaire macht verschaft.
Bovendien: vele van die culturen zijn zelf allesbehalve relativistisch. Zij geloven

niet in de gelijkwaardigheid van alle culturen. Zelfs binnen hun eigen culturen doen
ze dat niet. Met andere woorden: de relativist, voor wie alle culturen gelijkwaardig
zijn, begaat de zonde die hij juist wilde vermijden: door culturen te respecteren die
gelijkwaardigheid verwerpen, bevordert hij het geloof in de ongelijkwaardigheid.
Ten slotte: of het relativisme nu al dan niet aanvaardbaar is - het heeft alleen zin

in een wereld waarin de culturen gescheiden, min of meer identificeerbare eilanden
zijn, Do in Rome as the Romans do is alleen maar mogelijk wanneer je ongeveer
weet wat de grenzen van Rome zijn. Welnu, in de grenzeloze wereld van vandaag
lopen alle culturen door elkaar. Dus: het relativisme heeft geen zin - zelfs als het al
geen andere gebreken zou hebben.
Tot zover de kern van Gellners betoog. Als we het tot in zijn conclusies kunnen

volgen, blijft er toch nog ruimte voor enkele
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kanttekeningen. Bijvoorbeeld: het verwerpen van relativisme betekent niet
noodzakelijkerwijs dat wij onze normen ook aan andere culturen opleggen. Vrijheid
blijheid en geen terugkeer tot imperialisme en kolonialisme. Maar botsen op elkaar
zullen die verschillende normen altijd, in een wereld die geen culturele eilanden meer
kent. Zullen die botsingen altijd vreedzaam zijn?
Andere vraag: als culturen niet gelijkwaardig zijn, beter: als culturen elkaar niet

gelijkwaardig vinden (of volgens Gellner: mogen vinden), wat is dan de norm die
uitmaakt welke cultuur al dan niet gelijkwaardig is? Gellner gaat die vraag niet uit
de weg, want aan het eind van zijn artikel zegt hij (en ik gebruik weer mijn eigen
woorden): een morele legitimatie heeft een vaste grond nodig. Maar aan die vaste
grond zijn we juist gaan twijfelen als gevolg van dezelfde kennis die ons tenslotte
bevrijd heeft van de armoede. Onze morele crisis is dus ook de vrucht van onze
bevrijding van gebrek en tirannie.
Ook dit kunnen we tot in zijn conclusies volgen, maar de vraag: wat is die vaste

grond? blijft onbeantwoord. Misschien is die vaste grond er wel helemaal niet, en
misschienmoeten we er ook niet naar zoeken, zoals Pascal ons aanraadt: ‘Wij branden
van verlangen een stevige grondslag en een laatste vaste ondergrond te vinden,
teneinde er een toren op te bouwen die zich verheft tot in de oneindigheid. Maar heel
ons fundament kraakt, en de aarde opent zich tot in de diepste diepten. Laten wij dus
geen zekerheid en vastheid zoeken!’
Maar als we deze raad volgen, is relativisme welhaast onvermijdelijk. Zoals

trouwens Gellner zelf schijnt te vrezen, want in het begin van zijn artikel zegt hij,
het eind van het vorige met dat van dit millennium vergelijkend: ‘Bij het naderen
van het jaar 1000 verwachtten de Europeanen het eind van de wereld, maar dat kwam
niet. Ik vrees dat zij nu, met het naderen van het jaar 2000, niet verwachten dat de
wereld tot haar eind zal komen, maar dat het deze keer wèl zal gebeuren. In elk geval
wens ik niet bij te dragen tot de ontbinding van de wereld door mee te doen met de
verwerping van alle orde, logica en objectiviteit.’
Akkoord, maar deze orde, logica en objectiviteit zijn de orde, logica en objectiviteit

zoals ze in de westerse cultuur gelden. Andere culturen hebben hun eigen concepties
van orde, logica en objectiviteit.
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Slechts een schouwspel
12 januari 1996

‘Een avonturier’ noemde president Pompidou hem. En inderdaad, FrançoisMitterrands
politieke leven - om ons daartoe te beperken - was avontuurlijk. Begonnen aan de
uiterst rechtse zijde, eindigde hij als eerste socialistische president van Frankrijk, die
het kapitalisme de vrije teugel liet.
Was hij wel socialist? Van huis uit niet, en ook gedurende de Vierde Republiek

behoorde hij niet tot de socialistische partij. Zijn sympathieën lagen eerder rechts
van het midden, zij het niet zo rechts als vóór en enige tijd in de oorlog, toen hij de
collaborerende maarschalk Pétain diende.
Pas in 1943 sloot hij zich bij het verzet aan, maar toen waagde hij ook meteen de

oversteek naar Londen en terug. Aanmoed ontbrak het hem dus niet. Maar zijn smaak
bleef ‘rechts’. Zijn voorliefde bleef schrijvers gelden die over 't algemeen niet door
links gewaardeerd worden: Chateaubriand, Barrès, Chardonne en de Duitser Ernst
Jünger, met wie hem een vriendschap bond.
Met de Gaulle kon hij niet overweg, al maakte hij deel uit van diens eerste regering.

De Vijfde Republiek, die in 1959 begon, noemde hij een ‘permanente staatsgreep’.
Bijna eigenhandig begon hij allen die evenmin iets van het presidentiële regime
moesten weten, onder één dak te brengen. Al in 1965 had hij een eerste succes: bij
de presidentsverkiezingen dwong hij de Gaulle tot een tweede ronde. Daarmee zette
het herfsttij van de grote generaal in, hoewel deze pas in 1969 het toneel zou verlaten.
Toen duurde het nog twaalf jaar voordat Mitterrand, in 1981, als kandidaat van

een verenigd front, dat ook de communisten omvatte, de macht kon bereiken. Een
geweldige prestatie, die ook een reusachtige hoop wekte bij een meerderheid
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der Fransen die 23 jaren gaullistisch regime moe was. Heeft hij, in de veertien jaar
dat zijn presidentschap duurde, die hoop bewaarheid?
In de eerste plaats voelde hij zich wonderwel in de staatsinstellingen die de Gaulle

had achtergelaten en hijzelf zo had gegeseld. In die veertien jaar veranderde hij er,
ondanks beloften van het tegendeel, vrijwel niets aan. En het socialisme van de twee
eerste jaren van zijn regime verloochende hij ook, toen dit Frankrijk uit het Europese
Monetaire Systeem dreigde te duwen en daarmee van zijn internationale invloed
beroven.
Had zijn buitenlandse politiek meer succes? Hij wordt nu gehuldigd als de maker

van Europa en van de Frans-Duitse verzoening. Ach, het geheugen is kort. Zijn we
dan vergeten dat Helmut Schmidt en Giscard d'Estaing al een koppel vormden, en
vóór hen Adenauer en de Gaulle? Ja, die Frans-Duitse samenwerking dateert al van
de jaren '50, toen Adenauer en Robert Schuman het werk van de Europese eenheid
begonnen.
Daarmee is niet gezegd dat Mitterrand geen verdiensten heeft gehad voor Europa.

Overrompeld door de Duitse hereniging, wist hij tenminste nog het verdrag van
Maastricht, waarvan de Economische en Monetaire Unie het hart is, aan de Duitsers
te ontlokken. De Politieke Unie, die dit volgens hen had moeten bekronen, gaf hij
hun niet.
Was dit dus wel een zege? In de eerste plaats moet nog bewezen worden dat de

EMU het haalt, en in de tweede plaats keurden de Fransen ‘Maastricht’ met een uiterst
kleine meerderheid goed (51 tegen 49 procent). Dat was bepaald geen grote
overwinning. Die uitslag luidde zijn herfsttij in.
Het is vreemd - en stuit bij veel Nederlanders ongetwijfeld op tegenspraak -, maar

zijn grootste succes op buitenlands-politiek gebied zou wel eens zijn pleidooi voor
de plaatsing van middellange-afstandsraketten in Europa kunnen zijn. Dat pleidooi
voerde hij tot in de Duitse Bondsdag - tegen zijn Duitse partijgenoten. Dat de
Europeanen vasthielden aan dat zogenaamde ‘dubbelbesluit’ heeft machtig bijgedragen
aan de kentering in de Sovjet-Unie waarvan Gorbatsjov het symbool is, en dus aan
het einde van de Koude Oorlog.
Niettemin moet geconstateerd worden dat gedurende Mit-
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terrands tweede septennaat (1988-1995) Frankrijks macht aanzienlijk is geslonken:
het verenigde Duitsland is nu onbetwistbaar de sterkste macht in Europa, en de
potentiële bondgenoten die Frankrijk in de landen ten oosten van Duitsland had, zijn
ofwel uiteengevallen ofwel in de ban van de Duitse economie gekomen. Frankrijk
is daar afwezig.
Twee jaar vóór zijn aftreden werd Mitterrands partij, toch al ondermijnd door

allerlei schandalen die hij duldde, bij de verkiezingen vrijwel gedecimeerd. Rechts
kreeg de absolute meerderheid. Ook al geen glorieus einde van een tijdperk. En de
stakingen van het eind van 1995 kunnen, al troffen zij Chirac en Juppé, deels ook
gezien worden als een protest tegen de verdwenen Mitterrand, die de heerschappij
der technocraten onverlet had gelaten.
Maar waarom dan die bijna nationale rouw om zijn dood? Het is raadselachtig.

Heeft hij zich, ondanks zijn feilen en falen, toch weten te laten aanvaarden als de
vaderfiguur, de monarch, de ‘force tranquille’ (zoals zijn campagneleus van 1981
luidde)? Zeker had zijn optreden iets majestueus en waren zijn woorden steeds
welgekozen en indrukwekkend.
Maar nog raadselachtiger is dat iemand met zo'n geschakeerd verleden, die in zijn

jeugd gekoketteerd had met uiterst rechts en tot het einde zijn vrienden uit die tijd
(tot en met René Bousquet, die als hoofd van de politie van Vichy verantwoordelijk
was voor het wegslepen van joden) trouw bleef; die er geen bezwaar in zag die
vrienden te laten profiteren van de staatsruif - wat ten slotte indirect leidde tot de
zelfmoord van ex-premier Bérégovoy - en die niet gestikt was in zijn eerste
vertekening van de werkelijkheid - dat zo iemand wist door te dringen tot de top van
het politieke systeem.
Dat zegt iets over dat systeem. Het zegt ook iets over de Fransen, die dit toelaten

of zich door zo'n schouwspel laten verblinden.Mitterrandwas dan ook een fascinerend
man - fascinerend door zijn intellectuele gaven, maar ook fascinerend door zijn
discipline en zijn acteertalent. De geschiedenis zal uitmaken of wij, met Faust, moeten
zeggen: ‘Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur!’
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Een stukje met God erin
23 februari 1996

Vóór de oorlog gaven de liberale kranten wel kerknieuws, maar van religieuze
beschouwingen hielden ze zich lange tijd ver. Maar op een goed ogenblik vond de
hoofdredacteur van een van die kranten dat het toch niet onpassend zou zijn als er
eens in de week een stukje zou komen met, zoals hij zei, ‘God erin’. Per slot van
rekening had zijn krant veel lezers die God nog niet hadden afgezworen.
En zo werd een gewezen predikant aangetrokken, die zo'n rubriek toegewezen

kreeg. In de toenmalige Nieuwe Rotterdamse Courant heette ze In het voorbijgaan.
Het waren vrijzinnige stukjes, met meer cultuur dan God erin. Maar ze werden
gelezen. Na de pensionering van de schrijver verschenen ze niet meer, en ook niet
andere van die aard.
Welnu, het stukje dat u nu onder ogen heeft, is een stukje ‘met God erin’. Ik zeg

dit maar vooraf, zodat iedereen die niets van zulke stukjes moet hebben, kan afhaken.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik, met de Roemeense filosoof E.M. Cioran, God als
een noodzakelijke hypothese beschouw.
Dat doet de Italiaanse schrijver Umberto Eco, eveneens agnosticus, blijkbaar ook;

want vorige week hoorde ik hem op de Franse televisie, in het programma van Bernard
Pivot, zeggen dat de filosofie twee voortdurende onderwerpen van bespiegeling heeft:
God en de dood.
De directe aanleiding tot mijn bespiegeling van vandaag is een dienst die ik onlangs

meemaakte. Aan het eind ervan zei de predikant die de dienst leidde, tot de overledene:
‘Wij bevelen u in de handen van de levende God.’ Onmiddellijk ging bij mij een
lichtje branden en dacht ik aan wat er in Paulus' brief aan de Hebreeën staat (10:31):
‘Vreselijk is het te vallen in de handen van den levenden God!’
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Wilde de predikant zeggen dat hij de overledene een vreselijk hiernamaals toewenste
of zelfs voorspelde? Of was hij het woord in Hebr. 10:31 even vergeten? Die vragen
hielden mij bezig, maar ik vond het niet gepast om de dominee er na afloop, tijdens
de gebruikelijke koffie en cake, mee lastig te vallen.
Het toeval wilde dat ik een paar dagen later een andere predikant tegenkwam, en

die legde ik de kwestie voor. Deze antwoordde onmiddellijk: ‘De schrijver van de
brief aan de Hebreeën richt zich tot de levenden. Mijn ambtgenoot richtte zich tot
een overledene. Voor hem (of haar) geldt het woord van Paulus niet, zo men wil:
niet meer.’
Uitgaande van Ciorans hypothese vond ik dit een bevredigend antwoord. Immers,

God is volgens de Bijbel ondoorgrondelijk. Dus wij kunnen hem niet kennen. Daaruit
volgt weer dat, als wij met hem geconfronteerd zouden worden, wij tegenover iets
volkomen ongekends, onvertrouwds, tegenover het Andere zouden komen te staan,
dat niet kan worden begrepen met onze zinnen en onze normen.
Die confrontatie zou ons ‘verteren’, zei de predikant aan wie ik de vraag had

gesteld, en hij verwees naar Exodus 33:20: ‘Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet
kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.’ Dat geldt voor de levenden; de
doden zijn in een andere werkelijkheid, die wij niet kennen (en kunnen kennen),
opgenomen.
Het klopt - allemaal uitgaande van de hypothese - als een bus. En elders in de

Bijbel is er dan ookmeermalen sprake van een huiver God te zien. Zo verborgMozes
bij de brandende braamstruik zijn gelaat, ‘want hij vreesde God te aanschouwen’
(Ex. 3:6). En de profeet Elia ‘omwond zijn gelaat met zijn mantel’, toen hij God
hoorde naderen in ‘het suizen van een zachte koelte’ (1 Kon. 19:12,13).
Maar wat niet klopt is dat de Bijbel David meermalen laat zeggen dat hij liever in

de handen van God valt dan in die van de mensen. ‘Toen zeide David tot God: Het
is mij zeer bang te moede; laat ons toch vallen in de hand des Heren, want zijn
barmhartigheid is groot; maar laat mij niet vallen in de hand der mensen’ (2 Sam.
24:14 en, bijna letterlijk hetzelfde, 1 Kron. 21:13).
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Wist David nog niet dat het ‘vreselijk is te vallen in de handen van den levenden
God’, zoals Paulus enkele eeuwen later zou leren? Maar er was toch al vóór David
gezegd: ‘geen mens zal Mij zien en leven’? En al vóór David was Mozes bevreesd
‘God te aanschouwen’? Of heeft David het over een andere God dan Paulus, Mozes
en Elia? Een ‘levende God’ vooronderstelt inderdaad, strikt genomen, het bestaan
van zo'n andere God.
En klopt de ‘barmhartige’ God, over wie David het heeft, met de God in wiens

handen het vreselijk is te vallen? Die vragen moeten, dunkt me, ook de gelovige
bezighouden. Het is begrijpelijk dat hij zich meer thuis voelt bij een barmhartige
God dan bij die andere, ‘vreselijke’ God, maar is de barmhartige God ook de echte
God?
Numoet men weten tot wie Paulus' waarschuwing over de ‘vreselijke’ God gericht

is: het zijn de afvallige christenen die dit lot wacht, dat nog erger is dan het lot dat
joden treft die de wet van Mozes overtreden. Die verklaring las ik althans in Die
Schriften des Neuen Testaments, neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt (hrsg.
von Johannes Weiss, 1908). Als die interpretatie juist is, biedt zij weinig stof tot
bespiegeling over de existentie van de mens.
Maar de grond onder de voeten wordt nog onzekerder wanneer we, met demoderne

nieuwtestamentische wetenschap, aannemen dat de brief aan de Hebreeën helemaal
niet van Paulus is, evenmin trouwens als enkele andere brieven die aan hem
toegeschreven zijn.
Ja, volgens de Duitse nieuwtestamenticus Gerd Lüdemann, wiens boek Ketzer:

die andere Seite des frühen Christentums zojuist is verschenen, is die wetenschap er
zelfs vrijwel van overtuigd dat van de woorden die in het Nieuwe Testament Jezus
in de mond worden gelegd, slechts 15 procent werkelijk van Jezus is, en daartoe
behoren niet, bijvoorbeeld, de avondmaalswoorden (‘dit is mijn lichaam’ en ‘dit is
het bloed van mijn verbond’). Aldus Lüdemann in een interview in Der Spiegel.
Als dat zo is, dan blijft er voor de gelovige weinig meer over dan het woord van

Pascal: ‘Wij branden van verlangen een stevige grondslag en een laatste vaste
ondergrond te vinden om
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een toren op te bouwen die zich verheft tot in de oneindigheid. Maar heel ons
fundament kraakt, en de aarde opent zich tot in de diepste diepten. Laten wij dus
geen zekerheid en geen vastheid zoeken!’
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Cultureel armoedig
26 maart 1996

‘Een niet-christen heeft niet alleen het recht zich met zorg vragen te stellen over de
vorm van het christendom en zijn toekomst, hij heeft ook de plicht erover te denken.
Het christendom is immers deel van onze gemeenschappelijke erfenis, en volledig
niet-christen te zijn zou betekenen dat wij ons buiten die cultuur sloten.’
Dit woord van de filosoof Leszek Kolakowski heb ik al eens vaker aangehaald,

maar het schoot mij weer te binnen toen ik in het laatste nummer van Socialisme en
Democratie het interessante artikel van René Cuperus over de secularisatie las.
Interessant, maar ook verrassend, want in het maandblad van de

sociaal-democratische denktank, de Wiardi Beckman Stichting, verwacht je niet zo
gauw zo'n artikel, en nog wel van de hand van een medewerker van die stichting en
redacteur van dat maandblad.
De titel van het essay is op zichzelf al verrassend: ‘Heimwee naar het CDA’, maar

tevens misleidend, want wie denkt er een pleidooi in te zullen lezen voor terugkeer
naar samenwerking tussen PvdA en CDA, komt bedrogen uit. Cuperus houdt zich
met verhevener, ja dramatischer zaken bezig: met ‘een van de grootste
discontinuïteiten in de cultuur’, zoals hij het seculariseringsproces noemt. En wat
Nederland betreft, spreekt hij zelfs van ‘een gigantische breuk in de Nederlandse
culturele traditie’. Dat is geen kleinigheid.
Wat is er aan de hand? ‘Het eeuwenoude plechtanker van onze cultuur is

weggeslagen: het christendom (of religie als zodanig) is bezig te verdwijnen als
referentie- of tenminste contrapunt van de (samenlevings)cultuur.’ En dat gebeurt
zonder dat het, behalve in christelijke kring, enige reactie schijnt te wekken - noch
vóór noch tegen.
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Cuperus vindt dit gebrek aan reactie op een verschijnsel dat onze cultuur ten diepste
raakt, ‘op zijn minst cultureel armoedig’. Het wordt ‘allemaal tamelijk gelaten
geobserveerd’. Dat is juist. Het zal wel weer worden toegeschreven aan een typisch
Nederlandse deugd: de tolerantie, waar we prat op gaan, maar die in feite vaak niet
meer is dan onverschilligheid of oppervlakkigheid.
Je zou verwachten dat het verdwijnen van de christelijke component, die

eeuwenlang zijn stempel op onze cultuur - ten goede of ten kwade (daar gaat het niet
om) - heeft gedrukt, tenminste bij ongelovigen een jubelstemming zou hebben
veroorzaakt, zo van ‘dit is nu wat we altijd hebben gewild’. Maar nee, hoor. Die
totale onverschilligheid is misschien nog zorgwekkender dan het verschijnsel zelf.
Ook in PvdA-kring, zegt Cuperus, moet je niet komen aanzetten met de culturele

gevolgen van dit fenomeen: ‘Je raakt dan al gauw een open zenuw van traditionele
weerzin tegen hypocriete confessionele kritiek.’ Die weerzin mag nog zo begrijpelijk,
ja gerechtvaardigd zijn - daar gaat het niet om. Het gaat erom dat, met het wegvallen
van de christelijke component, de vraag rijst naar wat dàn de fundering en legitimering
van onze moraal, ons recht, onze samenleving, kortom onze cultuur is.
Of zoals de sociaal-democraat Cuperus het zegt: hoe zal ‘de publieke moraal zich

ontwikkelen bij verdergaande secularisering, wanneer een belangrijke fundering van
onze waarden en normen weggevallen zal zijn?’ Solidariteit, mensenrechten, hoe
vergaat het dergelijke concepties wanneer zij volledig los komen te staan van de
christelijke traditie waaraan zij schatplichtig zijn?
Dat zijn toch vragen die ook niet-christelijke leden van onze samenleving zouden

moeten bezighouden - al was het slechts omdat daarmee direct de vraag verbonden
is: wat komt er in de plaats van de verloren zingeving? Komt nu het veld vrij voor
andere heilsboodschappers, zoals communisme en nationaalsocialisme dat geweest
zijn of zoals nationalisme, dat - waarschijnlijk niet voor niets - de laatste tijd weer
aan aantrekkingskracht wint?
Tot dusver blijken, aldus Cuperus, mensen ‘zonder helder zingevende

levensbeschouwing niet gedesoriënteerd te raken’.
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‘Voor een deel wordt dat verkaard doordat - zoals dat heet - christelijke normen
“algemeen” zijn geworden (...). Voor een ander deel spelen economische welvaart
en onze hoogontwikkelde verzorgingsstaat vermoedelijk een rol.’ Die hebben vragen
naar de zin van het leven en het lijden, waarop het christendom een antwoord had,
overbodig gemaakt.
Maar als het tij eens zou keren? Wat dan? Dan staat de verzorgingsstaat met lege

handen en is de burger intussen de herinnering aan de vroegere zingeving kwijtgeraakt.
Dan - daar kun je donder op zeggen - zal de behoefte aan al dan niet pseudoheilanden
groeien.Maar daar schijnt zich, ook in intellectuele kring, niemand om te bekreunen.
Het is Cuperus' verdienste die kat in eigen, daarvoor weinig ontvankelijke kring de
bel aangebonden te hebben.
Nog twee kanttekeningen bij zijn betoog. In de eerste plaats: de kerken zelf hebben

ook schuld aan het seculariseringsproces. Ze hebben zich, in de woorden van een
onverdachte getuige, de toenmalige secretaris van de Raad van Kerken in Nederland,
wijlen ds. W.R. van der Zee, ‘wel eens te veel gericht (...) op de dingen van de dag.
Daar zijn politieke partijen voor en ook de onschatbaar waardevolle actiegroepen’.
(In Hervormd Nederland van 23 augustus 1990.)
Of om het in de woorden van Kolakowski te zeggen: ‘Aangegrepen door vrees

voor het perspectief in de positie van sekte gedrongen te worden, lijkt het christendom
een riskante poging te doen tot toepassing van mimicry, om zich niet door zijn
vijanden te laten verslinden: het lijkt de kleuren van zijn omgeving aan te nemen in
de hoop dat het zich op deze manier zal redden’ - daarmee velen in de kou latend.
In de tweede plaats: ik weet niet of Cuperus zelf een belijdend christen is. Het is

ook irrelevant dit te weten, want ook een niet-christen zou deze ontwikkeling niet
onverschillig moeten zijn - al laadt hij dan het verwijt op zich dat hij een pleidooi
houdt voor een zaak waarin hijzelf niet kan geloven, zoals de impotente die een
lofzang op de lijfelijke liefde zingt. Het zij zo - het doet aan het waarheidsgehalte
van pleidooi of lofzang niets af. Per slot van rekening hoeft een antropoloog die het
geloofsleven van, zeg, de Toradja's bestudeert, ook niet noodzakelijkerwijs daar deel
aan te hebben.
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Um den Schlaf gebracht
5 juli 1996

‘Denk’ ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Deze
bekende dichtregel van Heinrich Heine citeerde de president van De Nederlandsche
Bank, dr. W. Duisenberg, onlangs in een rede die hij in het nieuwe Duitslandinstituut
te Amsterdam hield, en zoals zovelen gaf ook hij aan deze regel een interpretatie die
geen steun vindt in de rest van het gedicht.
Het is geen ondergangsstemming die de dichter, ver van het vaderland, wakker

houdt; geen wanhoop over de toekomst van Duitsland. Nee, ‘Deutschland hat ewigen
Bestand, es ist ein kerngesundes Land’. Het is eerder de gedachte aan zijn in Hamburg
achtergelaten moeder, die hij vreest niet meer te zullen zien, die hem tot deze
Nachtgedanken (zo heet het gedicht) drijft.
Duisenberg gebruikte de dichtregel, en zijn onjuiste interpretatie, om hun

toepasbaarheid op de huidige toestand te bestrijden. Velen hebben een ‘nogal sombere
visie’ op Duitsland, en meer in het bijzonder op zijn verhouding tot de Economische
en Monetaire Unie (EMU), maar hij, Duisenberg, was het daarmee ‘oneens’.
De boodschap diende eerder te zijn, zo zei hij aan het eind van zijn toespraak, dat

de EMU een ‘win-win’ - situatie is: ‘Vaste wisselkoersen in Europa zijn als het ware
de kroonjuwelen van de Europese binnenmarkt, terwijl de door ons zo gewaardeerde
monetaire stabiliteit niet op het spel komt te staan.’
Vooral dat laatste was een hele geruststelling, want in het begin van zijn rede had

hij gezegd dat Duitsland bij de EMU veel te winnen had - vooral in politiek opzicht
-, maar ‘tegelijkertijd ook veel te verliezen, in het bijzonder wanneer, als gevolg van
de EMU, het Duitse klimaat vanmonetaire stabiliteit zou worden aangetast (dit laatste
geldt overigens ook voor Nederland)’.
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Hieruit zou kunnen blijken dat Duisenberg niet helemaal zeker is of die monetaire
stabiliteit onder de EMU wel gewaarborgd zal zijn.
Begin en slot van zijn toespraak leken dus niet helemaal met elkaar te kloppen.

We zullen ons maar aan het slot houden, want het zou inderdaad merkwaardig zijn
als de beoogde president van het Europese Monetaire Instituut - en nog niet van de
toekomstige Europese Centrale Bank (die conclusie is in de pers veelal te haastig
getrokken!) - twijfel zou laten bestaan over de stabiliteit van de toekomstige Europese
munt, de euro.
Intussen is het duidelijk dat die EMU er komt - niet zozeer omdat niemand er

bezwaren of bedenkingen tegen heeft, als wel omdat het grote bedrijfsleven, en vooral
de grote banken, zich er al zo op voorbereid hebben, en voor die voorbereidingen al
zoveel kosten gemaakt hebben, dat het proces een eigen dynamiek heeft gekregen.
Zelfs uitstel van de EMU zou een ‘drama voor Duitsland’ zijn, zegt André Leysen,

president-commissaris van het Agfa-concern, en de gevolgen van een eventuele
mislukking noemt Helmut Werner, president van Mercedes Benz, ‘vernietigend’
voor het concurrentievermogen van de Europese industrie, ja voor de hele economie.
De situatie doet denken aan augustus 1914, toen de grote mogendheden de

mobilisatie hadden afgekondigd en daarmee een proces in gang hadden gezet dat
niet meer terug te draaien viel - hoezeer sommigen van de staatshoofden van die
mogendheden dit ook hadden gewild. Duisenberg zelf is minder dramatisch. Hij
bepaalt zich tot de - op zichzelf al veelbetekenende - karakterisering: ‘De
voorbereidingen voor de EMU door de nationale centrale banken en de financiële
sector, die inmiddels in volle gang zijn, vormen als het ware een vliegwiel van het
monetaire integratieproces.’
Heeft dit integratieproces noodzakelijkerwijs een politieke integratie tot gevolg?

Of is zo'n politieke integratie, als gevolg van de monetaire integratie, alleen maar
wenselijk? Voor Duitsland geldt, zegt Duisenberg, ‘dat een EMU zonder politieke
unie op termijn onwenselijk is’. En hijzelf acht ‘het voor een monetaire unie goed
wanneer deze op termijn samen gaat met meer politieke integratie’.
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Noodzakelijk - zowel in dwingende als in normatieve zin - schijnt een politieke unie,
als gevolg van de monetaire unie, niet te zijn. Ja, eerder zou de vraag gesteld kunnen
worden of demonetaire unie niet noodzakelijkerwijs zal stuiten op politieke realiteiten,
die de vorm kunnen aannemen van politieke onwil of politiek onvermogen van staten
- zelfs van staten die met overtuiging deelnemen aan de monetaire integratie.
Dr. S. Rozemond, van het Instituut Clingendael, gaf in Het Parool van I juni het

voorbeeld van zo'n mogelijk conflict - een voorbeeld dat hij overigens had ontleend
aan het jaarboek van de Franse tegenhanger van Clingendael: stel dat een lidstaat
militaire middelen wil mobiliseren voor enig nationaal of internationaal belang dat
de zorg om inflatie te boven gaat. ‘Als zoiets dan door de overigen wordt verboden,
klapt elke economische en monetaire unie uit elkaar.’
Als het een klein Europees land is dat zich om de een of andere reden bedreigd

voelt en daarom tot monetair onverantwoorde uitgaven wil overgaan, zou het nog
door pressie van de andere lidstaten tot andere gedachten gebracht kunnen worden.
Maar is dat ook denkbaar bij een groot land, Frankrijk bijvoorbeeld? In elk geval zal
de regering van zo'n land, groot of klein, de beslissing te buigen voor de wil van de
andere regeringen hebben te verantwoorden tegenover eigen bevolking.
Het antwoord dat iedere lidstaat vrij blijft zijn militaire begroting te verhogen,

mits het effect daarvan op zijn totale begroting en op zijn monetaire stabiliteit binnen
de perken van de EMU blijft, is formeel juist, maar niet voldoende. Immers, de regering
van zo'n land kan door de eigen bevolking, die weinig boodschap heeft aan zoiets
als de EMU, gedwongen worden die perken te buiten te gaan, op straffe van gevaarlijke
binnenlandse onrust of zelfs verlies van macht.
Zulke eventualiteiten pleiten niet tegen de EMU, die, zoals gezegd, toch al

onvermijdelijk lijkt. Eraan te herinneren kan echter helpen tegen euforie.
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Voorbij, voorgoed voorbij
23 augustus 1996

Bij het kijken naar de film van Hans Keller over de Oostenrijkse schrijver Joseph
Roth (1894-1939), die verleden maandag heruitgezonden werd, kreeg ik een soort
heimwee naar het in 1918 ondergegane Oostenrijk-Hongarije. Waarom? Ik heb dat
keizerrijk nooit gekend, en in de staten waarin het is uiteengevallen, ben ik maar een
paar maal geweest. Nee, het was een soort plaatsvervangende heimwee, een aftreksel
van het heimwee waardoor Roth, die er geboren was en het wèl kende, verteerd werd.
Het viel me, bij het zien van de beelden die Keller gemaakt had, weer op hoeveel

die steden waar Roth gewoond had, op elkaar leken, tot Brody, zijn geboorteplaats
diep in Galicië, toe - bepaald waren door eenzelfde architectuur. Dat wasme overigens
al opgevallen bij bezoeken die ikzelf had gebracht aan steden als Wenen, Praag,
Bratislava, Boedapest en Ljubljana, hoofdsteden van verschillende volken, nu
verschillende staten, maar allemaal grotendeels een Oostenrijkse sfeer ademend.
Wanneer iemand als Roth, die zelf geen eigenlijke Oostenrijker, maar een Ostjude
was, heimwee naar die sfeer had, kan het regime van vóór 1918 moeilijk
onderdrukkend zijn geweest. Hij was en bleef trouwens vurig Oostenrijks monarchist,
wat ook niet wijst op wrok jegens het verleden.
Als dat wèl het geval zou zijn geweest, zouden er in Praag ook niet nog

standbeelden staan van keizer Frans-Jozef, terwijl er geen enkel meer staat van Stalin
en andere Russische potentaten, die ook lang over de Tsjechen hebben geheerst. En
dan zou een Tsjechische schrijver als Pavel Kohout, die in 1977 uit zijn land
verbannen werd, zich niet in Wenen hebben gevestigd, waar hij gedeeltelijk nog
woont. Waarom? ‘Kijkt u maar uit het raam’, zegt hij tegen zijn interviewer (Der
Spiegel

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



164

van 19 augustus), ‘en u weet waarom. Vroeger zei ik altijd: Praag is als Wenen, maar
mooier; Wenen is als Praag, maar het functioneert. Wij hebben ons hier altijd een
beetje thuis gevoeld.’
Net zomin als uit Roths beschrijving van Midden-Europa als het ‘poëtische

continent’, spreken uit Kohouts woorden haatgevoelens jegens de vroegere
overheersers. Maar het zou verkeerd zijn daaruit politieke conclusies te trekken. Het
is een heimwee naar iets wat voorgoed voorbij is, wat al in 1918 een gepasseerd
station was.
Heel misschien zou Frans Ferdinand, die de oude Frans Jozef hadmoeten opvolgen,

de andere volken van het keizerrijk - Tsjechen, Slowaken, Polen, Slovenen - eenzelfde
autonomie hebben gegeven als de Hongaren sinds 1867 genoten, en
Oostenrijk-Hongarije als federatie hebben gered. Het wordt wel gezegd - meestal op
grond van zijn morganatische huwelijk met een Boheemse gravin. Maar het blijft
theorie: hij werd in 1914 in Sarajevo doodgeschoten.
Waarschijnlijk was het toen al te laat. Die volken, vooral de Tsjechen, hadden

onder Oostenrijks regime een intellectuele en administratieve elite gekweekt, die
zich niet lang meer zou vergenoegen met een tweederangsstatus, zelfs in de mildste
vorm van Fremdherrschaft - net zomin als de Indonesiërs na de onafhankelijkheid
van hun land lang genoegen zouden nemen met een Nederlands-Indonesische Unie
onder koningin Juliana.
En dan was er nog het probleem van de Hongaren, die de aan hen toegewezen

volken (Slowaken, Kroaten, Roemenen) heel wat harder behandelden dan de
Oostenrijkers de volken die onder Wenen stonden (Tsjechen, Slovenen, Polen). En
wat te doen met de Polen? Die zouden toch blijven streven naar eenheid met hun
landgenoten die onder Duits en Russisch gezag stonden, en aldus de federatie in
gevaar brengen.
Een gepasseerd station dus, al in 1914. En toen in 1918 - de Eerste Wereldoorlog

was al bijna vier jaar aan de gang - de Amerikaanse president Wilson kwammet zijn
‘veertien punten’, die het recht van zelfbeschikking aan alle volken beloofden, was
het maar een kwestie van een klein jaar of de volken

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



165

van het oude keizerrijk zouden hun volledige onafhankelijkheid uitroepen.
Die onafhankelijkheid had echter ook haar eigen onrechtvaardigheden, want

Midden-Europa is zo'n lappendeken dat het moeilijk was levensvatbare staten te
vormen die niet zelf grote minderheden binnen hun grenzen hadden. Hongarije, niet
Oostenrijk (dat tot zijn Duitstalig stamvolk gereduceerd werd), werd kind van de
rekening, want er kwamen bijna net zoveel Hongaren binnen als buiten de grenzen
van Hongarije te wonen.
Een bron van interne en externe spanningen dus, waarvan Hitler later gretig gebruik

zou maken. Bovendien: door de desintegratie van Oostenrijk-Hongarije was er in
Midden-Europa geen grote mogendheid meer die als tegenwicht tegen een
expansionistisch Duitsland zou kunnen fungeren. Dat was de voornaamste reden
waarom de Franse historicus Jacques Bainville zo tegen ‘Versailles’, waar dit allemaal
uitgedokterd was, fulmineerde.
Tevergeefs fulmineerde, want eenmaal losgebroken honden laten zich niet dan

onder dwang weer samen in één hok drijven. En die dwang kwam pas met de
Russische legers in 1944/45. Toen ontstond er weer een soort eenheid in
Midden-Europa, maar niet vanMidden-Europa. De staten hadden niet hun
zelfstandigheid aan elkaar, maar aan de Sovjet-Unie verloren.
En toen ze, bij het uiteenvallen van het Sovjet-rijk, die zelfstandigheid herwonnen,

waren ze niet van plan die zo gauwweer op te geven, ook niet aan elkaar. Het dromen
in 1989 over een Midden-Europa is vooral een dromen van Westerse intellectuelen
geweest, aangemoedigd door een enkele Midden-Europeaan, zoals de Tsjech Havel
en de Hongaar Konrad.
Even hebben de opnieuw zelfstandige staten Tsjechoslowakije (toen nog één),

Hongarije en Polen toegegeven aan die dromen en in het Hongaarse Visegrád een
verbond gesloten, waaraan trouwens toen al de Polen slechts schoorvoetendmeededen.
Sindsdien is die gedachte niet verder uitgewerkt. De Tsjechen, onder de no nonsense
premier Klaus, moeten er nu helemaal niets van weten. Het is dus enigszins bezijden
de realiteit wanneer in Nederlandse stukken nog steeds over de Vise-
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grádstaten gesproken wordt. Nee, de eenheidsdroom is voorgoed voorbij. Wat rest
is heimwee.
De politicoloog Arnulf Baring heeft wel gelijk wanneer hij in de Frankfurter

Allgemeine van 21 augustus over het Oostenrijk van vóór 1914 schrijft: ‘Dankzij een
gedisciplineerde bureaucratie en de klamp van het leger heeft het, zowel in het
economische bestel als in het vreedzame samenleven van nationaliteiten en
godsdiensten, een Europese taak vervuld, waarvoor het niet altijd dank heeft geoogst
en die pas achteraf door de geschiedenis wordt gerechtvaardigd.’ Zo is het. Eergisteren
was niet over de hele linie slechter dan gisteren of zelfs vandaag enmisschienmorgen.
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Twijfel aan de vooruitgang
30 augustus 1996

‘Eergisteren was niet over de hele linie slechter dan gisteren of zelfs vandaag en
misschien morgen.’ Met deze uitspraak eindigde ik mijn vorige artikel. Achteraf
beschouwd, trok ik hiermee het beginsel van de vooruitgang in twijfel, wat voor
velen neerkomt op het wegtrekken van het kleed onder hun voeten.
Immers, op z'n minst sinds de Renaissance zijn hele generaties opgegroeid in het

geloof aan de voortdurende vooruitgang. Zowel het socialisme als het liberalisme is
een verschijningsvorm van dit geloof, dat zijn voorlopig laatste opflakkering beleefde
in de jaren zestig en zeventig, toen vrijwel iedereen om het hardst zijn ‘progressiviteit’
beleed - zelfs calvinisten.
Het merkwaardige evenwel is dat, juist op het ogenblik dat het beginsel van de

vooruitgang, met de val van de Muur, een geweldige overwinning leek te hebben
behaald, de twijfel toesloeg. De chaos, de moord en doodslag die in de plaats van
het communistische idool zijn gekomen, hebben sterk aan die twijfel bijgedragen.
Stalin, Mao, Fidel Castro, Ho Tsji-minh, Pol Pot waren eens voor miljoenen de

puurste belichaming van de vooruitgangsgedachte of pretendeerden dat te zijn. Dat
hun daden eerder het tegendeel leken te bewijzen, deerde niet: waar gehakt wordt
vallen spaanders, luidde het excuus. Gorbatsjov wist even nog voedsel te geven aan
alle vooruitgangsgelovigen ter wereld. Is, nu de laatste hoop verdwenen is, het hek
van de dam?
Maar de toeslaande twijfel is niet alleen toe te schrijven aan het verdwijnen van

de laatste bastions van de vooruitgang. De vervuiling van lucht en water; de
werkloosheid; de overbevolking; de ‘Derde Wereld’ die, ondanks alle hulp, alleen
maar armer wordt; de onbekende ziekten; de drugsverslaving; en, laatste voorbeeld,
de wijdverbreide kinderporno en -prostitutie -
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zij alle hebben weinig met de val van de Muur te maken en dragen toch bij tot de
twijfel aan het vooruitgangsbeginsel.
Een en ander heeft het Franse dagblad Le Monde ertoe gebracht een reeks van

intellectuelen uit te nodigen artikelen te schrijven over het idee van de vooruitgang
en wat ervan geworden is. De serie loopt op dit ogenblik nog, en van de artikelen
die tot dusver zijn verschenen, vind ik, moet ik helaas zeggen, de meeste nogal duister
en woordenrijk.
Wie er tot nu toe uitspringen, zijn de socioloog Edgar Morin en president

Mitterrands gewezen adviseur Jacques Attali. Van de laatste moet ik alweer zeggen:
helaas, want hij heeft met zijn twee boeken Verbatim I en II, die overigens fascinerend
zijn, het vertrouwen van zijn chef beschaamd, en vervolgens heeft hij een potje
gemaakt van zijn voorzitterschap van de herstelbank voor Oost-Europa (onze Onno
Ruding, die ook kandidaat voor die functie was, zou dat zeker niet hebben gedaan).
Attali begint met de opmerking dat zo'n reeks artikelen zeker nooit in een Chinees

of Afrikaans dagblad zou verschijnen: die volken hebben duidelijk nog te veel
weldaden van de vooruitgang te verwachten om zich twijfel daarover te kunnen
veroorloven. Die opmerking, die Morin overigens ook maakt, is juist, maar neemt
onze twijfel niet weg.
Als om hun gelijk te bevestigen, schrijft de Tsjechische premier, Václav Klaus,

weliswaar geen Chinees of Afrikaan, maar wèl leider van een land dat uit een diep
dal opklimt en licht aan het einde van de tunnel ziet gloren, in de Schweizer
Monatshefte (juli-augustus) dat we nu eenmaal met ‘onvolmaakte mensen en
onvolmaakte instellingen te maken hebben, maar dat er op verscheidene plaatsen
vooruitgang is te bespeuren’, al is die ‘niet zonder voortdurende inspanning, zonder
persoonlijk engagement’ te behalen.
Niettemin: voor ons relevanter is Attali's stelling dat vooruitgang, en twijfel eraan,

produkten zijn van een historisch lineair denken: iets gaat naar voren of naar achteren,
terwijl de werkelijkheid veel geschakeerder is: tegengestelde verschijnselen doen
zich gelijktijdig voor.
Zo stijgt de levensverwachting even snel als de dodelijkheid van de wapens; stijgt

de landbouwproduktie, maar het aantal
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hongersnoden evenzeer; benadrukt de globalisatie van de markt de eenheid van de
wereld, terwijl het aantal staten steeds stijgt plus nationalisme en xenofobie; komen
de communicatiemiddelen steeds meer binnen het bereik van demensen, maar wordt
de eenzaamheid groter.
Iets dergelijks signaleert Morin: individualisme betekent niet meer uitsluitend

autonomie en emancipatie - twee bij uitstek progressieve doeleinden - maar ook
atomisatie en anonimisatie. Secularisatie betekent niet uitsluitend bevrijding van
religieuze dogma's, maar ook verlies van grondslag, angst, twijfel; verscheidenheid
van waarden heeft niet alleen morele autonomie, esthetisch genot, vrij onderzoek tot
gevolg, maar ook demoralisatie, frivool estheticisme, nihilisme.
Hoe dan ook, de vooruitgang wordt door geen enkele historische wet automatisch

bevestigd, zegt Morin. De geschiedenis lijkt meer op een labyrint dan op een rechte
lijn, zegt Attali, of ‘een sliert spaghetti in een bord spaghetti’, zoals een andere
schrijver schreef. Dit nadert de uitspraak die de Amsterdamse historicus prof. W.H.
Roobol enkele jaren geleden in het tijdschrift Theoretische geschiedenis deed: ‘Wat
wij in de geschiedwetenschap (en de andere wetenschappen) bestuderen zijn de
gedaantewisselingen van de chaos.’
Merkwaardig genoeg, herinnert geen van beiden aan de gedachte van de ‘dialectiek

van de geschiedenis’: groei door tegenstelling (de tegenstelling van thesis en antithesis,
die tot synthesis komen, die weer een nieuwe antithese oproept). Ook de andere
schrijvers in de reeks doen dat niet. Is die gedachte, met Karl Marx, gediscrediteerd?
Merkwaardig is ook dat zelden de vraag gesteld wordt naar de maatstaf waaraan

voor- of achteruitgang gemetenmoet worden: welk ideaal, welke norm of welk gebod
is de standaard? Ook de schrijvers in de serie in Le Monde doen dat - althans tot
dusver - niet. Of heeft ieder zijn eigen standaard? Zo ja, dan is alle gepraat over voor-
of achteruitgang zinloos.
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De onmisbare schijnwereld der idealen
15 oktober 1996

Twijfel aan de vooruitgang - zo luidde de titel van een vorig artikel. Verscheidene
lezers hebben hierop gereageerd in de zin van: maar je kunt toch niet ontkennen dat
er in de afgelopen eeuw reusachtige vooruitgang is geboekt op medisch, sociaal en
zelfs moreel gebied?
Nee, dat wil ik niet ontkennen, maar zelfs dan hoef ik maar aan één alles

overschaduwend feit te denken, dat ik slechts met één woord: Auschwitz, hoef aan
te duiden om de vraag te stellen: kunnen we werkelijk van vooruitgang spreken
wanneer, in het midden van deze eeuw en in het hart van het werelddeel dat zichzelf
het meest beschaafde noemt, zoiets kon gebeuren?
Zeker, er zijn er die zelfs Auschwitz als een teken van vooruitgang uitleggen. De

Franse filosoof Jean-Paul Sartre deed dat. In een interview in Le Nouvel Observateur
(7 juli 1975) zei hij dat Auschwitz in zekere zin ‘een aanwijzing is dat er op een
bepaald niveau vooruitgang is’. Hier wordt wel een op z'n minst heel eenzijdige
betekenis aan dit begrip gegeven.
Maar het was mij in dat vorige artikel niet zozeer te doen om bepaalde

verschijnselen van vooruitgang al dan niet in twijfel te trekken, maar om te constateren
dat er de klad was gekomen in het beginsel van de vooruitgang, dat het Westerse
denken ruim tweehonderd jaar heeft beheerst - zozeer zelfs dat ten slotte calvinisten
er aanhangers van waren geworden.
Deze gedachte nu vond ik, veel grondiger uitgewerkt, terug in de lezing die de

historicus Ronald Havenaar onlangs in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft
gehouden. Ik zou die lezing een conservatieve geloofsbelijdenis kunnen noemen -
en u weet: conservatieven geloven niet erg in de vooruitgang als beginsel.
Een korte samenvatting van de kern van Havenaars stelling
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maakt dat duidelijk. Wij moeten erkennen, zegt hij, ‘dat de politiek weliswaar de
belangrijke opdracht heeft misstanden te bestrijden, maar dat succes bij de vervulling
van die taak nog geen vooruitgang betekent. Er dreigt niet alleen altijd terugval, ook
roept elke maatregel zijn eigen problemen op.’
De kwestie is deze: ‘De mens is een tragisch wezen: in zijn universum worden

problemen niet opgelost, maar hoogstens beheerst ten koste van nieuwemoeilijkheden.
(...) Juist in een democratie is het heel moeilijk dat besef te laten doordringen, omdat
ook het democratische stelsel - inclusief zijn belangrijkste politieke groeperingen:
de liberalen en de sociaal-democraten - een product is van het vooruitgangsdenken.’
Na de ervaringen met nationaal-socialisme en communisme is het echter nodig

dat ‘de politiek haar eigenwaan afwerpt en erkent dat ook politiek handelen, hoe
nuttig en nodig ook, onderdeel blijft van het tragische lot der mensen. (...) Het politiek
denken in termen van idealen loopt (...) achter bij de werkelijkheid. (...) Het enige
wat de politiek nog rest, is aansluiting zoeken bij een tragisch levensgevoel dat de
noodzaak tot matiging respecteert en rekening houdt met de mogelijkheid dat de
mens vervalt tot barbarij.’
‘Nodig is (...) dat de politiek haar pretenties bijstelt, meer bescheidenheid aan de

dag legt en aanvaardt dat we niet vooruitgaan, maar slechts veranderen.’ Dat geldt
ook voor de Europese ‘utopie’: ‘De hooggestemde doelstelling van de eenheid roept
(...) slechts een averechts effect op (...). Veel heilzamer zijn pragmatische pogingen
nationale belangen op elkaar af te stemmen.’
Dit is een beroep op wat Britse conservatieven een limited style of politics noemen,

wat zij als het wezen van conservatieve politiek beschouwen. Die politiek sluit
allerminst verbetering van misstanden uit, maar dan in het voortdurend besef van
het menselijk tekort - een geseculariseerde versie van het christelijk zondebegrip -
maar ook in het besef dat de wereld niet stilstaat, maar voortdurend verandert, ook
los van menselijk ingrijpen.
Maar welk etiket ook op deze politiek geplakt wordt - zelf heb ik er geen bezwaar

tegen als zo'n politiek van matiging en (zelf)beheersing conservatief genoemd wordt
- zij is een poli-
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tiek die in feite al overal gevoerd wordt, óók door liberalen (die hun
Verlichtingsidealen al lang kwijt zijn) en sociaal-democraten.
Alleen: de politieke partijen die in de praktijk zo'n conservatieve politiek voeren,

weten dat vaak van zichzelf niet en, als ze het weten, schreeuwen ze het niet van de
daken, maar verdoezelen ze het eerder. Waarom? Havenaar geeft in één zinnetje het
antwoord: ‘De schijnwereld der idealen lijkt een onmisbaar houvast.’
Met andere woorden: in het democratisch stelsel, dat, zoals Havenaar zegt, zelf

een produkt van het vooruitgangsdenken is, moeten de partijen, willen ze hun aanhang
behouden, de illusie van vooruitgang blijven voeden, ook al geloven ze er zelf niet
meer in. Die tegenstelling tussen praktijk en beleden ideaal kan de democratie wel
eens gaan opbreken. De Partij van de Arbeid gaat er bijna te gronde aan. Het zijn
sterke benen die zonder illusie kunnen leven.
Dat is één kanttekening die ik bij Havenaars betoog wil maken - een kanttekening

die eerder een aanvulling op, dan een bestrijding van dit betoog is. Een andere
kanttekening is deze: in een democratie waarin de partijen hun ideologische veren
hebben afgeschud (om de term van Wim Kok te gebruiken) en het hun alleen maar
te doen is om te sleutelen aan misstanden, zijn de fundamentele tegenstellingen
verdwenen. Ook dat is, op den duur, de dood voor de democratie - want democratie
betekent voortdurend debat, en zonder tegenstellingen geen debat.
In feite heeft de Nederlandse democratie die fase al bereikt. Er is een buitenlandse

bezoeker voor nodig om je dit te doen beseffen. Een redacteur van The Economist
was onlangs in ons land en rapporteert daar uitvoerig over in het nummer van 12
oktober. Hij is één en al verbazing: over de ‘roerloze politieke vijver’, over de ‘knusse
consensus’, over de ‘nette, tamme en beschaafde’ manier waarop hier de politiek
bedreven wordt.
‘Te mooi om waar te zijn?’, luidt dan ook de kop boven zijn artikel, maar dat

vraagteken vindt amper weerklank in het artikel zelf, dat besluit met de opmerking
dat Nederland een goede kans maakt op de titel van succesrijkste land van Europa.
Succesrijk, maar (in de ogen van de buitenlander) wel heel
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vervelend. Betekent dood in de pot ook dood van de democratie? Ach, in grote
omwentelingen is ons land nooit gidsland geweest. Een in wezen conservatief land
dus, ondanks de vooruitstrevendheid waarop het zich laat voorstaan. Dus ook een
enigszins schijnheilig land.
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Eer
15 november 1996

‘Je vous aime plus que ma vie, mais moins que mon honneur’ (ik houd van u meer
dan van mijn leven, maar minder dan van mijn eer). Deze liefdesverklaring van de
hoofdpersoon in Chateaubriands roman Le dernier des Abencérages maakte indruk
op de gymnasiast die ik eens was, maar tegelijkertijd vond ik haar een beetje
belachelijk. In deze tweeslachtigheid weerspiegelde zich de houding die de
Nederlander tegenover het begrip eer inneemt.
Hoe kom ik hierop? Onlangs las ik dat niet lang geleden op een zolder van een

kasteel de tekst was ontdekt van een college dat de historicus Lucien Febvre - bekend
van de school der Annales - in 1956 had gewijd aan het thema: ‘Honneur et patrie’,
de woorden die sinds Napoleon de vlaggen van de Franse regimenten sieren.
Dat college was een bewerking van een ander college, dat hij tien jaar eerder, dus

in 1946, had gehouden. Dat college droeg toen de titel: ‘Honneur ou patrie’. Na tien
jaar waren dus, in Febvre's gedachten, beide begrippen, eer en vaderland, niet langer
gescheiden, maar tot een eenheid geworden, zoals ook Napoleon gewild had.
Dat Febvre ze in 1946 nog gescheiden zag, had een zeer persoonlijke oorzaak: in

de voorafgegane oorlog had hij een broer verloren bij de verdediging van
Noord-Afrika tegen de invasie der geallieerden. De ene broer verdedigde het
vaderland, terwijl de andere opkwam voor de eer van Frankrijk. Na tien jaar was
deze tweespalt in Febvre's innerlijk kennelijk geheeld.
Die tweespalt van 1940-1944 had zich eerder voorgedaan: tijdens de Franse

Revolutie van 1789 en volgende jaren. Toen verdedigden de revolutionaire legers
het vaderland - het woord werd toen pas politieke werkelijkheid -, terwijl de émigrés,
de
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aanhangers van het ancien régime, de eer zeiden te belichamen. Eer en vaderland
stonden dus ook toen tegenover elkaar.
Historisch zijn ze dan ook gescheiden begrippen, waarbij eer op oudere rechten

kan bogen. Eer heeft te maken met dynastieen, met (adellijke) geslachten, met
individuen ook. Het is een prenationaal begrip, daterend uit een tijdperk dat de
nationale staten nog niet bestonden. Vaderland heeft te maken met bodem en staat,
en is een begrip dat het hele volk omvat. En het volk is pas in de Franse Revolutie
ontdekt.
Het is geen wonder dat in Nederland eer nooit een begrip is geweest dat mensen

in vuur en vlam zette. Nederland is immers heel laat in de geschiedenis een koninkrijk
geworden. Daarvóór, in de eeuwen van bloei en rijkdom van zijn cultuur, was het
een republiek. Er was geen koningshuis dat de eer incarneerde, en de adelsgeslachten
waren weinig talrijk en - zeker in het toonaangevende Holland - minder invloedrijk
dan de burgerlijke regenten. Eer is geen burgerlijk, geen koopmannelijk begrip.
Als er eer bewezen werd, dan was dat eerder aan God, niet aan een sterveling of

aan een abstract begrip. Zeker, tussen individuen zal de eer wel een rol gespeeld
hebben - uitdrukkingen als ‘de eer aan zichzelf houden’ en ‘dat is mijn eer te na’
wijzen daarop -, maar die liep niet uit op duels, zoals in Frankrijk en Duitsland; ook
onder studenten niet (daar werd een ruzie op de vuist uitgevochten - ‘stoepen’ heette
dat in Leiden, naar de stoep van Minerva, waar tegenstanders elkaar te lijf gingen).
De invoering van het Koninkrijk in 1815 en de tijdelijke machtsvergroting van de

adel - overigens grotendeels nieuwe adel, gecreëerd uit de regentenfamilies - hebben
daar dus geen verandering in gebracht. Nederland bleef, naar het woord van Huizinga
in Nederland's geestesmerk (1935) burgerlijk, ‘van de notaris tot de dichter en van
de baron tot de proletariër’.
Nu de naam van Huizinga gevallen is: zegt hij niets over de eer? Niet in zijn

Geestesmerk, voor zover ik heb nagegaan. Eerder in zijn Homo ludens (proeve ener
bepaling van het spel-element der cultuur) uit 1938. Het steekspel der ridders ging
immers vooral om de eer? En ‘we spelen om de eer’ (dus niet om een of andere inzet)
is een andere uitdrukking die courant is (of was?).
En inderdaad: in dat boek noemt Huizinga de eer meerma-
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len, maar hij behandelt het begrip niet ten principale; hij noemt het eerder terloops,
alsof de lezer wel weet wat het ongeveer inhoudt. Hij noemt het 't eerst in verband
met de potlatch, dat feest waarbij indianenstammen elkaar proberen te overtroeven
in het uitdelen van goederen. Huizinga noemt dit een ‘kamp om eer’. ‘Het streven
is prestige voor de groep, hogere rang, superioriteit boven anderen.’
Hier gaat het kennelijk om de eer van een collectiviteit, zoals dat ook in de Franse

vlaggen het geval is. De middeleeuwse ridder verdedigt eerder een individuele eer.
Zelfs de oorlog is voor hem ‘een spel van ridderlijke eer’ - een eer die overigens
alleen geldt tegenover gelijken: ‘Zolang men met gelijken te doen heeft’ - dus niet
met het gewone voetvolk - ‘inspireert men zich in beginsel op een gevoel van eer,
waarmee zich een geest van weddenschap en een eis van een zekere matiging
enzovoort verbinden.’
Uitsluitend een spel? Niet helemaal, want: ‘Voor het primitieve, in zelfverheffing

gewortelde ideaal van eer en adeldom treedt in voortgeschreden fasen van cultuur
een ideaal van gerechtigheid in de plaats of, liever, het hecht zich aan het eerste en
wordt, hoe erbarmelijk slecht ook in de praktijk gebracht, op den duur de erkende
en nagestreefde norm van een menselijke gemeenschap, die zich inmiddels van de
aanraking tussen clans en stammen tot een samenleving van grote volken en staten
heeft uitgebreid. Het volkenrecht ontspringt in de agonale sfeer, als een besef: dit is
tegen de eer, tegen de regels.’
Terug naar Nederland: het is al gezegd dat het eerbegrip, als het hier al ooit gespeeld

heeft, zich nauwelijks tot collectief begrip ontwikkeld heeft en, zo ja, dan toch eerder
als een aan andere culturen en samenlevingen ontleend begrip. Dat wil niet zeggen
dat het niet als collectief gevoel bestaat. Zo heeft Srebrenica velen van ons, die niets
met dit drama te maken hadden, met schaamte vervuld. Waarom? Omdat ze zich in
hun nationale eer aangetast voelden.
‘Collectieve eer is eigen eer’, schrijft Carry van Bruggen in Prometheus (1919).

‘De smaad van het land is de smaad van het Ik’, zoals de eer van het land de eer van
het Ik is. Slechts weinigen kunnen zich aan deze identificatie onttrekken.
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Maar tot een collectief begrip - meer dus dan een instinctieve reactie - heeft eer zich
meer ontwikkeld in landen met een lange autoritaire traditie, zoals Spanje, Frankrijk
en Duitsland, dan in landen met een oudere democratische of althans burgerlijke
traditie, zoals Engeland en Nederland. Merkwaardig overigens dat het begrip nu nog
een grote en expliciete rol speelt in het republikeinse Frankrijk, en slechts een verhulde
in het monarchale Nederland. Erfenis van ons republikeins verleden of teken van
schijnheiligheid?
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Een tragische vedette
7 maart 1997

Tien jaar geleden was Michael Gorbatsjov de grote vedette van het Westeuropese
publiek. Hij zou, met zijn perestrojka en glasnost, het verstarde communisme nieuw
leven inblazen en de Oost-Westverhouding op een nieuwe, normale leest schoeien.
Het waren de dagen van de ‘gorbimanie’, die vooral in Duitsland grote hoogten
bereikte.
Degenen die zich een eerdere hervormer herinnerden, Nikita Chroesjtsjov, waren

eerder sceptisch. Ook deze was, dertig jaar eerder, met moedige, zij het grillige,
plannen gekomen om de Sovjet-maatschappij en -economie te bevrijden van de loden
last van Stalins erfenis. En ook hij had openingen naar het Westen gemaakt.
En wat was ervan terechtgekomen? Voorzover hijzelf al niet teruggeschrokken

was van zijn eigenmoed, maakten zijn opvolgers, die hem in 1964 aan de dijk zetten,
een eind aan dat geëxperimenteer. Twintig jaren van stagnatie volgden. Op
internationaal gebied had Chroesjtsjov al de illusies die hij gewekt had, verstoord
door zijn onderdrukking van de Hongaarse revolutie.
In wezen heeft Gorbatsjov niet meer bereikt. Zeker, hij toonde zich beschaafder

dan de onbehouwen boer die Chroesjtsjov was, maar ook zijn hervormingspogingen
bleven halfslachtig. Ook hij schrok vaak voor de consequenties ervan terug, want
evenmin als zijn voorganger wilde hij het communisme afschaffen. Ten slotte werd
ook hij slachtoffer van de onhervormbaarheid van het stelsel.
En op internationaal gebied? Hij heeft ongetwijfeld een nieuwe wind doen waaien.

De Sovjet-Unie leek een normale gesprekspartner te zijn geworden. Dat moet hem
als een grote verdienste aangerekend worden - hoezeer ook hij tot deze te-
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gemoetkomende houding gedwongenwas door de fatale economische positie waarin
zijn land zich bevond (maar dat te hebben beseft en daaruit consequenties getrokken
te hebben, is weer een verdienste).
Maar moet hij als de man gevierd worden die een eind aan de Koude Oorlog

gemaakt heeft? De hereniging van Duitsland, waarmee een eind kwam aan de
abnormale toestand die ‘koude oorlog’ genoemd werd, had hij zeker niet gewild, en
nog minder de toetreding van dat verenigde Duitsland tot de NAVO. Hij heeft zich
door de gebeurtenissen laten overrompelen, en dat is niet het kenmerk van de
staatsman.
Een erg origineel denker was hij ook niet. Zijn boek Perestrojka, een bestseller

in hetWesten, is achteraf bezien niet veel meer dan een verzameling gemeenplaatsen,
die nogal doen denken aan de wijsheden van de tuinman in Jerzy Kosinski's Being
There. Die maakten ook zo'n indruk op de politici die in dat boek en de gelijknamige
film voorkomen.
In een lezing op een conferentie die in november in Amsterdam gehouden is,

completeert Hannes Adomeit, een Duitser die aan de Tufts University te Boston
doceert, dit beeld, en wat mij het meest in zijn analyse treft, is de volstrekte chaos
en de mate van onvoorbereidheid die in Moskou, ook in de hoogste kringen, heerste.
Onwillekeurig had ook ik aangenomen dat in het gecentraliseerde systeem dat het

communisme is, waarin alles tot in het kleinste detail gepland en gecontroleerd werd,
ook op internationaal gebied voor elke denkbare gebeurtenis of ontwikkeling er, om
zo te zeggen, een plan in de la lag. Maar nee, men ging uit van enkele ononderzochte
onderstellingen, en de rest was improvisatie.
Over de mogelijkheid van een Duitse hereniging was nooit nagedacht - uitgegaan

was van het voortbestaan van de DDR, wier technologie (naar Westerse maatstaven
al verouderd) onmisbaar werd geacht voor de Sovjet-economie -, en toen die
hereniging zich aankondigde, werd gereageerd met een ‘surrealistisch mengelmoes
van ideeën’, zoals een Russisch diplomaat dat noemde. Gevolg: het initiatief werd
aan de Duitsers overgelaten.
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Dit klopt met wat Helmut Kohl in zijn vorig jaar verschenen memoires Ich wollte
Deutschlands Einheit (eigenlijk een gesprek met twee journalisten) zegt: ‘Als
Gorbatsjov in februari (1990) - drie maanden na de val van de Muur - het voorstel
had gedaan tot een snelle hereniging in ruil voor uittreding uit de NAVO en neutraliteit
(van Duitsland), dan zou dat in de openbare mening van beide Duitse staten op een
brede instemming hebben kunnen rekenen.’
Maar Gorbatsjov deed dat voorstel, dat zo voor de hand lag en bovendien eerder

was gedaan (bijv. Stalins nota van 10 maart 1952), niet, en zo was voor Kohl de weg
naar de hereniging vrij, tot en met de ongelooflijke toetreding van heel Duitsland tot
de NAVO. De miljarden van de Bondsrepubliek hebben natuurlijk ook een handje
geholpen.
Het is waar dat de ontwikkelingen van de jaren 1989 en 1990 ook Duitslands

bondgenoten, vooral Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, overrompeld hebben -
Thatchers schrille kreten en president Mitterrands plotselinge bezoek aan een
stervende DDR liggen nog in de herinnering, en ook premier Lubbers leek even door
paniek bevangen - maar hun systemen waren per slot van rekening soepel genoeg
om zich zonder catastrofale gevolgen aan het onverwachte aan te passen. Bovendien:
niemand hunner wilde, als puntje bij paaltje kwam, een neutraal Duitsland.
Gorbatsjov en de zijnen - een heel kleine kring, aldus Adomeit - beslisten alles ad

hoc, en Gorbatsjov zelf was een noviet in de internationale politiek en erg naïef op
de koop toe. Zo dacht hij dat toen, na de val van de Muur, de Oostduitsers in hun
Trabi's massaal West-Duitsland gingen bezoeken, zij rustig terug zouden keren om
door te gaan met de hervorming van het socialisme.
Nee, een man die zozeer bewegingen heeft ontketend zonder de consequenties

ervan te hebben doordacht - consequenties die hem tenslotte meegesleept hebben
naar zijn val - kan op z'n hoogst een tragische figuur genoemd worden, geen groot
staatsman. Dat predikaat verdient Helmut Kohl, voor de beheerste wijze waarop hij,
zonder één vijand te maken, zijn land tot de eenheid heeft geleid. Dat mag wel eens
gezegd worden, nu zijn eigen val niet meer tot de ondenkbaarheden behoort.
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Schijnheiligheden
11 april 1997

Onder de oppervlakte leven er soms bij mensen onvermoede gevoelens of
gevoeligheden, waarvan ze zichzelf nauwelijks bewust zijn, waarvoor ze zich schamen
of die ze zelf onbelangrijk vinden. In elk geval komen ze haast nooit naar buiten,
althans niet buiten de kring van allernaasten. Maar onlangs heb ik, onwetend, een
kleine uitbarsting van zulke gevoelens ontketend.
Zelden heb ik zoveel reacties op één opmerking gekregen als toen ik één alinea

had gewijd aan het thema: zusters of zussen. Wat was het geval? In mijn artikel van
18 maart had ik geschreven over koning Zogoe van Albanië en zijn zusters. Ergens
op de weg tussen schrijftafel en krant had iemand daar zussen van gemaakt. (Dat
leverde me al één reactie op, in de geest van: ‘Ook gij, Brutus?’)
Aangezien het woord zussen nooit over mijn lippen of uit mijn pen komt, voelde

ik mij gedwongen aan mijn artikel van 21 maart een kort naschrift (die ene alinea)
toe te voegen, waarin ik me afvroeg waarom die verandering zou zijn aangebracht.
‘Is zusters soms politiek of sociaal incorrect?’, vroeg ik.
Deze ene alinea nu heeft me een ongekende stroom van reacties bezorgd: brieven,

briefkaarten, telefoontjes. Hieruit maakte ik op dat ik op z'n minst bij velen een
gevoelige snaar had geraakt. Sommigen probeerden een verklaring voor het gebruik
van zussen in plaats van zusters te geven; anderen leken wel opgelucht dat er iemand
was die constateerde dat het woord zussen niet over zijn lippen kwam.
Zo schreef een lezeres: ‘Een van onze nichten consulteerde een medisch specialist.

Kennelijk refereerde zij tegenover hem aan haar zuster die in Frankrijk woont. Toen
de man vroeg of zij haar zus zelden zag, wist zij dat zij hem niet meer zou
consulteren.’
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Een overdreven reactie? Misschien, maar je wilt toch dat de medisch specialist die
je consulteert - zeker als hij een psychiater is (en dat was hier kennelijk het geval) -
dezelfde taal spreekt als jezelf, althans de sfeer aanvoelt die je vertrouwd is, en die
sfeer uit zich nu eenmaal ook in de taal. Eén woord kan voldoende zijn om het bewijs
te leveren dat dit begrip niet aanwezig is. Met goed of fout heeft dit niets te maken.
Verscheidene lezers schreven dat het gebruik van zussen uit rooms-katholieke

hoek was komen overwaaien. Daar immers worden met zusters in de eerste plaats
nonnen of, zoals ze in die kring heten, religieuzen bedoeld. Zussen wordt gebruikt
om te doen uitkomen dat het om lijfelijke zusters gaat.
Eén emeritus hoogleraar neerlandistiek schreef: ‘U kunt er een voorbeeld in zien

van de integratie van de taal der Generaliteitslanden in het landgemene taalgebruik,
zoals “onder dit opzicht”, “op vakantie”, “op zich”. Hier heeft het gebruik een zekere
logica, en zeker is het niet minder goed Nederlands dan dat van zusters.’
Deze verklaring is ongetwijfeld juist, maar volgens mij niet voldoende. Uit mijn

(Amsterdamse) jeugd herinner ik mij dat meisjes tot een jaar of zestien op straat of
in winkels aangesproken werden met zus of zusje (jongens wel met broer of broertje),
en dat was zeker niet het gevolg van rooms-katholieke invloed. Er heerste toen nog
bijna volstrekte apartheid tussen de denominaties.
In mijn overtuiging dat het niet uitsluitend een kwestie was van rooms-katholieke

invloed, werd ik bevestigd door een brief van een kennelijk niet-rooms-katholieke
oude heer: ‘Zus-zussen waren bloedverwanten. Zusters waren in dienstbetrekking,
bijvoorbeeld in ziekenhuis. Mijn schoonzus was operatiezuster in Leiden. En van de
kansel was het: broeders en zusters.’
Ook hier heeft het gebruik van zussen een zekere logica. Daarentegen is de weerzin

tegen dit woord volstrekt onlogisch. Zo worden (of werden?) in kringen waar die
weerzin heerst, dochters (meestal de jongste) in het gezin wel zus (afkorting van
zusje) genoemd en kreeg die koosnaam de functie van eigennaam, zodat de
betrokkene, ouder geworden, zelfs door neven en nichten tante Zus werd genoemd.
Dat gebruik komt
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(kwam?) ook in de adel voor. Kortom, taal heeft weinig met logica te maken.
Buiten het gezin en buiten rooms-katholieke kring markeert (markeerde?) het

gebruik van zus(sen) dan wel zuster(s) dus een standsverschil. Daarover wordt niet
graag openlijk gesproken, maar daarom bestaat het nog wel. Mijn stroom reacties
bewijst dat standsverschillen nog wel degelijk worden gevoeld - dus bestaan.
Waarom wordt er niet graag over gesproken? Tja, we zijn een schijnheilig volkje,

dat gauw vindt dat, zoals de spotter Christian Morgenstern (1871-1914) dichtte,
‘nicht sein kann, was nicht sein darf’. Daaromwordt er bij ons slechts besmuikt over
zulke dingen gesproken, terwijl op zichzelf standstalen uit sociologisch oogpunt toch
niet oninteressanter zijn dan streektalen.
Nu bevindt een Nederlander die zegt: ‘Alle Nederlanders zijn schijnheilig’ (of:

‘Schijnheiligheid behoort tot het Nederlandse geestesmerk’) zich min of meer in
dezelfde situatie als de Kretenzer die zei: ‘Alle Kretenzers liegen.’ We kunnen dit
dus beter door niet-Nederlanders laten uitmaken.
Gelukkig - of misschien beter: ongelukkigerwijs - geven we voldoende stof voor

zo'n oordeel. De Brusselse Standaard van 7 april vergelijkt de reactie in Nederland
op de brandaanslag in de Haagse Schilderswijk, die aan zes leden van een Turks
gezin het leven kostte, met de ruim een miljoen kaarten met ‘Ik ben woedend’ erop
die boze Nederlanders in 1993 naar Bonn stuurden als reactie op een soortgelijke
aanslag in Solingen, waarbij vijf Turkse vrouwen omkwamen.
Inderdaad riep het radioprogramma dat vier jaar geleden tot die briefkaartenactie

had opgeroepen (en waaraan toen minister Hirsch Ballin meedeed), niet op tot een
bestorming van het Binnenhof. En de ‘Tocht van Woede en Wanhoop’ die in Den
Haag tegen de paasdagen was georganiseerd, werd slechts matig bezocht. Hand in
eigen boezem valt ons moeilijker dan in andermans boezem.
‘Nederland blijft op vele vlakken een “gidsland”, zeker voor Vlaanderen’, schrijft

De Standaard. ‘De politieke cultuur staat er op een hoger niveau. De staat in zijn
vele verschijningsvormen draait vlotter en is meer op dienstverlening aan de burgers
afge-
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stemd. Maar het zeurderige domineestoontje waarmee veel Nederlanders het eigen
Grote Gelijk naar de buitenwereld uitdragen, is er niet minder irritant om. Zeker als
het gepaard gaat met een onderschatting van eigen zwakheid en falen’.
Nu erger ik mij minder aan het zeurderige dan aan het toffe, jofele toontje van

sommige dominees - ‘Goed van God, hè?’ - maar we hadden afgesproken dat we
buitenlanders zouden laten spreken. Dus ik geef gauw weer het woord aan De
Standaard, die zegt dat de gebeurtenissen van de laatste tijd - de stammenoorlog
tussen Ajax en Feyenoord wordt ook gememoreerd - ‘een pijnlijk ontwaken uit een
vaak ontstellend politiek conformisme’ zijn. ‘De ontnuchtering (...) kan alleen
heilzaam werken’. Laten we het hopen. Of is schijnheiligheid daarvoor te zeer
onderdeel van onze cultuur of identiteit, zoals dat tegenwoordig heet, geworden?
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Uitstel van executie?
27 februari 1998

Natuurlijk zijn we allemaal opgelucht dat het niet tot een uitbarsting van geweld over
Irak is gekomen, maar, eerlijk gezegd, die massale opluchting en vreugde doet me
een beetje denken aan München 1938. Toen leverden Frankrijk en Engeland
Tsjechoslowakije, een bondgenoot van Frankrijk, uit aan Hitler. Grote vreugde alom,
de vlaggen gingen uit (behalve in Tsjechoslowakije), maar het was slechts uitstel
van executie.
De vergelijking is niet helemaal billijk, want terwijl Frankrijk en Engeland zestig

jaar geleden niet van hun militaire macht gebruik durfden te maken, was de
Amerikaanse en Britse bereidheid geweld te gebruiken nu wezenlijk onderdeel van
het pakket waarmee Kofi Annan Saddam Hussein tot wijken wist te brengen.
Is dit fantasie? Nee, op de persconferentie na ondertekening van het akkoord zei

de Irakees Tariq Aziz dat het ‘diplomatie, en niet sabelgekletter, was geweest
waardoor het akkoord bereikt was’, waar Kofi Annan onmiddellijk aan toevoegde:
‘Je kan een boel met diplomatie bereiken, maar natuurlijk kun je een boel meer
bereiken wanneer diplomatie gesteund wordt door vastberadenheid en kracht.’ (De
Nederlandse televisie liet overigens die woorden van Annan weg.)
En als 't ware om die woorden te onderstrepen zei Annan na terugkeer in New

York: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ‘waren de perfecte
vredesbewaarders van de Verenigde Naties. Zij hebben laten zien dat de beste manier
om macht te gebruiken is die macht te tonen om die vervolgens niet te hoeven
gebruiken.’ Daar wordt waarschijnlijk in Groen-Links, de linkervleugel van de PvdA
en de kerken anders over gedacht, maar ik hoorde maandag minister Pronk, hun
lieveling, voor de televisie eigenlijk hetzelfde zeggen.
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Het verschil metMünchen 1938 is dus groot, maar ook nu is de vraag gerechtvaardigd:
zal het geen uitstel van executie zijn? Saddam Hussein is kampioen in het breken
van beloften, en wanneer hij nu de inspecteurs van de VN ‘onmiddellijke,
onvoorwaardelijke en onbeperkte’ toegang toezegt tot alles wat in hun ogen verdacht
is - overigens met deze restrictie: onder eerbiediging van ‘Iraks legitieme zorgen met
betrekking tot veiligheid, soevereiniteit en waardigheid’ - dan getuigt het niet van
overdreven argwaan eraan te herinneren dat hij dat al eerder toegezegd heeft. Er is
dus alle reden voor scepsis.
Daarom mogen we dus niet verbaasd zijn als Saddam Hussein over een halfjaar

of een jaar opnieuw met hetzelfde spelletje begint. Wat zal dan de reactie zijn?
President Clinton zegt dat de Amerikaanse strijdkrachten in de Golf in een ‘hoge
staat van paraatheid’ zullen blijven. Prachtig, maar dat gaat wèl ten koste van
paraatheid in andere gebieden, zoals Bosnië en Korea - om slechts twee
spanningsgebieden te noemen.
De geestdrift voor een tweede Golfoorlog was bij het Amerikaanse publiek al niet

onverdeeld. Veel groter zal ze waarschijnlijk niet worden als er over een paar maanden
opnieuw een beroep op zou worden gedaan. Als dit al het geval is terwijl de
tegenstander zo'n duidelijke ‘satan’ is als Saddam Hussein, moet bij minder
gemakkelijk personifieerbare gevaren rekening worden gehouden met nog minder
steun. Dit is iets wat de Europeanen aangaat, want zij hebben zich voor hun veiligheid
grotendeels afhankelijk gemaakt van Amerikaanse steun.
Het gedrag van de meeste Europeanen in de laatste crisis is niet zodanig geweest

dat de Amerikanen spontaan en massaal bereid zullen zijn hen te hulp te snellen,
mochten zij zelf in een crisis komen te verkeren. Het staaltje van politieke onmacht
dat ‘Europa’ tijdens de Iraakse crisis ten beste heeft gegeven, verdient in elk geval
de minachting die de Amerikanen zo duidelijk hebben getoond.
En bleef het maar bij die onmacht. Hoe vaak werd het Amerikaanse optreden niet

uitgelegd als een poging eigen hegemonie te bevestigen. Onlangs zag ik dat ook twee
deskundigen doen in een uitzending vanMiddageditie. En als dat al waar zou zijn,
laten de Europeanen - Nederland voorop - zich die hege-
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monie niet graag aanleunen wanneer het hun eigen veiligheid betreft?
Frederick Kempe, die vaak gast is bij de forumdiscussie Presseclub op het eerste

Duitse net, vertelt in deWall Street Journal Europe (waarvan hij hoofdredacteur is)
dat hij in de uitzending van vorige zondag soms het gevoel kreeg dat Saddam het
slachtoffer was en de boosdoeners de deelnemers waren in de een of andere
Israëlisch-Amerikaanse samenspanning. Ik heb die uitzending gezien enmoet zeggen
dat hij slechts een beetje overdrijft.
Het tekent de verwijdering die zich tussen de Amerikanen en de - overigens

onderling verdeelde - Europeanen al geruime tijd aan het voltrekken is. Die
verwijdering was te verwachten na het einde van de Koude Oorlog. De laatste crisis
heeft die ontwikkeling versterkt, en het zijn niet de Amerikanen die er het slachtoffer
van zullen worden.
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Zand erover?
17 maart 1998 en 6 oktober 2000

Er wordt vaak gesproken van Duitslands Sonderweg in de moderne geschiedenis:
Duitsland zou in de negentiende eeuw en in de eerste helft van deze eeuw een weg
naar de moderniteit zijn gegaan, en willen gaan, die verschillend is van die van de
West-Europese landen. Deze these, hoewel niet onbetwist, wordt door vele historici,
ook Duitse, aangehangen.
Maar kan er niet ook van een Nederlandse Sonderweg gesproken worden? De

historicus prof. dr. M.C. Brands betoogt dat het feit dat de Eerste Wereldoorlog aan
Nederland is voorbijgegaan, de oorzaak is van een ‘gebrek aan aansluiting bij het
geschiedbeeld van de buren’, bij wie die oorlog wèl behoort tot het ‘nationale bestand
van collectieve herinneringen’.
Hierdoor kan, volgens Brands, grotendeels nog steeds het geringe inzicht verklaard

worden dat Nederland heeft in de grote omwentelingen die zich deze eeuw hebben
voltrokken. Brands spreekt zelfs van de ‘bekende Nederlandse parochiale myopie’.
Nu hebben andere landen ook wel eens last van zo'n myopie, maar belangrijker is
dat de Nederlandse Sonderweg, àls daarvan gesproken kan worden, slechts het denken
over Nederlands plaats in de wereld betreft, niet zijn interne bestel, de democratie.
Wat dàt betreft behoorde Nederland tot West-Europa, Duitsland niet.
Bij dezelfde gebeurtenis als waarbij Brands dit betoog hield - de opening van de

nieuwe behuizing van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie - heeft ook de
Duitse historicus dr. G. Hirschfeld, directeur van de Bibliothek für Zeitgeschichte
te Stuttgart en hoogleraar nieuwe geschiedenis aldaar, gesproken. Hij kent Nederlands
recente verleden, want hij is de auteur van een alom geprezen werk: Nazi Rule and
Dutch Collaboration (Oxford 1988).
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Hirschfeld vergelijkt nu beide Sonderwege: de Duitse en de Nederlandse. Hier wil
ik mij voornamelijk bezighouden met wat hij over de eerste heeft gezegd. Ook in de
Weimarrepubliek (1919-1933), formeel een democratie, ging de ideologie van die
aparte weg door. Na Hitlers machtsovername (1933) werd met de formele democratie
gebroken en verdween ook deze aansluiting bij het Westen.
En na 1945? De Bondsrepubliek werd beschouwd als een integraal onderdeel van

de Westerse beschaving. Bonn zou zelfs nooit meer Weimar mogen worden. Maar
de Duitse staatsbureaucratie bleef bestaan, zij is zelfs ‘een van de belangrijkste
steunpilaren van de Bondsrepubliek’ geworden. En die staatsbureaucratie bestond
in de beginjaren van de Bondsrepubliek grotendeels uit ambtenaren die ook Hitler
gediend hadden. De benoeming van Hans Globke, die een van de ontwerpers van de
Neurenberger rassenwetten van 1935was geweest, tot hoofd vanAdenauers kanselarij
is daar het meest sprekende voorbeeld van.
Ook kwam er ‘geen nieuw begin in onderwijs en wetenschap. Antiliberale tradities

en predemocratische gezagspatronen werden in stand gehouden’. Een van de andere
dominante trekken van de naoorlogse tijd was het ‘gebrek aan onderzoek van de
naziperiode’. Het beeld dat het Duitse publiek medio jaren vijftig van die periode
had, was grosso modo dat van een kleine kliek oorlogsmisdadigers rond Hitler, en
de rest op z'n hoogst meelopers. Met dit ‘collectieve zwijgen’ werd de
‘hyperstabiliteit’ van de vroege Bondsrepubliek gekocht.
‘Maar deze tekortkomingen en restauratieve elementen (...) werden met succes in

evenwicht gehouden door een aantal veranderingen in het weefsel van de Duitse
maatschappij’: het verdwijnen van de Pruisische landadel en van het militarisme.
Daarnaast waren er ‘aanzienlijke sociale veranderingen binnen de traditionele
heersende politieke en economische elites’. Sommige van die veranderingen waren
al in de Hitlertijd begonnen.
Hitler had immers grotendeels de structuren van het keizerrijk die ‘Weimar’

overleefd hadden, vernietigd. Zo was het leger onder hem veel ‘democratischer’
geworden, in die zin dat
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gewone mensen tot de hoogste rangen konden opstijgen. De reusachtige
volksverhuizingen die al in 1944 begonnen, hebben het hunne tot die sociale
veranderingen bijgedragen.
Deze sociale veranderingen voltrokken zich of hadden zich al in belangrijke mate

voltrokken terwijl de ideologie en de praktijk van de Bondsrepubliek in die eerste
jaren na de oorlog nog restauratief waren. Hirschfeld dateert de kentering hierin van
de jaren zestig: het proces tegen Eichmann, het Auschwitzproces en de
studentenopstanden. Een soortgelijk proces deed zich in Nederland voor: pas in de
jaren zestig, toen een nieuwe generatie aan bod kwam, werd een begin gemaakt met
de afbraak van de vooroorlogse zuilenmaatschappij.
Maar terug naar Duitsland. ‘De levensvatbaarheid van de tweedeDuitse democratie

nam toe’, zegt Hirschfeld. ‘Een van de grootste prestaties was de vestiging van een
onafhankelijk juridisch systeem en een functionerende grondwet, die uiteindelijk de
eerste vereisten waren voor een moderne civil society.’ De Bondsrepubliek opende
zich onvoorwaardelijk voor de politieke cultuur van hetWesten (wat JürgenHabermas
de misschien wel grootste intellectuele prestatie van de Bondsrepubliek noemde).
Slotsom: ‘Voor de eerste keer in zijn geschiedenis is een verenigd Duitsland stevig

verankerd in de westerse politieke en culturele gemeenschap. (...) De burgers van de
Bondsrepubliek laten zien dat de vooruitzichten gunstig zijn.’
Hirschfelds betoog kan in grote trekken onderschreven worden, maar toch blijft

er iets onverklaards: hoe kan een maatschappij die zulke restauratieve trekken
vertoonde als Hirschfeld breeduit schetst, plotseling - of bijna ongemerkt - overgaan
in een ‘normale’ samenleving en rechtsstaat, die in wezen niet verschilt van de
omringende samenlevingen en staten? Men zou bijna gaan geloven dat het eerste
voorwaarde was voor het tweede.
Een te boude veronderstelling? Brands zinspeelt in zijn bij dezelfde gelegenheid

gehouden referaat, op een soortgelijke mogelijkheid. Het wraakzuchtige verdrag van
Versailles (1919) vergelijkend met ‘vroegere verdragen die meer gericht waren op
verzoening dan op straf en vergelding’, zegt hij: ‘“Zand er-
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over” is nu eenmaal een essentiële voorwaarde voor vrede en zeker voor een
vredesverdrag.’
Zou hetzelfde niet net zo goed kunnen gelden voor interne vrede? Al in 1978

schreef de Nederlandse historicus H.W. von der Dunk: ‘De kritiek van buitenlandse
zijde op de personele continuïteit’ - tussen het Duitsland van vóór 1945 en het
West-Duitsland van na dat jaar - ‘en de vrees dat bij velen het vroegere bruine hemd
onder het democratische vest te voorschijn zou kunnen komen, is begrijpelijk. Toch
zou een radicale zuivering veel eerder tot een ressentimentsbeweging hebben geleid
dan Adenauers pragmatische struisvogelhouding.’ (Adenauer was de eerste Duitse
bondskanselier, van 1949 tot 1963.)
Deze politiek heeft, zo schreef Von der Dunk in 1989 uitvoeriger, ‘bij alle, met

name voor de antifascisten, grievende en onrechtvaardige aspecten, de herleving van
een revanchistische, antidemocratische oppositie, die de republiek van Weimar
(1918-1933) zo fataal was geworden, verhinderd. Door de wijde mantel der
vergetelheid gedekt, konden tallozen in de nieuwe staat carrière maken, hetgeen
uiteraard het innerlijke verzet tegen die staat heeft weggenomen.’
En hij besluit: ‘Op lange zicht gezien was Adenauers beleid wellicht het kleinere

euvel, vergeleken bij een - moreel gesproken rechtvaardiger en zuiverder -
beginselvaste denazificatie, die naar alle waarschijnlijkheid al die miljoenen buiten
de nieuwe staat had gehouden en in een verbitterde oppositie had gedreven.’
Maar wat de West-Duitsers zichzelf na 1945 hebben gegund - een zwijgen over

het verleden - hebben zij de Oost-Duitsers na 1989, toen beide Duitslanden herenigd
werden, niet gegund. De Oost-Duitsers heeft men, zo schrijft Franziska Augstein in
de Frankfurter Allgemeine, ‘rigoureus en met morele verontwaardiging ter
verantwoording geroepen. Men heeft de Oost-Duitse elites uit de macht ontzet en de
DDR tot een misdadige organisatie verklaard.’ Geen wonder dat de grote meerderheid
van de Oost-Duitse bevolking zich ‘stelselmatig vernederd’ voelt.
‘Niet de jeugdwerkloosheid is de bron van het rechtse radicalisme in

Oost-Duitsland, maar de declassering en werkloosheid van de ouders, hun gebrek
aan oriëntatie, hun ressenti-
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ment, de omstandigheid dat zij geen enkele aanspraak op gezag kunnen doen gelden.
Wie de eigen ouders als waardeloos beleeft, zoekt andere voorbeelden en eigen
maatstaven, en de ouders keuren de wandaden van de kinderen vaak genoeg heimelijk
goed.’
Natuurlijk zijn er ook andere oorzaken te noemen dan degene die Franziska

Augstein noemt. Een verschijnsel is zelden monocausaal, maar de resultante van een
samenloop van oorzaken. Zo was de DDR ook voor de niet-communistische
meerderheid toch in de loop der jaren een tehuis geworden, en dat tehuis is na 1989
resoluut, zo niet afgebroken, dan toch belachelijk gemaakt. Op die manier raakte een
hele bevolking vervreemd of ontheemd, en dat levert geen goede voedingsbodem
voor democratie op.
Onnodig te zeggen dat ook het communistische regime zelf schuld heeft aan

neonazisme. Niet doordat het eveneens vele ex-nazi's opnam - acht hunner brachten
het zelfs tot minister - maar vooral door de militarisering van de hele samenleving -
tot op de scholen toe. Het schuwen van eigen verantwoordelijkheid, dat eigen is aan
elk totalitair stelsel, is een gewoonte die ook niet eensklaps verdwijnt bij de invoering
van de formele democratie.
Wat echter het meest tegen de borst stuit, is het moraliseren van mensen wier

ouders en grootouders geprofiteerd hebben van de heel wat lankmoediger houding
tegenover hun tekortkomingen dan zij nu jegens anderen, die evenmin helden zijn
geweest, aannemen. Maar dat is geen typisch Duits verschijnsel. Wij Nederlanders
weten daar ook wat van. Het geheugen laat zich nu eenmaal, als het al niet kort en
selectief is, gemakkelijk verdringen en bedriegen.
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Toen Bulgarije, nu Kosovo
23 juni 1998

In 1876 braken er opstanden uit in Bulgarije, dat toen onder Turkse heerschappij
stond. Engeland, dat Turkije zag als een barrière op Ruslands weg naar de
Middellandse Zee, vreesde verzwakking van de Turkse staat en spoorde de Turken
aan tot herstel van de orde. Dat lieten ze zich niet tweemaal zeggen, en de opstanden
werden op gruwelijkewijze onderdrukt. TienduizendenBulgaarse christenen, vrouwen
en kinderen incluis, werden vermoord.
Het nieuws over deze ‘Bulgaarse gruwelen’ drong door tot in Engeland, waar het

grote commotie veroorzaakte. De liberale leider Gladstone, toen in oppositie, maakte
zich er welsprekend tolk van. Het was vrijwel voor het eerst dat een staatsman van
een grote mogendheid opkwam voor het recht - tegenwoordig zouden wij zeggen:
mensenrechten - als factor in de internationale politiek. Premier Disraeli daarentegen
gaf prioriteit aan de strategische belangen van wat hij noemde ‘the Empire of
England’.
Een oude tegenstelling: mensenrechten versus veiligheidsbelangen. De Westerse

mogendheden worden er in de Balkan opnieuwmee geconfronteerd.Welke belangen,
andere dan humanitaire, dwingen hen tot optreden in voormalig Joegoslavië: eerst
in Bosnië, nu in Kosovo? De toestand daar lijkt op die van Bulgarije in 1876: Kosovo
is deel van Servië, maar 90 procent van de bevolking is Albanees, dus niet-Servisch,
en wordt onderdrukt - zij het nog niet op zo barbaarse wijze als destijds de Bulgaren.
Niettemin een dilemma. Eigenlijk een groter dilemma dan toen, want sindsdien

is de invloed van de licht ontvlambare openbare mening op het buitenlands beleid
aanzienlijk toegenomen. Zij is op de hand van de onderdrukte Kosovaren. Wei-
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nig sympathie gaat uit naar de Serviërs, die al in Bosnië hardhandig huisgehouden
hebben. Moedig is de politicus die in deze situatie voor onthouding durft te pleiten.
Toch is er ook wel een niet-humanitair argument voor ingrijpen. Niet dat Rusland,

zoals in 1876, nog een factor van belang is. Een land dat zegt weer eens tien à vijftien
miljard dollar van het Westen nodig te hebben om het van het bankroet te redden,
kan moeilijk als een serieuze bedreiging worden gezien. Dat was toen anders: na de
troebelen in Bulgarije volgde een Russisch-Turkse oorlog, die Rusland bijna tot de
Middellandse Zee bracht.
Nee, nu zijn er andere gevaren. De opstand van de Albanese Kosovaren kan licht

overslaan naar Macedonië, waar ook een grote Albanese minderheid leeft. Die toch
al wankele staat zou dan in zijn bestaan bedreigd kunnen worden. Griekenland en
Bulgarije, die ieder de Macedonische staat eigenlijk als illegitiem beschouwen,
zouden kunnen interveniëren, en dan zou Turkije zich misschien geroepen voelen
als beschermer van de islamitische bevolking - de Albanezen zijn grotendeels
islamitisch - op te treden.
De Westerse landen hebben dus wel degelijk ook een veiligheidsargument om in

Kosovo in te grijpen: om erger te voorkomen. Maar daar staat weer tegenover dat
de rechtsbasis van zo'n ingrijpen buitengewoon zwak zou zijn. Kosovo is immers
onderdeel van Servië, dat daar dus, in de eigenlijke zin van het woord, geen agressie
pleegt.
Hoezeer ook de Westerse mogendheden het Servische optreden in Kosovo

veroordelen, zij verkondigen altijd luid dat zij de territoriale integriteit van Servië,
dus zijn soevereiniteit over Kosovo, niet willen aantasten. Er is, met andere woorden,
in feite geen volkenrechtelijke grondslag voor een militair ingrijpen in de crisis in
Kosovo.
Dit volkenrechtelijk correcte standpunt krijgt weer steun van pragmatischer

overwegingen: een resultaat van zo'n ingrijpen zou kunnen zijn dat Kosovo zich van
Servië zou afscheiden en onafhankelijk verklaren - ook als dit niet de bedoeling van
dat ingrijpen zou zijn geweest. Dat zou de Macedonische Albanezen kunnen
aanmoedigen dit voorbeeld te volgen, en dan zou
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ook de vlam in deMacedonische pan slaan - met dezelfde gevolgen dus als hierboven
beschreven bij een niet-ingrijpen.
Dit alles, en nog veel meer, zou natuurlijk ernstig overwogen moeten worden

alvorens een besluit omtrent Kosovo wordt genomen. Militair ingrijpen zonder
zekerheid omtrent het politieke doel dat zo'n ingrijpen beoogt, is altijd gevaarlijk.
Trouwens: wat moet militair ingrijpen inhouden? Zijn bombardementen voldoende
om Servië ertoe te bewegen Kosovo de autonomie, die het in 1989 ontnomen is, te
hergeven? Zo niet, wat dan? Is de inzet van grondtroepen dan onvermijdelijk?
Dat de Westerse mogendheden ook niet zijn opgetreden in Rwanda, Tsjetsjenië

en Tibet, terwijl daar de onderdrukking nog veel drastischer was dan vooralsnog in
Kosovo, is natuurlijk waar, maar levert op zichzelf geen argument tegen optreden in
Kosovo. Ieder geval moet op zijn eigenmerites enmogelijkheden beoordeeld worden.
De aandrang is groot om in godsnaam in Kosovo iets te doen. Minister Voorhoeve

heeft al optreden zonder voorafgaande goedkeuring van de Veiligheidsraad bepleit
(al is hij daarvoor door de ministers Kok en Van Mierlo op de vingers getikt). Zijn
partijgenoot Van Eekelen meent dat de Slotakte van Helsinki voldoende
volkenrechtelijke basis is. De Duitse SPD laat zich inzake Kosovo niet meer door
volkenrechtelijke bedenkingen ophouden (dat is wel een hele ommezwaai sinds haar
verzet tegen steun aan de operatie tegen Irak in 1990). Ongeduld is nooit een goede
raadgever.
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Training van de hersenspieren
23 oktober 1998

Toen de onlangs overleden dichteres M. Vasalis zich in Groningen, waar haar man
tot hoogleraar benoemd was, gevestigd had, had zij aanvankelijk moeite te wennen
aan de nuchterheid van haar nieuwe stadgenoten.
Eens vertelde zij in een gezelschap waarvan ik deel uitmaakte, hierover een

anekdote. Op een avond had zij met enkele collega's van haar man een diner in hotel
De Doelen aan de Grote Markt. De sfeer was gezellig en ontspannen en zij begon
zich verzoend te voelen met Groningen. Het was een mooie zomeravond, en toen zij
na afloop de hoge stoep voor het hotel betrad en daar de GroteMarkt zag, waarboven
deMartinitoren uitrees, was zij in een bijna euforische stemming en riep zij uit: ‘Kijk
toch eens!’ Waarop zij een stem naast zich hoorde: ‘Ja, 't is al neegn uur.’ Boem,
daar was zij weer op Groninger bodem terecht.
Toen ik het bericht van haar overlijden zag, moest ik aan die anekdote denken.

Maar die is niet de aanleiding tot dit artikel. Die is de necrologie vanMichael Zeeman
in de Volkskrant, waarin hij schrijft dat haar ‘klassieke’ gedichten ‘in ontelbare
geheugens gegrift’ staan. Mooi zijn die gedichten zeker, en bekend ook, maar kennen
ontelbaren ze inderdaad ook uit het hoofd? (Haar poëzie is wel als ‘damespoëzie’
uitgekreten. Waren er maar meer dames - en heren - die zo schreven.)
Nu wil het toeval dat ik de avond tevoren naar Bernard Pivots programma op TV

5 had zitten kijken. Een van zijn gasten was - niet voor de eerste keer - de filosoof
George Steiner. Nu ben ik altijd diep onder de indruk van Steiners enorme eruditie,
maar ik verdenk hem er soms enigszins van een fraseur te zijn. Wat moet ik
bijvoorbeeld met de wijsheid die hij dinsdag debiteerde: ‘Ik ben een verzamelaar
van stilten’? (Waarop
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Pivot snedig zei: ‘Maar u bent praatgraag!’, wat zeker waar is.)
Maar deze keer was ik het op één punt eens met Steiner. Pivot las een passage uit

Steiners laatste boek, Errata, een autobiografie, voor. Daarin gaat Steiner te keer
tegen de ‘simplificering, de nivellering, de verwatering’ van het onderwijs dat het
de kinderen zo gemakkelijk mogelijk wil maken. Hij noemt deze ‘vulgaire
neerbuigendheid’, ingegeven door vrees voor een ‘zogenaamd elitisme’, ‘misdadig’.
In het gesprek verdedigde Steiner deze opvatting hartstochtelijk: ‘Het is beledigend

jegens het kind te zeggen: je hebt geen toegang tot wat je niet begrijpt.’ Het is heel
goed voor een kind het te laten kennismaken met wat boven zijn pet gaat. Het kind
zal het niet altijd begrijpen, maar soms, misschien zelfs vaak, zal het hem aan het
denken zetten. En daar gaat het om. Een atleet staalt voortdurend zijn spieren.Waarom
zouden wij de spieren van onze hersens niet mogen stalen?
Een methode daartoe is het uit het hoofd leren van teksten, en hier ligt het verband

met watMichael Zeeman schreef over Vasalis' gedichten, die in ontelbare geheugens
gegrift zouden staan. Of dit laatste nu waar is of niet - in elk geval is het uit het hoofd
leren van teksten een manier om de hersens te trainen, ook wanneer die teksten niet
helemaal begrijpelijk zijn.
In vroegere generaties was dat heel gebruikelijk. Mijn vader, geboren in 1871,

kende SchillersDas Lied der Glocke en Goethes Erlkönig uit het hoofd (of passages
eruit). Die had hij op de Openbare Handelsschool geleerd, en wanneer ik nog de
beginregels ‘Festgemauert in der Erde steht die Form in Lehm gebrannt...’ en ‘Wer
reitet so spät durch Nacht und Wind?’ ken, dan heb ik dat van hem, niet van mijn
eigen middelbare school, want in mijn tijd was het al geen gewoonte meer teksten
uit je hoofd te leren.
Op mijn gymnasium was er slechts één leraar die dit aanmoedigde (niet

voorschreef). Zo ken ik, behalve de beginregels van de Ilias en de Aeneis (die iedere
gymnasiast kent), alleen nog maar het begin van een van Ovidius'Metamorfoses:
‘Iamque deus posita fallacis imagine tauri...’ (ik hoop dat ik de regel goed citeer) -
niet omdat ik zijn aanmoediging volgde, maar omdat ik die regel uitentreuren hoorde
opzeggen door
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klasgenoten die wèl de aanmoediging van de leraar volgden.
Je hoeft geen conservatief te zijn om deze methode niet voetstoots te verwerpen.

Den Uyl, die allesbehalve conservatief was, kende talloze gedichten uit zijn hoofd.
Ik heb hem eens horen vertellen dat hij dat vermogen te danken had aan zijn
gereformeerde jeugd. Daarin waren het psalmen en bijbelteksten die de jeugd
ingestampt kreeg. Ik had niet de indruk dat hij spijt had van die erfenis, waarmee hij
overigens gebroken had.
Maar wat is het nut van dat van buiten leren? Een utilitaire vraag! Het antwoord

dat het de memorisator veel genot en schoonheid geeft, is dus niet terzake. Dat
betekent niet dat er geen nut is. Het nut is dat de hersens getraind worden.
Maar geheel los van dit nut, staat de vraag of het kind opgezadeld moet worden

met kennis die het niet begrijpt, zelfs niet begrijpen kan. Overdrijving is natuurlijk
nooit goed, maar in het algemeen kan het heel nuttig zijn een kind soms intellectueel
op zijn tenen te laten staan. Hem wordt dan iets ontsloten wat hij nog niet helemaal
vatten kan, maar wat hem nieuwsgierig kan maken, hem een vermoeden kan geven,
dat hem een aansporing kan zijn verder te zoeken. Of er wordt in zijn geest een humus
gelegd die, wanneer hij rijper is geworden, vruchten kan dragen.
Maar is het geen vechten tegen de bierkaai? De bierkaai is dan niet zozeer een

onderwijsstelsel dat, al dan niet vanuit een zieligheidscultuur, het de kinderen - en
de onderwijskrachten - zo gemakkelijk mogelijk wil maken, alswel de techniek. Als
alles wat we willen weten of ons willen herinneren, opgeslagen is in de computer of
het Internet, die we elk ogenblik kunnen raadplegen, waarom zouden wij dan nog
moeite doen het in ons hoofd op te slaan? Wat de gevolgen van dit geheugenverlies
voor onze cultuur zullen zijn, weet ik niet.
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Een geschiedenis herzien
20 november 1998

Een discussie zonder einde. Zo noemde de historicus Geyl de geschiedwetenschap.
Steeds komen er nieuwe interpretaties van de feiten. Vaak komen er ook feiten boven
water die eerder onbekend waren. Zo dwingt het opengaan van de archieven in het
voormalig communistische Europa dikwijls tot herziening van algemeen als juist
aanvaarde opvattingen.
Neem bijvoorbeeld het jaar 1981. Op 13 december van dat jaar riep generaal

Jaruzelski, die minister-president en secretaris-generaal van de communistische partij
was, de staat van beleg in Polen uit. Het leger nam de macht in handen; de vakbond
Solidarnosč werd ontbonden; zijn leiders, onder wie Lech Walesa, kwamen onder
arrest.
Verontwaardiging in de Westerse wereld natuurlijk, maar heimelijk toch ook wel

begrip. Immers, algemeen werd aangenomen dat, als Jaruzelski niet orde op zaken
in het roerige Polen had gesteld, de Sovjet-Unie die taak op zich zou hebben genomen
- zoals zij dat in 1956 in Hongarije en in 1968 in Tsjechoslowakije had gedaan. Polen,
doorgangsgebied naar de DDR, was voor Moskou van nog grotere strategische
betekenis dan die twee andere landen.
Zo dacht ik er toentertijd ook over, en zo schreef ik enkele dagen na Jaruzelski's

staatsgreep dat deze ‘nog de minste van twee kwaden’ was; ja, dat hem het ‘voordeel
van de twijfel’ gegund moest worden, te meer omdat die coup, die niet paste in het
communistische model, ‘net zo goed als een symptoom van desintegratie van het
Oostelijke blok uitgelegd kon worden’.
Die laatste interpretatie zou ik na zeventien jaar nog staande kunnen houden, maar

dat de Sovjet-Unie op het punt stond zelf in Polen de zaak in de hand te nemen, zoals
Jaruzelski tot op de dag van vandaag beweert en velen (onder wie ik) geloofden -
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dat standpunt moeten we nu herzien, nu deMoskouse archieven een ander - en veelal
verrassend - beeld geven.
Al een jaar eerder - het jaar waarin de Poolse regering zich gedwongen had gezien

een akkoord te sluiten met Solidarnosc (in Moskous ogen een contrarevolutionaire
beweging) - was Breznjev gezwicht voor de Poolse waarschuwing dat een intocht
van Russische divisies (onder het mom van manoeuvres) tot een nationale opstand
en een bloedbad zou leiden.
Toen in 1981 de crisis in Polen verergerde, beraadslaagde het Politburo inMoskou

herhaaldelijk over de toestand in het buurland. Verrassend is het in de nu toegankelijke
archieven te lezen dat leden die in het Westen de naam hadden diehards te zijn -
zoals Soeslov en Gromyko - tot voorzichtigheid maanden.
‘Een paar sociaal-democraten in de (Poolse) regering’ is nog altijd beter dan de

inzet van sovjettroepen, zei Soeslov. Zo'n invasie zou een ‘catastrofe’ betekenen.
Ook Breznjev zelf kwam niet verder dan te dreigen met economische represailles.
Jaruzelski voelde zich door de grote bondgenoot in de steek gelaten.
Dat Andropov, die Brezjnev ruim een jaar later zou opvolgen, een gematigd

standpunt innam, is niet zo verrassend. Als chef van de KGB was hij goed op de
hoogte van de werkelijke macht van zijn land. Ook hij legde zich bij de mogelijkheid
neer dat Soldarnosč de macht in Polen zou krijgen. ‘Wij moeten ons in de eerste
plaats bekommeren om ons eigen land en om de versterking van de Sovjet-Unie. Dat
is onze prioriteit.’
De prioriteiten waren dus verschoven. Dertien jaar tevoren gold de zogenaamde

Brezjnev-doctrine nog, waarmee de Sovjet-Unie zich het recht toeëigende overal te
interveniëren waar het socialisme in gevaar was. En in het begin der jaren zeventig,
toen het ene na het andere Afrikaanse land het marxisme omhelsde, verklaarde
dezelfde Brezjnev triomfantelijk dat de ‘correlatie der krachten’ in de wereld ten
gunste van de Sovjet-Unie was verschoven. In 1981 was het omgekeerde gebeurd,
en de Sovjetleiding wist dat.
Hoe het ook zij - Jaruzelski moest dus alleen handelen.Waarom hij daartoe besloot,

is nog niet geheel duidelijk. Hij

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



201

had, gegevenMoskous weigering in te grijpen, zich ook aan het hoofd kunnen stellen
van de hervormingsbeweging, wat hij in 1989, onder voor hem veel ongunstigere
omstandigheden, min of meer zou doen. Waarschijnlijk was hij een overtuigder
communist dan waarvoor men hem, de militair uit kleine Poolse adel, algemeen had
aangezien.
Belangrijker nog is de vraag wat de oorzaken waren van de aarzelingen van het

Politburo in Moskou. Prof. Wilfried Loth, historicus aan de universiteit van Essen,
aan wiens artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 4 november ik veel
ontleen, noemt drie oorzaken.
In de eerste plaats was de Sovjetleiding inderdaad bang voor een bloedbad. Polen

zijn geen Tsjechen (die in 1968 geen weerstand hadden geboden), en de inval in
Afghanistan was de Russen niet in de koude kleren gaan zitten. In de tweede plaats
hadden Helmut Schmidt en Giscard d'Estaing de Sovjet-Unie gewaarschuwd dat nog
zo'n inval als in Afghanistan een eind zou maken aan de kans op
wapenbeheersingsakkoorden en economische samenwerking, die de Sovjet-Unie
nodig had.
In de derde plaats hadden, aldus Loth, twaalf jaren van ontspanning de leiders van

de Sovjet-Unie realistischer gemaakt. Ze zagen niet meer overal de hand van de CIA
in. Het leerproces dat met de naam van Gorbatsjov verbonden wordt, was al vóór
hem begonnen, meent hij. Hij besluit dan ook met de opmerking: ‘Het einde van de
Koude Oorlog had veel meer met de ontspanning te doen dan met de
bewapeningsinspanningen van het tijdperk-Reagan.’
Het zal altijd moeilijk blijven uit te maken wat het precieze aandeel is geweest

van iedere factor die bijgedragen heeft aan het einde van deKoudeOorlog. Historische
processen zijn zelden monocausaal, en de verschillende oorzaken beïnvloeden elkaar
doorgaans bovendien. Het was overigens niet zozeer de angst voor de Amerikaanse
bewapening die de Sovjet-Unie tenslotte tot de overtuiging bracht dat de Koude
Oorlog niet te winnen was als wel de vrees dat die bewapening Amerika een
technologische voorsprong zou geven die niet in te halen zou zijn.
Moeten wij uit een en ander de conclusie trekken dat West-
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Europa, op zijn beurt, niet bang had hoeven te zijn voor de
middellange-afstandsraketten (SS20's) die de Sovjet-Unie terzelfder tijd plaatste en
dus niet het zogenaamde dubbelbesluit had hoeven te nemen, dat in 1981 en 1983
in Nederland en Duitsland honderdduizenden protesteerders de straat op deed gaan?
Die conclusie is te haastig. De plaatsing van die SS20's kan worden gezien als een

poging een Europa in gijzeling te nemen dat niet meer door invasies (of de dreiging
daarmee) onder controle gehouden kon worden. Die plaatsing paste heel goed in de
‘versterking van de Sovjet-Unie’, waar Andropov prioriteit aan gaf - eventueel ten
koste van het communisme buiten de Sovjet-Unie. Finlandisering van Europa, zelfs
Oost-Europa, als op een na beste oplossing.
Die ‘versterking van de Sovjet-Unie’ zou ten slotte ook ten koste van het

communisme in de Sovjet-Unie gaan, maar dat is een ander verhaal.
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Het verlies van de vijand
26 februari 1999

‘Een bondgenootschap dat zijn vijand kwijtraakt, heeft geen bestaansgrond meer en
gaat ten onder.’ Deze stelling verdedigde Arie Elshout, redacteur van de Volkskrant,
onlangs in een inleiding voor de Atlantische Commissie. In het hol van de leeuw
dus, want Elshout had het over de NAVO.
Nu de historicus prof. dr. M.C. Brands in de Volkskrant van gisteren tegen Elshout

van leer is getrokken, voel ik me ook enigszins aangesproken, want ik kon Elshouts
inleiding ‘woord voor woord’ onderschrijven. Hoewel Elshout natuurlijkmans genoeg
is om Brands van dupliek te dienen, zal hij dat waarschijnlijk niet in deze krant doen.
Daarom wil ik hier ook een duit in het zakje doen.
Vooraf dit: Elshouts inleiding was een analyse. Met die analyse kan men het al

dan niet eens zijn, maar men mag haar niet bestrijden met het verwijt dat hij geen
oplossing aan de hand doet. Nog minder mag men uit die analyse concluderen dat
de analyticus instemt met het door hem geconstateerde. In casu: nergens blijkt uit
Elshouts analyse dat hij instemt met de door hem geconstateerde ondergang van de
NAVO. Ik neem aan dat hij die eerder betreurt. Maar noch instemming noch treurnis
is relevant ten opzichte van de waarde van de analyse.
Dit woord vooraf is in Nederland niet overbodig, want hier worden analyse en

instemming voortdurend door elkaar gehaald. Waarschijnlijk is dit doordat wij nog
altijd een domineesland zijn. De filosofie is hier nog altijd kind van de theologie.
Hetzelfde geldt voor de gewoonte om van de analyticus te vergen dat hij met een
oplossing op te proppen komt. Tot mijn verwondering ontkomt ook Brands niet
helemaal aan die erfenis.
Maar eerst Brands' bestrijding van Elshouts analyse. ‘Welke
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politieke instelling is niet tot in het merg door de plotselinge verdwijning van het
Sovjetregime overrompeld?’, vraagt hij. ‘Moeten we nu concluderen dat ook de EU
haar toekomst verloren heeft? (...) Het hangt af van het aanpassingsvermogen van
deze instellingen.’
Inderdaad, maar tonen die instellingen zoveel aanpassingsvermogen? De NAVO

heeft net in Rambouillet een echec geleden: zelfs het dreigen met geweld heeft de
Serviërs niet tot het doen van de gewenste concessies gebracht, en de Kosovaren
bleken ook niet onder de indruk. En wat de EU betreft: nog steeds is zij niet tot
eenparig politiek handelen in staat, en haar grootste succes tot dusver, de euro, is
nog niet het succes gebleken dat ervan verwacht werd.
‘Er is geen grote vijand meer “voorhanden”, alleen nog maar “schurkenstaten”,’

constateert Elshout. Waarop Brands vraagt: ‘Is een ernstige, instabiele toestand in
de Russische Federatie (...) ook nog te rangschikken in de b-categorie? Niet een
Rusland dat een gevaar is door zijn macht, maar door zijn desintegratie?’ Natuurlijk
is dit een gevaar, maar het wordt niet als bedreiging van ons grondgebied beschouwd,
wat veertig jaar lang de ratio van de NAVO was.
Maar dan stelt Brands een tweede vraag, waarmee het punt van discussie verschuift:

‘Hoeveel veiligheidsproblemen of andere problemen bestaan er nu niet in Europa
waarin Washington direct of op afstand een cruciale dempende rol speelt, soms als
scheidsrechter?’ Brands heeft het hier plotseling niet meer over de NAVO, maar over
Washington - en dat is een heel verschil.
Immers, Washington (kortschrift voor de Verenigde Staten) is een soevereine

staat, die soeverein kan beslissen. De NAVO, waarvan de VS weliswaar verreweg de
machtigste lidstaat is, is daarentegen een organisatie van soevereine staten, die slechts
tot een beslissing komt wanneer alle het eens zijn, en helaas: alle zijn het niet altijd
eens, zeker niet nu het gezamenlijk grondgebied niet meer bedreigd wordt.
Daarom ook is Dayton gelukt, maar Rambouillet niet. De diplomatieke operatie

die vrede in Bosnië tot stand bracht, was geheel in Amerikaanse handen. De VS
konden in Dayton vrije-
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lijk druk uitoefenen op deze of gene van de partijen. In Rambouillet zouden de
Europeanen wel eens laten zien dat ze dat ook konden. Het lukte niet - ook niet nadat
de Amerikanen, in de personen van mevrouwAlbright en generaal Clark, een handje
kwamen helpen.
Volgens Brands is Washington ‘nog steeds bereid - onder zwaardere voorwaarden

- de leidinggevende rol te spelen’. Wat zijn die voorwaarden? 1. Europeanen moeten
zelf het voortouw nemen; 2. Europeanen moeten meer aan eigen defensie besteden
(zoals Amerikanen doen); 3.Washington zoumeer op Europese steunmoeten kunnen
rekenen, wanneer het gaat om brandhaarden buiten het NAVO-verdragsgebied.
Let wel: Brands heeft het nu helemaal niet meer over de NAVO als instelling -

onderwerp van Elshouts stelling - maar over Washington. Het verschil heb ik
hierboven uiteengezet. Maar belangrijker is de vraag of er kans op is dat de
Europeanen die ‘zwaardere voorwaarden’ van de Amerikanen, die op zichzelf billijk
zijn, zullen willen vervullen.
Ja, het voortouwwillen ze wel nemen, maar wat gebeurt er dan (àls er iets gebeurt)?

Zie Rambouillet. En de andere voorwaarden? Zijn ze bereid meer aan hun defensie
te besteden? Vraag het aan de Nederlandse minister van Defensie. Zijn ze bereid tot
steun aan acties buiten het NAVO-grondgebied? Sommigen alleen als Washington de
spits afbijt en de zwaarste last draagt, anderen helemaal niet.
Trouwens, Brands is zelf pessimistisch over die Europese bereidheid. ‘Wij zouden

nog eindeloos doordelibereren wanneer Europeanen onder elkaar hadden moeten
uitmaken of en, zo ja, hoe de NAVO oostwaarts uitgebreid had moeten worden.’ En:
‘Veiligheidsbewustzijn is in Europa pover ontwikkeld.’ En: ‘Het is de meeste
Europese NAVO-lidstaten tot nog toe niet gelukt enig plausibel antwoord te geven op
Amerikaanse vragen over burden sharing en steun aan acties buiten NAVO-gebied.
Daar moet met grote inspanning een Europees antwoord op gevonden worden’,

zegt Brands, die daarmee het terrein van de analyse en contra-analyse verlaat en dat
van de vaderlandse dominee betreedt. Ja, het moet. Of liever: het zou moeten. Maar
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de preliminaire vraag is: zal het ook gebeuren?Wie Brands' eigen analyse volgt, kan
niet anders dan pessismistisch zijn.
Kortom, ook uit Brands' bestrijding van Elshouts analyse komt een somber beeld

van de NAVO naar voren. Niemand zou verbaasd moeten zijn als de Amerikanen op
een goed ogenblik tegen hun Europese bondgenoten zouden zeggen: jullie zoeken
het verder maar zelf uit. Zou dit alles niet iets te maken hebben met het verlies van
de gemeenschappelijke vijand?
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Een valse tegenstelling
1 juni 1999

‘D66 presenteert zich onder Van der Laan’ - lijsttrekster van die partij bij de
verkiezingen voor het Europese Parlement - ‘als de enige pro-Europese partij’, zo
lees ik in Trouw. Het is niet aardig om iemand die op de grond ligt - in die positie
bevindt D66 zich na de verkiezingen van 1998 en zeker na de door haar veroorzaakte
kabinetscrisis van nu - nog eens een trap te geven, maar sommigemensen, en blijkbaar
ook partijen, vragen daar gewoon om.
Zich als de enige pro-Europese partij te presenteren - zou D66 daar stemmen mee

winnen? Natuurlijk niet! In de eerste plaats weet niemand wat pro-Europees betekent,
want onder de Europese vlag schuilen vele, meestal onderling tegenstrijdige
programma's. En in de tweede plaats willen de meeste Nederlanders geen
pro-Europese, maar een pro-Nederlandse partij.
De geringe opkomst bij de Europese verkiezingen toont aan dat voor de meeste

mensen ‘Europa’ op z'n hoogst een wenselijkheid is, iets als vrede, moederliefde en
appeltaart. Op zichzelf is het geen keuze die zich onderscheidt van andere keuzes.
Immers, wat is het alternatief voor ‘Europa’? Nationalisme, maar als politieke keuze
heeft dat in Nederland ook weinig aantrekkingskracht. Wie zegt pro Europa te zijn,
zegt in feite niets.
Tactisch, electoraal gesproken zal dus de pretentie de enige pro-Europese partij

te zijn weinig zoden aan de dijk zetten. Uit dit oogpunt is zij dus dom. Maar ook in
ander opzicht getuigt zij van weinig denkkracht. Immers, niet alleen betekent
pro-Europees op zichzelf niets (zeker in een land waar haast niemand echt tegen
Europa is), maar het suggereert een strijdigheid tussen pro-Europees en
pro-Nederlands. Aan dit misverstand gaan overigens meer partijen mank dan alleen
D66.
De eenheid van Europa is al sinds een halve eeuw een Ne-
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derlands belang. Alleen al daarom is er geen tegenstelling tussen pro-Europees en
pro-Nederlands. Zeker, we kunnen van mening verschillen over de vorm die dat
verenigde Europa moet hebben en over de wegen die bewandeld moeten worden om
dat doel te bereiken, maar op zichzelf stuit dat doel nauwelijks op serieuze tegenstand
in ons land. Dus wie zegt pro-Europees te zijn, sterker: pro-Europeser dan anderen
te zijn, schept, ook los van alle tactische of electorale overwegingen, een wat de
Fransen noemen faux problème.
Zelfs de meest fervente Nederlandse ‘Europeaan’ zal willen dat de Nederlanders

zich in het verenigde Europa thuis zullen voelen. Dat zullen ze alleen doen wanneer
dat verenigde Europa, in zijn beleidsdoeleinden en in zijn politieke cultuur, niet al
te zeer afwijkt van het beleid en de cultuur waaraan we in Nederland sinds eeuwen
gewend zijn. Dat betekent dat zelfs de meest fervente ‘Europeaan’ zoveel mogelijk
Nederlandse elementen in Europa zou moeten proberen te brengen. Hij zou dus, wat
dat betreft, pro-Nederlands moeten zijn.
Zeker, er zijn grenzen aan die mogelijkheden. Nederland is niet het invloedrijkste

land van Europa. Europa zal nooit een groter Nederland zijn. Maar het gaat erom
zoveel mogelijk Nederlandse elementen in dat Europa te brengen, zodat de
Nederlanders niet vervreemd van dat Europa raken. Zoveel mogelijk: dat betekent
hard vechten, met gebruikmaking van alle middelen die een land van Nederlands
betekenis nog ter beschikking staan, inclusief de nationale soevereiniteit.
Ja, ook de nationale soevereiniteit - vloekwoord in de kringen van ‘Europeanen’.

Dat komt doordat zij denken - en daaruit blijkt hun geringe denkkracht - dat degenen
die dat woord in de mond nemen, nationale soevereiniteit uitsluitend als doel zien
en als onaantastbaar gegeven.Maar de nationale soevereiniteit kan ook als instrument
gezien worden - in het onderhavige geval: ter bereiking van een Europees doel. Dat
is het verschil tussen strategie en tactiek - twee begrippen die in het Nederlandse
politieke discours ook al voortdurend met elkaar verward worden.
Zo gezien, is er geen tegenstelling tussen pro-Europees en pro-Nederlands, en is

de leus pro-Europees of zelfs pro-Euro-
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peser dan anderen te zijn niet alleen tactisch-electoraal dom, maar ook fundamenteel
verkeerd. Een pro-Nederlandse campagne bij de Europese verkiezingen zou niet
alleen meer stemmen winnen, maar ook op den duur het Europa dat de Nederlanders
voor ogen staat, beter dienen.
Maar, zoals gezegd, het is niet alleen D66 dat uitgaat van de valse tegenstelling

pro-Europees - pro-Nederlands. Bijna alle partijen doen dat. Behalve de kleine
christelijke partijen. Zijn die daarom anti-Europees? Wie hun pers leest en hun
bijdragen aan het debat in de Staten-Generaal volgt, komt tot een andere conclusie.
Een van hun kranten, het Nederlands Dagblad, licht zijn lezers zelfs op zeer
stelselmatige en deskundige wijze over Europa voor.
Dat komt doordat in die kleine christelijke partijen doorgaans dieper, en vanuit

een diepere ondergrond (die we niet hoeven te delen), nagedacht wordt over de
problemen van onze tijd, inclusief Europa. Daarbij vergeleken, is het ‘denken’ van
de andere partijen vaak van een ontstellende oppervlakkigheid en inwisselbaarheid.
Na het vertrek van Bolkestein uit de politiek is er dus van een Europees discours
tussen die partijen nauwelijks meer sprake. Geen wonder dat er voor de Europese
verkiezingen weinig belangstelling bestaat.
En toch verdienen zemeer belangstelling dan vorige keren. Het Europese Parlement

heeft immers bij het verdrag van Amsterdam (1997) meer bevoegdheden gekregen,
maar belangrijker is dat het, zelfs voordat het die bevoegdheden al had, eindelijk
eens zijn tanden heeft laten zien: dit jaar heeft het de Europese Commissie tot aftreden
gedwongen. Het stemmen op 10 juni heeft dus meer zin gekregen.
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Moreel gerechtvaardigd, maar...
8 juni 1999

JohnKeegan, op dit ogenblik wel de bekendste Britse krijgskundige, heeft publiekelijk
bekend dat hij het bij het verkeerde eind had gehad. Hij had het NAVO-besluit om
een grondoffensief in Kosovo uit te sluiten en alleen op bombardementen uit de lucht
te vertrouwen, scherp veroordeeld, maar nu Miloševic de door de bemiddelaars
Tsjernomyrdin enAhtisaari overgebrachte voorwaarden op alle punten heeft aanvaard,
heeft hij zijn ongelijk erkend.
Die erkenning is ruiterlijk, maar komt wel een beetje vroeg. We weten nog niet

welke spaken Miloševic nog in voorraad heeft om in wielen te steken - Le Monde
had een aardige cartoon waarop je de twee bemiddelaars tegenMiloševic ziet zeggen:
‘Als we het goed begrepen hebben, aanvaardt u alles onvoorwaardelijk?’, waarop
deze antwoordt: ‘Ja, maar...’ - en bovendien is ook nog onbekend wat hem per slot
van rekening tot capitulatie heeft gebracht.
Maar voorlopig kunnen we met de afloop van de actie tegen Servië blij zijn, al

lijkt zij nauwelijks voor herhaling vatbaar - ook tegen Servië zelf, mocht dit weer
eens zijn belofte schenden. In elk geval zal de actie nog lange tijd onderwerp van
politieke enmilitair-strategische discussies uitmaken. Er zullen wel andere conclusies
uit getrokken worden dan dat de landen van de NAVO weer tot de orde van de dag
kunnen terugkeren.
Maar ook de morele aspecten van de actie zullen lange tijd in discussie blijven.

Zij is immers begonnen, niet om militair-strategische, maar om morele redenen:
teneinde de Kosovaren te redden van etnische zuivering door de Serviërs. Het is om
die redenen dat de grote meerderheid van ‘links’ in Europa, dat over 't algemeen
eerder pacifistisch, althans antimilitaristisch is, zich achter de actie kon scharen.
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Over die morele aspecten kunnen al dadelijk een paar dingen gezegd worden. De
morele rechtvaardiging van de actie tegen Servië bleef tot het eind bestaan, maar zij
raakte wèl steeds meer uitgehold. Niet door de wapens waarmee de actie werd
uitgevoerd; ook niet doordat er zo nu en dan onschuldigen door werden getroffen,
want dat is onvermijdelijk in een oorlog. Nee, de morele rechtvaardiging werd steeds
moeilijker te handhaven als gevolg van twee andere omstandigheden.
In de eerste plaats bleek al heel spoedig na het begin van de actie tegen Servië dat

het lot van de Kosovaren, die zij ten doel had te hulp te komen, er niet door werd
verzacht, maar eerder verergerd. In elk geval ging de etnische zuivering van Kosovo,
met het nodige moorden en verkrachten, gewoon door, zo zij er niet door verhaast
werd. Wat dat betreft, had de militaire actie dus een averechts effect. Wat blijft er
dan in de praktijk van de morele rechtvaardiging over?
In de tweede plaats - en dat is misschien wel de oorzaak van dat falen - bleek de

morele rechtvaardigingwèl voldoende om anderen te doden, maar niet om zelf gedood
te worden. Immers, van tevoren werd luid verkondigd dat er geen grondtroepen in
de oorlog tegen Servië zouden worden geworpen, en dat standpunt werd tot het einde
gehandhaafd. Wat is dat voor moraal, die weigert risico's te nemen?
Zeker, er zijn voldoende verklaringen voor deze gang van zaken te geven: het door

vrijwel iedereen gedeelde geloof dat de combinatie van overmacht in de lucht en
precisiewapens snel het gewenste resultaat zou bereiken; de zekerheid dat het gebruik
van grondtroepen zou stuiten op verzet bij een publiek dat dan geconfronteerd zou
worden met de onvermijdelijke lijsten van gesneuvelden en vermisten en zich dan
zou afvragen of het sop de kool wel waard was. Dit alles versterkt slechts de conclusie
dat, als er van moraal sprake was, die wel erg goedkoop aan het worden was.
Maar werd die moraal dan niet versterkt door de vervolging van Miloševic en

andere Serviërs, waartoe de officier van justitie bij het Haagse tribunaal tegen
oorlogsmisdadigers, een orgaan van de VN, was overgegaan? Bevestigde die niet dat
de actie tegen Servië ten diepste een morele actie was? Misschien, maar
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daarmee is nog niet bewezen dat die moraal niet goedkoop en, wat de Kosovaren
betreft, ineffectief was.
Als de morele rechtvaardiging van de oorlog tegen Servië steeds meer rafels begon

te vertonen, was er dan een andere rechtvaardiging? Bood de Realpolitik er misschien
een? Die zou er eerder voor gepleit hebben de Balkanvolkeren in hun eigen sop te
laten gaarkoken. Bismarck, de Realpolitiker bij uitstek, heeft eens gezegd dat een
oorlog in de Balkan hem niet ‘die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen
Musketiers’ waard was.
Het pure eigenbelang had ook tot andere conclusies kunnen leiden. Bijvoorbeeld

dat, als het Westen niet in de chaos van het voormalige Joegoslavië zou ingrijpen,
er een reusachtige stroom van vluchtelingen naar West-Europa op gang zou komen.
Nu, die leek er toch te komen, nu het eigenlijke doel van de actie - de Kosovaren
van etnische zuivering te redden - mislukt was, en dat bleek al heel gauw.
De enige echt overtuigende rechtvaardiging die langzamerhand nog overbleef,

was dat, bij een stopzetting van de actie - onverrichter zake of bij een akkoord dat
Miloševic halverwege tegemoet zou komen - de NAVO haar geloofwaardigheid zou
verliezen, zo ze niet uiteen zou vallen. Ook dat gevaar doemde al heel gauw op,
namelijk zodra bleek dat de luchtoorlog niet het verwachte snelle effect had. Dit
motief is respectabel, maar heeft met moraal weinig te maken.
In laatste aanleg zullen degenen die waarde hechten aan moraal in de politiek, de

vraag onder ogen moeten zien of een om morele redenen begonnen oorlog
noodzakelijkerwijs minder onheil aanricht dan elke andere en, zo neen, of hij dan,
ondanks zijn morele motief, nog moreel genoemd kan worden.
Dat is een vraag die we niet alleen aan onszelf, verwende welvaartskinderen die

geen centje pijn hebben geleden, moeten stellen, maar ook aan de Kosovaren, de
Montenegrijnen, de Macedoniërs, de Bulgaren en de Roemenen. Van de Serviërs
weten we het antwoord al.
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Hoeden en petten
25 januari 2000

Wie weet nog dat VARA een afkorting is van Vereeniging van
Arbeiders-radioamateurs? En VPRO van Vrijzinnig-protestantsche Radio-omroep?
De namen hebben zich volkomen losgezongen van hun oorspronkelijke betekenis.
Ze dekken nu een andere lading en dienen andere doelen. Verlating van het publieke
omroepbestel zou slechts een verdere fase in deze ontwikkeling zijn.
Maar heeft de VARA ooit beantwoord aan haar naam? Is zij ooit een

arbeidersomroep geweest? Die vraag kwam bij mij op toen ik in de Volkskrant een
foto bekeek die volgens het onderschrift een ‘bijeenkomst van de groeiende
VARA-familie, jaren dertig’ afbeeldde. Een - op de foto althans - onafzienbare
mensenzee zie je daar.
Maar waren dat wel arbeiders die daar hun aanhankelijkheid aan de VARA kwamen

betuigen? Wat opvalt is dat de overgrote meerderheid van de mannen (er zijn ook
enkele vrouwen bij, over wie later) hoeden dragen. Er zijn slechts enkele petten te
ontwaren, en arbeiders droegen in die jaren toch petten en geen hoeden?
De Sociaal-democratische arbeiderspartij, de vooroorlogse voorloper van de PvdA,

met wie de VARA nauw verbonden was, was dan ook niet uitsluitend een partij van
arbeiders, maar ook - zo niet vooral - van kantoorbedienden, onderwijzers, leraren
en ambtenaren, en die droegen toen hoeden. Als je goed kijkt, zie je op die foto zelfs
een enkele bolhoed, die bijna het symbool van de kapitalist is.
Nu kan het zijn dat, als die foto inderdaad in de jaren dertig is genomen, vele

arbeiders gewoonweg niet de middelen bezaten om aan zo'n demonstratie mee te
doen, waarvoor ze trein- en buskosten moesten betalen. Het was immers de tijd van
de gro-
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te werkloosheid?Maar die werkloosheid sloeg ook hard toe onder de hoedendragers,
van wie er vele op de foto te zien zijn.
Overigens vraag ik mij, bij nader inzien, af of die foto wel van de jaren dertig

dateert. De weinige vrouwen erop dragen namelijk cloches. Dat zijn klokvormige
hoeden die nauw om het hoofd passen, als een soort badmuts. Die hoeden behoren
tot de flapper age, en die valt samen met de jaren twintig, dus vóór de grote crisis
van de jaren dertig.
De mensen op de foto zien er dan ook over 't algemeen monter uit, in

overeenstemming met het optimisme dat dat decennium kenmerkte: na het verdrag
van Locarno (1925) was duurzame vrede in het zicht, heel Europa herstelde zich ook
economisch snel van de oorlogsellende, allerlei nieuwigheden woeien uit Amerika
over.
Niet dat er in de jaren dertig, zelfs toen de werkloosheid opklom van onder de

honderdduizend in 1931 tot bijna vijfhonderdduizend in 1936 (op een bevolking van
ongeveer acht miljoen), niet ook vrolijkheid heerste. Het wordt wel eens vergeten
dat de mensen die toen wèl werk hadden - en dat was toch nog altijd de meerderheid
- vrij goed leefden.
Het waren in elk geval de jaren van de Uiver- en Pelikaanvluchten, van ‘we gaan

naar Rome’, van Louis Davids en Lou Bandy, van de bonte-dinsdagavondtrein -
evenementen waarmee honderdduizendenmeeleefden, als ze er al niet aanmeededen.
En in september 1936 - de werkloosheid begon net wat te dalen - barstte de
feestvreugde om de verloving van prinses Juliana uit.
Het is omstreeks die tijd dat de sociaal-democraten besloten zich aan te passen

aan de gevoelens van de main stream: het koningshuis werd aanvaard, evenals de
noodzaak van een nationale strijdmacht. Zo maakten zij zich langzamerhand
aanvaardbaar als regeringspartij, wat ze dan ook in augustus 1939 - aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog - eindelijk werden.
Maar cultureel waren de arbeiders al veel langer onderdeel van burgerlijk

Nederland. Bioscoop, radio en sport hadden barrières tussen hen en de burgerlijke
cultuur weggenomen. Ook in de wijken waar het werkloosheidspercentage rond de
40 lag, hadden bijna alle gezinnen een radio en gingen velen geregeld
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naar de bioscoop. Luisterend naar de bonte-dinsdagavondtrein en naar de
voetbalverslagen van Han Hollander, hadden zij dus deel aan die cultuur.
In zoverre ligt een commercialisering van de Vereeniging van

Arbeiders-radioamateurs dus in de lijn van een ontwikkeling - of dat nu al dan niet
toegejuicht moet worden. Na een kunstmatige opleving van het arbeiderisme
(overigens niet bij de arbeiders zelf) in de jaren zestig en zeventig zet de
homogenisering van de cultuur zich voort.
Zelf heb ik nog persoonlijke herinneringen aan de VARA van de vooroorlogse jaren.

Een tante van mij, bij wie ik wel eens logeerde, woonde aan de Hilversumse
Heuvellaan, schuin tegenover de studio van de VARA. (Ik geloof zelfs dat die studio
het verbouwde huis was waar zij had gewoond voordat zij weduwe was geworden.)
Hoe dit ook zij - ik herinner me dat er 's zomers toogdagen van de VARA waren,

waarbij eindeloze stoeten van leden door de Heuvellaan liepen om de studio te
bewonderen. Ze kwamen dan langs het huis van mijn tante. Meestal was het erg
warm en waren de mensen, vaak met kinderen, moe en bezweet. Ze vroegen dan of
ze water mochten drinken van de tuinkraan die in de voortuin stond. Mijn tante vond
dat goed, en dat vonden haar buren weer niet goed, want die moesten niets van die
rojen hebben (mijn tante ook niet, maar ze had een goed hart).
Velen kwamen ook per fiets langs, en op een keer hadden tegenstanders 's nachts

kopspijkertjes gestrooid. Gevolg: vele lekke banden. Dat was het werk van NSB'ers,
werd gezegd. Zo ja, dan moet dat na 1931 zijn gebeurd, want in december van dat
jaar is die partij opgericht.
Overigens heeft de arbeiderspartij niet veel geprofiteerd van crisis en opkomend

fascisme. Bij de verkiezingen van 1929, toen er nog geen vuiltje aan de lucht was,
behaalde de SDAP haar hoogtepunt (23, 8 procent). Vier jaar later - het jaar waarin
Hitler in Duitsland aan de macht kwam - viel zij terug op 21, 5 procent.
Teleurstelling hierover zal er ook wel toe hebben bijgedragen dat de SDAP zich

niet lang daarna aangesloten heeft bij de nationale consensus, waarvan zij sindsdien,
zij het onder andere
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naam, deel uitmaakt. Daarmee wordt de wijsheid, zij het misschien niet de ethische
hoogheid, bevestigd van het Amerikaanse gezegde: ‘If you can't lick them, join them.’
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Vlag en lading
21 april 2000

Karel van het Reve vertelt in zijn postuum verschenen bundel Achteraf dat hij op
zijn oude dag opnieuw Homerus is gaan lezen. In het begin kost hem dat moeite,
maar elke dag gaat het beter. Natuurlijk leest hij nu met andere ogen dan toen hij
gymnasiast was.
Zo valt het hem nu op dat die helden van Homerus eigenlijk een stelletje dieven

en moordenaars zijn. Als Odysseus wegvaart van Troje, blaast de wind hem naar het
land van de Kikonen. Daar verwoest hij zonder de minste aanleiding, zuiver uit
moordlust en roofzucht, een stad. De mannen vermoordt hij, de vrouwen neemt hij
mee. (...)
‘Hij vertelt dat later alsof het volkomen vanzelf spreekt (...). Voor de helden van

Homerus is het stelen van runderen of schapen of vrouwen een volstrekt legitieme
bezigheid. (...) Bescheidenheid is bij Homerus afwezig. Iedereen schept op over zijn
rijkdom, zijn macht, zijn roem en het aantal steden dat hij uitgemoord heeft.’
En daar knoopt Van het Reve deze opmerking aan vast: ‘De huichelarij die sinds

de invoering van het christendom als een waas over de Europese literatuur hangt -
iedereen doet net of hij zich streng aan de tien geboden houdt - ontbreekt hier
helemaal.’
Let wel: Van het Reve wijt de huichelarij niet aan Christus, maar aan het

christendom, en dat is heel iets anders. De geschiedenis van het christendom is één
verloochening van Christus' boodschap geweest, wat niet wil zeggen dat niet ook
heidenen de neiging hebben hun eigen modderschuit een ethische vlag mee te geven.
Het toeval wilde dat ik, kort nadat ik dit gelezen had, Homerus weer tegenkwam,

en wel in een bijdrage van de politieke
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filosoof A. Kinneging aan de publicatie Liberal Thought and Practice (uitgave van
de VVD en de Teldersstichting). In die bijdrage de Romantiek besprekend, schrijft
hij: ‘Zij (de Romantiek) neemt aan dat de mensen van nature goed zijn, wat natuurlijk
belachelijk naïef is. De mens is in wezen een woeste barbaar, die zonder wroeging
moordt en rooft. Men hoeft slechts Homerus te herlezen om dat in te zien.’ De
‘goedheid’ van de mens is, volgens Kinneging, het resultaat van een lang
beschavingsproces.
De illusieloze Van het Reve zou het daar waarschijnlijk wel eens mee zijn geweest.

Ik ben dat trouwens ook. Vreemder is het de goedheid van de mens juist in een
liberale bundel een ‘belachelijk naïef’ geloof genoemd te zien. Dat geloof is immers
kenmerkend voor de achttiende-eeuwse Verlichting, waarvan het liberalisme, evenals
het socialisme, een vrucht is?
‘De oorspronkelijke liberale doctrines (...) verwijzen naar een optimistische

politieke grondhouding. Als antropologische voorwaarde gold dat het individu in
zijn eigenlijke wezen goed is en geroepen tot voortdurende emancipatie’, schrijft de
Brockhaus Enzyklopädie van 1970 onder het trefwoord ‘liberalisme’.
Maar dat pure geloof is in de loop der jaren wat getemperd. ‘De meeste liberalen

leggen de nadruk op de beperkingen van de mens, de menselijke zwakheden.
Conflicten, machtsstrijd, frustraties, angsten - die zijn alle, in de liberale visie, inherent
aan het menselijk bestaan’, schrijven twee andere auteurs in de bundel: P. Cliteur en
G. van der List.
Als dat zo is, wat is dan het verschil tussen (hedendaags) liberalisme en

conservatisme? Dat zou ik nog wel eens uitgelegd willen zien, want conservatieven
hebben nooit in de goedheid van de mens geloofd. Heeft het liberalisme ten slotte
meer de invloed van de pragmatischer Britse denkers als Jeremy Bentham, Adam
Smith en David Hume ondergaan dan die van de Franse zoals Rousseau? Of is
hedendaags liberalisme ook slechts een vlag, die in dit geval conservatieve modder
dekt?
Mr. H. van Riel (1907-1980), die in de naoorlogse tijd een van de voormannen

van de VVD was, heeft het eens zo uitgedrukt: ‘Een bepaald optimisme, geloof in de
vervolmaakbaarheid van de mens, was het duidelijke kenmerk van de negen-
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tiende-eeuwse Liberale Unie. Mijn ouders en grootouders geloofden daar vast in.
(...) Maar die opvattingen zijn, dunkt mij, binnen de VVD als algemeen aanvaarde
achtergrond snel aan het verdwijnen. (...) Mag men daarom zeggen dat een partij of
een individu dat niet beantwoordt aan een op een bepaald moment in de geschiedenis
relevant gedrags- en denkpatroon, niet “liberaal” meer is? Dat is toch uitsluitend een
kwestie van definitie en uitgangspunt.’
De raspoliticus die Van Riel was stoorde het niet wanneer eenzelfde benaming

gebruikt bleef worden voor een intussen volkomen veranderde inhoud. Ik heb daar
meer moeite mee. Het leidt tot begripsverwarring en kameleontisme. De filosoof
Kinneging heeft een consequente houding aangenomen: wie, zoals hij, het geloof in
de goedheid van de mens ‘belachelijk naïef’ vindt, kan zich niet langer liberaal
noemen.
Althans, zo interpreteer ik zijn besluit uit de VVD te treden en zijn sympathie te

betuigen voor de kleine christelijke partijen, die de denkbeelden der Verlichting
bestrijden en voor wie het geloof in de goedheid van de mens een gruwel is. Dat zijn
bijdrage niettemin in een liberale bundel verscheen, is een bewijs van het liberalisme
van de uitgevers.
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Onmenselijkheden
25 april 2000

‘In Argentinië zijn enige pogingen gedaan om de wreedheden vast te leggen die
begaan zijn tijdens de militaire dictatuur. Zo is in het Colegio Nacional de Buenos
Aires een gedenkplaat opgehangen waarop simpelweg de namen vermeld staan van
de studenten die in die periode gekidnapt zijn, gemarteld en vermoord.
Daaronder zijn ook de namen van een groep studenten die eerst bewusteloos

gespoten werden en toen, aan elkaar geketend, uit een militair vliegtuig in een rivier
werden geworpen, waarna ze zijn verdronken. Geen gedenkplaat of monument kan
deze gebeurtenis weergeven. We moeten haar in onze gedachten houden zoals ze is;
er zijn geen bruikbare metaforen voor.
Het kwaad manifesteert zich in elk afzonderlijk geval op geheel eigen wijze. De

Holocaust, bijvoorbeeld, is zijn eigen paradigma; elk ander voorbeeld van kwaad -
het martelen van Argentijnse kinderen door het leger of de “etnische zuivering” in
Joegoslavië - is alleen gelijk aan zichzelf. We hoeven alle afzonderlijke gevallen niet
bij elkaar te voegen om de gestalte van het kwaad te krijgen. Het kwaad toont zich,
net als God, in de details.’
Deze passage uit een bijdrage van de Argentijnse schrijver Alberto Manguel aan

het laatste nummer van het tijdschrift Nexus (uitgave van het gelijknamige instituut
te Tilburg) drukt ons met de neus op een zaak waarin binnen afzienbare tijd, so oder
so, een beslissing genomen zal moeten worden - vooropgesteld tenminste dat onze
troonopvolger serieuze plannen heeft met een Argentijnse wier vader deel heeft
uitgemaakt van de dictatuur die deze - en vele andere - misdaden op haar geweten
heeft.

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



221

We hebben het over Jorge Zorreguieta, die als technocraat onderstaatssecretaris en
later staatssecretaris van Landbouw is geweest in de regering van generaal Videla,
die in 1975 door een staatsgreep aan de macht kwam. In die hoedanigheid heeft hij
waarschijnlijk niet persoonlijk de hand gehad in de terreurdaden van dit regime, maar
onwaarschijnlijk is het daarentegen dat hij er geen weet van heeft gehad.
In elk geval draagt hij er een morele verantwoordelijkheid voor. Als Karel van het

Reve, zelf ex-communist, zegt dat ‘iedereen, hoe naïef en vriendelijk ook, die
communist of sympathisant is geweest, een stukje verantwoordelijkheid draagt voor
de gruwelen van 1917 tot 1953 in Rusland, om van de communistische gruwelen in
andere landen maar te zwijgen’, dan draagt de vader van Máxima, als lid van de
regering-Videla, zeker medeverantwoordelijkheid voor de Argentijnse gruwelen.
Moet zo'n man, hoe beschaafd en vriendelijk overigens ook, zich straks naast het

staatshoofd door het Nederlandse volk laten to ejuichen? Zelfs de grootste
Realpolitiker zal moeten toegeven dat zoiets moeilijk verenigbaar zou zijn met de
rol van voorvechter van de mensenrechten die Nederland zichzelf heeft toegemeten
- een rol die internationaal erkend is geworden door de vestiging in Den Haag van
het tribunaal dat de oorlogsmisdaden in Bosnië berecht.
We hoeven ons dus niet eens de onlusten in herinnering te roepen die in 1966 het

huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus en die in 1980 de inhuldiging van koningin
Beatrix hebben verstoord, om tot de conclusie te komen dat de aanwezigheid van
Máxima's vader bij het huwelijk van zijn dochter met de Nederlandse kroonprins op
z'n minst ongewenst zou zijn.
Goed, er wordt gezegd dat de staatsgreep van 1976 voor heel veel Argentijnen

een bevrijding uit een onverdragelijke anarchie was. Laat dit zo zijn, dan rechtvaardigt
dit nog niet de gruwelen waaraan het regime dat door die staatsgreep aan de macht
is gekomen, zich schuldig heeft gemaakt. Ook kan het zijn dat er in Argentinië
lankmoediger wordt gedacht over die schuld. In dat geval hebben we te maken met
een verschil in politieke cultuur, en het is met de Nederlandse cultuur dat de regering
(dit is: koningin en ministers) heeft rekening te houden - zelfs
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als die cultuur ook naar de smaak van sommige Nederlanders te moralistisch is.
Maar met de conclusie dat Máxima's vader geen persona grata kan zijn, zijn we

er nog niet. Hoe zal Máxima op een deballotage van haar vader reageren? Zelf kan
haar, gezien haar leeftijd, geen schuld aangewreven worden, maar het zou te begrijpen
zijn als zij - niet uit politieke solidariteit, maar uit liefde voor haar vader - zich niet
zou neerleggen bij zo'n banvonnis. Ja, zo'n weigering zou haar zelfs sieren.
Ook dan echter zou er nog geen punt achter het geval gezet kunnen worden. Hoe

zal prinsWillem-Alexander dan reageren? Heeft hij niet eens gezegd dat, als hij voor
de keus zou staan tussen de vrouw van zijn hart en zijn plicht als troonopvolger, hij
het eerste alternatief zou kiezen? Ook hier zou, gegeven de afhankelijkheid waarin
het koningschap ten opzichte van de volksgunst is geraakt, een andere keus slechts
bij weinigen op begrip stuiten. De volksgunst zwelgt immers altijd in vorstelijke
romances?
Voor het kabinet lijkt de keus niet moeilijk. Voor de regering echter wél, want de

koningin maakt daar deel van uit. Zou zij de kans onder ogen moeten zien dat de
zoon die zij zo zorgvuldig tot haar opvolger heeft gekweekt, het besluit neemt die
taak niet langer op zich te nemen - en dat juist op een ogenblik dat hij zich begint te
ontplooien tot een manmet een gezag dat hij niet uitsluitend aan zijn positie ontleent?
Dan zou zij een uiterste aan zelfbeheersing moeten opbrengen om niet tekenen van
verbittering te tonen. Het koningschap is een onmenselijk zware taak.
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Oranje en de regenten
12 mei 2000

Telkens wanneer de monarchie ter sprake komt, worden oude clichés uit de kast
gehaald. Zo zouden de calvinisten, onder de leus ‘God, vaderland en Oranje’, altijd
achter het koningshuis hebben gestaan. Een ander cliché is dat over de tegenstelling
tussen Oranje en de regenten. In de tijden van de Republiek bestond er inderdaad
zo'n tegenstelling. Toen zijn er zelfs twee periodes geweest dat de regenten het wel
zonder Oranje konden klaarspelen: de stadhouderloze tijdperken (1650-1672 en
1702-1747). Gedurende het eerste van die twee tijdperken stond de Republiek zelfs
in het zenit van haar macht en roem.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd de tegenstelling allengs minder

geprononceerd. In de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel waren de regenten
zelfs orangistisch. De opkomst van de patriotten, behorende tot de burgerij die niet
deelde in de voorrechten (en dus macht) van de regenten, dreef de laatsten trouwens
toch al meer naar Oranje toe.
Toen kwam de Franse tijd (1795-1813). Daarin deelden aanvankelijk de patriotten

de lakens uit (onder Frans oppertoezicht), maar langzamerhand accommodeerden
veel regentenfamilies zich aan het nieuwe regime. Dat was vooral het geval tijdens
de regering van koning Lodewijk Napoleon, die oude regenten in de adelstand begon
te verheffen.
Dat gebruik nam koning Willem I, na zijn terugkeer in 1813, over. De

vóórrepublikeinse adel was immers niet talrijk genoeg om een koninklijk hof mee
te stofferen. Er kon nu niet meer gesproken worden van een tegenstelling tussen
Oranje en de regenten. Als Willem I niet altijd overweg kon met Gijsbert Karel van
Hogendorp (die in 1815 tot graaf verheven werd), dan was dat niet omdat de laatste
tot een regentenfamilie behoorde, maar om verschil van inzicht.
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Na 1848 kwam, met Thorbecke, een andere sociale laag aan de macht: de gezeten
liberale burgerij, meestal niet behorende tot de oude, al dan niet geadelde,
regentenfamilies. Deze nieuwe ‘regenten’ waren wel degelijk voortdurend in conflict
met koningWillem III, die eerder door de oude regenten werd gesteund. De schrijver
Jacob van Lennep, politiek conservatief en behorend tot wat een nazaat de ‘late
regenten’ zou noemen, verheerlijkte het ‘geliefd vorstenhuis’.
Maar wat eens rebels was wordt, eenmaal aan de macht, geleidelijk conservatief

en past zich aan de oude, min of meer ontmantelde structuren van de macht aan. Zo
ook de thorbeckiaanse liberalen. Die raakten, na Thorbeckes dood (1872), verdeeld
in progressieven en conservatieven. De laatsten, oudliberalen genoemd, waren ‘de
oud geworden erfgenamen van Thorbecke’, zo schrijft H. te Velde in zijn bijdrage
aan een bundel over het regentschap van koningin Emma (1890-1898).
‘Deze groep’, zo vervolgt hij, ‘had een grote, maar afbrokkelende invloed in het

maatschappelijke en culturele leven en zocht, onder invloed van sociaal-politieke
spanningen, steun bij de monarchie om de nationale eenheid te versterken.’ Koning
Willem III, die nauwelijks toerekeningsvatbaar was, kon moeilijk hun geestdrift
wekken. Dat deed echter, na 's konings dood, zijn weduwe Emma wel. Zo ontstond
de band tussen Oranje en de nieuwe, maar intussen ook alweer oud geworden
regenten.
In een later boek toont Te Velde aan dat die toenadering van de kant van de

oudliberalen al vóór de dood van Willem III was begonnen. In 1885 - dus vijf jaar
vóór zijn overlijden - opperde een liberale krant het idee voor een nieuwe nationale
feestdag. Dat moest 31 augustus worden, de geboortedag van prinses Wilhelmina.
Op die dag zouden alle landgenoten zich kunnen herinneren dat ‘er althans één band
is die ons allen vereenigt’.
Dit idee werd door de oudliberalen met geestdrift overgenomen (minder door de

antirevolutionairen). Het motief van de liberale geestdrift was eerder defensief dan
offensief: ‘Elites zochten in de dynamische massasamenleving die zich begon te
ontwikkelen, naar bindmiddelen om desintegratie en revolutie te voorkomen’, zo
schrijft Te Velde. Dat verschijnsel deed zich overigens ook in andere Europese landen
voor.
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Wie waren, na de aanpassing van de liberalen aan de monarchie, nu de tegenstanders
van Oranje? Dat waren de socialisten, maar die begonnen zich in de loop van de
jaren '30, onder de dreiging van Hitler, ook aan demonarchie aan te passen. De SDAP,
voorloper van de PvdA, wijzigde in 1937 haar programma in die zin.
En in 1939 zijn de sociaal-democraten, op hun beurt, deelgenoot van de macht

geworden - na de oorlog zelfs in soms overwegende mate. Sindsdien zijn zij regent.
Is sindsdien ook de tegenstelling tussen Oranje en de (nieuwste) regenten weer
opgeleefd? Geen sprake van. De sociaal-democratische minister-presidenten Drees
en Den Uyl hadden een innige verstandhouding met koningin Juliana.
Of de verstandhouding tussen de huidige sociaal-democratischeminister-president

en de huidige koningin even innig is, onttrekt zich aan onze waarneming, maar de
regent Kok zal, als het aan hem ligt, het zeker niet op een conflict met Oranje laten
aankomen. En zij die zich de erfgenamen van Thorbecke noemen: de liberalen van
vandaag? Die hebben ‘Oranjewarmte’ tot een zo niet staatsrechtelijk, dan toch politiek
criterium verheven (al is het weinig waarschijnlijk dat ze dit begrip aan Thorbeckes
nalatenschap hebben ontleend). Met andere woorden: de tegenstelling tussen Oranje
en de regenten bestaat al lang niet meer - tenzij we het Republikeins
schertsgenootschap van Martin van Amerongen c.s. als een regentenclub moeten
beschouwen.
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Twee denkwerelden
27 juni 2000

Europa zal nooit een eenheid worden zonder een overeenstemming tussen Frankrijk
en Duitsland, wordt wel gezegd. In die uitspraak zit veel waars. In elk geval zouden
de afgelopen vijftig jaren niet die mate aan Europese integratie hebben bereikt die
we nu kennen, als die twee landen in voortdurend conflict met elkaar waren geweest.
Het komt er nu op aan, de resultaten van die halve eeuw een politiek dak te geven

- een dak waaronder zich ook nog de landen van Midden- en Zuidoost-Europa, die
tot dusver buiten het integratieproces zijn gebleven, thuis kunnen voelen. En weer
hangt voortgang, nu in staatkundige integratie, in de eerste plaats af van een akkoord
tussen Frankrijk en Duitsland.
Nu gaat het niet meer om een compromis tussen economische en monetaire

belangen en inzichten, die, hoewel ook zij sterk door politieke concepties beïnvloed
worden, toch in laatste uitleg, zoals gebleken is, berekenbaar zijn en dus verzoend
kunnen worden. Nu gaat het om puur politieke concepties en belangen, die in ieder
land - dus ook in Frankrijk en Duitsland - door de geschiedenis van het betrokken
land zijn gevormd. Nu gaat het veelal om irrationele of, in de meest letterlijke
betekenis van het woord, onberekenbare factoren.
In het debat tussen Joschka Fischer en Jean-Pierre Chevènement, resp. de Duitse

minister van Buitenlandse Zaken en zijn Franse collega voor Binnenlandse Zaken -
een debat dat eerst schriftelijk en daarna van aangezicht tot aangezicht is gevoerd -
komen die verschillen in staatkundige conceptie levensgroot naar voren, en dat stemt,
hoe vriendschappelijk dat debat ook was, niet tot optimisme.
Fischer had dit debat ontketend door, in een rede te Berlijn, opnieuw een Europese

federatie als logisch einddoel van het
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integratieproces te schetsen. Hierop had Chevènement scherp gereageerd. Hij zag in
Fischers toekomstvisie een bewijs dat de Duitsers, na de traumatische ervaringen die
zij met hun eigen nationalisme hadden gehad, nog steeds niet verzoend waren met
het begrip natie, ja dit ‘verduivelden’ en daarom vluchtten in de ‘heimwee naar een
soort federatie’.
In het persoonlijk debat dat beide heren onlangs hadden, kwamen zij conceptueel

niet nader tot elkaar. De oorzaak is duidelijk: het wereldbeeld van de Fransman is
sterk gemarkeerd door een nationalisme zoals dat door de Franse Revolutie van 1789
in het leven is geroepen, terwijl dat van de Duitser gevormd is door een heel andere
historische achtergrond.
Fischer schetst die achtergrond aldus: ‘Het was moeilijk voor ons een modern

begrip van de natie als gemeenschap van citoyens te ontwikkelen. Duitsland had
geen succesrijke burgerlijke, revolutionaire traditie, waarop het zich beroepen kon.
(...) Pas in de vreedzame revolutie van 1989 heeft onze geschiedenis eindelijk haar
bestemming gevonden’ (sich aufgelöst, staat er in de Duitse tekst, wat in de Franse,
minder bevredigend, als libérée wordt vertaald).
De Fransman gelooft niet in dit Duitse ‘postnationalisme’, omdat hij, als Fransman,

zich thuis voelt in zijn eigen natie en geen behoefte heeft aan een overstijgend begrip.
‘Het volk is van nature drager (dépositaire) van de soevereiniteit’, zegt hij als
erfgenaam van de Franse Revolutie, en aangezien er geen Europees volk bestaat, kan
de soevereiniteit niet overgedragen worden. ‘De Europese citoyenneté is een
namaak-burgerschap.’
Hoe verschillend de inzichten van de Fransman en de Duitser zijn, bleek ook uit

een kort historisch discours tussen hen. ‘Natuurlijk zijn onze naties aanmerkelijk
ouder dan onze natiestaten’, zei Fischer. Waarop Chevènement: ‘Dat is niet het geval
in Frankrijk. In Frankrijk is de natie een politieke en culturele schepping, die rondom
de staat is gevormd.’ De Fransman kan zich geen natie zonder staat voorstellen, de
Duitser wel.
Het is hier niet om gelijk of ongelijk te doen. Hier staan twee verschillende

denkwerelden tegenover elkaar. De conclusie dringt zich op dat het vrijwel onmogelijk
lijkt dat uit die twee denkwerelden één staatkundige conceptie zal voortkomen
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waarin alle Europeanen zich zullen kunnen vinden - en dan hebben we het nog niet
eens over de vele andere denkwerelden die Europa rijk is.
Bepalen we ons tot de Franse en de Duitse, dan is de Fransman sterker in de analyse

van de historisch gegroeide werkelijkheid (die ook de toekomst grotendeels zal
bepalen), terwijl de kracht van de logica bij de Duitser ligt: wil Europa ook politiek
een (liefst sterke en slagvaardige) eenheid zijn, dan zal het de natiestaat moeten
overstijgen. Helaas, de mensen laten zich niet altijd door logica leiden, en als ze dat
wel eens doen, dan vaak vanuit een prelogisch uitgangspunt.
Hoe dit ook zij - de Frans-Duitse ‘motor’ van de Europese eenheid is minder sterk

dan nodig zou zijn om een politieke eenheid tot stand te brengen. In een recente
Leidse dissertatie wordt het dan ook ‘niet vergezocht (geacht) om het uitblijven van
een Europese identiteit toe te schrijven aan het fundamentele gebrek aan
overeenstemming tussen de grotere Europese staten’, meer in het bijzonder aan het
ontbreken van een ‘basisgelijk tussen Frankrijk en Duitsland’ (J.A. Schoneveld:
Tussen Atlantica en Europa: over opkomst en ondergang van het spagaat in de
Nederlandse buitenlandse politiek).
Rest de vraag: in hoeverre zijn de ideeën van Fischer en Chevènement representatief

voor het denken over Europa in resp. Duitsland en Frankrijk? Fischers pleidooi voor
een federatie heeft in eigen land geen noemenswaardige kritiek gewekt, ook niet bij
de christen-democratische oppositie. Wat Chevènement betreft: zijn denkbeelden
zijn representatiever voor wat, van links tot rechts, in Frankrijk over Europa gedacht
wordt dan misschien op grond van zijn vrij excentrieke positie in de binnenlandse
politiek aangenomen zou kunnen worden.
Alleen: hij neemt geen blad voor demond, terwijl vele Franse politici hun bezwaren

tegen Fischer meer versluierd uiten.Maar is wat president Chirac enige dagen geleden
tegen Duitse journalisten zei erg verschillend van wat Chevènement betoogt? Hij
zei: ‘Ik geloof niet dat we een federaal Europa kunnen hebben - tenminste zoals ik
als Fransman die term begrijp. De totstandkoming van een Verenigde Staten van
Europa is niet realis-
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tisch, omdat geen enkele natie bereid is haar identiteit op te geven.’
Aangezien in een federatie de culturele identiteit van de deelnemende staten

onverlet zou blijven, moet hier, in plaats van identiteit, soevereiniteit gelezen worden
(soevereiniteit is trouwens een verschijningsvorm van identiteit). Zegt Chevènement
iets anders?
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Die gekke Amerikanen?
17 november 2000

Die gekke Amerikanen. Die ondertoon valt te beluisteren in veel Europese
commentaren over de impasse waarin de presidentsverkiezing zich - op het ogenblik
van schrijven - vooralsnog bevindt. Wie laat zo'n verkiezing nu afhangen van een
grondwet uit 1787? Vooral het college van kiesmannen, dat de president kiest, wordt
veelal als een volstrekt verouderd instituut gezien. Toch valt er wel iets voor te
zeggen. Vooral de burgers van de kleinere Europese staten zouden er goed aan doen
dit systeem goed te bestuderen. Maar eerst een beetje geschiedenis. Waarom hebben
de wetgevers van 1787 besloten tot de instelling van zo'n drempel na de directe
verkiezing? Daar zijn verscheidene redenen voor geweest.
Aan het Congres wilden zij de keuze niet overlaten. Dat zou de president te

afhankelijk maken van de wetgevende macht. Maar waarom een directe verkiezing
niet tot de beslissende maken? Ook daar waren bezwaren tegen. In de eerste plaats
vreesden de regenten die in Philadelphia bijeen waren, dat een of andere demagoog
dan de macht zou krijgen. Populisme heet dat tegenwoordig. Daar kwam bij dat de
bevolking van de Verenigde Staten toen verspreid was over een reusachtig gebied,
waarin de verbindingen gebrekkig waren. De bevolking zou zich in deze
omstandigheden moeilijk kunnen vereenzelvigen met één of twee kandidaten. Met
vele kandidaten zou niemand een werkbare meerderheid krijgen.
Er was nóg een reden. Een college van kiesmannen zou de invloed van de grote,

dichtbevolkte staten remmen ten gunste van de kleinere staten. Bij een keuze die
bepaald zou worden door de grote aantallen, zouden de kleine staten in de verdrukking
kunnen komen. Bij u, over u, maar zonder u. Dat was de vrees. Natuurlijk zijn er
ook minder verheffende overwegingen
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in het spel geweest. Zo vreesden de zuidelijke staten dat er bij een directe verkiezing
geen rekening zou worden gehouden met hun belangen, die grotendeels afhingen
van de slavernij. Maar zulke vitia originis kunnen op z'n hoogst schoonheidsfoutjes
genoemd worden. Er zijn meer hoge beginselen waarvan de historische oorsprong
laag bij de gronds is. De tolerantie waarop Nederlanders zich zo beroemen
bijvoorbeeld.
Wat telt is dat het Amerikaanse constitutionele stelsel in verregaande mate de

belangen van de kleine staten waarborgt - wat ook de bijkomende motieven mogen
zijn geweest. En het is hier dat de kleinere Europese staten wel eens lering zouden
mogen trekken uit het Amerikaanse voorbeeld. Is het in hun belang dat in een Europa
dat zich op de een of andere manier een grondwet zal hebben aangemeten, de macht
van de groten wordt geconstitutionaliseerd? Zeker, er zijn ook nadelen aan zo'n
systeem. Het leidt niet tot snelle besluitvorming, en daarom zullen degenen die
dromen van Europa als grote mogendheid, met alle parafernalia van dien, weinig
geduld hebben met zulke drempels als in de VS het college van kiesmannen er een
is. Het is niet toevallig dat Franse kranten vooral vol zijn van verbazing over een
anachronisme dat 's werelds enige supermogendheid zó kan verlammen.
Vergelijkingen met Midden-Amerikaanse bananenrepublieken worden gemaakt.
Maar zit er niet ook iets moois in, dat in de Verenigde Staten de democratie zo au

sérieux wordt genomen en de grondwet zo geëerbiedigd? Ad absurdum, kunnen we
misschien zeggen. Dat zou zeker het geval zijn als de impasse in laatste aanleg slechts
door het Hooggerechtshof van Florida zou kunnen worden doorbroken. Dan zou de
rechtsstaat een rechtersstaat zijn geworden. Er zijn dus grenzen aan de bewondering
die we voor de Amerikaanse grondwet kunnen koesteren. Ons democratisch
perfectionisme wordt gestoord wanneer een president wordt gekozen die niet de
meerderheid van de kiezers heeft gehaald, maar wél in het college van kiesmannen.
Dat is in deze eeuw nog niet gebeurd, maar zou, zoals het er nu naar uitziet, kunnen
gebeuren als George Bush president zou worden.
Maar hetzelfde kan ook in het Verenigd Koninkrijk gebeuren, waar, dankzij het

daar geldende stelsel, een regering niet de
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weerspiegeling hoeft te zijn van het volk, zelfs niet van de meerderheid van het volk.
Toch zal niemand beweren dat het geen democratie is. Het Britse parlement wordt
zelfs de moeder van alle parlementen genoemd.
Bezwaarlijker is dat de impasse van vandaag zich kan voortzetten wanneer zij, op

welke manier dan ook, juridisch doorbroken is. Wie er ook per slot van rekening
president wordt - Bush of Gore - zal te maken hebben met een Congres waarin de
partijen bijna even groot zijn. Beiden zullen bovendien te maken hebben met een
oppositie die van mening is dat het presidentschap haar ontstolen is en dus niet erg
bereid zal zijn tot samenwerking met de president.
Dat voorspelt niet veel goeds voor een daadkrachtig presidentschap. Het is waar

dat presidenten wel vaker te maken hebben gehad met een ‘vijandig’ Congres en
toch grote dingen hebben gedaan. In zo'n constellatie wist bijvoorbeeld president
Truman het Marshallplan en het Noord-Atlantisch verdrag door het Congres te
krijgen. Maar toen woedde de Koude Oorlog, en bovendien: noch Bush noch Gore
lijkt de karaktervastheid van Truman te hebben, maar die schreven ook hém maar
heel weinigen toe, toen hij president werd na de dood van F.D. Roosevelt.
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Het helaas van de realist
12 april 2001

Toen de ‘topdiplomaat’ Peter van Walsum in december zijn carrière afsloot, na
Nederland nog twee jaar in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
vertegenwoordigd te hebben, verwachtten velen nog wel van hem te zullen horen.
Hij had immers al tijdens zijn loopbaan de aandacht getrokken door zijn eigenzinnige
en kritische standpunten, die hem niet door iedereen in dank werden afgenomen.
En zie, al in december verscheen van zijn hand een boekje getiteld Verder met

Nederland: de kritische terugblik van een topdiplomaat. De ontvangst van dit boekje
was niet onverdeeld gunstig. Het bijna unanieme oordeel van de recensenten was
dat het te veel tekenen van haastwerk vertoonde en de compositie ervan nogal
onevenwichtig was.
Met die kritiek was ik het wel eens, maar omdat het boek al in deze krant besproken

was, vermeldde ik het boek hier alleen terloops, constaterend dat Van Walsum het
betreurde dat de ‘meeste VN-leden nu eenmaal meer waarde hechten aan respect voor
soevereiniteit dan aan respect voor mensenrechten’.
Waar baseerde ik deze vaststelling op? Op deze zin in zijn boek: ‘Het uit 1945

daterendeHandvest van deVerenigdeNaties geeft helaas steun aan dezewijdverbreide
voorkeur door respect voor soevereiniteit expliciet voor te schrijven en respect voor
mensenrechten alleen maar in een opsomming van doelstellingen en beginselen
terloops te noemen.’ Meer in het bijzonder was het het woordje helaas dat mij tot
die conclusie had gebracht.
Intussen heeft Van Walsum voor de Utrechtse universiteit een lezing gehouden

waaruit een genuanceerder standpunt over de verhouding tussen soevereiniteit en
mensenrechten blijkt. Hij spreekt zelfs enigszins spottend over de geestdrift die het
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begrip ‘humanitaire interventie’ - militaire interventie tegen een staat die zijn eigen
burgers terroriseert (en dus mensenrechten schendt) - bij velen wekt.
‘In westelijke wetenschappelijke kringen is de humanitaire interventie eenvoudig

niet stuk te krijgen’, zegt hij (in menige politieke kring trouwens ook niet), maar zelf
zou hij ‘het academische enthousiasme toch enigszins willen temperen. (...) In de
onvolmaakte wereld waarin wij leven, is soevereiniteit een onmisbare factor van
stabiliteit, en zolang er geen humanitaire arbiter voorhanden is, kan respect voor
mensenrechten niet de opperste maatstaf zijn.’
Het helaas in zijn boekje moet dus blijkbaar anders gelezen worden dan ik het

deed, meer in de zin van ‘ach, waren alle mensen wijs en wilden daarbij wel...’, maar
helaas is dat niet zo, en dit zo zijnde, moeten we van de werkelijkheid uitgaan dat
de wereld, zoals Dirk Camphuijsens gedicht verder wil, eerder een hel dan een paradijs
is. Het helaas van de realist dus, eerder dan dat van de idealist.
Zeker, ‘soevereine staten moeten weten dat soevereiniteit niet betekent dat zij het

recht hebben hun eigen burgers te terroriseren, maar voorstanders van humanitaire
interventie (...) moeten weten dat geringschatting van soevereiniteit weer geheel
nieuwe humanitaire catastrofes kan ontketenen. Misschien moet de conclusie luiden
dat men humanitaire interventie moet proberen te vermijden, maar niet kan uitsluiten.’
De interventie in Kosovo in 1999 was een voorbeeld van humanitaire interventie:

tegen de wil van de soevereine staat (Joegoslavië) en bovendien: zonder mandaat
van de Verenigde Naties. Die interventie heeft de intervenieerders met een kater
achtergelaten. Immers, zij heeft de verdrijving van de Albanese bevolking
aangewakkerd, en toen zij - na enkele maanden - eindelijk het gewenste resultaat
had bereikt, begonnen de teruggekeerde Albanezen de Servische minderheid te
terroriseren. Nog afgezien van de materiële schade in en voor de omringende landen.
Niettemin kan, volgens Van Walsum, de humanitaire interventie in Kosovo, nu

zij eenmaal plaats heeft gevonden, een ‘nuttige rol’ spelen bij eventuele pogingen
om een volgende

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



235

keer een andere staat ervan af te brengen in eigen land de bevolking (of delen ervan)
te terroriseren - dus als afschrikwekkend voorbeeld. Daarom vindt Van Walsum dat
de interventie in Kosovo ‘per saldo een goede zaak is geweest’.
Zelf was ik langs andere weg tot dezelfde conclusie gekomen: door, na alle

dreigementen, niet te interveniëren, zou de NAVO zich voor de toekomst
ongeloofwaardig hebben gemaakt - ook tegenover een land als Rusland, dat zich
bijvoorbeeld nog altijd niet werkelijk heeft neergelegd bij het verlies van de Baltische
staten. Maar nadat zij eenmaal tot een einde was gekomen, meende ik dat de
interventie in Kosovo niet voor herhaling vatbaar was.
Dat betekent niet dat humanitaire interventie voor altijd uitgesloten moet zijn.

Alleen: de kosten-batenrekening moet wel zorgvuldiger geschieden dan in het
geval-Kosovo, waarbij zeker niet in de eerste plaats de financiële kosten en baten
gewogen moeten worden, maar wél de politieke en ook - ja juist - de humanitaire.
Als een humanitaire interventie globaal meer leed veroorzaakt dan het leed waaraan
zij beoogde een eind te maken, dan grenst zij aan het absurde.
Maar dat horen de pleiters voor humanitaire interventie niet graag. ‘Het lijkt wel

alsof het voldoende is een interventie humanitair te noemen om haar te rechtvaardigen,
en dat het niet nodig is verder na te denken over de doeleinden van de operatie of
over de middelen die gebruikt moeten worden teneinde haar te doen slagen - ja, dat
het zelfs niet nodig is om de samenleving te begrijpen waarin de interventie
plaatsgrijpt’, aldus AdamRoberts, hoogleraar internationale betrekkingen in Oxford,
in Survival (herfst 1999).
Voorlopig evenwel hebben ook de pleiters voor humanitaire interventie te lijden

onder de kater na Kosovo, die voor Nederland komt bovenop de kater na Srebrenica,
en dat heeft volgens Van Walsum juist voor ons land een bijzondere betekenis.
Immers, na het einde van de Koude Oorlog heeft de krijgsmacht een nieuw
maatschappelijk draagvlak gekregen doordat zij nu ingezet kan worden voor
vredesoperaties, waaronder humanitaire interventie. Dat draagvlak werd zelfs nog
groter dan het tijdens de Koude Oorlog was, omdat nu ook hele en halve pacifisten
daarvoor warmliepen.
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Welnu, als de post-Srebrenica- en post-Kosovokaters doorzetten, dan dreigt dat
draagvlak te verdwijnen - en dat zou dan op eenwel zeer ongunstig ogenblik gebeuren,
want Nederland heeft, naast zijn morele verplichtingen als vredeshandhaver of
vredestichter, ook nog de dure verplichting aangegaan bij te dragen aan een Europese
snelle interventiemacht van 60.000 man, die in 2003 klaar moet zijn.
Het is de vraag hoe lang de tegenstelling tussen pretenties en vermogen (of zelfs

wil) - anders gezegd deze hypocrisie - gemaskeerd kan blijven. Het is Van Walsums
impopulaire verdienste ons met deze waarheden geconfronteerd te hebben.
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Amerika en wij na 11 september
13 september 2001

Zondag kwam onze oudste zoon, die in New York City woont, over voor een
zakenbezoek van enige dagen. Vrouw en dochtertje van tien waren thuisgebleven,
want de ene had een baan en de andere moest naar school. Een gewoon bezoek dus,
zoals er zovele waren geweest. Niets om over naar huis te schrijven.
Maar deze keer liep het anders. Dinsdag kwam de aanval op NewYork.Weliswaar

woont het gezin op de 96ste straat, dus ver van de plaats des onheils, maar het kantoor
van onze schoondochter ligt veel dichterbij: 25ste straat, en wat wisten wij in die
eerste uren van de omvang van de ramp, en of er nog meer zouden volgen?
In elk geval: grote onzekerheid bij ons, in de eerste plaats bij onze zoon. Een

onzekerheid die vergroot werd door het feit dat communicatie met New York niet
mogelijk was. Pas in de loop van de avond was er contact. Onze schoondochter belde
op. Zij was van de 25ste naar de 96ste straat gelopen (de subway liep kennelijk niet)
om haar dochtertje van school te halen.
Ook het gebouwwaar onze zoon werkt, dat slechts enkele straten van het getroffen

World Trade Center ligt, was, op het eerste gezicht, niet getroffen. Wel was het
kantoor, naar het zich liet aanzien, belangrijke cliënten kwijt. Die hadden hun kantoor
in de Twin Towers gehad.
Oninteressante faits divers? Niet voor ons. En hoewel er ongetwijfeld Nederlanders

zullen zijn wier betrokkenheid met het gebeurde groter is dan de onze en misschien
zelfs nòg in onzekerheid verkeren omtrent het lot van dierbaren en vrienden, is onze
betrokkenheid een klein bewijs van de gemeenschap niet alleen van belangen, maar
ook van emoties die langzamerhand tussen Europa en Amerika is ontstaan. Laten
we eerlijk zijn: honderdduizend doden in Rwanda raakt mij althans minder.
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Zeker, 38 jaar geleden zaten velen ook gekluisterd aan hun televisietoestel. Dat was
op 22 november 1963, de dag dat president Kennedy werd vermoord. Ook dat was
een drama waar velen buiten Amerika zich intens betrokken bij voelden. Hoeveel
straten en boulevards zijn toen niet in Europa naar die president genoemd, die per
slot van rekening, nog geen drie jaar aan het bewind, nauwelijks de kans had gehad
zijn grootheid te bewijzen? Maar de betekenis van dit drama valt in het niet - en niet
slechts omdat er (afgezien van de moordenaar zelf en een politieagent) maar één
slachtoffer was - bij dat van 11 september 2001, waarvan het aantal slachtoffers zeker
in de duizenden zal lopen.
Ook met de Japanse aanval op Pearl Harbor van 7 december 1941 - ‘a date that

shall live in infamy’, zei president Roosevelt - wordt wel een vergelijking getrokken.
Weliswaar maakte die aanval een einde aan Amerika's isolationisme, maar het
vasteland van Amerika, dat, afgezien van de oorlog van 1812 (toen de Britten zelfs
hetWitte Huis platbrandden), nog nooit door een vijand getroffen was geweest, bleef
ongedeerd. En: bij Pearl Harbor was de aanvaller bekend. Die kon dus bestreden en
verslagen worden. Dit is nu geheel anders.
De onbekende aanvaller werkt met ongebruikelijke middelen: geen raketten, maar

gekaapte vliegtuigen die als bommen gebruikt worden. Een raketschild - wat daarvan
ook de voors en tegens mogen zijn - werkt daar niet tegen. Ook gaat het hier niet om
een primitieve tegenstander, want de aanvallen van dinsdag waren een staaltje,
behalve van bereidheid tot zelfmoord, ook van coördinatie, vliegvaardigheid, kennis
van navigatie en ander professionalisme.
Amerika is dus in grote onzekerheid. Het tast in het duister. De wereld van vroeger

komt niet terug, zei minister-president DenUyl na de Arabische olieboycot van 1973
met minder recht dan de Amerikaanse president dit nu aan zijn volk zou kunnen
zeggen. Deze algehele sfeer van onzekerheid en verbijstering vergt een koel en rustig
leiderschap.
Het zal voor de betrekkelijk onervaren president Bush moeilijk zijn de roep om

onmiddellijke wraak te weerstaan van demachtigste natie ter wereld, die vanmening
is dat zij zich niet
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door een stel terroristen kan laten vernederen. Maar hoe? Het minste waar zij zich
tevreden mee zal stellen, is wel een ultimatum aan die landen die aan terroristen -
niet noodzakelijkerwijs uitsluitend die van 11 september 2001 - gastvrijheid verleend
hebben of verlenen.
Maar de kans is ook groot dat, na een onmiddellijke wraakoefening of na een

gebleken onmogelijkheid van genoegdoening, het streven naar terugtrekking in een
fort Amerika zal groeien. Waar is een militaire begroting van 300 miljard dollar,
waar zijn acties in Kosovo en Bosnië voor nodig, wanneer Amerika niet eens in staat
is zijn eigen burgers thuis tegen aanvallen te beschermen? Dat zou een begrijpelijke,
zij het kortzichtige, reactie kunnen zijn.
Veel zal ook afhangen van de houding van Amerika's bondgenoten. Amerika zal

zich met recht kunnen beroepen op artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag, dat
bepaalt dat een aanval op één van de bondgenoten zal worden beschouwd als een
aanval op alle bondgenoten. Als de bondgenoten deze bepaling niet zouden uitleggen
zoals de Amerikanen dat verwachten, dan zou de druk zich van de wereld af te keren
wel eens onweerstaanbaar kunnen worden. En dan zouden de terroristen een
overwinning hebben behaald.
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Gewettigd, maar ook doeltreffend?
11 oktober 2001

Dit sta voorop: de aanvallen op Afghaans grondgebied waren onvermijdelijk en zijn
gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd niet als wraakoefening, maar als vergelding. Zoals
in een rechtsstaat elke misdaad door straf vergolden wordt, zo konden de aanslagen
van 11 september op New York en Washington niet ongestraft blijven.
Deze prealabele vaststelling maakt evenwel geen einde aan de twijfel die overblijft

en die uitgesproken mag worden. De aanvallen die vorige zondag begonnen, mogen
onvermijdelijk en gerechtvaardigd zijn, zijn zij ook een doeltreffend antwoord op
het verschijnsel terrorisme? Is dit niet een hydra, waaraan, bij elke kop die haar
afgeslagen wordt, twee nieuwe koppen ontspruiten?
Stel dat Osama bin Laden, die geldt als de spin in het terroristische web, dood of

levend in handen van de Amerikanen valt, is daarmee een eind gekomen aan de
terreur? Wie dat denkt, maakt dezelfde vergissing als die Nederlanders maakten die
ruim vijftig jaar geleden dachten dat, als Soekarno eenmaal uit de weg zou zijn
geruimd, de opstand in Indonesië ineen zou zakken.
Een even grote vergissing is het, n'en déplaise prins Willem-Alexander, te menen

dat armoede aan de wortel van de terreur ligt en dat, als die eenmaal weggenomen
is, de terreur vanzelf zal ophouden. Het is niet zozeer de armoede die de oorzaak is,
als wel de vernedering. ‘Wij zijn groot en machtig, en zij zijn het niet. Zij voelen
zich vernederd, uitgesloten, hoewel zij degenen zijn die op de olie zitten’, zei
Bolkestein onlangs. Economische hulp, die nodig is en ook graag geïncasseerd wordt,
heeft als keerzijde dat zij nog meer vernedert.
Vernederde massa's zijn doorgaans ontvankelijk voor de
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boodschap van een redder. Niet alleen in Azië. Ook vele Duitsers zagen, na Versailles
en in de economische crisis van de jaren '30, uit naar een heiland. Maar in zekere zin
is Bin Laden of welke andere profeet die eventueel in zijn plaats komt nog gevaarlijker
dan Hitler. In de eerste plaats kon deze met militair geweld bestreden en ten slotte
verslagen worden, maar dat zal met het islamitisch terrorisme niet zo gemakkelijk
gaan.
Er is nóg een verschil. Miljoenen Duitsers waren bereid voor Hitler of hun

vaderland te sterven en verlengden daardoor de oorlog, maar nu heeft het Westen te
maken met een vijand die niet alleen bereid is te sterven voor zijn zaak, maar die
zijn zelfmoord bewust, en zelfs graag, tot voorwaarde van zijn actie maakt.
Dit verschijnsel is een geheel nieuwe factor in de berekening, waarop het Westen

geen antwoord heeft, want dat gaat er, zoals Hans Magnus Enzensberger schreef,
van uit ‘dat de drang tot zelfbehoud de leidraad van het menselijk leven is’. Welnu,
dat blijkt niet universeel het geval te zijn. Heeft het Westen daar een antwoord op?
Op 11 september is, op een wijze die hijzelf waarschijnlijk niet voorzien heeft, het
woord van de Franse socioloog-filosoof Raymond Aron bewaarheid: ‘Als de mens
bereid is zijn leven voor zijn idealen op te offeren, dan is hij zeker nog meer bereid
het leven van anderen op te offeren.’ Nu is, zoals gezegd, dat offer van eigen leven
zelfs voorwaarde voor de dood van anderen geworden.
Als dat zo is, dan is het wapen dat gebruikt wordt, vrij onverschillig. Als het

moeilijker wordt gemaakt vliegtuigen te kapen en op gebouwen te laten neerstorten,
dan zijn er anderemogelijkheden, die geen grote organisatie behoeven om doeltreffend
te zijn. Zoals The Economist betoogt, is slechts een kleine chemische of biologische
aanval nodig om paniek te zaaien, en dat is juist het doel van de terrorist: ‘Paniek
kan even verlammend werken als welk zenuwgas dan ook en besmettelijker zijn dan
welk virus dan ook.’
Op dit gevaar zijn bommen op Afghanistan, hoe gerechtvaardigd ook, geen

antwoord. Is dialoog met Bin Laden e.t.q. dan het antwoord, zoals irenische geesten
hier steeds beweren?Maar fundamentalisten, waar ook ter wereld, zijn niet geïnteres-
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seerd in dialoog met andersdenkenden, en Bin Laden wil hen zelfs uitroeien.
Natuurlijk weet ook de Amerikaanse regering dat bommen geen antwoord, geen

voldoende antwoord althans, zijn. Zij moeten dan ook vooral dienen als waarschuwing
aan landen die terroristen steunen of zelfs maar herbergen: ook dit lot kan jullie te
wachten staan. Die landen hebben doorgaans meer te verliezen dan het doodarme en
al vóór de Amerikaanse bommen grondig vernielde Afghanistan. President Bush
zinspeelde op die mogelijkheid in zijn rede van zondag, en daags daarna stelde hij
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ervan in kennis.
Maar als hij de daad inderdaad bij het woord zou voegen en landen als bijvoorbeeld

Irak zou bombarderen, dan kan de wereld uitbarstingen in de islamitische wereld
verwachten waarbij vergeleken het geweld dat in Pakistan, Indonesië en de Filippijnen
uitbrak na de eerste bombardementen, en waarbij zelfs gebouwen van de Verenigde
Naties in brand werden gestoken, slechts kinderspel was. De coalitie van Aziatische
landen die Bush gebouwd heeft om zijn optreden tegen Afghanistan mogelijk te
maken, zou dan waarschijnlijk uiteenvallen. Het is zelfs de vraag of hij dan op zijn
Europese bondgenoten zou kunnen rekenen.
Kortom, Amerika heeft gelijk, maar het moet om uit een kop boven een analyse

van Mia Doornaert in De Standaard te citeren ‘ook gelijk krijgen’.
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Nog was er geen oorlog
15 november 2001

Onlangs was er in het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in
Amsterdam een reünie van wat je zou kunnen noemen: overlevenden. Overlevenden
van wat? Van de vooroorlogse tijd, de tijd van vóór 1940, die zij - de een meer, de
ander minder - bewust hadden meegemaakt. Zo werd het nog een gezellige
bijeenkomst.
Wat was de aanleiding? Die werd gevormd door de verschijning in boekvorm van

de briefwisseling tussen Max Kohnstamm en zijn vader in de jaren 1938-1939. Zij
draagt de titel Nog is er geen oorlog en is uitgekomen bij de Vossiuspers van de
Universiteit van Amsterdam.
Even iets naders over de twee hoofdpersonen. Max Kohnstamm, nu 87 jaar oud,

is de bekende ‘Europeaan van het eerste uur’. In 1938 stond hij aan het eind van zijn
studie geschiedenis en had hij net een jaar als rector van het Amsterdamsche Studenten
Corps achter de rug. Zijn vader, Philip, (geboren in 1875) was hoogleraar pedagogiek
in Amsterdam en Utrecht, tevens natuurkundige, filosoof en theoloog.
Max deed iets wat in die dagen heel ongewoon was: hij ging voor acht maanden

naar Amerika, omdat hij kennis wilde nemen van de New Deal, het experiment
waarmee Franklin Roosevelt, sinds 1933 president, Amerika uit de diepe put van de
economische crisis probeerde te halen. Zijn vader, die zelf nooit in Amerika was
geweest, had hem hiertoe aangemoedigd en hem introducties meegegeven bij
Amerikaanse collega's.
Waarom was zo'n Amerikaanse reis toen zo ongewoon, zeker voor een student?

Max gaf daar op die bijeenkomst in het NIOD zelf antwoord op: Amerika was toen
voor intellectueel Nederland een witte plek op de kaart - ondanks de twee boeken
die Huizinga erover geschreven had (het laatste
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na een reis door Amerika), zo kunnen wij eraan toevoegen.
De jonge bezoeker is al dadelijk geestdriftig over ‘de veerkracht en het

enthousiasme’ van Roosevelts experiment, over de ‘blijde daadkracht’ die het
genereerde. ‘Wat hier gebeurt is onbeschrijflijk belangrijk en onbegrijpelijk nieuw:
de Nieuwe Maatschappij, zo ooit ergens, zal hier gebouwd worden.’ En zo gaat het
lange tijd door, totdat een reis door enkele zuidelijke staten hem confronteert met de
diepe armoede daar en hem tot grotere nuchterheid terugbrengt.
Maar hoe interessant deze reisbrieven en de reactie van de vader erop ook zijn, de

jongere tijdgenoot die deze regels schrijft, was nog meer getroffen doorMax' intense
meelevenmet de toestand in Europa, waar hij de oorlog ziet komen. ‘Mijn enige zeer
ernstige zorg is de internationale situatie’, schrijft hij in januari 1939. ‘Oorlog zou
ontzettend zijn, maar een verduitst Holland nog erger.’ Elders spreekt hij van de
‘hopeloosheid van na München’, waar Frankrijk en Engeland voor Hitler door de
knieën waren gegaan (september 1938). Vooral Chamberlain is zijn bête noire (zijn
vader is milder).
Waarom hebben juist die passages mij zo getroffen? Omdat - en ik zeg het niet

met trots - in het milieu waar ik die tijd grotendeels doorbracht, de stemming heel
anders was. In het studentencorps waar ik toen lid van was, heerste een zorgeloosheid
die we achteraf rustig onverantwoordelijk kunnen noemen.
In Amsterdam was dat kennelijk anders. ‘Amsterdam heeft altijd blijk gegeven

van een veel sterker politiek engagement dan de andere studentensteden’, zegt Max
in een interview in de Volkskrant. ‘Wij waren, hoewel het studentenleven in volle
eer en glorie doorging, vooral bezorgd.’ Zo deden ze niet mee aan het huldebetoon
dat Chamberlain na München overal ten deel viel. Daarbij komt dat het gezin
Kohnstamm politiek zeer bewust was. Vader K. was actief lid van de Vrijzinnig
Democratische Bond (na de oorlog zou hij naar de PvdA overgaan). Er werd dus aan
tafel ‘zelden over koetjes en kalfjes gepraat’, zegt Max. Tel daarbij op dat vader K.
in Duitsland geboren was, als zoon van joodse ouders (maar in Nederland opgegroeid
en lid van de hervormde kerk geworden), en Max' felle partijkiezen,
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al vóór 10 mei 1940, wordt extra verklaarbaar. Hij was misschien zelfs in het
Amsterdamse corps een uitzondering.
In elk geval maakte een vergelijking mij enigszins beschaamd. Weliswaar las ik

toen al gretig kranten en kon ik dus geacht worden op de hoogte te zijn van wat er
uit Duitsland dreigde, maar ik kan me niet herinneren dat het me persoonlijk erg
raakte. Pas in de dagen vóór München, toen even oorlog dreigde, bepleitte ik dat
Nederland partij tegen Hitler zou kiezen, maar dat was meer baldadigheid, dus ook
onverantwoordelijk, dan ernst. Aan de uitbarsting van vreugde na München nam ik
volop deel, blijkbaar er niet aan denkend dat hier een volk, de Tsjechen, verraden
was.
Demeesten vanmijn Leidse tijdgenoten beschouwdenwat er in Duitsland gebeurde

en broeide nog méér als iets dat heel ver weg lag. Uit de Leidse studentenliteratuur
kan ik me alleen één artikel herinneren waaruit een zekere bezorgdheid sprak:
‘Radionotities in den nacht van den 11den maart 1938’ (de nacht van de Anschluss
van Oostenrijk bij Duitsland) van C.C.D. Dit was Cees Dutilh, die een paar jaar later
door de Duitsers wegens spionage gefusilleerd zou worden.
Want laat er geen misverstand over bestaan: toen op 10 mei 1940 puntje bij paaltje

kwam, gingen velen die daarvóór in ‘onverantwoordelijke zorgeloosheid’ hadden
geleefd, in het verzet tegen de Duitse bezetter. Die keus mag dan misschien meer uit
gekwetst patriottisme of gekrenkt rechtsgevoel dan om ideologische redenen zijn
gedaan, zij was er niet minder juist om.
Maar wat deze beschouwingen een iets meer dan anekdotisch karakter geven, is

het feit dat het gros van de Nederlandse bevolking vóór 10 mei 1940 eveneens in
‘onverantwoordelijke zorgeloosheid’ tegenover Duitsland leefde. Max K. schrijft in
een van zijn brieven ervan hoe moeilijk ‘de betekenis van de geweldsideologie’
doordringt in onze ‘traag werkende hersenen’.
Dit alles gebeurde terwijl het Nederlandse volk door zijn kranten toch goed

geïnformeerd werd over de internationale toestand. Op die bijeenkomst verbaasde
de directeur van het NIOD, prof. J.C.H. Blom, zich over die witte plek die Amerika
uitmaakte op de kaart van intellectueel Nederland, dat toch im-
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mers zo goed geïnformeerd werd. Die verbazing geldt nog meer veler
onverschilligheid ten aanzien van nazi-Duitsland.
Het antwoord op dit raadsel heeft de historicus H.T. Colenbrander al in 1920

gegeven: ‘Wel placht de Nederlandse courantenlezer in zijn bladen uitvoerige
correspondentiën te lezen omtrent wat er in de wereld voorviel, doch hij was eraan
ontwend geraakt zich de vraag te stellen, laat staan te beantwoorden, welke invloed
buitenlandse gebeurtenissen zouden kunnen hebben op lotgevallen en belangen van
eigen land.’
Soms vraag ik me af of dat tegenwoordig radicaal anders is.
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Analyse juist, conclusie niet
7 maart 2002

‘Voorlopig blijf ik op 15 mei thuis.’ Dat is de conclusie van een paginalange analyse
die Paul Scheffer van de ‘verloren jaren van Kok’ gaf in de krant van 2 maart.
‘Waarom zou je een stem geven aan partijen’ - en hij bedoelt de drie partijen die deel
hebben uitgemaakt van de kabinetten-Kok 1 en 2 - die voor de ‘verwaarlozing van
het publieke domein’ verantwoordelijk zijn?
Van deze verwaarlozing geeft hij een paar voorbeelden: het onderwijs, waarvan

de kwaliteit zo pover is dat een ‘harde tweedeling’ er het gevolg van is: ‘mensen die
het zich kunnen veroorloven zullen beter onderwijs voor hun kinderen kopen’; de
‘jarenlange onderschatting van geweldsdiscriminatie’; de AOW; het asiel- en
migratiebeleid; de miskenning van het belang van cultuur; en Srebrenica (‘dieptepunt
van paars’, vooral omdat ‘zeven jaar na dato er nog steeds niet werkelijk
verantwoording is afgelegd’).
Kortom, ‘de vernieuwing die zonder christen-democraten werd nagestreefd, is in

haar tegendeel verkeerd’. In de jaren van Kok was ‘het gevoel van urgentie afwezig
temidden van het gunstige economische klimaat’. Gevolg: een algemeen gevoel van
wantrouwen en onbehagen, dat het succes van Pim Fortuyn verklaart. ‘Kort en goed:
het isWim die Pim heeft gebaard.’ Het is opmerkelijk dat de aanklacht die de PvdA'er
Scheffer lanceert, vooral beleid of gebrek daaraan betreft dat zijn partij heeft verdedigd
(of gebagatelliseerd dan wel gedoogd). Weliswaar bepleit Melkert nu een beleid dat
op enkele van die punten radicaal met het verleden breekt (zonder overigens over
dat verleden verantwoording af te leggen), maar dat maakt hem er niet
geloofwaardiger op. En de VVD? ‘Een laisser-faire-politicus als Dijkstal vertrouwt
erop dat de tijd zijn werk wel zal doen.’ Ook daar geen gevoel voor urgentie.
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De derde partij, D66, kan zich Scheffers analyse misschien nog het meest aantrekken,
want zij gaat prat op het vaderschap van Paars, waarmee zij zichzelf overigens
goeddeels overbodig heeft gemaakt. Scheffer noemt weliswaar de D66'er Brinkhorst,
als enig lid van het huidige kabinet, met verdiende lof wegens zijn aanpak van de
landbouwcrisis, maar is dit niet eerder bestuur - goed bestuur - dan vernieuwing?
Het algemene gevoel van wantrouwen en onbehagen, waar Pim Fortuyn zijde bij

spint, laat ook de oppositie van het CDA niet ongeschonden, want zij is ‘niet bij machte
om heldere voorstellen te doen’. Daarom is er volgens Scheffer ook geen reden op
het CDA te stemmen. Misschien niet, al lijkt Balkenende vaster in zijn schoenen te
staan dan De Hoop Scheffer.
Met Scheffers analyse kan ik het in grote trekken eens zijn. Maar gaat zij diep

genoeg? Is de werkelijke kern van de malaise niet dat de partijen van het kabinet-Kok
afstand hebben gedaan van hun ‘ideologische veren’? Kok noemde, wat de PvdA
betreft, die afstand al vroeg een ‘bevrijdende ervaring’. De VVD heeft, ook al vroeg,
duidelijk gemaakt niets te willen weten van Bolkesteins schuchtere pogingen de
partij een ‘bezielend verband’ te geven. En D66 zegt al 35 jaar geen ideologie te
hebben.
Partijen die alle ideologie hebben afgezworen, kunnen per definitie hetzij slechts

ad-hoc-beleid, hetzij helemaal geen beleid voeren. In elk geval is het dan moeilijk
op hun kompas te zeilen. Zij vormen ook geen tegenstellingen tot elkaar, en daar
moet de politiek het toch van hebben? De kiezer moet iets te kiezen hebben.
Het is daarom dat de PvdA'er Scheffer ook de liberaal Bolkestein met lof noemt,

om de ‘kritische rol’ die hij speelt ‘in de publieke meningvorming over belangrijke
maatschappelijke vragen’. Dat is waar, maar voor de Nederlandse politiek is hij geen
alternatief meer - zeker niet nu zijn partij zich heeft afgekeerd van zijn streven de
partij een ideologisch fundament te geven. Ook Van der Stoel, de derde politicus die
Scheffer met lof noemt, is geen alternatief.
Tot zover Scheffers analyse. En zijn conclusie? Die luidt ‘voorlopig’ dat hij op

15 mei thuisblijft, omdat hij geen zin heeft
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één van de partijen van het kabinet-Kok zijn stem te geven. Zijn er dan geen andere
partijen?, is de eerste, misschien wat flauwe reactie. Principiëler is het bezwaar dat
Pim Fortuyn e tutti quanti van zo'n onthouding als Scheffer overweegt, slechts zouden
profiteren.
Zelf trek ik deze conclusie: als de stelling juist is dat de diepste oorzaak van de

huidige malaise te vinden is in het ideologisch deficit van de partijen die acht jaar
aan de macht zijn geweest, is het logisch die partijen een kans, of weer een kans, te
geven die wèl vanuit een ideologisch fundament opereren.
Behoort het CDA daartoe? Volgens de C in zijn naam wèl, maar de 75 jaar waarin

het of zijn voorgangers tot 1994 aan de macht zijn geweest, hebben het te zeer
gecorrumpeerd dan dat zijn ideologie nog geloofwaardig genoemd kan worden. De
twee maanden die Balkenende nog tot 15 mei resten, zijn waarschijnlijk niet genoeg
om die erfenis uit te wissen.
Blijven over: de Christen Unie, die nog onbesmet is door de macht; de SGP, die

zichzelf echter, door haar houding tegenover de vrouwen, heeft uitgeschakeld; de
Socialistische Partij, die alleen maar tegen is; en GroenLinks, dat, ook ideologisch,
een ratjetoe is. De keus is inderdaad moeilijk, maar dat is geen reden om op 15 mei
maar thuis te blijven.
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Niet af van Pim Fortuyn
7 mei 2002

Op een steenworp afstand van de plaats waar in 1672 de gebroeders De Witt door
het Haagse gepeupel werden gelyncht, vergaderden vannacht in het belegerde
Binnenhof de regenten van vandaag, de radeloosheid nabij, over wat te doen na de
moord op de man die als geen ander hun bestel had bedreigd: moeten de verkiezingen
van volgende week doorgaan of niet?
Wat hierover ook beslist wordt - of, wanneer deze regels in druk verschijnen,

beslist is - Pim Fortuyn zal over zijn graf heen meeregeren, ook als zijn partij, na het
verlies van haar lijsttrekker, niet hetzelfde succes zou behalen als mét hem was
voorspeld; ja, ook als zij ten slotte uiteen zou vallen. Nederland is, met andere
woorden, niet van Pim Fortuyn af.
Net zomin als Frankrijk af is van Le Pen, ondanks de vernietigende nederlaag die

hij zondag in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen heeft geleden. Hij is
nog altijd goed voor ongeveer twintig procent van de kiezers, en daarmee kan hij,
als hij bij de parlementaire verkiezingen van juni hetzelfde percentage haalt, Frankrijk
vrijwel onregeerbaar maken.
Hoeveel procent van de stemmen Pim Fortuyn op 15 mei zou halen, zal onbekend

blijven. De laatste peilingen gaven hem 19 tot 25 zetels op de 150 van de Tweede
Kamer, en volgens het onderzoekbureau Intomart moest er zelfs rekeningmeeworden
gehouden dat zijn partij de grootste zou worden en dus de minister-president zou
kunnen leveren.
Pim Fortuyn mag dan dood zijn, de gevoelens van onbehagen bij een groot deel

van het volk waaraan hij stem wist te geven, zijn niet als bij donderslag verdwenen.
Integendeel, verwacht mag worden dat dit onbehagen nu in frustratie zal overgaan,
die zich wel eens in gewelddadigheden zou kunnen uiten. Veel zal, wat dat betreft,
afhangen van wie de dader, en wat zijn motief, zal blijken te zijn.
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Intussen kunnen onze regenten zelfs niet heimelijk opgelucht ademhalen. Het gevaar
voor hun heerschappij blijft, ook al vindt het voorlopig geen kristallisatiepunt zoals
Pim Fortuyn was. De bestaande partij en zullen hun ideeën, en hun gezichten, moeten
vernieuwen om bij de verweesden van vandaag nog enige geloofwaardigheid te
heroveren - behalve misschien, merkwaardig genoeg, het CDA en de Christen Unie,
die met Balkenende en Veling althans een nieuw gezicht hebben.
Het sterkst getroffen door het onbehagen dat zijn uitlaatklep in Pim Fortuyn had,

zijn de sociaal-democraten. Immers, het populisme van Fortuyn, Haider in Oostenrijk,
Kjaersgaard in Denemarken, Hagen in Noorwegen, Le Pen in Frankrijk - dat veel te
gemakkelijk over één kamwordt geschoren en afgedaan - slaat vooral bressen in hun
traditionele electoraat.
De 35 procent die Pim Fortuyn in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen in

Rotterdam haalde, komt voor een groot deel uit de lagen die vanouds links plachten
te stemmen. Bij de zevenmiljoen arbeiders die Frankrijk telt, kreeg het Front National
van Le Pen meer stemmen dan de andere partijen (incluis de socialisten en
communisten). Hetzelfde gold voor de successen van Kjaersgaard en Haider.
Mia Doornaert, die enkele jaren Parijse correspondent van de Brusselse Standaard

is geweest, schrijft in een analyse over de Franse verkiezingen: ‘De intellectuele
elite, waartoe de pers en de andere media behoren, vergat en vergeet dat er een
oppositie buiten haar knusse kring van conformisme-provocatie bestaat. Gedurfd
doen over seks, over heilige huisjes in de maatschappij lijkt alleen maar stoer, want
dat is al lang bon ton in het eigen milieu. De echte uitdagingen liggen elders.’
Het huidige politieke en maatschappelijke klimaat wordt, zo schrijft zij, sterk

getekend door ‘de generatie van mei '68 en haar vrijheid-blijheidnazaten van de jaren
zeventig’. Het ‘gewone volk’ komt wel in de media en pers als onderwerp van
reportages, maar is geen dagelijkse partner van discussie. Dat gewone volk ‘heeft
trouwens lak aan de liberalisering van de joint, het homohuwelijk en andere
nieuwlinks-groene stokpaardjes.’ Het heeft andere zorgen - zoals de immigratie en
de veiligheid op straat.
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Is dat in Nederland zoveel anders? Daar is de spraakmakende Amsterdamse
grachtengordel, die als metafoorveel uitgebreider is dan zijn naamgever, weliswaar
veelal links, maar met een nauwelijks verholen minachting voor het ‘klootjesvolk’.
De huidige PvdA is daar grotendeels een exponent van. Op een goed ogenblik krijgt
dat klootjesvolk dat door en gaat het òf helemaal niet òf op Pim Fortuyn stemmen.
En net zomin als in Frankrijk zijn de media, door hun soms incestueuze verhouding
met die metaforische grachtengordel, daar geheel onschuldig aan.
Niet dat het ontbroken heeft aan waarschuwende stemmen uit eigen kring. Zo

schreefMarijke Linthorst, redacteur van Socialisme en Democratie, in dit maandblad
dat Pim Fortuyns succes ‘voor iedere politieke partij reden zou moeten zijn voor
grondig zelfonderzoek’. ‘Laten we toch eens gewoon erkennen dat er misstanden
zijn en daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat lijkt me een vruchtbaarder
reactie op de opkomst van Leefbaar Nederland (of andere protestpartijen) dan het
zoeken van excuses of het bagatelliseren van de misstanden.’
Het zou ook een vruchtbaarder reactie zijn dan het boycotten en demoniseren van

die partijen, die ook bij de jeugd een grote aanhang hebben, want zo'n strategie richt
zich in de kern tot de eigen clientèle, zoals de conclusie van een analyse in de
Frankfurter Allgemeine luidt. Of zoals de veelgesmade Jan Pronk in een interview
met Trouw zegt: ‘Zodra je iemand aanvalt met wie mensen zich vereenzelvigen,
schoffeerje die mensen. Dat is niet verstandig. Sterker: het werkt contraproductief.’
Maar het is niet alleen de PvdA die aan ‘grondig zelfonderzoek’ moet doen. Het

hele politieke establishment - om dit vloekwoord van links uit de jaren zestig te
gebruiken - is daartoe geroepen. Op straffe van vervreemding, zo niet erger, van een
steeds groter deel van de bevolking, dat dan zijn heul zoekt bij wellicht gevaarlijker
simplificateurs dan Pim Fortuyn was.
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Een Amerikaanse Brezjnevdoctrine?
20 juni 2002

In de vijfde eeuw voor Christus voerden Sparta en Athene oorlog om de
opperheerschappij in Griekenland. In het zestiende jaar van die oorlog stuurde Athene
een vloot naar het eiland Melos (waar de Venus van Milo vandaan komt), dat tot
dusver neutraal had kunnen blijven, om het te bewegen zijn kant te kiezen.
Maar voordat de Atheners tot geweld overgingen, gingen zij, via gezanten, een

dialoog aan met de Meliërs, een dialoog die de geschiedschrijver Thucydides heeft
opgetekend. Het verweer van de Meliërs, de zwakste partij, beriep zich op het recht.
Daar waren de Atheners ongevoelig voor: ‘U weet zo goed als wij dat in de
verhouding tussen mensen recht slechts geldt bij gelijkheid van krachten, maar dat
in de praktijk de sterkste partij het mogelijke doorzet en de zwakste zich dit moet
laten welgevallen.’
In het jaar 2002 zijn de Verenigde Staten de verreweg sterkste mogendheid ter

wereld. In feite zouden zij hetzelfde betoog kunnen houden als de Atheners in het
jaar 416 v.C. Dat ze dit niet doen betekent nog niet dat zij er niet zo over denken als
de Atheners. In elk geval doen zij met de American Servicemembers' Protection Act,
die op het ogenblik in het Congres hangende is, Nederland, maar ook andere staten
duidelijk voelen wie de sterkste is en dus het mogelijke kan doorzetten.
Dit wetsvoorstel machtigt de president van de Verenigde Staten ‘alle nodige en

passende maatregelen te nemen teneinde de invrijheidsstelling te bewerkstelligen
van iedere Amerikaansemilitair die door, namens of op verzoek van het Internationale
Strafhof vast- of gevangengehouden wordt’. Aangezien dit strafthof in Den Haag
gevestigd zal worden, zou onder die nodige en passendemaatregelen ook eenmilitaire
bevrijdingsactie op Nederlands grondgebied kunnen vallen.
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Nu zal die soep wel niet zo heet gegeten worden en helemaal niet zo heet als op
Melos, waar de Atheners tenslotte alle mannen doodden en vrouwen en kinderen in
slavernij wegvoerden - maar het argument dat het wel zal meevallen, dat ook door
Amerikaanse diplomaten gebezigd wordt, die zeggen een militaire actie tegen
Nederland ondenkbaar te achten, is bezijden de kern van de zaak.
De kern is niet de vraag of de Verenigde Staten ooit al dan niet tot zo'n actie zullen

overgaan. Die vraag behoort tot de politieke berekeningen. De kern is dat een land
het niet kan dulden dat zijn soevereiniteit wordt aangetast (en niet op basis van
wederkerigheid) door een wet van een ander land die, op z'n zachtst gezegd, de
mogelijkheid van een militaire interventie niet uitsluit. Zeker onder bondgenoten is
dit onaanvaardbaar.
Trouwens, welke waarde kan nog gehecht worden aan Amerikaanse wetten als

Amerikaanse diplomaten verzekeren dat uitvoering van een wet, op welk punt dan
ook, ondenkbaar is? Als dat zo is, waarom is zo'n wet, althans zo'n formule als
hierboven geciteerd, dan nog nodig? Kortom, dat argument is niet serieus; de zaak
zelf is het echter wèl.
Nu zal misschien gezegd worden dat het begrip soevereiniteit, dat hier aangetast

dreigt te worden, uitgehold is, ja dat hoe kleiner een land is, des te minder zijn
soevereiniteit te betekenen heeft. Dat mag alweer in politiciswaar zijn, maar intussen
bestaat soevereiniteit in rechte - en in de beleving van de volken - wel degelijk. En
als de Europese Unie ooit werkelijk één zou worden, dan zou háár soevereiniteit
zeker, behalve een juridische en/of mythische, ook een politieke werkelijkheid zijn,
die zich door zo'n Amerikaanse wet aangetast zou mogen voelen.
Minister Van Aartsen heeft dan ook terecht, zoals hij in de Tweede Kamer zei, in

deze zaak ‘vooral getracht te opereren in EU-verband’, hoezeer het ook juist Nederland
is dat als gastland van het Internationale Strafhofdoor dit Amerikaanse wetsvoorstel
zich geraakt voelt. Het is alleen te hopen dat de EU hier solidair zal blijven.
Wat betekent deze zaak voor de relaties tussen de Verenigde Staten en Europa?

Zij is, zei Van Aartsen bij dezelfde gelegen-
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heid, ‘in de reeks problemen die wij hebben gehad, absoluut geen goede zaak’. Dat
is nog mild gezegd, en hij zwakte dit nog af door te verwijzen naar ‘een verklaring
van de regering van de Verenigde Staten’ waarin het scenario van een Amerikaanse
invasie ‘naar het rijk der fabelen mag worden verwezen’. Zoals gezegd dat mag zo
zijn, maar is bezijden de kern van de zaak.
Zeker, dit is op z'n minst ‘absoluut geen goede zaak’, maar als we haar bekijken

in het perspectief van de tijd na het einde van de Koude Oorlog - en zeker na 11
september - dan is zij toch ook niet zó verrassend. Het is al eerder gezegd: Amerika
en Europa hebben elkaar minder nodig dan vóór de implosie van het sovjetrijk, en
na 11 september is de Amerikaanse neiging tot unilateralisme aanzienlijk sterker
geworden.
Nu acht Amerika zich zelfs gerechtigd een soort Brezjnevdoctrine uit te roepen

(krachtens de echte Brezjnevdoctrine - uit 1968 (het jaar van de inval in
Tsjechoslowakije) - was een communistisch land gerechtigd in te grijpen in de
ontwikkelingen van een ander communistisch land, wanneer daar de verworvenheden
van het socialisme beschermd dienden te worden).
Nederland alleen zal die trend niet kunnen keren, ook niet met de Kamerbrede

motie die op 13 juni is aangenomen. Op z'n hoogst kan de vraag gesteld worden of
Nederland zijn protest tegen het bewuste Amerikaanse wetsvoorstel niet had kunnen
koppelen aan de aanschaf van de Amerikaanse JSF. Maar hier gold als opperste
wijsheid: dit vliegtuig is het beste en bovendien goedkoopste vliegtuig dat er is.
Maar ja, Nederland denkt nu eenmaal niet politiek-strategisch. Daarom is het

evenmin te verwachten dat het trio dat bezig is een nieuw kabinet in elkaar te
timmeren, enig oog heeft voor de grondigewijziging in de transatlantische verhouding,
waarvan dat wetsvoorstel slechts één symptoom is, en voor de gevolgen die die
wijziging ook voor Nederland kan hebben.
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Opiaten voor brood
14 november 2002

Ruim zes jaar geleden schreef René Cuperus, werkzaam bij de sociaal-democratische
denktank, deWiardi Beckman Stichting, in het maandblad Socialisme en Democratie
een interessant artikel, onder de titel ‘Heimwee naar het CDA’, over de gevolgen van
de secularisatie, het doel waar zowel sociaal-democraten als liberalen altijd naar
hebben gestreefd.
Hij noemde die secularisatie ‘een van de grootste discontinuiteiten in de cultuur’

en, wat ons land betreft, ‘een gigantische breuk in de Nederlandse culturele traditie’.
Immers: ‘Het eeuwenoude plechtanker van onze cultuur is weggeslagen: het
christendom (of religie als zodanig) is bezig te verdwijnen als referentie- of tenminste
contrapunt van de (samenlevings)cultuur.’
Voorzover ik weet, is op dit artikel uit seculiere kring geen openlijke reactie

gekomen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de volgens Cuperus ‘open zenuw
van traditionele weerzin tegen hypocriete confessionele kritiek’ in die kring. Maar
met de afkalving van het CDA in de welvarende jaren '90 zal de urgentie van zo'n
reactie ook niet iedereen in het oog zijn gesprongen.
Die weerzin was trouwens niet beperkt tot sociaal-democratische of liberale kring.

Mevrouw M.A. Schenkeveld-van der Dussen, scheidend hoogleraar Nederlandse
letterkunde aan de Vrije Universiteit, vertelt in het Reformatorisch Dagblad over
haar studenten in die tijd: ‘Er was een tijd dat studenten afhaakten als je het woord
“christendom” zei. Je zág ze denken: CDA, conservatief, wegwezen.’
Het was nog de tijd van het seculiere triomfalisme. Bij de verkiezingen van 1998

zouden per slot de PvdA nog van 24 naar 29 en de VVD van 20 naar 24,7 procent van
de uitgebrachte
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stemmen springen, terwijl het CDA verder zou dalen: van 22,2 naar 18,4 procent. Nu
echter, na de déconfiture van PvdA en VVD en de wederopstanding van het
doodgewaande CDA bij de verkiezingen van 2002, zouden de verliezers het artikel
van Cuperus uit 1996 weer eens uit de kast moeten halen.
Intussen heeft Cuperus zelf, blijkens een artikel in VolZin, zijn belangstelling voor

dit thema niet verloren. (VolZin is een nieuw, tweewekelijks opinieblad voor geloof
en samenleving, waarin H(ervormd) N(ederland) en de rooms-katholieke Bazuin
zijn opgegaan.)
Naar aanleiding van de rouwdienst van prins Claus - en, meer in het bijzonder, de

rede daarbij van Huub Oosterhuis schrijft hij ‘hoe we bij de dood (...) nog altijd
schatplichtig zijn aan het joods-christelijke geestesmerk van onze cultuur.
Noodgedwongen. Want laten we eerlijk zijn: voor de sfeer van een kerkgebouw,
Bachcantates, het Agnus Dei van Mozart of de solidaire bijbeltaal van Oosterhuis
heeft de secularisatie geen gelijkwaardige substituten weten aan te dragen. (...)
Voor de lege plek die de secularisatie onherroepelijk heeft geslagen - existentieel

tekort en levensbeschouwelijk vacuüm tegelijk - blijken nu juist zij die door de
officiële kerken worden uitgespuugd - de Oosterhuizen, de Kuiterts, de Acht Mei
bewegingen - van vitaal belang. Zij zijn het die handreikingen doen aan de
buitenkerkelijke meerderheid en bruggen bouwen tussen joods-christelijke traditie
en onze agnostische seculiere cultuur.’
Als iemand die zelf tot die buitenkerkelijke meerderheid behoort en zich als agnost

beschouwt, weet ik dit nog niet zo gauw. In elk geval heeft de rede van Oosterhuis
in de Delftse kerk bij mij geen enkele snaar geraakt - behalve in het begin toen hij,
de gewezen priester, mij verraste met de woorden die ik eerder van een
ultra-gereformeerde dominee had verwacht: ‘Zwart als git wordt het licht, loodzwaar
hangen de wolken, iedere helling te steil...’
Maar al spoedig bleek dat die woorden uit het Boek Prediker (in Oosterhuis' eigen

vertaling) sloegen op prins Claus' psychische depressies. Daarna echter herkende ik
in Oosterhuis' woorden vooral zijn herkomst uit de rooms-katholieke kerk,
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een mij vreemde achtergrond. (Let op: ik spreek hier geen waardeoordeel uit.) Zoals
Oosterhuis een afgedwaalde roomskatholiek is, ben ik een afgedwaalde protestant,
die zijn achtergrond echter niet verloochent.
Vanuit mijn achtergrond nu vond ik Oosterhuis' rede te vaag, te weinig concreet.

Zo heb ik geen houvast aan het woord ‘solidariteit’, dat vele malen in die rede
voorkwam. Je kunt niet met de hele wereld solidair zijn, zoals Claus volgens
Oosterhuis was. Solidariteit bestaat alleen ten opzichte van bepaalde groepen en sluit
noodzakelijkerwijs andere groepen uit.
Opmerkelijk was dan ook dat aan het eind van Oosterhuis' rede Claus' solidariteit

zich bleek te concretiseren tot zijn eigen gezin. Oosterhuis citeerde Claus: ‘In mijn
jonge jaren wist ik niet waar ik nu eigenlijk bij hoorde: bij Duitsland, bij Afrika, en
toen kwam Nederland er ook nog bij. Maar nu hoor ik bij hen.’ En met die hen
bedoelde hij zijn vrouw en kinderen.
Nee, dan heb ik als agnost met protestantse achtergrond liever een preek van ds.

Carel ter Linden, wiens liturgische bijdrage aan de rouwdienst Cuperus in zijn artikel
in VolZin ‘formeel en ouderwets’ noemt, en dan ‘haken onkerkelijken en agnosten
al gauw af’. Welnu, deze agnost en onkerkelijke niet. Niet dat ik dan plotseling het
geloof deelachtig word zoals Saulus op de weg naar Damascus, maar ik weet dan
tenminste waar ik aan toe ben. De woorden zijn mij trouwens vertrouwd.
Deze keer ben ik het dus minder eens met Cuperus dan ik het in 1996 was met

zijn artikel in Socialisme en Democratie, waarbij ik toen in deze rubriek een paar
kanttekeningenmaakte.*Wanneer Cuperus zegt dat Oosterhuis e.t.q. ‘bruggen bouwen
tussen joods-christelijke traditie en onze agnostische seculiere cultuur’, dan gaat hij
ervan uit dat die cultuur een eenheid is. Dat is niet zo. Die is geatomiseerd.
En ronduit teleurgesteld werd ik door zijn uitdrukking ‘de solidaire bijbeltaal van

Oosterhuis’. Wat is dat nou: solidaire bijbeltaal? Solidair met wat of wie? Solidair
sec is zinledig en alleen geschikt om bij sommigen (velen?), zoals bij Pavlovs hond,
mooie gevoelens op te roepen. Daar koop ik niets voor. Geen stenen, maar opiaten
voor brood.

* zie ‘Cultureel armoedig’ op pagina 157.

J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen



259

Mensen en symbolen
5 december 2002

Meer dan een halve eeuw heeft er een soort taboe geheerst over de bombardementen
waaraan de Duitse steden in de Tweede Wereldoorlog onderworpen zijn geweest en
waaraan tussen de vier- à zeshonderdduizend burgers ten slachtoffer zijn gevallen -
een soortgelijk taboe als lag over de honderdduizenden door de Russen verkrachte
vrouwen.
Dat de geallieerden deze daden niet als hun meest glorieuze wapenfeiten

beschouwden (hoewel er ook tienduizenden Britse en Amerikaanse vliegers bij zijn
omgekomen) is begrijpelijk. Het gevecht op het slagveld geldt als heldhaftiger dan
het doden vanuit (betrekkelijk) veilige hoogte. In elk geval is ‘bomber’ Harris, de
commandant van de Britse luchtvloten, nooit, zoals zijn collega's van leger en vloot,
in de erfelijke adelstand verheven.
Ook de Russen hadden enige last van een slecht geweten over hun uitspattingen

in de nadagen van de oorlog. Waarom zou er anders in de DDR niet over die
verkrachtingen gesproken mogen worden? En het is waarschijnlijk dat in Rusland
zelf nog steeds niet graag herinnerd wordt aan deze smet op de ‘Grote Vaderlandse
Oorlog’. Waar de eer in het geding is, staat de doofpot om de hoek, zoals wij
Nederlanders zouden moeten weten.
En de Duitsers zelf? Hun schuld aan de oorlog en aan de door hen bedreven

oorlogsmisdaden, culminerend in de moord op zes miljoen joden, was zo
overweldigend, dat zij jarenlang niet voor den dag durfden te komen met het leed
dat zijzelf ook in de oorlog hadden doorstaan, uit vrees dat dit onmiddellijk zou
worden uitgelegd als een poging tot bagatellisering van hun misdaden of dat ze dan
subiet in de hoek van de neonazi's zouden worden gezet.
Er zijn sinds het einde van de oorlog wel enkele romans ver-
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schenen die zich met dit thema hebben beziggehouden, maar niet in een kwantiteit
die enigszins beantwoordt aan die van de bijna totale vernietiging van vele Duitse
steden. Die romans zijn trouwens, geen van alle, verkoopsuccessen geweest. Het is
pas Günter Grass' laatste boek, Im Krebsgang, dat ophef heeft gemaakt.
Hierin beschrijft hij de ondergang van een passagiersschip, volgestouwd met

vluchtelingen uit Oost-Pruisen (voornamelijk vrouwen en kinderen), dat begin 1945
door een Russische onderzeeboot werd getorpedeerd in de ijzige wateren van de
Oostzee. Een fait divers in de oorlog, dat trouwens zijn tegenvoorbeelden kent aan
de andere kant, maar dat verkleint niet het leed van de betrokkenen.
Ook de Duitse geschiedwetenschap heeft zich lange tijd niet systematisch

beziggehoudenmet dit aspect van de oorlog. De publicaties die erover zijn verschenen,
behoren eerder tot de plaatselijke geschiedenis en tot de memoires zoals die bij het
Deutsche Taschenbuch Verlag zijn verschenen. Vele ervan zeer interessant, maar
een totaalbeeld was er nog niet.
Hierin probeert nu de historicus Jörg Friedrich te voorzien met zijn dit jaar

verschenen boek Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945, dat de
bombardementen behandelt vanuit het gezichtspunt van de slachtoffers. Laat ik
dadelijk zeggen dat ik dit boek nog niet gelezen heb; ik ken het slechts van
besprekingen in de Duitse en Engelse pers. Maar het thema levert toch voldoende
stof voor commentaar.
Een half jaar geleden heb ik al enige kanttekeningen naast dit thema gemaakt naar

aanleiding van Im Krebsgang. Zo vroeg ik of er een objectieve maatstaf is waaraan
leed moet voldoen om als leed te kunnen gelden. Of is leed een puur subjectieve
belevenis en is de lijder de enige die over de mate ervan kan oordelen?
Zijn, met andere woorden, voor de romanschrijver de verschrikkingen die een

kleine jongen in een gebombardeerde stad beleeft, minder interessant (in de zin van:
minder toelaatbaar als thema) dan de verschrikkingen van een joods kind in
Auschwitz? En gebiedt ‘Auschwitz’ de Duitse historicus te zwijgen over mindere
holocausten?
Let wel: hier is de schuldvraag niet in het geding. Of beter: de
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schuld van Duitsland aan de oorlog en aan ‘Auschwitz’ staat vast. Ook de Duitse
historicus Ernst Nolte morrelde daar niet aan, toen hij, ongeveer acht jaar geleden,
de hypothese waagde van een oorzakelijk verband tussen de Russische ‘goelag’, die
al in de jaren '20 bestond, en de latere moord op de joden - een hypothese die veelal
weggehoond werd als poging tot witwassen.
Maar ook schuldigen kunnen lijden, en hun lijden wordt niet minder door het lijden

van hun slachtoffers. Van oorlogsmisdadigers of - om in Nederlandse termen te
blijven - NSB'ers is dat nog steeds moeilijk te aanvaarden. Maar als het niet voor hen
zou gelden, dan geldt het toch zeker voor hun kinderen en kindskinderen, die nog
lang op de zonden van hun voorgeslacht zijn aangekeken.
Zo is er ook nog altijd, zeker bij degenen die de oorlog hebben meegemaakt, de

neiging om op het lijden van onschuldigen die op de een of andere manier met de
nazi's te maken hadden - Duitse vrouwen en kinderen die bij bombardementen gedood
of verkracht zijn of kinderen van NSB'ers - te reageren met het wederwoord: net goed
of: eigen schuld! In elk geval kunnen we niet ook nog met hen medelijden hebben!
Als we zo reageren, dan beschouwen we die vrouwen en kinderen niet als mensen,

maar als symbolen voor iets anders. Maar ‘het zijn altijd mensen die lijden of gedood
worden, en niet symbolen’, schrijft de zojuist ingezegende aartsbisschop van
Canterbury, Rowan Williams, in een dit jaar verschenen geschrift (Writing in the
dust).
Hij schreef dit naar aanleiding van de aanslag op de Twin Towers op 11 september

2001, die hij zelf van dichtbij had meegemaakt. Zij die deze aanslag min of meer
vergoelijken als aanvallen op Amerika's macht vergeten, zegt hij, dat de mensen die
hierbij omkwamen, niet gereduceerd kunnen worden tot symbolen: ‘zij hadden
gezinnen, hobby's, een heel “achterland” van leven dat niet ophield met hun
beroepsidentiteit.’
Wie mensen niet behandelt als levende wezens (die goed of slecht, zwak of sterk,

onschuldig of strafbaar kunnen zijn), maar als symbolen voor iets anders,
nationaal-socialisme of kapitalisme bijvoorbeeld, beschouwt hen in feite als
on-mensen in literatuur, geschiedkunde of het dagelijkse leven.
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De Huizingalezing aangevuld
19 december 2002

Benno Barnards Huizingalezing ken ik slechts van de ingekorte (maar toch nog één
pagina beslaande) versie die in de krant stond. Ik weet niet hoe ik in de Leidse
Pieterskerk gereageerd zou hebben telkens wanneer hij het had over ‘Huize Europa’,
maar al lezende dacht ik, telkens wanneer mijn oog viel op deze woorden, dat hij nu
Huizinga, de naamgever van zijn lezing, te berde bracht. Een optisch bedrog, want
Huizinga kwam er niet in voor.
Toch had Barnard het kunnen doen, want Huizinga heeft in 1940 - omineus jaar!

- een boekje geschreven over Patriotisme en nationalisme, en ook Barnard heeft het,
in de eerste helft van zijn lezing, over het nationalisme dat het mooie en over 't
algemeen vreedzame kunstwerk dat de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie
was, heeft vernietigd.
‘Naar de hel dan met al die nationalistische dwazen’, roept hij uit. ‘Hun gestook

verpestte een aangenaam en fatsoenlijk samenlevingsmodel, dat bij een moderne
vorm van rechtsgelijkheid en een dito scheiding van kerk en staat, en voorts met
enkele wijzigingen inzake de positie van de regio's nog steeds een uitstekend
voorbeeld voor onze naar een centralisme à la française overhellende Europese Unie
zou kunnen vormen.’
Maar, helaas, het zelfstandigheidsstreven van Tsjechen, Slowaken, Polen,

Hongaren, Kroaten en Slowenen, die allemaal deel hadden uitgemaakt van die
dubbelmonarchie, was te sterk, en het bouwwerk van de Habsburgers zakte in 1918
ineen, plaatsmakend voor een menigte van onafhankelijke staatjes en staten, waarvan
sommige elkaar naar het leven zouden staan. ‘Nee, ook Rudolf had het waarschijnlijk
niet gered’, zegt Barnard, verwijzend naar de zoon van de ‘almaar doorlevende’
keizer Frans Jozef, die nooit zijn opvolger zou worden.
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Daaromwas ook het pleidooi van de Franse historicus Jacques Bainville (1879-1936)
zinloos. Hij kritiseerde de Franse politiek van na de Eerste Wereldoorlog, omdat
deze die dubbelmonarchie had helpen slopen, daarmee niet alleen chaos in
Midden-Europa veroorzakend, maar ook zichzelf van een potentiële bondgenoot in
Duitslands rug berovend. Maar ach, te laat, te laat! Het nationalisme van de
Midden-Europese volken had zijn werk al gedaan. Vergeten we echter niet, die
‘nationalistische dwazen’ konden zich, net zoals hun geestverwanten in het
West-Europa van een eeuw eerder, beroepen op het beginsel van het
zelfbeschikkingsrecht der volken, een democratisch beginsel. Konden de
West-Europeanen de Midden-Europeanen ontzeggen wat zijzelf hadden veroverd
en als beginsel huldigden?
Het nationalismewordt nu veelal als reactionaire en funeste kracht gezien (behalve,

merkwaardig genoeg, wanneer het zich in ex-koloniale volken manifesteert: daar
juichen we het nog altijd toe), maar eens, in de eerste helft van de negentiende eeuw,
ging het hand in hand met de democratie en gold het als een vooruitstrevende kracht.
Metternich, de conservatieve staatsman die die periode domineerde, bestreed alle
nationalisme. Hij kwam in het revolutiejaar 1848 ten val.
Maar hoe konden de in beginsel universele democratie en het nationalisme een

broederpaar vormen? Huizinga legt het uit: in de tijd van de Verlichting, die uitliep
op de Franse Revolutie, 'strijden twee denkbeelden om de voorrang: het vage ideaal
van algemene verbroedering, verdraagzaamheid, menselijkheid, de verwachting van
een vreedzame maatschappij, die haar geluk zal vinden in algemene vrijheid en in
een harmonisch leven naar de natuur, èn een niet minder sterke zin voor al wat eigen
land en eigen volk is.
‘Komt straks de Revolutie, dan roept de mond nog wel om het universele heil van

mensenmin en deugd, maar de gewapende hand slaat toe terwille van het vaderland
en van de natie, en het hart is bij deze. (...) Het feit bevestigt slechts dat steeds weer
de natuur sterker blijkt dan de leer.’
In augustus 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, herhaalde zich

dit: ‘De snelheid en volkomenheid waar-
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mee toen in alle oorlogvoerende landen het socialisme tegenover de nationale politiek
ineenzakte, hield voor de toekomst een bedenkelijke waarschuwing in. Het gaf te
verstaan hoe weinig de zogenaamde ideologieën van de moderne tijd gelijken op de
overtuigingen waarvoor eens de martelaren des geloofs vielen.’
Maar Huizinga heeft het ook over het patriottisme, en dat valt volgens hem

‘onbetwistbaar in de positieve sfeer’. Een latere Nederlandse historicus, Joep Leersen,
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ziet patriottisme zelfs, eerder dan
het nationalisme, als voorloper van het liberalisme. Wanneer de historici dit zeggen
hebben ze zeker gelijk, maar is de tijdgenoten, die onderhevig zijn aan die stromingen,
dit fijne onderscheid altijd duidelijk? De socialisten van 1914 in elk geval niet.
Nog één keer Huizinga. Veertien dagen geleden schreef ik hier over de

bombardementen op de Duitse steden in de TweedeWereldoorlog. Mochten wij wel,
in het licht van ‘Auschwitz’, om aandacht vragen voor, om niet te spreken van
medelijden met, het leed van de vrouwen en kinderen die deze bombardementen
moesten ondergaan?Wat was Huizinga's reactie? Zijn zoon Leonard schrijft daarover
in zijn Herinneringen aan mijn vader.
Hij bezoekt zijn vader in De Steeg, waarheen de Duitse bezetter hem uit Leiden

had verbannen. Vanuit het ‘hooggelegen huis’ dat hij daar bewoonde, keken ze naar
een bombardement op het Roergebied. ‘De wereld was donker. Geen licht in het
dorp, geen licht op de weg beneden, maar gruwelijke lichten daar ver weg in de
wonderlijk heldere nacht.
Een half uur geleden was de donder van eskader na eskader van geallieerde

bommenwerpers onzichtbaar over onze hoofden gerold. Nu hoorden wij niets meer,
zagen alleen het vuurwerk van het afweergeschut, een verre gloed van grote branden
en telkens weer een kantelende fakkel die langzaam omlaag tuimelde uit de hoogte,
een in brand geschoten geallieerde bommenwerper.
Wij hebben lang gekeken. Het schouwspel was van een afschuwelijke schoonheid,

te gruwelijker door de volmaakte vrede van het duistere en stille land om ons heen.
Ik herinner mij
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slechts één reactie van mijn vader: “Walgelijk...” Hij doelde niet alleen op het
neerschieten van onze bondgenoten, maar vooral op de zinloze vernietiging van
menselijke waarden.’
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Amerika is anders
6 februari 2003

Bijna iedereen die Ad Melkert kent, verzekert dat hij een hartelijke, open man is.
Maar het beeld dat hij op de televisie uitstraalde, was heel anders. Wie herinnert zich
niet de zure man in het debat met Pim Fortuyn na de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2002? Of het beeld van de wegsluipende gluiperd op de afscheidsreceptie
van zijn tegenstander Van Gijzel? Dat beeld, niet de werkelijkheid (als we zijn
vrienden mogen geloven), heeft hem de das omgedaan.
Zou er iets soortgelijks met president Bush aan de hand zijn? Op vele Europeanen

(mij incluis) maakt hij de indruk van iemand die een te grote mantel omgeworpen
heeft gekregen en zich daarvan bewust is; iemand die zich voortdurendmoet bewijzen.
Die op elkaar geperste lippen stralen geen vastberadenheid uit, maar de schijn daarvan.
(Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat Clinton ook vaak zo'n mondje toonde.)
Het is een weinig geloofwaardig beeld.
Maarmogenwij,Melkert gedachtig, dáárop ons oordeel gronden?De vervreemding

wordt nog sterker wanneer wij naar Bush' taal luisteren - niet zozeer de inhoud alswel
de vorm ervan. Die profetische, bijna manicheïstiche vormen waarin hij zijn
boodschap kleedt, doen het in het postreligieuze Europa niet. Daar wordt
schijnheiligheid achter gezocht, maar volgens zijn criticus Michael Lind, die Marc
Chavannes in het Zaterdags Bijvoegsel interviewde, zijn Bush' godsdienstige
verwijzingen ‘authentiek en diep gevoeld’.
Het komt dus neer op een verschil in cultuur tussen Amerika en Europa, waarbij

onmiddellijk aangetekend moet worden dat Europa tot dusver meer te maken heeft
gehad met het oosten van Amerika - het ‘oude Amerika’, om de woorden van
Rumsfeld te parafraseren - welks banden met Europa vanouds
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sterker waren dan met Texas, Bush' staat, dat in alles extreem is.
Tweede kanttekening: ook in Europa zijn er diepe verschillen in cultuur tussen de

landen (wat heeft een Siciliaan gemeen met een Noor?), verschillen die een echte
Europese eenheid verhinderen. Na het einde van de Koude Oorlog, die Amerika en
Europa, maar ook de Europese landen onderling tot samenwerking dwong, treden
die verschillen weer meer naar voren - ook die tussen Amerika en de Europese landen.
Tijdens een ruim vierjarig verblijf in Amerika ben ik mij van die culturele

verschillen erg bewust geworden, en na terugkeer heb ik daar meermalen van getuigd.
Ook hierbij past een kanttekening: ik liet mij niet verleiden tot anti-Amerikanisme.
Integendeel, ik gaf - zolang de Koude Oorlog duurde - onverbloemd prioriteit aan
de banden met Amerika, dat ons beschermde, boven de Europese eenheid.
Maar dat hoefde een analyse van de culturele verschillen tussen Amerika en Europa

(beter: Europese landen) niet te beletten, en in mijn analyse betrok ik ook de plaats
die de godsdienst in de Amerikaanse samenleving innam. Ik citeer een paar passages
uit een inleiding die ik in maart 1956 in Rotterdam hield:
‘De Amerikaan vereenzelvigt cultuur met maatschappij en met volk (hij spreekt

dan niet zozeer over cultuur alswel over way of life). Daartoe behoren ook geloof en
godsdienst. In het grotendeels geseculariseerde Europa is die vereenzelviging zoek
(behalve misschien in landen als Spanje, Polen en Griekenland).’
‘De Amerikaanse cultuuropvatting, die niets van het tegenwoordige leven uitsluit,

is hard op weg de plaats van de godsdienst in te nemen. Terwijl in Europa de cultuur
geseculariseerd is, is het in Amerika de kerk die geseculariseerd is. Er is dan ook
geen tegenstelling tussen kerk en maatschappij. Sterker nog: wil men in de
maatschappij slagen, dan moet men goed lid van de kerk zijn.’
‘Daarbij is de inhoud van het geloof van secundaire betekenis. Het maakt dan ook

niet veel verschil of men naar een preek van een presbyteriaanse, een methodistische
of anglicaanse dominee luistert. De leer is bijna overal hetzelfde. Het is allemaal
praktische levenswijsheid. Introspectie wordt niet gevraagd.’
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‘De godsdienstsocioloog Will Herberg komt tot de conclusie dat er één grote
Amerikaanse kerk bestaat met, zoals General Motors, verschillende onderafdelingen.
Het beste woord voor dit geloof is “amerikanisme”. Het is het geloof in Amerika's
bijzondere roeping, in zijn uitverkorenheid.’
Het is een geloof met een missie: Amerika verspreidt het graag onder andere

volken. De nuchtere president Truman (1945-1953) noemt in zijn memoires het
Marshallplan een ‘toepassing van de Bergrede.’ (Maar ja, in de jaren '70 zou een
Nederlandse politicus,WillemAantjes, de Bergrede ook als recept voor de dagelijkse
politiek aanprijzen en deswege hogelijk geprezen worden.)
In die inleiding legde ik, achteraf beschouwd, te veel nadruk op de invloed van

het puritanisme. Die is er zeker geweest (en nog), maar nu neig ik er eerder toe het
eens te zijn met de Engelse politicoloog John Gray, die inDe Groene Amsterdammer
schreef: ‘Ondanks al haar niet-aflatende vroomheid staat de Amerikaanse cultuur
ver af van de traditionele christelijke doctrine dat het menselijk leven onvermijdelijk
verdoemd is door zonde.’ Integendeel zelfs: de Amerikaan gelooft dat de mens van
nature goed is en de wereld maakbaar.
Wat dat betreft, hebben de rechtse Bush en Europees links dus meer gemeen dan

ze zelf denken.
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Tussen alle stoelen
20 februari 2003

Eén uitspraak die minister De Hoop Scheffer vorige week heeft gedaan, verdient
nadere beschouwing: ‘...mijn grootste ijkpunt is altijd de transatlantische band geweest
met de Amerikanen’. Zolang de Sovjet-Unie nog als een bedreiging voor
West-Europa, dus ook Nederland, werd beschouwd, was zo'n uitspraak nauwelijks
voor bestrijding vatbaar, maar nu? Nu vraagt zij op z'n minst om een kanttekening.
In de eerste plaats: in december zei dezelfde bewindsman in de Tweede Kamer

dat ‘Duitsland het ankerpunt voor Nederland is en ook moet zijn’. Hoe zit dat nu?
Is Duitsland nu Nederlands anker- of ijkpunt of is Amerika dat? Of moeten we een
subtiel onderscheid maken tussen ankerpunt en ijkpunt?
Numoet gezegdworden dat DeHoop Scheffer aan zijn omschrijving van Duitsland

als Nederlands ankerpunt toevoegde: ‘in specifieke vraagstukken als de vormgeving
van Europa’, wat theoretisch als een beperking kan worden opgevat. Maar is het in
de praktijk mogelijk Duitsland als ankerpunt in Europese zaken te hebben en Amerika
in andere? Is die combinatie houdbaar?
Die vraag is klemmender dan zij in december was, want sinds december zijn

Duitsland en Amerika inzake Irak op ramkoers tegen elkaar gegaan. Nu is het wel
duidelijk dat een volgen van Duitsland in Europese zaken bijna onvermijdelijk tot
een botsingmet Amerika zou leiden. Duitsland heeft immers, met Frankrijk en België,
gekozen voor een anti-Amerikaanse koers.
In deze spagaat tussen zijn verschillende anker- en ijkpunten heeft de minister

gekozen voor het Amerikaanse. Hij acht namelijk het meningsverschil met Frankrijk,
Duitsland en België, die ‘nota bene liever aansluiting kozen bij de Russen dan bij de
EU-voorzitter (Griekenland)’, ‘fundamenteel’.
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Goed, De Hoop Scheffer kiest dus, nu puntje bij paaltje komt, voor het Amerikaanse
ijkpunt. Dat is een standpunt waar we voor of tegen kunnen zijn - de PvdA, die
binnenkort wellicht zijn coalitiepartner zal zijn, is eerder tegen - maar dat in elk geval
meer dan één kanttekening waard is.
Hoe lang is dit standpunt vol te houden? Het is duidelijk dat Amerika en Europa

steeds meer, de laatste maanden in een versneld tempo, uit elkaar drijven. Dat is een
misschien betreurenswaardig, maar niettemin natuurlijk proces. De
gemeenschappelijke vijand, die hen ruim een halve eeuw aaneenbond, is weggevallen.
Dit proces is ten diepste niet afhankelijk van de leiders van de Europese landen

en Amerika. Die kunnen op z'n hoogst dat proces versnellen of vertragen, verscherpen
of verzachten. Onder de tegenwoordige president van de Verenigde Staten is dit
proces verhaast en verscherpt, maar ook onder een andere zou het, zij het misschien
minder zichtbaar, zijn loop hebben genomen.
Natuurlijk verwelkomen de Amerikanen het dat acht, later achttien Europese

landen (waaronder niet Nederland - merkwaardig, gezienDeHoop Scheffers uitspraak
van vorige week), zich gekeerd hebben tegen het Frans-Duits-Belgische dictaat, maar
het is de vraag of dit zal verhinderen dat zij op den duur heel Europa als een
gezelschap onbetrouwbare partners zullen zien.
Voor het Verenigd Koninkrijk zullen zij waarschijnlijk, wat dat betreft, een

uitzondering maken; en de zeer pro-Amerikaanse Oost-Europeanen zullen wellicht
enige tijd de vruchten mogen plukken van hun loyaliteit. Maar Nederland, dat kleine
landje ingeklemd tussen het (in hun ogen) onbetrouwbare Duitsland en dito Frankrijk.
Wat is hun dat waard?
Normaliter zou in zulke omstandigheden Nederland zijn heil moeten zoeken in

grotere Europese samenwerking, vooral op het gebied van buitenlandse politiek en
veiligheid. Maar daarop waren die kansen sowieso al gering, en na de afgelopen
weken, waarin zich ook in Europa een diepe kloof heeft geopenbaard, zijn ze helemaal
vervlogen, althans voor de voorzienbare toekomst.
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Zelfs de optie van een nauwere samenwerking met de Beneluxpartners blijkt niet
meer dan een mantra, die elke nieuwe minister opnieuw herhaalt. Maar ook hier zijn
er diepere gronden in beide landen die grenzen stellen aan de ogenschijnlijk zo voor
de hand liggende samenwerking op politiek gebied.
Nederland dreigt dus, niet door eigen schuld, tussen allerlei stoelen te vallen. De

traditionele pijlers van zijn buitenlands en veiligheidsbeleid, de NAVO en de Europese
Unie, wankelen. De vraag is wat Nederland, in een desintegrerende omgeving, moet
doen. De vraag is niet juist geformuleerd, want moet vooronderstelt een minimum
aan keuzevrijheid. Beter: opwelke ontwikkelingenmoet Nederland zich voorbereiden?
Minister De Hoop Scheffer zou onverstandiger dingen kunnen doen dan zijn

ambtenaren de opdracht te geven daarover een studie te verrichten, eventueel
uitmondend in verschillende opties (maar ook die vooronderstellen die keuzevrijheid).
De deskundigheid van onafhankelijke instituten, zoals Clingendael, zou daarbij
ingeschakeld kunnen worden.
Door zo'n studie zou de minister niet gebonden zijn. Onderwijl zou hij in elk geval

zijn onverdroten werk voor Europese eenheid - ‘ik doe er alles aan Europa op één
lijn te krijgen, al fiets ik tegen een steile berg op’, zei hij in het Algemeen Dagblad
- kunnen voortzetten en ernaar kunnen blijven streven Amerika voor het
multilateralisme te herwinnen. Het een sluit het ander niet uit.
Er is nòg een traditionele pijler van Nederlands buitenlands politiek: de Verenigde

Naties. Maar ook die dreigen verzwakt uit de crisis van vandaag tevoorschijn te
komen. Dat zou evenwel niet hoeven uit te sluiten dat Nederland zijn vrijwel
oncontroversiële taken van vredeshandhaving en ontwikkelingshulp blijft voortzetten.
Ook vóór de oorlog belette Nederlands neutraliteit niet dat, onder veel nationale
geestdrift, in 1935 een detachement van 250mariniers werd uitgezonden ter bewaking
van het plebisciet dat in 1935 in het Saargebied werd gehouden over een terugkeer
naar Duitsland.
Ook ontwikkelingshulp had haar voorganger: volgens de onlangs overleden erudiete

journalist L. Metzemaekers was sinds 1900 de koloniale politiek verweven met
hetzelfde stre-
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ven naar opvoeding, klaarmaking der koloniale volken voor zelfstandigheid dat in
de ethiek der ontwikkelingshulp zijn rechtstreekse voortzetting vindt. Zo zou, vooral
als we de halve eeuw na 1945 als een uitzonderlijke periode in de Nederlandse
geschiedenis beschouwen, de breuk met het verleden minder groot zijn dan zij, op
korte termijn bezien, lijkt.
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De teerling is geworpen
20 maart 2003

Alea iacta est, de teerling is geworpen. Dat zou Caesar gezegd hebben toen hij de
Rubicon overschreed om de macht in Italië te grijpen. De Caesar van deze tijd,
president Bush, kan dit ook zeggen, nu hij besloten heeft om, zonder een nieuwe
uitspraak van de Verenigde Naties af te wachten, Irak aan te vallen.
Dat is ‘niet volgens het volkenrechtelijk boekje’, zegt oudminister Max van der

Stoel in het Reformatorisch Dagblad, en velen zeggen hem dit na. Is daarmee het
Amerikaanse eenzijdige optreden veroordeeld? Zo ver gaat deze diplomaat, die alom
respect heeft verworven om zijn onvermoeid ijveren voor de mensenrechten, niet.
Want tegelijkertijd vraagt hij: ‘Wat als Saddam opnieuw de dans ontspringt en

opnieuw in staat blijkt om zijn massavernietigingswapens in stand te houden? Dat
geeft hem de gelegenheid het Midden-Oosten te terroriseren.’ Daarom steunt Van
de Stoel tenslotte de Britten en Amerikanen, en niet, zoals zijn eigen PvdA, de
Fransen.
Want: ‘...ik vind eigenlijk dat de Fransen resolutie 1441 (die de Veiligheidsraad

van de VN in november eenstemmig aannam en die volgens de Amerikaans-Britse
interpretatie voldoende grond voor gewapend optreden tegen Irak vormde) op de
kop zetten. Wat zei 1441? “Saddam moet volledige opening van zaken geven.” En
nu zeggen de Fransen: “De inspecteurs moeten maar proberen ervoor te zorgen dat
Irak zich ontwapent.” Die handelwijze geeft Saddam weer de kans verstoppertje te
spelen.’
Maar chef-inspecteur Blix rapporteert toch telkens dat Irak zo coöperatief is? Dat

is maar zeer ten dele juist. In zijn rapport van 8 maart zegt hij dat het
‘hoogstwaarschijnlijk’ is dat Irak het verreweg gevaarlijkste wapen, antrax, niet
vernietigd heeft en
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dat het waarschijnlijk is dat het andere verboden raketten aan het produceren is dan
de Samoud 2, waarvan de vernietiging als bewijs van zijn coöperativiteit naar voren
wordt gebracht.
Die zogenaamde coöperativiteit is het resultaat, dat geven ook de Fransen toe, van

de Amerikaanse militaire dreiging. Maar tot hoever moet de dreiging opgevoerd
worden om de ook door Frankrijk gewenste volledige coöperativiteit van Irak te
bereiken? Eens komt er een einde aan en moet tot daden overgegaan worden.
Dat ogenblik is nu gekomen. Er was geen geloofwaardig alternatief. Deze conclusie

geeft geen aanleiding tot triomfalisme, zelfs niet tot gelatenheid, want de gevolgen
van een oorlog, die op zichzelf al erg genoeg zal zijn, zullen nog erger zijn: toeneming
van het terrorisme, verdere destabilisatie van het Midden-Oosten, zo niet van de
wereld. Voor de Amerikaanse verwachting dat Saddams val zal leiden tot stabiliteit,
ja democratisering van de regio, is weinig grond.
Ook verdient de Amerikaanse diplomatie die tot de oorlog geleid heeft, geen

erepalm. Nooit is duidelijk geworden of Saddam weg moest omdat hij met zijn
wapens zijn omgeving bedreigde dan wel omdat hij een bondgenoot zou zijn van
Al-Qaeda of, tenslotte, omdat hij zijn eigen bevolking tiranniseerde. Slechts het eerste
kan een reden tot oorlog zijn.
Er zijn weinigen die nu nog menen dat een militair optreden tegen Hitler in 1936

of 1938 misdadig zou zijn geweest, en de vraag kan gesteld worden of zij die nu
demonstreren tegen een oorlog tegen Irak, dat ook zouden hebben gedaan als -
toegegeven: een moeilijk denkbare hypothese - Amerika met militair optreden tegen
de generaals Franco en Pinochet of het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime zou hebben
gedreigd. En toch is Saddam Hussein, die zijn eigen bevolking met gasbommen
bestookte, vele malen erger (‘werkelijk een van de meest gruwelijke regimes die de
wereld sinds 1945 heeft gekend’, zegt Van der Stoel).
Maar ook Frankrijks diplomatie, die zo vaak wordt geroemd, heeft steken laten

vallen. Door op 20 januari te zinspelen op een veto, heeft de Franse minister van
Buitenlandse Zaken het kleed onder de voeten van zijn Amerikaanse collega Powell
wegge-
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trokken, want die had altijd betoogd (en mede op grond daarvan Bush' instemming
verkregen om via de VN te werken) dat Frankrijk, als puntje bij paaltje kwam, geen
veto zou uitspreken. (Twee weken geleden geloofde het Haagse ministerie van
Buitenlandse Zaken dit nog.)
Er is dus heel wat diplomatiek porselein gebroken. Ook Blair staat voor een

schervenhoop, nu zijn geduldig streven Bush demultilaterale weg te laten bewandelen
heeft gefaald. Misschien betekent dat wel het politieke einde van deze idealist, die
het tegenovergestelde is van een diehard. Maar erger nog is dat de NAVO zowel als
de EU en de VN in scherven liggen.
Dat zijn of waren de pijlers van de Nederlandse buitenlandse politiek. Waarop

berust deze thans? Op hopen tegen beter weten in? Of op een optimisme waarvoor
geen gronden aan te voeren zijn? Het antwoord hoeft niet morgen al te komen. Als
er maar tekenen zijn dat de regering zich van deze hachelijke situatie bewust is. De
enige troost is dat Nederland niet het enige land is dat zich daarin bevindt.
De beslissing om de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk politiek, maar

niet militair te steunen, is waarschijnlijk de enig juiste (hoewel een land als
Denemarken tenminste de moed had van zijn overtuiging en ook militaire steun
aanbood). Alleen was het argument voor militaire onthouding uitermate zwak, zo
niet laf, namelijk dat er noch in het parlement noch in de samenleving een draagvlak
voor militaire steun is. Zoiets mag een regering denken, maar nooit zeggen. Want
een regering wordt geacht te leiden, niet te volgen.
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Gedeukt vertrouwen
5 juni 2003

In Evian hebben president Bush' gespreksgenoten de sfeer, die toch al gespannen
was, kennelijk niet verder willen bederven door hem te vragen hoe het eigenlijk zit
met die Iraakse massavernietigingswapens, die twee maanden na het einde van de
Tweede Golfoorlog nog steeds niet zijn gevonden. Ze hadden daar overigens alle
aanleiding toe gehad, zeker na recente uitspraken vanminister van Defensie Rumsfeld
en zijn tweede man, Paul Wolfowitz.
De eerste had vorige week gezegd dat het ‘ook mogelijk was dat zij (de Irakezen)

besloten hadden die wapens te vernietigen vóór een conflict’. Weliswaar wijst het
woordje ‘ook’ (dat in sommige berichten weggelaten is) erop dat er ook andere
oorzaken kunnen zijn dat die wapens nog niet gevonden zijn, niettemin heeft
Rumsfelds uitspraak al voor de nodige commotie gezorgd. Het woord ‘misleiding’
is al gevallen.
Het vertrouwen jegens Amerika's werkelijke motieven voor de oorlog werd er niet

groter op door Wolfowitz' verklaring in een interview dat ‘om redenen die veel te
maken hebben met de regeringsbureaucratie’ besloten was de
massavernietigingswapens als belangrijkste motief te noemen, want dat was ‘het
enige waar iedereen het over eens kon zijn’. Maar dat sloot andere motieven niet uit,
zoals - en dat is werkelijk nieuw - de behoefte om Amerikaanse troepen die in
Saoedi-Arabië zijn gelegerd, een andere basis, namelijk in Irak, te geven.
Wat moeten we van die uitspraken denken? In de eerste plaats is het amper

geloofwaardig dat Saddam Hussein zijn wapens vlak vóór de oorlog zou hebben
vernietigd zonder dat de Amerikaanse of andere inlichtingendiensten dat zouden
hebben gemerkt. Dat zou dan een kras staaltje van hun onvermogen zijn geweest -
tenzij de Amerikanen verkozen zouden hebben zulke
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inlichtingen te negeren, omdat ze van het begin af aan, hoe dan ook, tot oorlog
besloten waren. Dat zou inderdaad misleiding zijn geweest.
Anderzijds wordt wel eens vergeten dat chef-inspecteur Blix in zijn laatste rapport

vóór de oorlog het ‘hoogstonwaarschijnlijk’ had genoemd dat Irak het verreweg
gevaarlijkste wapen, anthrax, niet vernietigd had en waarschijnlijk dat het nog
verboden raketten aan het produceren was. Moet dit ook, nu er sindsdien nauwelijks
sporen van bewijs gevonden zijn, als een staaltje van onvermogen worden
gekwalificeerd?
Hoe dit ook zij, de werkelijke toedracht is nog niet bekend, maar zolang dat zo is,

is er voldoende reden tot twijfel over de rechtvaardiging - wat niet hetzelfde is als
rechtvaardigheid - van de oorlog tegen Irak. In de eerste plaats bij diegenen die er,
al dan niet na aarzeling, hun steun aan hebben gegeven. Tot hen behoorde ik, en
daarom begin ik met een zelfonderzoek.
Op 20 maart - de dag dat de oorlog uitbrak - schreef ik hier: ‘Nooit is duidelijk

geworden of Saddamwegmoest omdat hij met zijn wapens zijn omgeving bedreigde
dan wel omdat hij een bondgenoot zou zijn van Al-Qaeda of, tenslotte, omdat hij
zijn eigen bevolking tiranniseerde. Slechts het eerste kan een reden tot oorlog zijn.’
En nu komen gezaghebbendeAmerikanenmet verklaringen die op z'n minst twijfel

doen ontstaan of het eerstgenoemde motief - de massavernietigingswapens - wel het
echte, althans enige, motief voor de oorlog is geweest. Als de twijfel waaraan
Rumsfeld enWolfowitz nu zelf voedsel hebben gegeven, gegrond zou blijken te zijn,
zou de grond onder de enige reden die in mijn opvatting die oorlog rechtvaardigde,
wegvallen.
Let op dat ik Saddams tirannisering van de eigen bevolking - ‘tirannisering’ is nog

een zwak woord na alles wat we al van hem wisten en sindsdien bevestigd hebben
gezien - geen reden tot oorlog vond. Deze opvatting is in de lijn van mijn kritiek op
het begrip ‘humanitaire interventie’, dat een tijdlang de steun had van de toenmalige
minister Van Aartsen.
Oorlog tegen het Irak van Saddam zou, indien zijn behandeling van eigen bevolking

het motief zou zijn geweest, zeker als ‘humanitaire interventie’ hebben kunnen gelden.
Merkwaardig
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dus dat allen die om interventie tegen (meestal rechtse) dictatoren roepen, nu zo
gekant waren tegen een oorlog tegen Irak. Dat moeten de vredesbeweging, de kerken,
de PvdA, Groen-Links en SP toch nog eens uitleggen. De enige die consequent was,
is Mient Jan Faber, die dan ook, wegens de steun die hij, zij het om volgens mij
verkeerde redenen, aan die oorlog gaf, gedwongen werd zijn functie bij het
Interkerkelijk Vredesberaad neer te leggen.
Maar terug naar de enige reden die, althans volgens mij, een oorlog tegen Irak kon

rechtvaardigen: de massavernietigingswapens. Als die nu zouden blijken er niet te
zijn (of te zijn geweest), dan zou, volgens die redenering, die oorlog niet hebben
mogen plaatsvinden. Maar hij heeft plaatsgevonden, en nu is de vraag naar zijn
rechtvaardiging niet actueel meer. Nu gaat het om de toekomst van Irak - die op
zichzelf al voldoende reden tot zorg levert.
Maar wél relevant is dat, tenzij er spoedig bewijzen worden overgelegd dat Irak

nog op de dag van het uitbreken van de oorlog over massavernietigingswapens
beschikte, de Amerikaanse regering een volgende keer nog meer moeite zal hebben
de wereld te overtuigen van de juistheid van haar argumenten. Het vertrouwen in de
VS heeft in elk geval door deze episode een deuk opgelopen.
Is dat dramatisch? Tot op zekere hoogte niet, want Nederland - om ons daartoe te

bepalen - loopt niet over van vertrouwen in zijn naaste buren, wat een goede
samenwerking niet altijd in de weg staat. Om van vertrouwen tussen in de
binnenlandse politiek samenwerkende partijen maar te zwijgen.
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Slotwoord

Op 1 augustus 1945 trad ik in dienst van de Nieuwe Rotterdamse Courant. Ik ben
dus bijna zestig jaar werkzaam geweest in de journalistiek. Eerst heb ik gewoon
bureauredactiewerk gedaan, zo nu en dan afgewisseld door een reportage. Sinds 1954
- na een onderbreking van ruim vier jaar, die ik in Amerika doorbracht - is commentaar
en analyse mijn voornaamste bezigheid geweest, aanvankelijk in een dagelijkse
rubriek waarin ik de internationale politiek volgde, met ingang van 1960 in mijn nog
bestaande rubriek Dezer dagen, waarin ook andere zaken ter sprake komen. De
meeste van de in deze bundel overgenomen artikelen zijn aan die rubriek ontleend.
Door welke beginselen heb ik me bij dit werk laten leiden? Ik zou het niet weten.

Zeker ben ik niet met een vaste opzet aan dit werk begonnen, behalve dat ik - om
het plechtig te zeggen - de waarheid wilde dienen, maar dat spreekt zo vanzelf dat
het nauwelijks vermelding verdient.
Maar is er geen rode draad in mijn werk te bespeuren? Of: wat is het kenmerk

ervan? Het is niet aan mij die vragen te beantwoorden. Niemand kan een objectief
beoordelaar van eigen werk zijn. Het is pas later dat ik de uitspraak van de Belgische
historicus Henri Pirenne ontdekte die ik in het woord vooraf bij mijn eerste bundel
(Het verschil met anderen, 1975) citeerde: ‘L'essentiel est de faire réfléchir’ en dat
het besef toen tot mij doordrong: ja, daar heb ik ook altijd naar gestreefd.
Het gaat mij er niet in de eerste plaats om zelf met uitspraken en meningen te

komen - al ontbreken die niet - als wel om de mensen te doen nadenken (met de
nadruk op doen), en dat bereik je eerder, zoals ik ook in 1975 schreef, ‘door het zetten
van vraagtekens dan van uitroeptekens’. Het gaat mij, met andere woorden, meer
om bijdragen te leveren aan de discussie dan om
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oplossingen aan te dragen. ‘Il vaut mieux remuer une question sans la décider que
la décider sans la remuer’, heeft de Franse essayist Joseph Joubert, tijdgenoot en
vriend van Chateaubriand, geschreven. Ik wil geen voorschriften geven of politici
zeggen hoe ze moeten handelen, wel wetend dat bij politieke beslissingen heel wat
meer komt kijken dan de zuivere rede. Dat sluit kritiek op die beslissingen natuurlijk
niet uit. ‘Spectateur engagé’ noemde RaymondAron zichzelf. Dat zeg ik dezemaître
à penser graag na, al pretendeer ik niet hem te kunnen evenaren.
Om een discussie aan de gang te krijgen is het niet nodig uitsluitend met eigen,

originele bijdragen te komen. Ik heb mijn rubriek ook vaak gezien als een kanaal
waardoor ik meningen of bevindingen van anderen, die ik aangetroffen had in minder
bereikbare publicaties, doorgaf aan mijn lezers - met of zonder commentaar
mijnerzijds. Sowieso citeer ik vrij veel in mijn artikelen, maar dat is vrijwel
onvermijdelijk als je de opvattingen van iemand met wie je in discussie bent, recht
wilt doen wedervaren. De lezer mag niet alleen afgaan op mijn weergave van die
opvattingen.
Of ik erin geslaagd ben zo'n discussie aan de gang te krijgen? Daar ben ik niet

zeker van. Het is mijn ervaring dat veel lezers mijn rubriek eerder lezen om de
informatie die ze bevat dan om de opvattingen die erin verkondigd worden. En
misschien hebben die lezers misschien wel gelijk. Een krant is immers in de eerste
plaats een nieuwsorgaan? Maar wellicht ligt dit ook aan het feit dat het intellectuele
discours in Nederland vanouds moralistische trekken vertoont, erfenis van de
negentiende-eeuwse domineesinvloed. Ook het burgerlijk, huiselijk karakter van
onze samenleving draagt daartoe bij: een analyse wordt hier zo gauw koel gevonden,
en dat is dan niet als compliment bedoeld. Zelf behorend tot een burgerlijk geslacht,
dat de nodige predikanten heeft voortgebracht, heb ik dat wel begrepen, maar ik heb
mij er weinig aan gelegen laten liggen.
Een slotwoord van iemand die mijn leeftijd heeft bereikt, is bijna noodgedwongen

een terugblik. Daarbij behoort ook een monstering van de werktuigen die mij ten
dienste hebben gestaan bij mijn werk. Over mijn intellectuele capaciteiten zal ik
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zelf geen oordeel uitspreken. Wèl mag ik misschien zeggen dat ik gezegend ben met
een goed geheugen, en wanneer dat tekortschiet, dan vind ik meestal wel de weg in
de documentatie die mij ter beschikking staat.
Daarbij heb ik een goede opvoeding gehad. In de eerste plaats op het gymnasium

dat ik bezocht. Maar ook de huiselijke sfeer is niet zonder invloed geweest. Mijn
moeder was Frans, en al is zij vroeg overleden, door haar familie, die ik veel bezocht,
ben ik van kindsbeen af in aanraking geweest met de Franse cultuur, wat, naar ik
aanneem, mijn blik verruimd heeft. Mijn vader was geen intellectueel, maar hij wist
zin van onzin te onderscheiden. Ookwas hij belezen en geïnteresseerd in geschiedenis,
kunst en, zij het in mindere mate, literatuur. In elk geval werd daar aan tafel veel
over gepraat. Bovendien maakte hij elke zondag vrij om ons andere steden dan
Amsterdam te laten zien (zo kende ik Leiden al voordat ik er ging studeren). Later
werden dat buitenlandse reisjes. Bij elkaar vormt dit bagage waar je de rest van je
leven van profiteert.
Niet vergeten wil ik de christelijke invloeden die ik heb ondergaan. Ik ben

allerminst ‘gristelijk’ opgevoed, maar een zekere bijbelkennis werd geacht te behoren
tot de bagage waarvan ik zojuist sprak. Bovendien werden de predikanten in ons
voorgeslacht, die ik ook even vermeldde, in ons liberale gezin niet verloochend. Dat
doe ik nog steeds niet, al is in mijn geval de appel misschien ver van hun stam
gevallen. Toen ds. A.A. Spijkerboer in een bespreking van mijn werk in Trouwmijn
‘filosofie’ karakteriseerde als ‘protestantisme zonder geloof’, wees ik deze benaming
niet af. Sterker nog: ik was er een beetje trots op. Niettemin zal ik dit slotwoord, dat
tevens iets van een afscheidswoord heeft - een vierde bundel van mijn artikelen zal
wel niet meer verschijnen - niet met amen eindigen.
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