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Opslaan in leeslijst

De tragiek van een land dat
alles al weet
Verkiezingen De Hollandse weemoed die de regering binnenklotst,
tast de vitaliteit van onze samenleving aan, betoogt Mathieu Segers.

T ijdens de Boekenweek 2012 vroeg men aan Mark Rutte, net anderhalf jaar premier
van Nederland, welke ‘vriend’ uit de literatuur hij eens in het echt zou willen
spreken. Hans Castorp, antwoordde hij. De tragische held uit Thomas Manns De

Toverberg (1924) is een Noord-Duitse vrijgezel die voor een kort verblijf naar een sanatorium
in een Zwitsers dal reist, een mondaine biotoop. Hij raakt in de ban van deze kleine grote
wereld, waar iedereen voortdurend op zoek is naar een nieuwe kick of roes. Castorp blijft er
zeven jaar hangen, jaren waarin hij zichzelf verliest.

Aanvankelijk is Castorp bleu en onzeker, maar
wanneer hij zich inlaat met politiek gefilosofeer
neemt zijn vertrouwen toe. Castorp voelt zich stoer
als hij kan meedoen in hoogdravende debatten
tussen belezen denkers en ophitsende ideologen. Hij
doet dat steeds bedrevener, zonder ooit echt stelling
te nemen. Castorp buigt vooral mee. Die zwakte
wordt uitvergroot als een atypische sanatoriumgast
arriveert: mijnheer Peeperkorn, een Hollandse
koffieplanter uit Java.

Deze ‘koffiekoning in ruste’ citeert geen dichters of
denkers, maar volgt de moraal van de administratie,
de handel en internationaal kapitaal. Peeperkorn
leest De Telegraaf, citeert zichzelf en profileert zich
als nettobetaler. Castorp voelt zich tot hem
aangetrokken, tot de souplesse van diens morele
alternatief. Mann vat het als volgt samen: koningen zijn niet geïnteresseerd in de dilemma’s
die horen bij diepere inzichten, ze weten alles al en ‘kennen geen ironie’. Een koning kent
geen tragiek.

Wie wil geen koffiekoning zijn? Voor Castorp bleef dit ideaal onbereikbaar. Rutte
verwezenlijkte het wel, door premier van Nederland te worden.

Ruim twee weken geleden liet Rutte, als lijsttrekker die „opnieuw premier wil worden”, weer
eens een brief aan alle Nederlanders afdrukken in alle dagbladen. Blijkbaar vond hij dat dit
kon, zoals hij ook vond dat het wel kon om het begrip ‘samen’ centraal in de brief te zetten.

Dit was geen ironie van een premier wiens kabinet demissionair is vanwege het ruïneren van
talloze levens van onschuldige burgers. Deze premier laat zich niet sturen door de
lotgevallen van een minderheid – in plaats daarvan wordt zijn agenda bepaald door de bange
sentimenten en guilty pleasures die onder de meerderheid sluimeren. Dat is niet zomaar. De
politicus die aanvoelt wat het gros van de bevolking denkt, kan het zich permitteren te
verkondigen wat kan en wat mag – ja, om te doen alsof hij eenvoudig alles weet.

Institutioneel racisme
Het is deze politiek die in de afgelopen tien jaar tot grote schade heeft geleid. Veel van die
geschiedenis komt samen in de Toeslagenaffaire. Die leidde weliswaar tot de val van het
kabinet en tot een aangekondigde parlementaire enquête, maar het nog grotere schandaal
dat erachter schuil gaat, institutioneel racisme, is niet onderzocht. Cruciale stukken en
algoritmes worden tot op de dag van vandaag achtergehouden. Intussen probeert Rutte het
onderwerp over de verkiezingen heen te tillen. Dat mag niet gebeuren. Niet alleen omdat het
een te ernstige kwestie is, ook omdat dit schandaal model staat voor iets anders: er rot iets in
Nederland. En die rot zit diep, want hij is cultureel bepaald.

Buiten Nederland ziet men de Toeslagenaffaire als een ongekende afgang voor het land dat
zich de afgelopen maanden binnen de EU profileerde als steile zedenmeester op het gebied
van deugdelijk bestuur en, jawel, de rechtsstaat. Maar ook zonder de Toeslagenaffaire vond
men de Europese opstelling van Nederland het afgelopen jaar al tamelijk belachelijk – zelfs in
het Verenigd Koninkrijk.

In de aanloop naar de Europese onderhandelingen over het coronaherstelfonds,
karakteriseerde The Economist Rutte als een man met „manische vrolijkheid”, die zich
verliest in „preken over een sobere levensstijl”, als een „dominee die te veel cafeïne op
heeft”. Het weekblad concludeerde dat deze act zo wereldvreemd en horkerig was, dat zij
wel voor binnenlands gebruik bedoeld moést zijn. Dit moest politieke marketing zijn.

Dat was goed gezien.

Politieke marketing
Goede marketing staat of valt met het kennen van je doelgroep. Dat geldt ook voor politieke
marketing. Ruttes doelgroep zijn de Nederlanders die zich ‘Nederlandse Nederlanders’
voelen. Cruciaal gegeven: dit is altijd een meerderheid van de Nederlandse bevolking. In zijn
eerste ‘Brief aan alle Nederlanders’, vlak voor de verkiezingen van 2017 in alle landelijke
dagbladen afgedrukt, flirtte Rutte opzichtig met deze groep door directe en stoere woorden
te gebruiken tegen Nederlanders die buiten deze groep vallen. Kernboodschap: ‘Doe normaal
of ga weg’. Dit was het splijtende zinnetje van iemand die weet dat hij tot de meerderheid
behoort – en daarom altijd ‘normaal’ zal blijven.

Ruttes brief viel helemaal niet slecht. Dat was niet zomaar. Nederland is al een tijd in de ban
van een emotie die als on-Nederlands te boek staat: weemoed. Meestal wordt weemoed hier
te lande gezien als een ziekte van Latijns en Slavisch Europa. De Hollandse weemoed is dan
ook geen gewone weemoed; deze weemoed brengt nieuw overheidsbeleid en activistische
politiek voort. In de rest van Europa gaan activisme en weemoed niet samen. Gebeurt dat
wel, dan is de emotie niet oprecht maar eerder een dwaalspoor van ingebeelde causale
verbanden: een schijnrationaliteit van oorzaken en gevolgen, die past bij sentimenten.

In de verhoren van de parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
antwoordden de verantwoordelijke politici en ambtenaren dat dit hen was ‘overkomen’. Hier
is iets verschrikkelijk fout gegaan, zeiden ze. En: zo hadden we het niet bedoeld. Deze lezing
van de Toeslagenaffaire dreigt nu politieke waarheid te worden. De demissionaire regering
doet er in ieder geval alles aan, de premier voorop. Hoe? Door het politieke reinigingsritueel
van het erkennen en toegeven van fouten ten dienste te stellen aan beloftes van toekomstige
daadkracht. Groot bijkomend voordeel: biechten hoeft niet meer. Vooruitkijken, het beter
doen – dat wordt het devies. In dit frame zal de premier de toekomstige parlementaire
enquête ook willen trekken.

Hollands sprookje
De ‘zo-hadden-we-het-niet-bedoeld’-lezing is een Hollands sprookje. Het klinkt mooi, maar
is niet waar. Actief de rechtsstaat ondermijnen, racistisch beleid maken, dat doe je namelijk
niet zomaar. Dat is niet iets wat je overkomt via een ‘systeem’. Racisme is iets waartoe je
besluit. Uiteindelijk gaat het om een daad van mens tot mens, die voortkomt uit een even
menselijk als burgerlijk trekje: de afkeuring van de ander – op de eerste plaats vanwege de
(kleinere) groep waartoe die ander behoort. Dergelijke groepslogica schept helderheid en
verheft je ten opzichte van de ander. Het geluk van die verheffing is een constante menselijke
hunkering. Daarom is de populariteit van racisme van alle tijden. Die ‘we’ uit de slogan ‘zo
hadden we het niet bedoeld’ hebben het meestal wél zo bedoeld.

Rutte was al vroeg een overtuigd fan van een hard fraudebeleid, inclusief etnisch profileren.
Als staatssecretaris vroeg hij in 2003 aan gemeenten om inwoners van Somalische afkomst
extra te controleren op fraude met bijstand. In 2007 oordeelde de rechtbank van Haarlem dat
Rutte ambtenaren had aangezet tot rassendiscriminatie. Ruttes reactie destijd: „Het is hoog
tijd de wet te veranderen.” Hij kwam ermee weg. Drie jaar later vormde diezelfde Rutte een
gedoogkabinet met het CDA en de PVV. Een derde van de CDA-leden stemde hiertegen. Eén
van hun belangrijkste grieven: het etnisch profileren dat de PVV koste wat kost wilde
doorvoeren in overheidsbeleid.

Rutte drukte het project met de PVV door. De drijvende kracht hierachter was een culturele.
De diagnose van ‘het multiculturele drama’, zoals Paul Scheffer die tien jaar eerder had
gesteld in het gelijknamige NRC-essay, moest nu eindelijk leiden tot behandeling, in de vorm
van beleid. In een sleutelzin van Scheffers essay werd het hoe en waarom hiervan
samengevat: „Een meerderheid die ontkent meerderheid te zijn, heeft geen oog voor de
‘hardhandigheid’ van integratie, die ook altijd verlies betekent”.

Het ging hier uitdrukkelijk om hardhandigheid in één richting.

Er zat ook een nostalgisch randje aan het essay van Scheffer. De auteur verwees expliciet
naar de vervlogen, homogenere, Dreesiaanse tijden, waarin het volgens hem wel was gelukt
de ‘sociale kwestie’ op te lossen door lagere klassen te integreren. Hier werd gelonkt naar
Hollandse weemoed. Tien jaar later zette de regering-Rutte I de sluizen wagenwijd open voor
de Hollandse weemoed, die vanaf dat moment de Nederlandse regering binnenklotste, en
subiet transformeerde in een obsessief beleidsactivisme, dat etnisch geprofileerd
fraudebeleid een enorme boost gaf.

Toen de Nationale Ombudsman meer dan tien jaar
geleden begon te waarschuwen voor het keiharde
fraudebeleid in de sociale zekerheid, en hij er
bovendien op wees dat fraude een bijzaak is vanwege
het luttele percentage fraudeurs, sloeg politiek Den
Haag daar geen acht op. Fraudebestrijding kon een
gelukzalig gevoel geven aan de meerderheid en dus
werd het opgepompt. Niets zo verslavend als goede
marketing – zowel voor de klant als voor de
koopman.

Die marketing mag wat kosten. Hoofdzaken, zoals
armoede, de euro, de onderwijscrisis, het haperende
klimaatbeleid en de almaar voortwoekerende
financialisering van de economie (van huizenmarkt
tot kinderopvang) bleven waar mogelijk op de
achtergrond of werden gedepolitiseerd. Veel liever
lieten de kabinetten-Rutte de politieke toon zetten door de bijzaken van de Hollandse
weemoed, zoals fraudebestrijding en volkscultuur.

Tweedeling in de samenleving
Intussen wordt de prijs voelbaar, in de vorm van de toenemende tweedeling in de
samenleving. Tussen Nederlanders die bezitten en lenen en Nederlanders die moeten lenen
zonder onderpand; tussen Nederlanders die via bijlessen kennis en diploma’s kopen en
Nederlanders die steeds armzaliger onderwijs krijgen; tussen Nederlanders die hun droom
leven op aftrekposten en Nederlanders die afhankelijk zijn van toeslagen; tussen
directeuren-grootaandeelhouder en flexwerkers, tussen Nederlanders met een andere
herkomst en Nederlandse Nederlanders, tussen interim-managers en arbeidsmigranten in
slachthuizen en daklozenopvang.

Vaak accentueren deze tweedelingen de wij-zij contrasten verdeling in Nederland. Zo tast de
Hollandse weemoed de vitaliteit van de samenleving aan, vaak onzichtbaar, bedekt onder de
golven van depolitisering die liberaliseringen, bezuinigingen en technocratie dragen.

Op deze manier wordt de maatschappelijke vrede
misschien eerder bedreigd door een algemeen
cultureel drama (zoals Anil Ramdas al suggereerde in
zijn boek Badal uit 2012), dan door ‘het
multiculturele drama’.

Het is onverantwoord om deze prijs verder te laten
oplopen. Om dat te voorkomen is zelfonderzoek
nodig, te beginnen naar ons institutioneel racisme.
Maar dat vereist wel iets. In de tempel van de
Nederlandse democratie en rechtsstaat zal de
dominantie van predikers en koopmannen van de
Hollandse weemoed gebroken moeten worden.

Dat is urgent. Want gebeurt dat onvoldoende, dan zal de norm van de populariteit de normen
van de rechtsstaat verder ondergraven, zullen de menselijke trekjes met de democratie op de
loop gaan, en zal de tragiek van een land dat alles al weet zich verder verdiepen en
ontvouwen.
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Tegen "institutioneel racisme" en voor "institutioneel parasitisme" als uitkomst van
"zelfreflectie", meer opvang van vluchtelingen, meer nieuwe sociale huurwoningen, meer
vervanging van oude en beschadigde woningen door welke oorzaak dan ook. Meer
diversiteit en een beter klimaat. Toeslagen op maat. Meer geld voor de zorg. Schop al die
(geest)vervuilende multinationals het land uit. Schaf leger en politie af; iedereen is immers
voor vrede en vrijheid. Bouw de veeteelt in snel tempo af. En gooi predikers en kooplieden
op de brandstapel. Schaf het geld af en laat ieder in gelijke mate delen in de welvaart van
dit schatrijke waanzinnig gave land.

M M_Geerts

(1) Deel Rapporteer

Beantwoord

24 minuten geleden

Hoe fout om mensen op hun uiterlijk te beoordelen. Mathieu Segers oogt veel te keurig
voor dergelijke linkse praat. Wat een verademing! Wat een geweldige man. Ik ben onder de
indruk. Van dit soort mensen heeft Nederland er meer nodig. Ik vrees dat de meerderheid
het niet trekt, meer van dit.

J JJ_van_Dijk

(2) Deel Rapporteer

Beantwoord

1 uur geleden

Briljant stuk, dank! Kunt u het zondag in Buitenhof herhalen? Dan nemen wellicht andere
media het ook over.

C CL_van_der_Poel

(6) Deel Rapporteer
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1 uur geleden

1 Verkiezingstijd, dus een hoogleraar die de tijd aangebroken acht om zeker Rutte lekker te
bashen ( incusief de VVD). En de NRC die die daar ruimte aan geeft.

2 Triest hoe Mathieu Segers zijn gastvrije belastingbetalende mede Nederlanders voor
racisten uit maakt. Nederland is niet racistisch, belachelijk. De belastingtoeslagen
misbruiken om Nederland te beschuldigen van institutioneel racisme.

3 Naar analogie geredeneerd zou Nederland dan ook een pest aan Groningers moeten
hebben of aan woningzoekenden. Tja ook dit beleid is faliekant mislukt.

4 En dan de gotspe dit alles alleen aan Rutte ( of de VVD) toe te dichten.

Tot slot heb ik wel de indruk dat racisme wel zal toenemen. Immers onze aloude
Nederlandse waarden moeten het afleggen tegen een groepje activisten en het overgrote
deel van de Ned pers. Het woning tekort neemt giga vormen aan mede veroorzaakt wegens
de grote gastvrijheid van ons land. Uiteindelijk zal de kiezer het land wel wel keren, dat kan
de heer Segers gelukkig niet tegen gaan, de echte prioriteiten ( o.m. voldoende woningen
en het oplossen van de schade in Groningen) komen in een Democratie op den duur toch
wel boven drijven.
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Oef kennelijk iemand die op zijn gevoelige tenen is getrapt. 

C C_Loef
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Gelet op de artikelen deze zaterdag kiest het NRC een oppositiekrant te willen zijn.

E ENM_Arkesteijn

(1) Deel Rapporteer
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Iemand die een appel steelt omdat hij niet te vreten heeft, begrijp ik en vind ik geen slecht
mens. Iemand die sjoemelt met zijn oogst van een miljard appels om zijn vermogen, dat al
zo groot is dat hij het in geen tien levens kan opvreten, nog verder te vergroten, begrijp ik
niet. Het is voor een bestuurder echter veel makkelijker om de dief van dat ene appeltje te
betrappen, op te pakken en straffen dan die grote meneer. Zeker als die grote meneer er af
en toe eentje aan de bestuurder geeft. Voor de dorst.

Het is en blijft altijd een dynamiek tussen ‘have’ en ‘have not’. Na twee wereldoorlogen
was enige solidariteit voor de wederopbouw onontbeerlijk, met een aantal sociale
welvaartsstaten tot gevolg. Tijd en economische vooruitgang werken echter eroderend op
het geheugen. Na bijna 100 jaar zijn er genoeg ‘haves’ (of in ieder geval mensen die de
illusie hebben dat ze dat zijn) om ook de laatste solidariteitsbeginselen overboord te
kieperen. Mijn leraar Engels zei het 45 jaar geleden al. De tijd wordt rijp voor een nieuw
wereldoorlogje. En daar zal Nederland, dat landje dat altijd alles al denkt te weten, zich
niet aan kunnen onttrekken. Jammer? Ach, drie keer is scheepsrecht. De totale vernietiging
lukt deze keer vast wel.
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Beste Veldt. Na "kieperen" had je moeten stoppen. Dan: duimpje.
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Er gaat niets boven Maastricht! Wat een heldere analyse en een scherpe conclusie. Ik ben
het er helemaal mee eens. Bovendien verheug ik me nu al op de wij-Beatrix column waarin
Paul Scheffer gaat proberen zich hier uit te redden.

L L_Top

(6) Deel Rapporteer

Beantwoord

2 uren geleden

Gelukkig zijn er nog onafhankelijke denkers die hun gedachten uitmuntend onder woorden
durven te brengen

N N_de_Vos

(13) Deel Rapporteer
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Goede analyse. Rutte is gewoon het marketing antwoord op recht populisme. De
onderliggende schade is enorm maar andere oplossingen wellicht nog erger.

Ja kom maar op met die cijfers over institutioneel racisme hoog tijd.

F F_Keijser
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“ In de rest van Europa gaan activisme en weemoed niet samen”. Kijk naar extreem rechts
in Duitsland, Frankrijk, Italie, Hongarije en ga maar door. Het is er wel degelijk. Ten
tweede: ik krijg steeds het gevoel dat er gekonkeld wordt met het begrip racisme. Als de
douane of de politie uit ervaring weet dat ze bepaalde mensen moeten aanhouden omdat
ze volgens hun statistieken meer betrokken zijn bij onwettelijk gedrag, dan moet je niet
vervolgens zeggen dat er een structureel racisme is in Nederland of bij onze regering.
Daarmee belast je alle mensen, licht en donker, die gewoon goed met elkaar omgaan. Het
gaat vaak niet om de kleur, maar om de culturele-of sociale achtergrond, waarin patronen
en gedrag zich ontwikkelen. Dat kan door armoede komen of door een geinterneerd
wantrouwen en verzet tegen overheden. Zo’n houding maakt het veel gemakkelijker,
doordat het te rechtvaardigen is, om wetteloos gedrag te vertonen.

R R_Groen
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Het wordt racisme wanneer de controle op dit wantrouwen wordt gebaseerd op een
kolom ‘dubbele nationaliteiten’ in plaats van ‘inkomen’ of ‘uitkering’. Dat is wat er bij
de Toeslagenaffaire en bij controles op Schiphol gebeurt.

J JH_Ru!enberg
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Die ‘ervaring’ van douane en politie is vaak een self fulfilling prophecy 

J JG_Timmerman

(4) Deel Rapporteer
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