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Boekentip van de Maand 
 
 

 
 
In de jaren net voor en na de val van de Berlijnse Muur vierden mensen uit het complete 
politieke spectrum in Europa een bijzondere overwinning. Zij voelden een 
gemeenschappelijk doel en smeedden vaak persoonlijke vriendschappen. Maar in de loop 
van de daaropvolgende decennia verdampte de euforie, en verdween het 
gemeenschappelijke doel geleidelijk. Extremisme nam toe en uiteindelijk verzuurden de 
vriendschappen. 
In haar boek Twilight of Democracy – The Failure of Politics and the Parting of Friends 
beschrijft Anne Applebaum deze geschiedenis op een ongebruikelijke manier door de 
levenslopen na te gaan van individuen die gevangen zaten in de publieke gebeurtenissen 
van de laatste decennia. Wanneer de politiek gepolariseerd raakt, welke kant kies je dan? 
Als je journalist, intellectueel, of opinieleider bent, hoe ga je dan om met de opnieuw de kop 
opstekende autoritaire of nationalistische ideeën in je land. Wanneer je politieke leiders zich 
de geschiedenis toe-eigenen, samenzweringen bedenken of de media en het rechtsstelsel 
uithollen, hoe verhoud je je daartoe? 
Twilight of Democracy is een essay dat het persoonlijke en het politieke op een 
oorspronkelijke manier met elkaar combineert door een auteur die vele ter zake doende 
personen in de VS, het VK en (Midden en Oost-) Europa tot haar relaties kan rekenen. Dat 
maakt het boek heel bijzonder. Applebaums werk richt zich al heel lang op 
antidemocratische trends in Europa. Ze was een van de eerste journalisten die alarm sloeg 
over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. 
 
Enkele citaten 
De mensen waarover ik in dit boek schrijf zijn misschien niet zo succesvol als ze hadden 
gewild, maar ze zijn niet arm of provinciaals. Ze hebben hun baan niet verloren aan 
migranten. In Oost-Europa zijn ze geen slachtoffer van de politieke transitie sinds 1989 of 
van politieke ontwikkelingen in het algemeen. In West-Europa behoren ze niet tot de 
verpauperde onderklasse en wonen ze niet in vergeten dorpen. In de Verenigde Staten leven 
ze niet in gemeenschappen die verwoest zijn door opioïden en ze passen niet bij de luie 
stereotypen die gebruikt worden om Trump-stemmers te beschrijven. In tegendeel. Ze 
hebben aan de beste universiteiten gestudeerd, spreken vaak meerdere talen, ze wonen in 
grote steden – Londen, Washington, Warschau, Madrid – en reizen veel. 
Velen van hen waren vrienden waarmee we de start van het nieuwe millennium hadden 
gevierd, en zijn nu tegenstanders, aanhangers van autoritaire politici. Wat heeft deze 
verandering veroorzaakt? Waren die vrienden altijd al stiekeme aanhangers van autoritaire 
politieke stromingen? Of zijn zij gedurende de laatste twee decennia veranderd?  
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Er is niet één enkele verklaring en ik ben ook niet van plan een grootse theorie of een 
universele oplossing te ontwikkelen. Maar er is wel een thema: gegeven de juiste 
omstandigheden, kan elke samenleving zich tegen de democratie keren. Sterker nog: als we 
op de geschiedenis mogen afgaan, zullen al onze samenlevingen dat vroeg of laat doen. 
 
Een autoritaristische predispositie, een predispositie die de voorkeur geeft aan homogeniteit 
en orde, kan sluimerend aanwezig zijn zonder zich openlijk te manifesteren. Het 
tegenovergestelde, een ‘libertaire’ predispositie, een predispositie die de voorkeur geeft aan 
diversiteit en verschillen, kan ook sluimerend aanwezig zijn. Stenners definitie van 
autoritarisme is niet politiek, en is niet hetzelfde als conservatisme. Autoritarisme spreekt 
eenvoudigweg mensen aan die geen complexiteit kunnen verdragen: dit instinct heeft niets 
te maken met ‘links’ of ‘rechts’. Het wantrouwt mensen met verschillende opvattingen. Het is 
allergisch voor heftige debatten. Of mensen die met dit instinct behept zijn hun politieke 
opvattingen baseren op Marxisme of nationalisme, is irrelevant. Het is een mindset, en geen 
verzameling van opvattingen. 
 
Nieuw-rechts wil het bestaande niet behouden. In continentaal Europa toont Nieuw-rechts 
minachting voor de Christendemocratie, die haar politieke basis in de kerk gebruikte om de 
EU te stichten na de nachtmerrie van de Tweede Wereldoorlog. In de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië heeft Nieuw-rechts gebroken met het ouderwetse Burkeaanse ‘kleine c’-
conservatisme dat wantrouwend staat tegenover elke vorm van verandering. Ofschoon ze de 
benaming haten, is Nieuw-rechts meer Bolsjewistisch dan Burkeaans: dit zijn mannen en 
vrouwen die bestaande instituties omver willen kegelen, omzeilen of ondermijnen. Ze willen 
het bestaande vernietigen. 
 
Dit boek gaat over deze nieuwe generatie van intellectuelen en de nieuwe realiteit die ze 
scheppen, te beginnen met enkele van hen die ik in Oost-Europa ken, om vervolgens over te 
schakelen naar het andere, maar parallelle verhaal van Brittannië, een ander land waarmee 
ik nauwe banden heb, om te eindigen bij de Verenigde Staten, waar ik geboren ben, met 
enkele tussenstops elders. De mensen die ik beschrijf variëren van nationalistische 
ideologen tot intellectuele politieke essayisten. Sommige van hen schrijven geavanceerde 
boeken, andere lanceren virale samenzweringstheorieën. Sommige zijn oprecht gemotiveerd 
door dezelfde angsten, dezelfde boosheid en hetzelfde diepe verlangen naar eenheid dat 
hun lezers en volgers motiveert. Sommige zijn geradicaliseerd door woedende ontmoetingen 
met cultureel links, of walgen van de zwakte van het liberale centrum. Sommige zijn cynisch 
en instrumenteel, zich daarbij bedienend van radicale of autoritaire taal omdat dat hun macht 
of roem brengt. Sommige zijn apocalyptisch, ervan overtuigd dat hun samenlevingen gefaald 
hebben en hoe dan ook opnieuw moeten worden geconstrueerd. Sommige zijn diep 
religieus. Sommige genieten van chaos, of proberen chaos te veroorzaken als voorspel voor 
een nieuwe orde. Allen zoeken naar een herdefinitie van hun naties, willen sociale 
contracten herschrijven en, in sommige gevallen, de regels van de democratie veranderen 
zodat ze nooit hun machtsposities verliezen. Sommige van hen waren ooit mijn vrienden. 
 
Monarchie, tirannie, oligarchie, democratie – al deze manieren om een samenleving te 
organiseren waren al meer dan tweeduizend jaar geleden bekend bij Plato en Aristoteles. 
Maar de illiberale eenpartijstaat die we nu overal in de wereld aantreffen (denk aan China, 
Venezuela, Zimbabwe) is voor het eerst ontwikkeld door Lenin in Rusland, te beginnen in 
1917. In de tekstboeken over politieke wetenschappen zal de stichter van de Sovjet-Unie 
ongetwijfeld worden herinnerd als de uitvinder van deze vorm van politieke organisatie. Het 
is dit model dat veel hedendaagse autocraten gebruiken. 
 
Anders dan het Marxisme is de illiberale partijstaat geen filosofie. Het is een mechanisme om 
de macht te behouden en het functioneert probleemloos met diverse ideologieën. Het werkt 
omdat het heel duidelijk definieert wie tot de politieke, de culturele en de financiële elite zal 
behoren. In de monarchieën van het prérevolutionaire Frankrijk en Rusland lag het recht om 
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te heersen bij de aristocratie die zichzelf definieerde door middel van strikte codes op het 
gebied van voortplanting en etiquette. In de moderne Westerse democratieën wordt, in ieder 
geval in theorie, het recht om te heersen toegekend op basis van verscheidene vormen van 
competitie: campagne voeren en stemmen, meritocratische examens die de toegang tot het 
hoger onderwijs en de ambtenarij bepalen, en vrije markten. Ouderwetse sociale 
hiërarchieën spelen ook nog wel een rol, maar in het moderne Brittannië, Amerika, Frankrijk 
en, tot voor kort, Polen gingen de meeste mensen ervan uit dat democratische competitie de 
juiste en meest efficiënte manier is om macht te alloceren. De meest aantrekkelijke en 
competente politici moeten regeren. De instituties van de staat – het rechtsstelsel en de 
ambtenarij - moeten bezet worden door gekwalificeerde mensen. De competitie tussen hen 
moet plaatsvinden op een speelveld waarop ieder gelijke kansen heeft, om zo een eerlijke 
uitkomst te garanderen. 
 
Lenins eenpartijstaat was gebaseerd op verscheidene waarden. Ze wierp de aristocratische 
orde omver, maar stelde daarvoor in de plaats geen competitief model. De Bolsjewistische 
eenpartijstaat was niet alleen ondemocratisch, maar ook anticompetitief en 
antimeritocratisch. 
 
Banen op universiteiten, in de ambtenarij en de industrie gingen niet naar de meest ijverige 
of capabele mensen: ze gingen naar de meest loyale. Mensen maakten promotie niet op 
grond van talent of inspanning, maar omdat ze bereid waren zich te conformeren aan de 
regels van de partij. Ofschoon die regels op verschillende tijden verschillend waren, waren 
ze in bepaalde opzichten consistent: ze sloten meestal de vorige elites en hun kinderen uit 
en vonden etnische groepen verdacht. Ze bevoorrechtten de kinderen van de werkende 
klasse, maar vooral diegenen die hun geloof in de partij openlijk beleden, die 
partijbijeenkomsten bijwoonden en die deelnamen aan publiek vertoon van enthousiasme.  
 
In tegenstelling tot een gewone oligarchie staat de eenpartijstaat opwaartse sociale mobiliteit 
toe: de echte gelovigen kunnen vooruitkomen – een vooruitzicht dat vooral mensen aantrok 
die door het voorgaande regime buitengesloten werden. Hannah Arendt observeerde de 
aantrekkingskracht van het autoritarisme bij mensen die haatdragend of onsuccesvol waren 
in de jaren veertig, toen ze schreef dat de ergste soort eenpartijstaat ‘steevast alle eersteklas 
talenten ongeacht hun sympathieën vervangt door die idioten wier gebrek aan intelligentie en 
creativiteit de beste garantie is voor hun loyaliteit’. 
 
Terwijl ik dit schrijf hebben twee illiberale partijen het monopolie op de macht: Recht en 
Rechtvaardigheid in Polen en Victor Orbáns Fidesz partij in Hongarije. 
 
Beide partijen hebben belangrijke stappen gezet om de onafhankelijke instituties te 
ontmantelen en beide hebben hun leden overladen met privileges. Recht en 
Rechtvaardigheid heeft de wetgeving inzake de ambtenarij veranderd zodat het 
gemakkelijker is geworden om professionals te ontslaan en te vervangen door partijleden. 
Ook zijn de topmanagers van Poolse staatsbedrijven ontslagen. Mensen met ervaring in het 
leiden van grote organisaties werden vervangen door partijleden en hun vrienden en 
familieleden. 
 
Een typisch voorbeeld is Janina Goss, een oude vriendin van de Kaczynski’s van wie de 
eerste minister ooit een grote som geld had geleend om een medische behandeling van zijn 
moeder te financieren. Aanvankelijk had zij enkele onbelangrijke partijbaantjes, maar nu 
werd ze benoemd in de directie van Polska Grupa Energetyszna, het grootste energiebedrijf 
van Polen, een werkgever met veertigduizend medewerkers. In Hongarije is Viktor Orbans 
zoon een vergelijkbaar rijk en geprivilegieerd persoon. Hij werd beschuldigd van gesjoemel 
met EU-gelden maar er werd nooit een onderzoek ingesteld. De zaak tegen hem heeft de 
Hongaarse staat laten vallen. 
 



Maandjournaal Nico Lemmens no. 49, januari 2021 © assist42 
 

 

5 

Je kunt zulke zaken allerlei namen geven: nepotisme, staatsroof of corruptie. Maar je kunt ze 
ook in positieve termen beschrijven: ze betekenen het einde van de gehate noties van 
meritocratie, politieke competitie en de principes van de vrije markt die nooit in het voordeel 
zijn geweest van degenen die minder succesvol waren. Een oncompetitief systeem klinkt 
slecht als je in een samenleving wil leven die door de getalenteerden wordt beheerst. Maar 
als dat niet je primaire belang is, wat is daar dan verkeerd aan? 
 
Als je gelooft, zoals vele van mijn vroegere vrienden doen, dat Polen er beter van wordt als 
het geregeerd wordt door mensen die luidkeels een soort patriottisme verkondigen, door 
mensen die in de woorden van Kaczynski zelf ‘een beter soort Polen’ zijn, dan is een 
eenpartijstaat in feite zelfs eerlijker dan een competitieve democratie. Waarom zouden 
verschillende partijen met elkaar mogen wedijveren op een speelveld met gelijke kansen als 
slechts één van hen het verdient te regeren? Waarom zouden bedrijven mogen concurreren 
op vrije markten als slechts enkele van hen loyaal zijn aan de partij en daarom welvaart 
mogen vergaren? 
 
Niet iedereen die in de jaren zeventig dissident was, is na 1989 premier minister of een 
schrijver van bestsellers of een gerespecteerde intellectueel geworden en voor velen van 
hen is dat een bron van hevige wrok geworden. Als je iemand bent die vindt dat hij het 
verdient te regeren, dan heb je een sterke motivatie om de elite aan te vallen, de 
rechtbanken in te palmen en de pers te vervormen om je ambities te realiseren. Wrok, 
afgunst en vooral het geloof dat het systeem ‘unfair’ is – niet alleen jegens het land, maar 
ook jegens jou – dat zijn belangrijke sentimenten bij de nationalistische ideologen van de 
Poolse rechterkant, waarbij het moeilijk is een onderscheid te maken tussen hun politieke en 
persoonlijke motieven. 
 
De emotionele aantrekkingskracht van een samenzweringstheorie is haar eenvoud. 
Complexe fenomenen worden uit de weg verklaard. Ze biedt de gelovige het bevredigende 
gevoel bevoorrechte toeging tot de waarheid te hebben. 
 
Sommigen mogen misschien denken dat de crisis van de Europese democratie een of ander 
‘oosters’ probleem is dat uniek is voor ‘voormalig communistische landen’ die nog steeds last 
hebben van een kater uit 1989. Sommigen wijten het nieuwe autoritarisme in Oost-Europa 
aan een breder regionaal falen om om te gaan met de erfenis van het verleden. 
Maar deze verklaring is inadequaat, want deze bewegingen zijn nieuw. 
 
De principes van concurrentie geven geen antwoord op diepere vragen over nationale of 
persoonlijke identiteit, ook al moedigen ze talent aan en scheppen ze opwaartse mobiliteit. 
Zij komen niet tegemoet aan het verlangen naar eenheid en harmonie. Maar vooral komen 
ze niet tegemoet aan het verlangen van sommigen bij een bijzondere gemeenschap te 
horen, bij een unieke gemeenschap, een superieure gemeenschap. Dit is niet alleen maar 
een probleem voor Polen, Hongarije, Venezuela of Griekenland. Het kan zich voordoen in 
sommige van de oudste en meest degelijke democratieën in de wereld. 
 
Toen we dat etentje hadden met Boris Johnson was hij in Brussel als correspondent voor de 
Daily Telegraph, de huiskrant van de Britse Tory-partij. Zijn specialiteit bestond in het 
produceren van amusante, half-ware verhalen rondom een greintje (en soms zelfs minder) 
feitelijkheid die de EU belachelijk maakten en die voortdurend afschilderden als een 
regeltjes-waanzin-club. Zijn artikelen hadden titels als ‘Threat to British Pink Sausages’. Hij 
produceerde valse geruchten dat de Brusselse bureaucraten van plan waren de 
dubbeldekkerbussen of chips met een garnalensmaak te verbieden. Deze verzinsels hadden 
grote effecten. Redacteuren van andere kranten eisten van hun Brusselse correspondenten 
dat ze met vergelijkbare verhalen kwamen. Zo werd jarenlang de weg voor Brexit geplaveid. 
Johnson was zich goed bewust van deze effecten. Later zei hij in een opvallend openhartig 
interview met de BBC: ‘Ik gooide stenen over de schutting en luisterde vervolgens naar het 



Maandjournaal Nico Lemmens no. 49, januari 2021 © assist42 
 

 

6 

rinkelende geraas van de broeikas aan de andere kant van het Kanaal in Engeland. Alles 
wat ik vanuit Brussel schreef had dit verbazingwekkende effect op de Tory-partij en het gaf 
me een vreemd gevoel van macht’. 
 
Het idee dat Engeland, het enige Europese land dat volgens hen de overwinning in de 
Tweede Wereldoorlog kon opeisen, het enige land dat nooit bezet was geweest en nooit had 
gecapituleerd, in de 21e eeuw zijn regelgeving alleen maar in EU-verband kon maken, was 
simpelweg onacceptabel. 
 
Ik ben ooit naar Brussel gegaan om te schrijven over de leden van de Conservatieve Partij in 
het Europese Parlement en ik ontdekte dat de meest van hen uitstekende, competente 
wetgevers waren. Maar hoe succesvoller ze werden, hoe meer effect zij hadden bij het 
hervormen en verbeteren van de EU, des te meer werden zij door hun partij gehaat. 
 
Tijdens een diner met onder meer Johnson kwam het gesprek op een mogelijk referendum 
over het Britse lidmaatschap van de EU. Volgens Johnson was niemand serieus van plan uit 
de EU te stappen: ‘De zakenwereld wil het niet, de City wil het niet. Het zal niet gebeuren’. 
Zo sprak hij toen hij de liberale burgemeester was van een grote, moderne, multiculturele 
Britse stad, een stad die bloeit dankzij haar diepe connecties met de buitenwereld. 
 
De (Tory) partij wilde een nieuwe leider, een leider die de verschillende vleugels weer bij 
elkaar kon brengen en Brexit kon regelen. Ze hadden ook behoefte aan iemand die verhalen 
kon vertellen, hen aan het lachen kon maken en het gevoel van Engelse superioriteit weer 
terug kon brengen. Ze gingen voor de joker. 
 
De activisten die uit waren op de restoratie van Engelands grootsheid bleven gefocust op 
Brexit. Omdat ik enkele van hen kende – en wist hoe zeer zij met Engeland begaan zijn, en 
ervan overtuigd zijn dat hun beschaving ten onder dreigt te gaan – begreep ik hun 
gedachtegang, zelfs al was ik het niet met hen eens. Zij zijn ervan overtuigd dat het Britse 
politieke systeem te corrupt is om zichzelf te hervormen en dat het land onherkenbaar 
veranderd is en de essentie van de natie aan het verdwijnen is. Maar als dat allemaal het 
geval is, kan alleen een grondige revolutie het rottingsproces tot staan brengen, zelfs als 
zo’n revolutie de aard van de staat, zijn grenzen, tradities en misschien zelfs zijn 
democratische instituties verandert. Als Brexit die revolutie zou kunnen zijn, dan is alles wat 
tot Brexit leidt geoorloofd. 
 
Een groot aantal Brexiteers, vooral zij die voor de tabloids werkten, walgden van de 
democratische instituties van Groot-Brittannië in de praktijk. Toen drie Britse rechters in 
november 2016 bepaalden dat het Britse Parlement zijn toestemming moest geven voordat 
de regering zich formeel uit de EU kon terugtrekken publiceerde de Daily Mail, een krant die 
door Brexiteers wordt uitgegeven, een opmerkelijk voorpagina: foto’s van de drie rechters 
met pruiken en toga’s met als kop: VIJANDEN VAN HET VOLK. 
 
Slechts een enkeling van de nostalgisch conservatieven begreep Europa en de Europese 
politiek. Hun voorspellingen over wat er zou gaan gebeuren bleken allemaal verkeerd te zijn. 
 
Een ‘no deal’ Brexit was niet langer een ongelukkig resultaat dat kost wat kost vermeden 
moest worden. Zij wilden disruptie. Ze wilden echte verandering. Dit was eindelijk het 
moment waarop het misschien mogelijk was hun nostalgisch verlangen naar een beter 
verleden te veranderen in een betere toekomst. 
 
Een plotselinge achteruitgang van de economie zou volgens sommigen goed zijn voor de 
mentaliteit van de natie. Iedereen zou de broekriem aantrekken en harder gaan werken. 
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En als de instituties van de Britse staat in de weg zouden staan, dan zouden de instituties 
het bezuren. 
 
Karen Stenners research over autoritaristische predisposities leidt tot de vaststelling dat 
mensen vaak worden aangetrokken door autoritaire ideeën omdat ze last hebben van 
complexiteit. Ze haten verdeeldheid. Diversiteit van meningen en van ervaringen maakt hen 
boos. Zij zoeken oplossingen in een nieuwe politieke taal die hun een gevoel van veiligheid 
en zekerheid geeft. 
 
Het lijkt erop dat er in een land een afkeer van immigranten ontstaat, zonder dat dat land 
immigranten heeft. Hongarije kent nauwelijks vreemdelingen en toch heeft de regerende 
partij vreemdelingenhaat weten aan te wakkeren. 
 
Immigratie, ongelijkheid en achteruitgang van inkomens zijn onvoldoende verklaring voor het 
opkomen van de nieuwe klassen van politieke actoren. 
 
Naast de heropleving van de nostalgie, de teleurstelling met de meritocratie en de 
aantrekkingskracht van samenzweringstheorieën, zou een deel van het antwoord wel eens 
kunnen liggen in de omstreden, chagrijnige aard van het moderne discours zelf: de manier 
waarop we tegenwoordig lezen, praten en denken over politiek. 
 
Het lawaai van discussies, het voortdurende gezoem van onenigheid, kan mensen irriteren 
die liever in een samenleving leven die verbonden is door één enkel narratief. 
 
De dominantie van nationale televisie-omroepen (de BBC in Brittannië en de drie grote 
omroepen in de VS) en de kranten met brede basis betekende dat er in de meeste Westerse 
landen meestal sprake was van één enkel nationaal debat. De meningen waren verdeeld, 
maar de meeste mensen argumenteerden volgens gedeelde paramaters. 
Die wereld is verdwenen. 
 
De oude kranten en omroepen schiepen de mogelijkheid van één enkele nationale 
conversatie. In veel geavanceerde democratieën is er geen sprake meer van een 
gemeenschappelijk debat, laat staan van een gemeenschappelijk narratief. Mensen hadden 
altijd al verschillende meningen. Tegenwoordig hebben ze verschillende feiten. 
 
Moderne democratische instituties, ontwikkeld in een tijdperk met een heel andere 
informatietechnologie, bieden weinig comfort voor diegenen die geïrriteerd worden door de 
dissonantie. 
 
Democratie is altijd luidruchtig en rauw geweest, maar wanneer de democratische spelregels 
gevolgd worden, ontstaat uiteindelijk consensus. Het moderne debat doet dit niet. In 
tegendeel. Het doet bij sommige mensen de wens ontstaan de ander met geweld tot zwijgen 
te brengen. 
 

Anekdoten van de Maand 
 

 
In plaats van krachtige beslissingen te nemen, zien we tegenwoordig vaak een politieke 
vlucht in minderheidsthema’s. Voor alle duidelijkheid: de bescherming van de rechten van 
minderheden is volkomen terecht in de grondwet gegarandeerd. Maar wanneer men zich 
hoofdzakelijk met minderheidsthema’s bezighoudt en de belangen van de meerderheid 
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verwaarloost, ontstaat een gevaarlijk maatschappelijk onevenwicht. Een voorbeeld: een 
rapport dat de Berlijnse justitiesenator Dirk Behrendt van de Grünen naar het Berlijnse Huis 
van Afgevaardigden stuurde had als titel ‘Hindernissen uit de weg ruimen – het inrichten van 
unisekstoiletten in openbare gebouwen’. In dat rapport werd melding gemaakt van het feit 
dat de stad Berlijn voor 5000 euro een maakbaarheidsstudie in opdracht had gegeven. Wat 
sommigen als een baanbrekend succes van minderhedenpolitiek vieren, was voor anderen 
iets van een andere planeet. Immers, tegelijkertijd ervaren mensen dat de overheid niet meer 
in staat is schooltoiletten te saneren, voldoende kleuterscholen te bouwen of betaalbare 
woonruimte te scheppen. (Wolfgang Kubicki, Sagen was Sache ist, über Machtspiele, 
Hinterzimmer und den Mut zum Urteil) 
 
 

 
In Groot-Brittannië kun je het rijexamen afleggen in een gigantisch aantal verschillende talen. 
Gesproken instructies zijn zelfs vertaald in diverse dialecten van het Albanees, Het 
Koerdisch en het Lingala. Voor wat betreft het theorie-examen hoeven de automobilisten-in-
spé niet het Latijnse alfabet te kennen (dat zou discriminerend zijn): de examinator geeft je 
de examenpapieren in de taal die je wilt. Dat de verkeersborden nog steeds in het Engels 
zijn…. (Theodore Dalrymple, Not with a Bang, but a Whimper)) 
 

 
Overal zitten de geesteswetenschappen in de verdrukking. Christian Madsbjerg, consultant 
en adviseur van grote bedrijven als Ford, Adidas en Chanel, beschrijft in zijn boek 
Sensemaking, The Power of the Humanities in the Age of The Algorithm hoe het tij in de 
samenleving zich gekeerd heeft tegen alles wat niet meetbaar, praktisch en winstgevend is: 
‘de geesteswetenschappen – vakgebieden die culturele producten onderzoeken zoals 
literatuur, geschiedenis, filosofie, kunst, maar ook psychologie en antropologie – zouden 
geen “maatschappelijke behoeften” meer dienen’. (Bas Heijne, Onbehagen) 
 

 
‘Facts don’t work’, zo luidde de mantra van het Amerikaanse reclameadviesbureau dat op 
het laatste moment door de Leave-campagne werd ingehuurd om in juni 2016 de Britse 
bevolking over te halen uit de Europese Unie te stappen. 
 
 

 
Het aloude Duitse bedrijf Bahlsen verraste zijn klanten in het voorjaar van 2020 met een 
mededeling op Instagram. Het chocoladekoekje ‘Afrika’, al decennialang onderdeel van 
Bahlsens assortiment, zou een andere naam krijgen. Argument: ‘Wij hebben dit product 60 
jaar geleden ingevoerd en toen lagen, net als vandaag, racistische gedachten verre van ons. 
Om te voorkomen dat ons product associaties met racisme oproept, werken wij aan een 
naamsverandering.’ 

 

 
Tijdens een Duitse bijeenkomst met als titel ‘Democratie in een acceptatiecrisis’ deed zich 
tijdens de afsluitende forumdiscussie het volgende voor. Een oudere heer uit de zaal liep 
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naar de microfoon en deed het volgende voorstel. Omdat het door de uiteenlopende 
standpunten van politieke partijen meestal moeilijk is om tot politieke consensus te komen, 
zou de regering moeten bestaan uit experts die het land op wetenschappelijke basis objectief 
in de juiste toekomstrichting zouden sturen. Dat zou de acceptatiecrisis van de democratie 
een halt toeroepen. 
Mevrouw Grit Strassenberger, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Bonn, 
reageerde als volgt: Het idee vond ze interessant, zo begon ze vriendelijk. Maar de 
vraagsteller zag daarbij volgens haar over het hoofd dat ‘de’ expertwaarheid niet bestaat. 
Wetenschap leeft van uiteenlopende standpunten, invalshoeken, oplossingsrichtingen, maar 
vooral van: strijd. Daarom zou een regering van experts waarschijnlijk niet beter zijn, omdat 
het uiteindelijk gaat om een afweging met betrekking tot de vraag hoe de verschillende 
benaderingen te wegen zijn. En dat is nu juist de opgave van de politiek. 
De goede man liep weer naar zijn stoel en ging zitten. (Wolfgang Kubicki, Sagen was Sache 
ist, über Machtspiele, Hinterzimmer und den Mut zum Urteil) 
 
 
 

 
Behalve kandidaten verkocht de Derde Weg een meritocratie die een einde zou maken van 
klassenprivileges. Major had hetzelfde aanbod, maar de aspiraties van Clinton en Blair 
waren, zowel persoonlijk als politiek, minder terughoudend en meer in lijn met Margaret 
Thatchers meritocratische notie dat hebzucht goed is. Zoals Peter Mandelson, een van Blairs 
naaste adviseurs het stelde: ‘New Labour voelt zich uiterst comfortabel bij het idee dat 
mensen stinkend rijk kunnen worden’. Het najagen, ja zelfs aanbidden van geld, roem en 
succes zou de klassenprivileges vervangen. Dat Blair en zijn vrouw Cherie hun vriendschap 
met rocksterren cultiveerden en hun vakantie doorbrachten als gast van de louche Italiaanse 
parvenu Silvio Berlusconi had niemand moeten verbazen. Hetzelfde gold voor Clintons 
beslissing aan het einde van zijn presidentschap gratie te verlenen aan een groep 
internationale fraudeurs die hem financiële gunsten hadden verleend. Dit was geen kwestie 
van hebzucht, maar van strategie. Voorbij waren de dagen dat Links geassocieerd werd met 
waardige zuinigheid, baarden en sandalen en vijandigheid jegens de rijken. Dat mensen op 
de linkerflank veel geld konden verdienen was een teken dat de Derde Weg werkte. Dit is 
een van de redenen waarom Blair de meest Amerikaanse van Britse premiers werd 
genoemd. (Ian Buruma, The Churchill Complex) 
 

 
Toen op 19 maart 2003 de deadline verstreek dat Saddam het land vrijwillig moest verlaten, 
lanceerden Amerikaanse bommenwerpers hun eerste raids op Bagdad. Blair was niet op de 
hoogte gesteld, laat staan geconsulteerd. Hij bekeek ‘Operation Shock and Awe’ op de 
televisie. Britse troepen trokken de volgende dag Irak in. Ze bleven daar tot 2009. Meer dan 
vierduizend Amerikaanse soldaten sneuvelden in het conflict, samen met 163 Britse. 
Hoeveel Irakezen in het geweld om zijn gekomen is niet precies bekend. Schattingen 
variëren van een half miljoen tot veel meer. Twee miljoen Irakezen verloren hun huizen en 
vluchtten naar het buitenland, waarbij ze vaak geconfronteerd werden met meer geweld, 
gedwongen prostitutie en abominabele omstandigheden. In eigen land werden 1,7 miljoen 
Irakezen verdreven naar andere delen van het land. Talloze mensen worden nog steeds 
vermist. (Ian Buruma, The Churchill Complex) 
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President Clinton, kampioen van de Derde Weg, hief de Glass-Steal act uit 1933 op die het 
banken verbood commercieel bankieren te combineren met investment banking. Het uit de 
weg ruimen van deze regulering werkte nu juist het roekeloze gedrag in de hand dat Gordon 
Brown en Obama zo betreurden na de financiële crisis van 2007/2008. (Ian Buruma, The 
Churchill Complex) 
 
 

 
Angst voor het Congres leidde er ook toe dat het Witte Huis zijn vingers niet wilde branden 
aan een omvangrijk steunprogramma voor huizenbezitters. In de beginperiode werd daar 
nog driftig over nagedacht. Maar er zou een grote uitvoeringsorganisatie voor nodig zijn. En 
het was hoogst twijfelachtig of de gematigde democraten in het Congres het wel zouden 
willen steunen. Uiteindelijk werd het niet verstandig geacht het politieke kapitaal van de 
nieuwe president Obama voor zo’n avontuur in de waagschaal te stellen. Het gevolg was dat 
9,3 miljoen Amerikaanse huishoudens die hun huis verloren door beslaglegging, 
onderwaterhypotheken of gedwongen verkoop, nauwelijks enige hulp ontvingen. (Bert de 
Vries, Ontspoord Kapitalisme) 
 

 
Het resultaat daarvan is dat in de VS de onderste helft van de beroepsbevolking tussen 1980 
en 2015 geen enkele inkomensvooruitgang heeft meegemaakt. Aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt zakte het inkomen zelfs terug tot het niveau van 1960. In die 35 jaar groeide 
het Amerikaanse nationale inkomen per hoofd van de bevolking met 85 procent. Vrijwel de 
hele stijging is dus ten goede gekomen aan de bovenkant van de samenleving. De scherpe 
tweedeling die daardoor is ontstaan, werd bevestigd door een in 2018 gepubliceerd 
onderzoek van de Verenigde Naties. Daarin werd geconstateerd dat 5,3 miljoen Amerikanen 
in absolute armoede leven en nog eens 35 miljoen in ‘gewone of extreme armoede’. Samen 
vormen ze 14 procent van de Amerikaanse bevolking. Het rapport spreekt onomwonden van 
derdewereldtoestanden en hekelt het politieke systeem dat de belangen van de onderste 
helft van de samenleving schromelijk verwaarloost. (Bert de Vries, Ontspoord Kapitalisme) 
Donald Trump is niet uit de lucht komen vallen… 
 
 

Citaten van de Maand 
‘Jammer genoeg leeft het populisme ervan angst voor iets te verbreiden…. Hieruit trekken 
sommige politieke partijen kapitaal in de vorm van stemmen. Dat gaat helaas soms zover dat 
het zulke partijen niet meer erom gaat die politieke problemen op te lossen. Integendeel: ze 
hebben er een vitaal belang bij de problemen in stand te houden, om zo ook in de toekomst 
bestaansrecht te hebben. Zo wordt het voortdurend wijzen op een probleem de eigenlijke 
politiek – niet meer de probleemoplossing.’ (Wolfgang Kubicki, Sagen was Sache ist, über 
Machtspiele, Hinterzimmer und den Mut zum Urteil) 
 
‘De enige mogelijkheid ouder te worden, is langer te leven.’ (Wolfgang Kubicki, Sagen was 
Sache ist, über Machtspiele, Hinterzimmer und den Mut zum Urteil) 
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‘Het beslissende – en gevaarlijke aan het populisme is niet de verdachtmakerij van elites 
(iedere burger mag de machthebbers kritiseren, wat niet betekent dat de kritiek altijd terecht 
is). Problematisch is het antipluralisme, dat wil zeggen de neiging anderen buiten te sluiten. 
Dit buitensluiten gebeurt heel zichtbaar op het niveau van de partijpolitiek en minder duidelijk 
wanneer populisten delen van de bevolking – bij voorkeur toch al kwetsbare minderheden – 
voor onecht (of zelfs als volksverraders) betitelen.’ (Jan-Werner Müller, Furcht und Freiheit, 
für einen anderen Liberalismus) 
 
‘Ook de beweging van de ‘gele hesjes’ moet men misschien minder opvatten als cultureel 
protest van het ‘perifere’ Frankrijk, maar meer begrijpen als een signaal dat Emmanuel 
Macron zich kennelijk niet veel heeft aangetrokken van de effecten die zijn politiek op de 
realiteit van veel burgers zou kunnen hebben – een realiteit waarin men op een auto is 
aangewezen (de verhoging van de brandstofprijzen mag dan wel gerechtvaardigd zijn in het 
licht van het einde van de wereld, maar de demonstranten werden minder gemotiveerd door 
het einde van de wereld dan door het einde van de maand).’ (Jan-Werner Müller, Furcht und 
Freiheit, für einen anderen Liberalismus) 
 
‘Het is kennelijk eenvoudiger te accepteren dat de mensen Trump hebben gekozen omdat 
de liberalen niet aardig voor hen waren, dan na te denken of aan de indruk dat de 
democraten zich te sterk hebben verbonden met Wall-Street-oligarchen, feitelijk toch iets 
klopt.’ (Jan-Werner Müller, Furcht und Freiheit, für einen anderen Liberalismus) 
 
‘In de democratie gaat het om conflict, niet om consensus.’ (Jan-Werner Müller, Furcht und 
Freiheit, für einen anderen Liberalismus) 
 
‘We zijn zo diep gezonken dat het opnieuw vaststellen van het voor de hand liggende de 
voornaamste plicht van een intelligent mens is.’ (George Orwell) 
 
‘Het huwelijk kent vele pijnlijkheden, maar het celibaat schenkt geen geneugten.’ (Samuel 
Johnson, Rasselas) 
 
‘De rede kan nooit de absolute dictator van de menselijke mentale of morele economie zijn.’ 
(Theodore Dalrymple, Not with a bang but a whimper, The politics and culture of decline) 
 
‘Democratie en liberalisme leven monogaam samen; maar hun samenzijn is een zuiver 
verstandshuwelijk.’ (Judith Shklar) 
 
‘Democratie is een systeem waarin partijen verkiezingen verliezen.’ (Adam Przeworski) 
 
‘Mark Rutte haat normeren. Hij zegt het vaak: “Ik ga niet zeggen: je mot dit en je mot dat.” 
Veel Nederlanders volgen hem daarin: normen zijn er voor de buurman, zelf hebben ze altijd 
een uitstekende, particuliere reden waarom zij wel dringend naar de Ikea moeten, heel 
eventjes maar. Of naar kantoor, drie dagen in quarantaine in plaats van de voorgeschreven 
tien, op skivakantie, ‘héél kort’ op Black Friday-koopjesjacht, naar een feestje met ‘iets meer’ 
mensen dan geadviseerd, na een positieve test ‘even snel’ naar de Plus. In mijn eigen 
particuliere universum zijn al mijn reisbewegingen absoluut noodzakelijk.’ (Sheila Sitalsing) 
 
‘De penningmeester en nummer vijf van de inmiddels leeggelopen lijst ontkent niet dat 
Baudet die avond antisemitische taal uitsloeg, maar schrijft het toe aan ‘battle fatigue’. Komt 
vaker voor in zijn kringen, dat mensen bij vermoeidheid een hekel krijgen aan Joden.’ 
(Tommy Wieringa) 
 
‘De staat is er niet voor om een meerderheidscultuur te beschermen en collectieve zingeving 
te stichten. Dat hij dat niet doet, wordt hem door de antiliberalen verweten.’ (Jan-Werner 
Müller, Furcht und Freiheit, für einen anderen Liberalismus) 
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‘Een gevoel voor ironie is het eerste slachtoffer van utopische dromen.’ (Theodore 
Dalrymple) 
 
‘Antiracisme is het nieuwe racisme.’ (Theodore Dalrymple) 
 
‘Als je een school sticht en het wordt een goede school, dan is het grote gevaar dat iedereen 
ernaartoe wil.’ (Voormalig Britse vicepremier John Prescott) 
 
‘Als mensen zomaar gebaren bij het praten, moet het vanuit het gezichtspunt van een 
gebarentolk zijn alsof iemand nonsensklanken aan het uitstoten is terwijl je net bezig bent 
met een belangrijke toespraak.’ (Paulien Cornelisse) 
 
‘Moeten we nog altijd lessen Frans en Grieks geven? Gaan we daar binnen twintig jaar nog 
de Chinezen mee verslaan?’ (minister Wiebes in een interview in het Financieele Dagblad) 
 
‘In het getal bezwijkt het verhaal.’ (Johan Huizinga) 
 
‘Alles wat Baudet is, vindt plaats op het podium van zijn persoonlijke theater - hij speelt de 
politicus, de schrijver, de intellectueel. Juist dat lege rollenspel was voor veel mensen 
waanzinnig aantrekkelijk; wie in het mediatijdperk heeft er zin in een echte politicus, een 
echte schrijver, een echte intellectueel? De meeste mensen kiezen voor nep, kitsch, omdat 
nep geen hoge eisen stelt, nep gerieflijk bevestigt, nep alles gemakkelijk maakt wat moeilijk 
is.’ (Bas Heijne, Onbehagen) 
 
‘Zo kun je de dieperliggende boodschap van het hedendaagse populisme ook samenvatten: 
de onweerstaanbare belofte om Freuds realiteitsprincipe ongedaan te maken. Je hoeft je niet 
langer te vormen naar het beeld dat de buitenwereld je oplegt, want de wereld zal zich, 
goedschiks of kwaadschiks, moeten voegen naar jouw beeld van de wereld. De 
aantrekkingskracht van die boodschap valt moeilijk te onderschatten, vooral omdat die in 
onze cultuur in het algemeen breed wordt uitgedragen. Het politieke populisme is namelijk 
geen ontsporing van die cultuur, ze is er het natuurlijke product van.’ (Bas Heijne, 
Onbehagen) 
 
‘Het is altijd te betreuren als zich veel mening met weinig benul paart.’ (Wolfgang Kubicki) 
 
‘Het pad naar de middelmaat is geplaveid met platitudes.’ (Nassim Nicholas Taleb) 
 
‘De stilte van de pantoffels is gevaarlijker dan het lawaai van de laarzen.’ (Martin Niemöller) 
 
‘Veel Nederlanders zijn woedend dat ze het vaccin pas vanaf 8 januari kunnen weigeren.’ 
(Pieter Derks) 
 
 
 

Varia 
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Ze zijn gemaakt van vlees 
(naar Terry Bisson) 

 
Stem 1: Ze zijn van vlees.  
Stem 2: Vlees?  
Stem 1: Geen twijfel mogelijk. We hebben er heel wat op verschillende plaatsen van de 
planeet opgepikt, aan boord van onze verkenningsschepen gehaald en grondig onderzocht. 
Ze zijn helemaal van vlees.  
Stem 2: Dat kan niet. Hoe zit het dan met de radiosignalen? De boodschappen aan de 
sterren?  
Stem 1: Ze gebruiken de radiogolven om te praten, maar de signalen komen niet van hen. 
Die komen van apparaten.  
Stem 2: En wie heeft die apparaten dan gemaakt? Dat zijn degenen waar we contact mee 
moeten opnemen.  
Stem 1: Die hebben ze zelf gemaakt. Dat probeer ik je te vertellen. Die apparaten zijn door 
vlees gemaakt.  
Stem 2: Dat is belachelijk. Hoe kan vlees nou een apparaat maken? Je wil me laten geloven 
in vlees met bewustzijn?  
Stem 1: Dat wil ik je niet laten geloven, dat vertel ik je. Die wezens zijn de enige soort met 
bewustzijn in de sector en ze bestaan uit vlees.  
Stem 2: Misschien lijken ze op de Orfolei. Je weet wel, die intelligentievorm op koolstofbasis 
die een vleesstadium doormaakt.  
Stem 1: Niks hoor. Ze worden geboren als vlees en ze sterven als vlees. We hebben een 
groot aantal exemplaren hun leven lang bestudeerd. Dat duurde trouwens niet lang. Heb je 
enig idee van de levensduur van vlees?  
Stem 2: Bespaar me dat. Goed, misschien bestaan ze voor een deel uit vlees. Net als de 
Weddilei. Een vleeshoofd met een brein van elektronenplasma erin.  
Stem 1: Niks daarvan, daar hebben we ook aan gedacht, omdat ze net als de Weddilei een 
vleeshoofd hebben. Maar ik heb je al gezegd dat we ze onderzocht hebben. Ze zijn helemaal 
van vlees.  
Stem 2: Geen brein?  
Stem 1: O jawel, ze hebben wel een brein. Maar ook dat is van vlees!  
Stem 2: Maar ... wat denkt er dan?  
Stem 1: Je begrijpt het niet, hè? Het brein denkt. Het vlees.  
Stem 2: Denkend vlees! Je wil me laten geloven in denkend vlees!?  
Stem 1: Ja, denkend vlees! Vlees met bewustzijn! Liefhebbend vlees. Dromend vlees. Het is 
een en al vlees! Begint het je te dagen?  
Stem 2: Goeie hemel! Je meent het. Ze zijn van vlees.  
Stem 1: Dank je. Eindelijk. Ze zijn inderdaad van vlees. En ze hebben al bijna honderd van 
hun jaren lang geprobeerd met ons in contact te komen.  
Stem 2: Goeie hemel. En wat wil dat vlees?  
Stem 1: In ieder geval met ons praten. En dan denk ik dat ze het universum willen 
exploreren, met andere soorten intelligentie in contact willen komen en ideeën en informatie 
willen uitwisselen. Het gebruikelijke gedoe.  
Stem 2: Wij worden geacht met vlees te praten?  
Stem 1: Precies. Dat is de boodschap die ze per radio versturen. ‘Hallo daar. Is daar 
iemand? Iemand thuis?’ Dat soort dingen.  
Stem 2: Dus zij praten werkelijk? Ze gebruiken woorden, ideeën, concepten?  
Stem 1: Jazeker. Alleen doen ze dat met vlees.  
Stem 2: Ik dacht dat je me net vertelde dat ze radio gebruiken.  
Stem 1: Klopt, maar wat denk je dat op de radio te horen is? Vleesgeluiden. Ze praten en 
zingen door lucht door hun vlees te blazen.  
Stem 2: Goeie hemel. Zingend vlees. Dit wordt me te gek. Wat is je advies?  
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Stem 1: Officieel of inofficieel?  
Stem 2: Alle twee.  
Stem 1: Officieel worden we geacht contact op te nemen met alle intelligente rassen in dit 
kwadrant van het universum en ze zonder vooroordelen of angst te verwelkomen. Informeel 
zou ik adviseren dat we de bestanden wissen en de hele zaak gewoon vergeten.  
Stem 2: Ik hoopte al dat je dat zou zeggen.  
Stem 1: Het lijkt bot, maar er zijn grenzen. Willen we nou echt contact maken met vlees?  
Stem 2: Ik ben het helemaal met je eens. Wat valt er te zeggen? ‘Hallo vlees, hoe gaat het 
ermee?’ Dat gaat het niet worden. Op hoeveel planeten komt dat vlees voor?  
Stem 1: Eentje maar. Daar zijn ze helemaal van afhankelijk. Heel kwetsbaar dus. Maar ze 
gaan ermee om alsof de hulpbronnen van die planeet onuitputtelijk zijn. Ze kunnen wel naar 
andere planeten reizen in speciale vleescontainers, maar ze kunnen er niet leven. En omdat 
ze van vlees zijn, kunnen ze alleen maar door de C-ruimte reizen. Daardoor kunnen ze niet 
sneller dan het licht en is de kans dat ze contact maken tamelijk klein. Verwaarloosbaar klein 
eigenlijk.  
Stem 2: Dus we doen net alsof er niemand thuis is in het universum.  
Stem 1: Juist.  
Stem 2: Heftig. Maar zoals je zelf al zei: wie wil er nou in contact komen met vlees? En hoe 
zit het trouwens met de exemplaren die op onze schepen zijn geweest, de exemplaren die je 
onderzocht hebt? Weet je zeker dat ze zich niets zullen herinneren?  
Stem 1: Als ze dat al doen, zullen ze voor gek versleten worden. We zijn in hun hoofden 
binnengedrongen en hebben hun vlees zo bewerkt dat we voor hen alleen maar een droom 
zijn.  
Stem 2: Een droom voor vlees! Nooit gedacht dat ik een droom voor vlees zou zijn.  
Stem 1: En we hebben de hele sector als onbezet gemarkeerd.  
Stem 2: Uitstekend. Officieel en inofficieel akkoord. Kwestie gesloten. Nog iets anders?  
Nog iets interessants aan die kant van deze Melkweg?  
Stem 1: Ja, een nogal schuwe en zoete zuurstofkerncluster-intelligentie in een klasse negen 
ster in de G4445 zone. Nam twee melkwegrotaties geleden ook al contact op; wil weer 
vriendelijk doen.  
Stem 2: Die komen we altijd weer tegen.  
Stem 1: En waarom niet? Stel je voor hoe onverdraaglijk, hoe onuitsprekelijk koud het 
universum zou zijn als we helemaal alleen zouden zijn...  
 
 

BREAKING NEWS 
Henk Otten begint een nieuwe partij: Misschien21. 

 


