
Onafhankelijk weekblad 
sinds 1877

‘Niet aankomen 
Rudi’
Fuchs maakt tentoon stellingen 
met zijn handen

Opmars van  
de populisten
En zelfs in de regering 
matigen ze hun toon niet

2 juni 2016
Jaargang 140 / Nr. 22 
€ 4,95

BP

Dieren en planten 
zijn óók slim 
Als we onszelf  
niet langer  
als superieur  
zien gaat er  
een wereld  
voor ons 
open



A R T  E U R O P E
 AUCTION SUNDAY JUNE 12

VIEWING DAYS

info@arteuropeauctions.com     +31 (0) 85 876 9977     www.arteuropeauctions.com

9 - 11 JUNE Hôtel Droog, Amsterdam, The Netherlands

MODERN • CONTEMPORARY • PHOTOGRAPHY • DESIGN

Lot 72 Henri Cartier-Bresson
€ 4.000 - 6.000

Lot 38 Albert Renger-Patzsch
€  5.000 - 7.000

Lot 61 Eva Besnyö
€ 1.500 - 2.000

Lot 177 Vincent Mentzel
€ 1.200 - 1.500



2.6.2016  DE GROENE AMSTERDAMMER  3

In dit 
nummer
In dit 
nummer

‘Lag er een 
aanvaller voor 
lijk in het gras, 
liep ik nog even 
over hem heen’
Rinus Israël, pagina 28

12  KINDERPARDON WERKT NIET
Gevluchte kinderen zijn de dupe van 
een overdaad aan regeltjes en haperend 
beleid
Irene van der Linde

16  AUSTRO-POPULISME
De groei van extreem-rechts in 
Oostenrijk heeft vooral te maken met 
typisch Oostenrijkse eigenaardigheden
Koen Vossen

20  EURO-POPULISME
Radicaal rechtse partijen laten zich 
nergens temmen
Tjitske Akkerman, Sarah de Lange & 
Matthijs Rooduijn

24  VOLTOOID LEVEN
Sommige gezonde ouderen hoeven niet 
zo nodig meer. ‘Mijn suggestie “uw geest 
is nog helder” wuift mevrouw weg’
Harmen van der Meulen

28  WAAR ZIJN DE LOMPERIKEN?
Door een beschavingsmissie van de 
overheid durven Nederlandse voetballers 
niet meer tot het gaatje te verdedigen
Henk-Jan Grotenhuis & Tim Duyff

Cover 
De bezielde natuur

32  DE NATUUR, DAT ZIJN WIJ 
De ecologische noodtoestand noopt  
tot een bescheidener mensbeeld: dieren 
zijn óók slim
Sanne Bloemink

36  Essay ANIMUS & SPIRITUS 
Een wetenschapper trekt te paard  
door Siberië om mens en natuur  
weer te verenigen
Arita Baaijens

40  KAPPEN MET KAPPEN
Duurzaam bosbeheer volgens 
boswachter Peter Wohlleben 
Frank Mulder

44  RUDI FUCHS RICHT IN
Met de tentoonstelling Opwinding toont 
de voormalig museumdirecteur dertig 
jaar passie voor ‘zijn’ kunst
Roos van der Lint

48  MELANCHOLIA
Muziektheaterproject toont de 
smartphone-generatie de schoonheid 
van het lijden
Christiaan Weijts

Kroniek van 
kunst & cultuur

50  Klassieke muziek Pumeza Matshikiza
Televisie Vergeet mij niet
Toneel Don Carlos
Jazz Warped Dreamer
Film Elle

Dichters & Denkers
54  GELUKKIG BESTAAN 
 ER WERELDVERBETERAARS 

Miriam Rasch
57  NU WILLEN NÓG MEER MENSEN 
 WETEN WIE ELENA FERRANTE IS

Thomas Heerma van Voss
58  MARIEKE RIJNEVELD MAG BEST 
 VAN RUPS EEN VLINDER WORDEN 

Piet Gerbrandy
59  VARUJAN VOSGANIAN FLUISTERT 
 OVER ARMENIË

Cyrille Offermans
60  DE STAD IN MET VALERIA LUISELLI

Klaske Havik

Columns
6  JOEP BERTRAMS 
7  H.J.A. HOFLAND
8  GORILLA
9  ANONE
 ECONOMIE

Dirk Bezemer 
61  NIÑA WEIJERS
64  KAMAGURKA
65  OPHEFFER

DICK TUINDER

Rubrieken
5  IN HET NIEUWS 
6  IN DE WERELD 
11  IN DEN HAAG 
62  CRYPTOGRAM 
63  POST

66  HET EINDE
Jane Fawcett (1921-2016), 
upper class-meisje dat codes kraakte
Xandra Schutte

Omslag – Olifant: Getty Images; 
Campagneposter van de SVP, 
Zwitserland, foto Walter Bieri / Keystone

Rudi Fuchs is deze week vrij



Adv_GroeneAdammer24_14-06-16_VPROGids.indd   1 31-05-16   11:16



Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Hoe kon Nederland verzeild 
raken in de grootste naoorlogse crisis, in een situatie van massa-
werkloosheid, leegstaande winkelcentra en bedrijventerreinen, van 
groeiende armoede en uitzichtloosheid? Het antwoord op die vraag 
is eenvoudiger dan ooit: kijk om je heen.

‘Als dit tempo aanhoudt’, voorspelde ing begin deze week, ‘komt 
het aantal verkochte, bestaande woningen dit jaar voor het eerst 
sinds 2007 boven de tweehonderdduizend uit.’ De bank is niet de 
enige die een terugkeer naar pre-crisistoestanden voorspelt. De 
Rabobank en de Nederlandse Vereniging van Makelaars brachten 
onlangs soortgelijke juichverhalen. Het aantal woningtransacties 
stijgt dan ook al elf kwartalen op rij. Ten opzichte van een jaar terug 
zijn huizen 5,5 procent meer waard.

Het record van augustus 2008 is nog niet bereikt, maar dat lijkt 
slechts een kwestie van tijd. Grote aanjager is de extreem lage rente. 
ABN Amro heeft zelfs het tarief voor tweejarige hypotheekleningen 
verlaagd naar 0,99 procent. Dat heeft alles te maken met de Europe-
se Centrale Bank. Met haar monetaire stimuleringsbeleid pompt zij 
ook de Nederlandse woningprijzen op.

De grote steden zetten de toon. Vooral in Amsterdam kun je sla-
pend rijk worden. Letterlijk, want met een jaarlijkse prijsstijging van 
bijna elf procent ‘verdient’ de gemiddelde huizenbezitter ruim dertig-
duizend euro, oftewel een bijna-modaal salaris. Zo ver is het in de 
rest van Nederland nog lang niet, maar inmiddels trekt de woning-
markt in alle regio’s aan. In haar kielzog groeit ook de rest van de 
economie. Makelaars en notarissen profiteren, natuurlijk, maar ook 
de bouwsector zit in de lift, net als klusbedrijven en woonwinkels. 
Nederland wordt rijker. Niet door hogere inkomens – huishoudens 
zijn er in de crisis zes procent op achteruit gegaan – maar op de pof. 
Het doet allemaal verdacht veel aan de jaren vóór de kredietcrisis 
denken. Zelfs de hypotheekschuld, 655 miljard in 2015, groeit weer. 

Voor wie daar nog over twijfelde: dat is geen 
reden tot blijdschap. Ten eerste verdiept het 
een van de grootste kloven in de Nederlandse 
samenleving: die tussen kopers en huurders. 
Waar huizen bezitters, dankzij de ecb-subsi-
die, automatisch rijker worden, zien huur-
ders hun woonlasten al jaren achtereen 
stijgen. De sprong van de have nots naar de 
haves wordt door de stijgende woningprijzen 
bovendien alleen maar groter en moeilijker. 
Daarbij is het profijt uit financiële zeepbel-
len zeer betrekkelijk, en dat is het volgende 
probleem. Op papier worden woningbezit-

ters rijker. Maar wat heb je daar concreet aan? Wie zijn overwaarde 
wil verzilveren zal toch moeten verhuizen – naar een nieuwe, dure 
woning. Zo zwemt Nederland in de fuik. Voor hetzelfde woongenot 
moeten we meer verdienen, en dus meer werken.

Onze economie blijft zo uiterst vatbaar voor een nieuwe crisis. 
Gek genoeg wordt een overheidsschuld boven de zestig procent 
van het bbp als een doodzonde beschouwd. Dat terwijl Nederland 
tal van mogelijkheden heeft om die schuld af te lossen: succesvolle 
bedrijven en fabrieken, een hoogopgeleide bevolking en een gestage 
stroom belastinginkomsten. Huizenkopers kunnen daarentegen ziek 
worden, werkloos, of in een scheiding verwikkeld raken. Toch mogen 
zij zich nog altijd vele malen dieper in de schulden steken dan de 
overheid, zonder dat een haan ernaar kraait. Integendeel: Nederland 
juicht, want er worden weer meer hypotheken afgesloten.

Over een paar jaar zullen we ons opnieuw afvragen: hoe heeft dit 
ooit kunnen gebeuren? Nou, zo dus. De geschiedenis herhaalt zich. 
Helaas is dit een historisch gegeven dat niemand meer wil horen.
KOEN HAEGENS  BEELD JOEP BERTRAMS

In het nieuws

Slapend rijk
Onze 
economie 
is uiterst 
vatbaar voor 
een nieuwe 
crisis
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In de Wereld

Sanders-aanhangers stappen 
naar de rechter

San Francisco – Volgende week 
is Californië als laatste aan de 
beurt voor de presidentiële voor-
verkiezingen. Bij de Democraten 
loopt de spanning op, want Bernie 

Sanders gaat in sommige peilingen gelijk op 

Militairen martelen in de favelas
Rio de Janeiro – ‘Heb je niet 
gehoord wat er gebeurd is?’ fluistert 
Angela. In de sloppenwijk bij mijn 
huis heerst een vreemde rust. Bar-
retjes gesloten, geen muziek. Het 

dochtertje van Angela maakt een gebaar met 
haar hand over haar keel. ‘Ze hebben Rafael ver-
moord.’ Wat? Onthoofd? Het kind knikt ja met 
een wijs gezichtje. ‘Door de bope’, zegt Angela. 

Angela vertelt hoe de speciale eenheid van de 
militaire politie (bope) gisteren een inval deed. 
Het rommelt al maanden in de wijk. Schiet-
partijen tussen de jongens van drugsbaas Rafael 
en de zogeheten Pacificatie Politie (upp), een 
soort gemilitariseerde wijkpolitie die in veer-
tig van de duizend favelas van Rio hun tenten 
hebben opgeslagen: de upp’s waren hét wonder-
middel voor rustige Olympische Spelen.

Bewapend als special forces in Afghanistan 
stappen ze door de steegjes. Zo ‘bemiddelen’ ze 
bij burenruzies en bepalen ze of er een potje voet-
bal of een kinder- of dansfeest mag plaatsvinden. 
Als militaire dictators regeren ze de sloppen wijk, 
op dezelfde manier waarop de drugsbaas en zijn 
‘soldaten’ dat voor hun komst deden. 

Al snel kwam ook de corruptie. In ruil voor een 
deel van de opbrengst knepen de upp- agenten 
een oogje dicht bij de detailhandel in marihu-
ana en cocaïne. Een tijd lang leek het te werken. 
De drugsbazen droegen niet meer opzichtig hun 
wapens, en ook de politie maakte minder doden. 
Maar het plan viel in duigen, omdat de agen-

ten steeds hogere percentages eisten. ‘Het was 
hierachter, waar mijn zus woont’, vertelt Angela. 
De mannen van de bope met hun doodshoofd- 
embleem bestormden haar huis en zetten de 
toegang naar het bos af. ‘Kop houden, of we 
maken jullie ook af ’, bedreigden ze toehollende 
familie leden. Angela zucht: ‘Dan weet je wel 
wat er in het bos gebeurt. In totaal drie jongens, 
waar onder Rafael.’ Ze maakt hetzelfde gebaar 
als haar dochtertje. ‘Maar eerst nog gemarteld.’ 
Hoe ze dat weet? ‘We vonden bebloede plastic 
zakken...’ Verstikking door een plastic zak over 
je hoofd is een beproefde martel methode van de 
militaire politie. 

Even later vertrekken bussen vol sloppenwijk-
bewoners naar het kerkhof om ‘hun’ jongens 
de laatste eer te bewijzen. Ze rijden door een 
haag agenten met doodshoofden op hun mouw. 
Vrijdag avond knetteren machinegeweren om 
me heen. De drugsbazen hebben de containers 
van de upp doorzeefd. En voor de deur staan 
twee bussen in brand.
MARJON VAN ROYEN

Labour vreest neoliberaal Brexit
Londen – Het was het meest 
onwaarschijnlijke duo uit de 
Engelse politieke geschiedenis: 
Tony Benn en Enoch Powell, die 
tijdens de referendumcampagne 

van 1975 gebroederlijk streden tegen het 
Britse lidmaatschap van de Europese Econo-
mische Gemeenschap. De socialist zag Brussel 
als een kapitalistisch complot; de conservatief 
beschouwde Brussel als een bedreiging van de 
Britse soevereiniteit. Beiden koesterden groot 
respect voor de parlementaire traditie van het 
Verenigd Koninkrijk. 

De politieke kinderen van Benn hebben 
diens euroscepsis overgenomen. Labour-leider 
Jeremy Corbyn, bijvoorbeeld, heeft als gewoon 
Kamerlid decennia lang consequent tegen Brus-
sel gestemd. Geschrokken van de manier waarop 
Griekenland is behandeld, riep de invloedrijke 
linkse denker Owen Jones op tot een Brexit. De 
bekende milieuactivist George Monbiot treurde 
dat ‘al het goede van de EU wegtrekt, en al het 
slechte in opkomst is’.

Maar een voor een zijn ze teruggekrabbeld. 
Als leider van het overwegend eurogezinde 
Labour – dat Brussel sinds de jaren tachtig ziet 
als een bondgenoot tegen de Conservatieven – 
zag Corbyn zich genoodzaakt om een ommekeer 
te maken. Met een evident gebrek aan enthousi-
asme voert hij nu campagne tegen iets waar hij 
in gelooft. Het podium delen met David Came-
ron gaat hem echter te ver en elke toespraak over 
de EU is een aanval op de Conservatieven. De 
jonge Jones, in de pers omschreven als ‘Corbyns 
koorknaap’, is eveneens toegetreden tot het blijf-
kamp, waar ook Tony Blair, Goldman Sachs en 
alle grote oliemaatschappijen toe behoren. Hij 
voert campagne met de Griekse Yanis Varou-
fakis, en wil binnen de EU werken aan een 
‘democratisch Europa van de arbeiders’. Ook 
Paul Mason, de linkse economie verslaggever 
van Channel 4, kreeg koudwatervrees. ‘Maar op 
een dag komt er een linkse Brexit’, beloofde hij 
in Prospect Magazine.

Binnen progressieve kringen heerst er 
simpel weg te veel afkeer van Boris Johnson, 
Michael Gove en andere Conservatieve boeg-
beelden van de Brexit-campagne. Mason uitte 
de vrees dat zij het Verenigd Koninkrijk buiten 
de EU willen omtoveren tot een neoliberaal 
paradijs. Groot was dan ook de verbazing dat 
tientallen brexiteers in het Lagerhuis een amen-
dement van Labour op de Troonrede steun-
den dat de nationale gezondheidszorg moest 
beschermen tegen het ondemocratisch getinte 
handelsverdrag ttip met de Verenigde Staten.

Opeens beseften de bennites wat hun poli-
tieke vader al lang wist: dat beide kampen meer 
met elkaar gemeen hebben dan ze denken.
PATRICK VAN IJZENDOORN
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met Hillary Clinton. In de omgeving van San 
Francisco hebben nu twee aanhangers van San-
ders een rechtszaak aangespannen vanwege 
onregelmatigheden in de procedure die voor 
Sanders ongunstig zouden uitpakken 

Het voorverkiezingsproces verschilt per 
staat en per partij. De Democraten in Califor-
nië (waar met 548 de meeste kiesmannen te 
halen zijn) hebben samen met twee kleinere 
partijen besloten de voorverkiezingen open te 
stellen voor niet alleen geregistreerde Demo-
craten, maar ook voor onafhankelijke kiezers. 
Die laatste groep, waaronder zich veel Sanders- 
aanhangers bevinden, is verkeerd voor-
gelicht over hun rechten, zegt Bill Simpich, de 
burgerrechten advocaat en Sanders-aanhanger 
uit Oakland die de rechtszaak begon.

Alle geregistreerde stemgerechtigden krij-
gen een stembiljet toegestuurd voor lokale/
regionale verkiezingen én voor de presidentiële 
voorverkiezingen. Die kunnen ze op 7 juni, de 
dag van de voorverkiezingen, inleveren bij een 
stembureau of uiterlijk één week daarvoor per 
post sturen naar het kiesbureau. 

Maar het stembiljet voor de presidentiële 
voorverkiezingen dat de onafhankelijke kie-
zers krijgen toegestuurd is leeg. Er staan geen 
presidents kandidaten op. Daarvoor moet je 
geregistreerd staan bij een van de partijen. 

Een van de sterkste eigenschappen 
van Donald Trump is zijn talent om 
zijn politieke tegenstanders voor 
volslagen verrassingen te zetten. 
Toen hij aan deze fase van zijn 
carrière begon, de opmars naar 
het presidentschap, werd hij door 
de gevestigde orde beschouwd als 
een geschifte miljardair, slachtoffer 
geworden van zijn rijkdom. Een 
vergissing. Niet hij maar zijn 
tegenstanders werden het slachtoffer 
en op het ogenblik is hij de enige 
serieuze Republikeinse kandidaat.

Het grootste tekort van al 
zijn tegenstanders is dat ze hem 
grenzeloos hebben onderschat. We 
moeten langzamerhand rekening gaan 
houden met een toekomst die aan het 
begin van deze campagne nog voor 
volstrekt onmogelijk werd gehouden: 
Trump de komende vier jaar de 
machtigste man ter wereld.

Wat zijn daarvan de oorzaken, hoe 
heeft het zo ver kunnen komen? We 
hebben een fase bereikt waarin deze 
vragen in de openbare mening steeds 

dringender worden gesteld. Het eerste 
antwoord is dat Barack Obama geen 
sterke staatsman is geweest. Hij heeft 
de geweldige fouten van zijn voorgan-
ger George W. Bush niet weten te com-
penseren. Na de Arabische lente is het 
Midden-Oosten een grotere chaos dan 
ooit tevoren. Syrië is binnen vijf jaar 
een totaal verwoest land geworden; 
Irak, waar de regering van Bush de 
democratisering van de regio had 
willen beginnen, is een failed state; en 
voor Libië, dat door de Amerikanen 
volgens de nieuwe strategie van lea-
ding from behind werd benaderd, geldt 
hetzelfde. De Navo, eens de grootste 
militaire macht ter wereld, is na de 
Koude Oorlog een aarzelend bond-
genootschap geworden. Het tijdvak 
waarin Amerika de leider van het Vrije 
Westen was, is voorgoed voorbij.

Hoe is het intussen met Obama’s 
binnenlandse politiek gegaan? Op 
het gebied van sociale voorzieningen 
heeft hij zijn best gedaan, maar al 
te vaak was het verzet sterker. In de 
acht jaar van zijn bewind is Amerika 
in een andere samenleving veranderd. 
Er is een onderklasse ontstaan, 
een groeiende massa met een lager 
inkomen tot werkloos, slachtoffer 
van de economische crisis en 
rechtsongelijkheid, en geen politieke 
partij die zich erop toelegde om de 

belangen van deze achtergeblevenen 
te verdedigen. Een permanent 
miskende massa van wat we hier de 
boze burgers noemen.

Onder die omstandigheden is 
Donald Trump verschenen. In vrijwel 
geen enkel opzicht lijkt hij op de 
gebruikelijke politicus. Bij voorkeur 
kiest hij voor een ongenuanceerd 
standpunt dat hij dan op een 
ongenuanceerde manier verdedigt 
waarbij hij een ongenuanceerd gezicht 
trekt. Afwezigheid van nuance in alle 
opzichten is zijn politieke waarmerk. 
Onder de omstandigheden die we 

nu nog normaal 
noemen is 
dat hoogst 
uitzonderlijk. Maar 
hoe langer hoe 
meer is het de 
vraag of we nog 
veel plezier van 
dit normale zullen 
hebben.

Wat we nog niet zo lang geleden 
als de normale, onkwetsbare 
samenleving beschouwden wordt 
van steeds meer kanten aangetast. 
Internet is er de oorzaak van dat we 
binnen een generatie aan een totaal 
nieuwe manier van communiceren 
hebben moeten wennen. Door 
de steeds bloediger wordende 

crisis in het Midden-Oosten is een 
zondvloed van vluchtelingen ontstaan 
waardoor de Europese samenleving 
wordt ontwricht zonder dat onze 
bestuurders daarop een afdoend 
antwoord weten.

De oude ideologieën hebben 
hun overtuigingskracht verloren. 
Het is geen wonder dat onder deze 
omstandigheden de zittende elite van 
de bestuurders het vertrouwen van de 
kiezer verliest.

En dan herrijst het oude spook. Op 
de voorpagina van The International 
New York Times (30 mei) wordt 
gemeld dat de opkomst van Trump 
de herleving van het fascisme doet 
vrezen. Hij is een late geestverwant 
van Hitler en Mussolini. In dergelijke 
gevallen wordt deze vergelijking 
onvermijdelijk.

In 1981 is het essay Anmerkungen 
zu Hitler van de Duitse historicus 
Sebastian Haffner verschenen, met 
daarin het hoofdstuk Leistungen, over 
hoe Hitler in de eerste jaren van zijn 
bewind een natie in diepe crisis het 
zelfvertrouwen teruggeeft. Dat zou 
straks de overeenkomst met Trump 
kunnen zijn. Maar steeds weer gaat 
het om de manier waarop dit gebeurt. 
Er is geen overeenkomst tussen Hitler 
en Trump behalve dat ze zich in hun 
bondgenoten vergissen.

H.J.A. Hofland
Trump als 
fascist?

Amerika 
heeft een 
permanent 
miskende 
massa 
van boze 
burgers
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Albanese jongeren  
keren armer huiswaarts

Tirana – Als het vliegtuig de kust-
lijn van Albanië nadert, beginnen 
marechaussees doorzichtige zakken 
met persoonlijke eigendommen uit 
te delen. ‘Ze krijgen de spullen nu al 

terug, omdat de reis rustig is verlopen’, legt een 
politieman uit. ‘Er zitten ook vijf tientjes in voor 
de reis naar huis.’

Dertig Albanezen die in het vliegtuig zitten 
worden uitgezet naar hun moederland; het zijn 
opgepakte verstekelingen en uitgeprocedeerde 
asielzoekers. Sinds begin dit jaar vroegen 836 
Albanezen in Nederland asiel aan, daarmee 
overstegen ze het aantal Syriërs. De kansen op 
een legaal verblijf in ons land zijn echter nihil, 
want Albanië wordt gezien als een veilig land.

‘Ik werkte in een kleine bar niet ver van 
Tirana’, verwoordt Edisan (21) zijn vlucht-
motief. ‘Maar ik was het zat, daarom probeerde 
ik tijdens mijn vakantie via Nederland illegaal 
naar Engeland te gaan.’ Hij moet zijn familie 
financieel ondersteunen, omdat zijn ouders 
allebei werkloos zijn, vertelt hij. ‘In Albanië is 
er geen goed betaald werk. Ik moest wel weg.’ 

Gelukkig heeft hij geen geld betaald aan een 
smokkelbende, verzucht Edisan. ‘Een vriend van 
mij heeft dat wel gedaan en moest daarvoor geld 
lenen bij kennissen en de bank. Ook hij is de EU 

China droomt  
van het WK voetbal

Peking – China blinkt uit in vele 
sporten, maar op het voetbalveld is 
het een kruk. Een doorn in het oog 
van president-partijleider Xi Jin-
ping, een groot voetbalfan. In zijn 

Chinese Droom wordt China ook als voetbal-
land een wereldmacht.

Als rasindividualisten zijn de Chinezen uit-
stekende pingelaars, maar als het gaat om 
samenspel bakken ze er weinig van. Kijk naar het 
verkeer, luister naar symfonieorkesten, ga naar 
een voetbalwedstrijd. Op de Fifa-ranglijst staat 
het volkrijkste land ter wereld op een bescha-
mende plaats 81. De enige keer dat de Volks-
republiek zich geplaatst heeft voor een WK, in 
2002, lag ze er al in de eerste ronde uit, zonder 
enig punt te hebben gescoord. Doordringen tot 
het toernooi van 2018 zou een godswonder zijn.

Desondanks zijn de Chinezen grote voetbal-
liefhebbers. Bovendien zijn het geboren gok-
kers. En ze wonen in een land waar corruptie 
de regel is. Die combinatie is het voetbal bijna 
fataal geworden. Totdat Xi Jinping de macht 
overnam en de bezem door het voetbal ging. 
Weinig wedstrijden bleken geen door gestoken 
kaart. Scheidsrechters en clubbestuurders 
werden massaal ontslagen of gearresteerd, het 
bestuur van de nationale voetbalbond incluis.

De eerste reactie van de clubs was klassiek: koop 
talenten op de internationale markt en het suc-
ces komt vanzelf. Voor het lopende seizoen heb-
ben de topdivisieclubs voor zo’n driehonderd 
miljoen dollar buitenlandse aankopen gedaan. 
Mooie doelpunten zijn het resultaat, maar het 
geïmporteerde talent straalt niet af op de Chi-
nese medespelers en het nationale elftal wordt 
er niet beter door. Zo kan China dus nooit een 
voetbalwereldmacht worden.

Voor de verwezenlijking van die politieke 
prioriteit hebben de hoogste autoriteiten een 
ambitieus ontwikkelingsplan opgesteld. Over 
vier jaar moet China vijftig miljoen voetballers 
tellen. Ruim dertig miljoen scholieren moeten 
deel nemen aan jeugdprogramma’s. Training 
van tienduizend coaches, ruimschootse ver-
dubbeling van het aantal voetbalacademies tot 
twintigduizend, aanleg of verbetering van vijftig-
duizend voetbalvelden, het kan niet op. Midden 
deze eeuw, dus rond de honderdste verjaardag 
van de stichting van de Volksrepubliek, moet 
China de wereldvoetbaltop hebben bereikt. 

Voetbal is in het partijjargon van het 
ontwikkelings plan ‘een belangrijk vehikel van 
de nationale geest’. Het heeft ‘een gewichtige 
educatieve functie, waarbij de verbreiding van 
de socialistische kernwaarden grote baat vindt’. 
Aan de ouders is niet gevraagd of ze bereid 
zijn aan dit patriottische project mee te wer-
ken, want ook zij worden geacht Xi’s Chinese 
Droom te dromen.
JAN VAN DER PUTTEN

‘Dat gebeurt zodat gekken als radio-host Rush 
Lim baugh niet hun volgers kunnen oproepen 
zomaar in elke voorverkiezing te stemmen’, 
zegt Simpich. ‘Onafhankelijke kiezers moeten 
daarom een extra stap zetten: zij moeten een 
Democratisch stembiljet aanvragen als ze voor 
Sanders of Clinton willen stemmen.’

En daar ging het mis. De deadline voor de 
aanvraag van een partij-specifiek stembiljet is 
in verschillende deelstaten in Californië ver-
keerd gecommuniceerd. In één deelstaat werd 
gezegd dat zo’n stembiljet al voor 18 maart 
aangevraagd had moeten worden, terwijl de 
werkelijke deadline 23 mei was. Onafhanke-
lijken kunnen op 7 juni bij het stembureau nog 
altijd zo’n partij-specifiek stembiljet aan vragen 
en stemmen, maar dan moeten ze wel weten 
dat dat hun recht is. ‘Daarom vragen wij via de 
rechtbank om een uniforme mediacampagne 
door heel Californië’, zegt Simpich. ‘Bovendien 
willen we dat de medewerkers van stembureaus 
in alle 58 deelstaten dezelfde training krijgen om 
de regels juist uit te leggen aan kiezers.’

Op online fora beschuldigen Sanders- 
aanhangers het Clinton-kamp van kiezers-
fraude. Dat doet Simpich niet, maar helemaal 
zuiver vindt hij de situatie niet. ‘Ons decentrale 
kiesstelsel helpt zij die macht hebben en schaadt 
in dit geval Bernie.’
EVA SCHRAM
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uitgezet en hij zit nu bovendien in de schulden.’ 
Zijn emigratieplannen kunnen voorlopig de ijs-
kast in. Als straf mag hij twee jaar de Europese 
Unie niet in. ‘Maar als ik over twee jaar geld heb, 
probeer ik het vast opnieuw.’

Pask (22) werd gepakt in een haven dicht bij 
Manchester. ‘Ik had meer dan twintig uur in een 
koelvrachtwagen gezeten. Het was koud en er 
was ook nog eens een tekort aan zuurstof.’ Zijn 
reis was wel georganiseerd door een smokkel-
bende, maar hij wil niet vertellen wat hij betaald 
heeft. ‘De prijzen zijn de laatste maanden 
omhoog geschoten. Sommige mensen betalen 
wel 7500 pond voor hun tocht.’

In Albanië is ruim dertig procent van de 
jongeren werkloos. Ook hoogopgeleiden als 
Pask maken weinig kans op een baan. ‘Ik stu-
deer psychologie in Tirana en als ik klaar ben 
zit niemand op mij te wachten. Nu ik twee jaar 
niet de Europese Unie in mag, moet ik nood-
gedwongen in Albanië blijven. Hopelijk vind ik 
een baan, maar misschien ga ik nu toch maar 
mijn studie afmaken. Ik heb geen andere keus.’ 
VINCENT TRIEST

‘Bûter, brea en griene tsiis , 
wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte 
Fries.’ Wie dit zegt is een Fries, of 
heeft heel lang geoefend. Er was een 
tijd dat het woord ‘neoliberaal’ net 
zo’n functie vervulde – niet vanwege 
de tongbrekende kwaliteiten, maar 
omdat het direct iemands politieke 
voorkeur onthulde. Alleen al het 
gebruik van het woord was genoeg 
om jezelf foutloos te classificeren als 
links.

Een feilloos schibbolet, want 
in mijn beroepsgroep leken andere 
dan linkse economen het begrip te 
schuwen als de pest. Wa’t dat net 
sizze kin is gjin oprjochte linkse, 
wil ik maar zeggen. Tegelijkertijd 
fungeert ‘neoliberaal’ ook als excuus 
voor gebrek aan denkkracht. Wie in 
linkse kringen beleid als neoliberaal 
kwalificeert hoeft verder niet met 
argumenten te komen. Een woord 
met een krachtige retorische lading, 
altijd handig in de preek voor eigen 
parochie.

Dat is voorbij. Vorige week kwam 
het IMF met een artikel getiteld 
Neoliberalism: Oversold? Alsof de 
bio-industrie de voor- en nadelen van 
plofkippen bespreekt – terwijl er één 

ding is dat de bio-industrie nooit zal 
doen, en dat is het woord ‘plofkip’ in 
de mond nemen. De term gebruiken 
is toegeven dat het bestaat. Het IMF 
doet dat nu wel. In de twee decennia 
dat ik het IMF volg kan ik me niet één 
gelegenheid herinneren waarin dat 
gebeurd is. De term ‘neoliberalisme’ 
zal daarmee zijn pejoratieve lading 
verliezen. Wie het woord post-
mei 2016 gebruikt, zit voortaan in 
hetzelfde discours als het IMF. Niet 
echt een plek waar oud-links zich 
senang voelt.

Ik vind het een meesterlijke 
zet. Je moet nooit meegaan in het 
discours van je tegenstander, zou 
je denken, dan ben je verloren. 
Het IMF draait dat om. Door 
onbekommerd de voors en tegens van 
neoliberalisme te bespreken, neemt 
het fonds er afstand van. Terwijl die 
vereenzelviging van neoliberalisme en 
IMF juist het hart van het oud-linkse 
wereldbeeld is.

Want ooit, in de dagen van de 
‘Washington Consensus’ – ook al zo’n 
retorisch hoogstandje, bedacht in 
1989 –, gold het IMF als vaandeldrager 
van het neoliberalisme. Het was 
de tijd van de shocktherapie en 
kleptocratische privatiseringen 
in Oost-Europa, aangemoedigd 
door het IMF. Van de ongebreidelde 
financiële globalisering die het IMF 
hartstochtelijk voorstond, en de 
Azië-crisis die er in 1997 op volgde. Die 
was de aanleiding voor Joseph Stiglitz 

om in een verbitterde strijd met het 
IMF het ongelijk van neoliberaal beleid 
aan te tonen. Het IMF gaf geen krimp 
en Stiglitz werd in 2000 gewipt als 
hoofdeconoom van de Wereldbank. 
Het ging hard tegen hard. De 
structurele aanpassingprogramma’s 
van het fonds bezorgden Afrika niet 
het gehoopte herstel: wat volgde 
waren de ‘twee verloren decennia’ van 
de jaren tachtig en negentig.

En wat zeggen Jonathan Ostry 
(IMF-onderdirecteur), Prakash 
Loungani (IMF-divisiehoofd) en 
Davide Furceri (IMF-econoom) nu over 

vrije kapitaal-
stromen en het 
terugdringen 
van overheids-
uitgaven, twee 
kernwaarden van 
die programma’s 
en van neoliberaal 
gedachtegoed? 
‘De voordelen 

wat betreft economische groei zijn 
tamelijk moeilijk vast te stellen (...) 
er zijn aspecten van de neoliberale 
agenda die niet hebben gebracht wat 
we ervan verwachtten.’

Voor wie de jaren tachtig en wat 
volgde ter linkerzijde heeft meege-
maakt is dit niets minder dan een got-
spe. Nogmaals: alsof de bio- industrie 
verklaart dat het niet altijd even dui-
delijk is dat haar werkwijze helemaal 
in dienst van het dieren welzijn heeft 
gestaan. De milde erkenning van de 

IMF-economen dat het wellicht beter 
had gekund: moeilijk te verkroppen 
voor de geharde critici. Dat zeggen zij 
verdorie al dertig jaar! Ostry cum suis 
besluiten met de zoetsappige conclu-
sie dat ‘beleidsmakers, en instituten 
als het IMF die ze adviseren, niet moe-
ten worden geleid door geloof maar 
door bewijs van wat werkt’. Tjonge. 
Tussendoor wordt dus even net niet 
gezegd dat het fonds misschien wel 
een geloof aanhing. Het is om je hoed 
bij op te eten.

Maar komaan. Waarom 
zwartgallig nakaarten? Wie het 
IMF nu nog bevecht is niet met zijn 
tijd meegegaan. Het is niet langer 
Angelsaksisch privatiserings- en 
bezuinigingsgeweld dat het sociale 
model van het Rijnland naar de 
knoppen wil helpen. We doen het nu 
gewoon zelf. En als er iets of iemand is 
die dat nog kan tegenhouden, dan is 
dat het IMF. Het fonds van Christine 
Lagarde staat lijnrecht tegenover het 
Europa van Jeroen Dijsselbloem, dat 
een van de eigen lidstaten met een 
molensteen van schuld om de nek de 
Egeïsche Zee in probeert te schuiven. 
Alleen het IMF staat nog in de weg. Het 
dringt aan op schuldkwijtschelding 
voor Griekenland, de Europese 
Commissie en Europese Centrale Bank 
zijn mordicus tegen. 

Het is misschien even wennen, 
maar mijn advies: vergeet oude 
sentimenten, steun de lijn van het IMF, 
niet die van Europa.

Wie het 
IMF nu nog 
bevecht is 
niet met 
zijn tijd 
meegegaan

Economie
Dirk Bezemer
Neoliberaal
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Door de zure appel heen bijten. Vaak is het 
beter, letterlijk zowel als figuurlijk. Niet voor 
niks is het een spreekwoord geworden. De vvd 
lijkt dat echter vergeten. De prijs die de partij 
daarvoor moet betalen is hoog, want nu wordt 
het mes door de oppositie met graagte telkens 
weer in de wond gestoken die Teevendeal heet.

Maar liefst drie onderzoeken zijn er inmid-
dels nodig geweest om de gang van zaken 
rondom het bewuste bonnetje aan crimineel 
Cees H. stap voor stap helderder op het netvlies 
van de leden van de Tweede Kamer te krijgen. 
Dat was de eerste keer mogelijk meteen goed 
gegaan als dat onderzoek, al weer twee jaar gele-
den in gang gezet, onder leiding had gestaan 
van een lid van de Algemene Rekenkamer en 
niet van iemand uit het netwerk van toen malig 
vvd-minister Ivo Opstelten. Met gretigheid 
doken de oppositiefracties na het verschijnen 
van het derde onderzoek dan ook op de moge-
lijke rol van minister-president Mark Rutte 
(vvd) bij het weghouden van Kees Vendrik, lid 
van de Rekenkamer, bij dat eerste onderzoek.

De vvd mag het graag hebben over keihard 
aanpakken. Dat wil zeggen, als het om de cri-
minaliteit gaat. Bij de kabinetsformatie van 
2010 werd het ministerie 
van Justitie dan ook op 
aandringen van de libe-
ralen omgedoopt tot het 
ministerie van Veiligheid 
en Justitie. Het kreeg de 
ministeriële verantwoordelijkheid voor de poli-
tie erbij en sindsdien is zowel minister als staats-
secretaris van vvd-huize.

De liberale bewindspersonen hebben er 
een ministerie van gemaakt dat binnen korte 
tijd drie keer een onvoldoende kreeg. Vorige 
week oordeelde de derde onderzoekscommis-
sie naar de Teevendeal dat het ministerie evi-
dent lijdt aan verkokering en een gebrek aan 
regie en  politieke sensitiviteit. Dodelijk was de 
 opmerking dat er geen sprake was van een doof-
pot, omdat om het bonnetje bewust kwijt te kun-
nen spelen tenminste nog  organisatorisch ver-
mogen en bestuurskracht nodig waren geweest. 
Die waren er dus niet. Een week eerder had de 
Algemene Reken kamer al forse kritiek gehad. 
Ook de Reken kamer wees naar de verkokering 
op het ministe rie, waardoor ambtenaren langs 
elkaar heen werken en de uitvoering van de vele 
taken waarmee het departement is belast in het 
gedrang komen. Alleen meer geld zou volgens 
de Rekenkamer overigens niet de oplossing zijn, 
het ministerie moet prioriteiten stellen.

In diezelfde week kwam er eveneens een 
intern onderzoek over de politie naar buiten. De 
opsporing van criminelen zou belabberd zijn. 
Ook daar zal de vvd niet blij mee zijn geweest. 
Volgens de onderzoekers heeft het keihard aan-
pakken waar de liberale bewindspersonen het 
zo graag over hebben tot gevolg dat een gebrek 
aan capaciteit bij de politie niet wordt onder-
kend. Dat zou immers inhouden dat moet wor-
den toegegeven dat de politie niet alles keihard 

kán aanpakken. Ook hier was de boodschap: 
keuzes maken. Bij uitstek een taak van de poli-
tiek verantwoordelijke bewindspersonen, onder 
uitvoering van hun hoogste ambtenaar.

Een cruciale rol in het gebrek aan regie op 
het ministerie speelde die inmiddels vertrokken 
hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Pieter 
Cloo. Hij kwam van buiten het ministerie toen 
hij door Opstelten werd benoemd. Ook hier 
dringt zich het idee op dat het een voordracht 
van een ‘vriendje’ was, net als bij de benoeming 
van de voorzitter van de eerste commissie die 
onderzoek deed naar de Teevendeal.

Maar de oorzaak van alle problemen bij het 
ministerie is complexer dan alleen vriendjes-
politiek. Was het maar zo makkelijk. De als 
rauwdouwer bekend staande Cloo werd niet 
met open armen ontvangen door de ambtelijke 
top van het naar binnen gekeerde ministerie. 
Dat is lastig werken. Uiteraard blijft staan dat 
de secretaris-generaal vervolgens niet in staat is 
gebleken toch gezag op te bouwen. Ook blijft het 
vreemd dat Cloo zich niet blijkt te herinneren 
dat een hoge ambtenaar hem al in 2014 mee-
deelde dat het bonnetje wel degelijk gevonden 
kon worden. Commissievoorzitter Oosting zei 

het vorige week netjes, 
maar het kwam erop neer 
dat hij dat geheugenver-
lies van Cloo niet gelooft.

Ook de grootte van 
het ministerie kan een rol 

spelen bij alle problemen. De Tweede Kamer 
praat inmiddels met graagte over het weer ver-
kleinen van het departement. Politie moet terug 
naar Binnenlandse Zaken, zeggen oppositie-
partijen. Op het ministerie van Veiligheid en 
Justitie wordt echter nog steeds met tevreden-
heid gesproken over het samenbrengen van de 
hele keten van politie, OM en strafoplegging 
binnen één departement. De vvd-fractie ziet 
dan ook liever dat asiel en migratie worden weg-
gehaald bij ‘hun’ ministerie.

Maar ook de grootte van het ministerie is 
zeer waarschijnlijk niet de enige oorzaak. De 
interne problemen bij de politie verdwijnen niet 
als sneeuw voor de zon als er een andere organi-
satiestructuur wordt bedacht. En het bonnetje 
was dus wel degelijk vindbaar op dat heel grote 
ministerie. Daarom mag ook een constatering 
uit het rapport over de politie niet ontbreken 
in het politieke debat over de problemen op 
het departement. Dat is de klacht over het vele 
spinnen en framen. De titel van het rapport is 
niet voor niks Handelen naar waarheid.  Het 
mooi weer spelen verhult niet alleen dat er fou-
ten worden gemaakt, het ontmoedigt ook het 
interne debat tussen ambtenaren.

Bewindspersonen die de slogan ‘keihard aan-
pakken’ vooraan in de mond ligt, dragen daar 
heel direct aan bij. Ze verdoezelen daarmee de 
werkelijkheid. Een politieke zonde, lijkt mij. Dat 
spinnen en framen door bewindspersonen moet 
daarom keihard worden aangepakt. Door hen-
zelf. Dát kan toch niet zo moeilijk zijn.

Keihard
In Den Haag

Het mooi weer spelen 
verhult dat er fouten  

worden gemaakt

De oorzaak van alle 
problemen bij het 
ministerie van Veiligheid 
en Justitie, in handen van 
de VVD, is complexer dan 
alleen vriendjespolitiek.
 
door Aukje van Roessel
beeld Joep Bertrams
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De uitvoering van het kinderpardon hapert hevig

Geworteld en 
ontworteld
De kinderpardonregeling werkt niet. De nieuwe 
Kinderombudsvrouw heeft fundamentele kritiek. 
De PvdA-achterban mort en eist ‘meer lef’ van de 
fractie. Mét de PvdA is er een Kamermeerderheid voor 
versoepeling. door Irene van der Linde

DE INMIDDELS ACHTTIENJARIGE Mariam 
Korashvili uit de stad Groningen woont zeven 
jaar in Nederland. Ze heeft een beroep gedaan 
op de definitieve Regeling voor langdurig ver-
blijvende kinderen – in de volksmond: het 
kinderpardon. Maar Mariam Korashvili werd 
afgewezen omdat haar familie zich volgens de 
Immigratie- en Naturalisatie Dienst (ind) op 
een bepaald moment niet heeft gemeld. Hier-
door ontbreekt een vinkje in haar dossier. Door 
deze formele fout komt Mariam volgens de ind 
niet in aanmerking voor het kinderpardon en 
dreigt ze uitgezet te worden naar Georgië. Haar 
zaak is al zes keer voor de rechter geweest en zes 
keer door de rechter in haar voordeel beslist. 
Maar de ind legt zich er nog steeds niet bij neer 
en gaat in hoger beroep.

‘Hoe vaak moet een kind gelijk krijgen?’ 
zegt Esther van Dijken, pvda-lid uit het Gro-
ningse Baflo. Van Dijken heeft zich ontpopt als 
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de nieuwe vreemdelingenluis in de pvda-pels. 
De situatie van Mariam illustreert volgens haar 
duidelijk dat er allerlei formele regeltjes wor-
den bedacht die voorbijgaan aan het uitgangs-
punt van de kinderpardonregeling. Uit onvrede 
met deze praktijk diende ze op het landelijke 
pvda-partijcongres van 13 februari dit jaar een 
motie in, namens de pvda-afdeling Winsum, die 
de Tweede-Kamerfractie oproept het kinder-
pardon spoedig hoog op de politieke agenda te 
zetten en de regels te verruimen. Het congres 

nam met een overweldigende meerderheid – 
tweeduizend stemmen voor, vier tegen – de 
motie aan. Maar de pvda-fractie luistert niet, 
zegt Van Dijken.

Het kinderpardon is daarmee terug op het 
politieke toneel. Bij het sluiten van het regeer-
akkoord ‘Bruggen slaan’ in oktober 2012 werd 
opgenomen dat langdurig in Nederland ver-
blijvende kinderen – onder voorwaarden – in 
aanmerking kunnen komen voor een verblijfs-
vergunning. pvda-partijleider Diederik Samsom 
twitterde op 21 december 2012 triomfantelijk: 
‘Op laatste ministerraad voor Kerst is besloten 
tot het kinderpardon. Ontroerend moment, na 
al die jaren. #trots.’ De definitieve kinderpardon-
regeling was een van de grote trofeeën die de 
pvda uit de onderhandelingen met de vvd had 
gesleept. Voor Samsom stond dit symbool voor 
een humaan asielbeleid van het kabinet. Het is 
de vraag hoe #trots Samsom nog kan zijn op zijn 
paradepaardje.

HET VENIJN VAN DE AFSPRAAK rond het 
kinder pardon zit ’m in de voorwaarden die 
waren opgesteld om in aanmerking te kunnen 
komen. De woordvoerders van de Christen-
Unie (fractievoorzitter Arie Slob had samen met 
Hans Spekman het kinderpardon op de agenda 
gezet), GroenLinks, d66 en de SP zeggen welis-
waar erg ‘blij’ te zijn met de Regeling langdurig 
verblijvende kinderen, maar ze plaatsen tijdens 
de behandeling op 12 maart 2013 in de Tweede 
Kamer al direct serieuze kanttekeningen. Bij-
voorbeeld bij het criterium dat alleen kinderen 
in aanmerking komen die al die vijf jaar onder 
toezicht van de rijksoverheid hebben gestaan, 
een gemeentelijke overheid telt dus niet mee, en 
dat de ouders moeten hebben meegewerkt aan 
terugkeer. Ze wijzen op de afhankelijkheid van 
de inschatting van de Dienst Terugkeer en Ver-
trek (dt&v) als het hierover gaat. Op alle punten 
dienen de vier partijen moties in.

De pvda zegt, ook later in een persbericht, dat 
ze ervan uitgaat dat de ind en de staats secretaris 
coulant zullen zijn in het beoordelen van de aan-
vragen en dat kinderen niet langer dan nodig 
in onzekerheid zullen worden gehouden, dat 
de ‘regels met souplesse worden toegepast’. De 
pvda-woordvoerder asielzaken van dat moment, 
Jeroen Recourt, benadrukt vooral hoe blij de 
fractie is met de kinderpardonregeling, die er 
dankzij de pvda is gekomen. ‘Kinderen eindelijk 
een toekomst geven is een van de mooie dingen 
die je als Kamerlid zomaar voor elkaar kunt krij-
gen.’ Hij zegt vertrouwen te hebben in de staats-
secretaris: ‘Wij kunnen eindeloos met een loep 
naar criteria kijken, maar de welwillende blik 
van de ind kan voor veel kinderen net het ver-
schil maken.’

Binnen de pvda is er ook kritiek. Veel leden 
vinden de prijs die de pvda betaalt voor het krij-
gen van het kinderpardon een schande. De vvd 
eist in ruil voor het kinderpardon het strafbaar 
stellen van illegaliteit – iets waar de pvda altijd 
fel tegen is geweest. Het was, zoals de toen malige 
vvd-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

Fred Teeven, later zei, voor de vvd het ‘zoet’ na 
het ‘zuur’ van het kinderpardon. Samsom stemt 
in. Maar op het pvda-partijcongres van 27 april 
2013 komt onder aanvoering van de voormalige 
Iraanse asielzoeker Sander Terphuis een groot 
deel van de leden, onder wie Job Cohen, Jan 
Pronk en Jeltje van Nieuwenhoven, in opstand 
en steunt de oproep om dit punt uit het regeer-
akkoord te halen. Samsom trotseert in eerste 
instantie de revolte. Maar het onderwerp blijft 
dooretteren, zo is het voor de ChristenUnie een 
breekpunt om de coalitie te steunen en Kamer-
lid Myrthe Hilkens stapt om deze reden op. 
Als de PvdA dan ook nog de gemeenteraads-
verkiezingen van 19 maart van 2014 dramatisch 
verliest, geeft Samsom toe.

OP WOENSDAG 26 MAART 2014, als de coalitie-
top bijeen is op het ministerie van Sociale Zaken 
van Lodewijk Asscher, zegt Diederik Samsom 
tegen Mark Rutte en Halbe Zijlstra dat ze willen 
praten over de strafbaarstelling van illegaliteit. 
De vvd is akkoord, maar vraagt vijf miljard euro 
lastenverlichting voor de midden- en hoge inko-
mens.

De regels voor het kinderpardon worden 
echter, zo blijkt steeds duidelijker, geenszins 
‘met souplesse’ toegepast door de ind. De kri-
tiek uit het veld begint toe te nemen. Al in 2014 
noemt de Kinderombudsman Marc Dullaert de 
criteria en de uitvoering van de kinderpardon-
regeling ‘idioot’ en bovendien niet in lijn met het 
VN-Kinderrechtenverdrag. Samen met de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten (vng) en 
157 burgemeesters pleit hij voor verruiming van 
de regeling.

Ook de ledenraad van de pvda die op 1 mei 
2014 in Zwolle bijeen is, stemt met grote meer-
derheid in met een motie die oproept tot verrui-
ming en om kinderen die nu onder het gemeen-
telijk toezicht staan ook onder het pardon te 
laten vallen – zo’n driehonderd kinderen blijken 
erbuiten te vallen omdat ze even buiten het toe-
zicht van het rijk zijn geweest. Volgens een pei-
ling van Maurice de Hond verliest de pvda twee 
zetels vanwege de strenge regels rondom het 
kinderpardon. ‘56 procent van de pvda-kiezers 
vindt dat de pvda uit het kabinet moet stappen 
als de vvd niet instemt met verruiming’, aldus de 
peiling van De Hond.

De regels worden niet verruimd, noch wordt 
er soepeler mee omgegaan. Het gevolg is dat 
het in de praktijk erg ingewikkeld is om in 
aan merking te komen voor het kinderpardon. 
Van de in totaal 1360 asielkinderen die tot nu 
toe aanspraak maakten op de regeling hebben 
ondertussen slechts honderd een verblijfs-
vergunning gekregen, volgens de laatste cij-
fers van de ind. Dat betekent dat 92 procent 
van de kinderen wordt afgewezen hoewel zij 
al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven 
nadat zij een verblijfsvergunning hebben aan-
gevraagd. Vrijwel alle asielkinderen die de afge-
lopen drie jaar een aanvraag deden liepen aan 
tegen de gestelde voorwaarden. De definitieve 
kinderpardon regeling bestaat door de strikt 

Het is de vraag hoe #trots 
PvdA’er Samsom nog kan zijn 
op zijn paradepaardje

Katwijk, 
22 mei. 
Een aantal 
kinderen huilt 
bij de één 
minuut stilte 
die gehouden 
wordt voor 
de uitgezette 
kinderen 
tijdens de 
demonstratie 
‘Geen kind 
aan de kant’
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‘De redenen waarom  
kinderen nu worden 
afgewezen hebben niets te 
maken met de kinderen zelf’

gehanteerde voorwaarden feitelijk niet. Het ver-
deelt weer de pvda-gelederen. ‘Na veel wikken 
en wegen willen wij graag dat het kinderpardon 
weer aan de kaak gesteld wordt’, zo begint de 
begeleidende brief bij de motie van Esther van 
Dijken en Anja van Duren op 13 februari 2016.

Van Dijken staat met haar kritiek op de 
uitvoering van het kinderpardon niet alleen. 
Naast de kinderrechtenorganisaties Defence for 
Children en Unicef die al jaren benadrukken 
dat de kinderpardonregeling oneerlijk, onrecht-
vaardig en willekeurig is, heeft ook de net aan-
getreden Kinderombudsvrouw Margrite Kalver-
boer er geen goed woord voor over. Althans, zo 
benadrukt ze, in de kern vindt ze het een mooie 
regeling, bedoeld voor kinderen die langer dan 
vijf jaar in Nederland wonen en hier intussen 
zijn ‘geworteld’, maar de uitvoering ervan strookt 
volgens haar niet met de intentie.

Kalverboer zit in dit dossier met een dub-
bele pet op, want op basis van haar onderzoek 
als bijzonder hoogleraar orthopedagogiek en 
vreemdelingen recht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen is destijds de pardonregeling tot 
stand gekomen met het vijfjarige verblijf in 
Nederland als uitgangspunt van ‘worteling’. ‘Als 
je deze gewortelde kinderen terugstuurt, zo is uit 
mijn eigen onderzoek gebleken, is de kans groot 
dat ze schade oplopen in een land waarvan ze 
de taal en de cultuur niet kennen’, zegt Kalver-
boer. ‘Maar als 92 procent wordt afgewezen en 
het daarbij om kinderen gaat die wel inhoude-
lijk aan de voorwaarde van vijf jaar voldoen, dan 
vind ik als wetenschapper en ook als Kinder-
ombudsvrouw dat de regeling veel te strikt 
wordt toegepast.’

Ze heeft fundamentele kritiek op de overheid 
als het gaat om de manier waarop de aanvragen 
voor het kinderpardon worden beoordeeld. ‘Bij 
ieder kind dat een beroep doet op de regeling 
zou een onderzoek moeten plaatsvinden naar 
het belang van het kind’, zegt de Ombudsvrouw. 
‘In de besluiten die nu worden genomen wordt 
het kind überhaupt niet gehoord en de redenen 
waarom de kinderen nu worden afgewezen heb-
ben niets te maken met de kinderen zelf. Er is 
geen aandacht voor het kind geweest, terwijl het 
daar juist om gaat.’

HET CENTRAAL STELLEN van het kind zal haar 
mantra worden de komende jaren – ze zegt 
het maar vast. Haar uitgangspunt hierbij is het 
General Comment nummer 14 van het VN- 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat 
op 29 mei 2013 is gepubliceerd: ‘het belang 
van het kind’ moet een eerste overweging zijn 
bij alle besluiten ‘die dit belang kunnen raken’. 
Het Kinderrechten comité van de Verenigde 
Naties tikte tijdens de vijfjaarlijkse conventie 
in juni 2015 Nederland al op de vingers, omdat 
dit uitgangs punt nog niet in het vreemdelingen-
recht is geïmplementeerd. ‘En dat moet wel’, 
vervolgt Kalverboer. Het Kinderrechtencomité 
heeft een blauwdruk opgesteld waarmee het 
belang van het kind kan worden vastgesteld, 
beoordeeld en gewogen. ‘Dat geldt voor de hele 

wereld, dus ook voor Nederland. Het is een heel 
doorwrocht, sterk instrument.’

In lijn met dit uitgangspunt vindt Kalver-
boer dat de regering het onderzoek naar asiel-
kinderen moet laten doen door de Raad voor de 
Kinder bescherming. De Raad kan met een team 
van gedrags wetenschappers, psychologen en 
pedagogen een deskundig advies over de kwets-
baarheid van een gevlucht kind voorbereiden, 
en ook, mocht er een negatief besluit komen, 
een vertrekplan maken, zodat het kind zo goed 
mogelijk kan terugkeren. ‘De staatssecretaris 
zou zich door de Raad moeten laten informeren, 
hijzelf is op dit vlak niet deskundig.’

Dit is een radicaal andere benadering dan de 
Nederlandse overheid nu heeft als het gaat om 
asielkinderen. ‘Waarom zou je als een kind een 
delict pleegt wel onderzoek doen naar het belang 
van het kind en niet bij een kind dat wordt 
bedreigd met uitzetting?’ vervolgt de Ombuds-
vrouw. ‘Er wordt gedaan alsof deze kinderen 
andere rechten hebben.’ Het Kinderrechten-
verdrag geldt echter voor, zo benadrukt ze, alle 
kinderen. Kinderen hebben recht op gelijke 

behandeling, en het recht om gehoord te wor-
den. Haar dringende advies aan de regering 
is om de richtlijn van het VN-Kinderrechten-
comité te implementeren en toe te passen, en 
het belang van kinderen te onderzoeken in 
besluitvormings procedures. ‘Als je dat doet, krijg 
je een kwaliteitsslag. Daar ga ik me hard voor 
maken. Ik wil dat de willekeur eruit gaat.’

VOORALSNOG IS DEZE MANIER van kijken 
naar asielkinderen heel verre toekomstmuziek. 
vvd-staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veilig-
heid en Justitie herhaalde donderdag 26 mei 
tijdens een asieldebat in de Tweede Kamer nog 
eens dat de voorwaarden voor het kinderpardon 
niet worden verruimd – het zou volgens hem 
uitgeprocedeerde gezinnen stimuleren om zich 
vijf jaar verborgen te houden voor de overheid, 
om vervolgens te kunnen claimen dat hun kind 
‘geworteld’ is. ‘Bij de toewijzing van het kinder-
pardon wordt niet uitsluitend gekeken naar het 
belang van het kind’, zei Dijkhoff. ‘Dat is niet een 
criterium dat alle andere criteria overvleugelt.’

De pvda heeft de sleutel voor de uitvoering 
van het kinderpardon in handen. De oppositie-
partijen SP, d66, ChristenUnie en GroenLinks 
pleiten voor verruiming van de regels, als 
de pvda meegaat, is er een Kamermeerder-
heid. Maar afgelopen donderdag steunde de 
pvda-fractie het regeringsstandpunt. ‘We blij-
ven de staats secretaris wel bevragen’, zegt Attje 
Kuiken, woordvoerder asiel van de pvda. ‘Bij-
voorbeeld hoe het zit met het meewerk criterium 

waarop veel kinderen worden afgewezen.’ Wat 
dat betreft vindt Kuiken dat ze voldoet aan de 
motie van de leden. ‘Maar dat dat criterium 
bestaat, is ook logisch en het was ook opgeno-
men in het kinderpardon zoals Hans Spekman 
het destijds had opgesteld.’

Kuiken is bovendien samen met Linda Voort-
man van GroenLinks bezig met een initiatief-
wetsvoorstel, los van de kinderpardonregeling. 
Ze willen hiermee een manier zoeken om het 
belang van het kind beter mee te laten wegen. Zo 
zal het onderscheid tussen asiel en reguliere ver-
blijfsvergunningen verdwijnen als het aan haar 
ligt. ‘We willen meer aan de voorkant zitten van 
de asielprocedure en al in een eerder stadium in 
het proces naar het belang van het kind kijken.’ 
De initiatiefwet moet het Nederlandse beleid 
meer in lijn brengen met Europese jurispruden-
tie en internationale kinderrechtenverdragen. 
Of en wanneer die zal worden geïmplementeerd 
kan ze nog niet zeggen. ‘Het is een zoektocht en 
het hangt ook van de Tweede Kamer af.’

Voor pvda-dissident Esther van Dijken duurt 
dit veel te lang. ‘Voordat die wet er is, zijn we 
twee jaar verder. Dat lost niets op. De machine 
moet nu stoppen.’ Ondanks herhaalde gesprek-
ken die zij met Attje Kuiken heeft gehad, wil de 
Kamerfractie de motie niet uitvoeren. ‘De kern-
vraag is hier: kiezen we als pvda voor de rech-
ten van kinderen, of kiezen we ervoor om de 
vvd tevreden te houden?’ vindt Van Dijken. ‘Ik 
heb de motie in februari ingediend en die moet 
worden uit gevoerd. De pvda zou een beetje lef 
moeten tonen en moeten pleiten voor een ver-
ruiming van de kinderpardonregeling. De meer-
derheid wil dat. De Kamerfractie moet haar 
leden wel serieus nemen. Ik vecht voor de kin-
deren en zal de druk verhogen.’ Ze heeft daarom 
weer een motie ingediend, nu voor de politieke 
ledenraad die op 4 juni in Nieuwegein zal wor-
den gehouden. Nu al is duidelijk dat veel lokale 
politici, gewestelijke bestuurders, Statenleden 
en afdelings voorzitters de motie zullen steunen. 
‘We hebben in het regeerakkoord een hoge prijs 
betaald om het uitzetten te voorkomen, de uit-
werking is niet zoals wij bedoeld hebben.’

Deze maand zijn overal acties gestart tegen 
de huidige uitvoering van het kinderpardon. 
Defence for Children bood samen met een 
paar kinderen afgelopen week de petitie ‘Wij 
blijven hier’ aan Tweede-Kamerleden aan, de 
actiegroep ‘Geen kind aan de kant’ organi-
seerde demonstraties met de bewoners van alle 
zeven gezins locaties in Nederland. ‘De regering 
hoort  kinderrechten te beschermen’, zegt ‘pers-
woordvoerder’ Mary (17) tijdens een geïmpro-
viseerde persconferentie voor de demonstratie 
in Katwijk. De kinderen 
staan in de rij voor de 
microfoon om iets te 
mogen zeggen. ‘Elk kind 
heeft dezelfde rechten, 
wij zijn niet anders dan 
andere kinderen’, zegt Nur (15). Rustan (14) 
voegt toe: ‘De regering zou eens in onze schoen 
moeten stappen.’

zie groene.nl voor  
Dossier Migratie
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LIEFHEBBERS VAN stevige politieke strijd kon-
den afgelopen week hun hart ophalen bij de 
Oostenrijkse presidentsverkiezingen tussen de 
fpö-kandidaat Norbert Hofer en de groene kan-
didaat Alexander van der Bellen. Afgaande op 
zowel campagneslogans als politieke commen-
taren in binnen- en buitenland botsten in Oos-
tenrijk fundamentele waarden. Voor de poorten 
van Wenen zou weer iets gestuit moeten worden 
dat bezig was Europa te overrompelen: de islam 
voor de één, extreem-rechts voor de ander.

Beide kandidaten leken bovendien geknipt 
voor hun dubbelrol in het vriend-vijand-epos. 
De oude Alexander van der Bellen was over-
tuigend in zijn rol als de hautaine professor met 
exotische naam die zijn tegenstander keer op 
keer zuchtend in de rede viel, maar ook in die 
van de kosmopolitische, vaderlijke intellectueel 
met een familiegeschiedenis als uit een Euro-
pese roman. De veel jongere Norbert Hofer 
deed het goed als de sympathieke en empa-
thische kandidaat van het volk, maar met zijn 
zonnebank bruine gelaat, Glock-pistool op zak 
en erelidmaatschap van een dubieuze Duits- 
nationale studentenvereniging zette hij tegelijk 
een onvervalste engerd neer. 

Om de verkiezing nog wat extra gewicht te 
geven werd de Oostenrijkse kiezers nog eens 
uitvoerig uitgelegd dat het ambt van president 
belangrijker was dan door veel van hen werd 
gedacht. In de praktijk hebben presidenten in 
Oostenrijk zich in het verleden beperkt tot een 
ceremoniële rol en het regeren overgelaten aan 
de kanselier en zijn regering. Maar volgens de 
grondwet heeft de president wel degelijk ver-
gaande bevoegdheden, zoals het ontbinden van 
het Lagerhuis, het uitschrijven van referenda 
en zelfs mag hij in noodgevallen per decreet 
regeren. Duitse staatsrechtgeleerden wezen de 
Oostenrijkers er daarom nog eens fijntjes op 
dat de macht van de Oostenrijkse president 
vrijwel identiek is aan die van de Duitse rijks-
president tijdens de Republiek van Weimar. De 
in 1925 gekozen president Paul von Hindenburg 
besloot in 1930 volop gebruik te maken van deze 
bevoegdheden, met alle gevolgen van dien. Na 

de vorming van enkele presidentiële kabinetten 
(Brüning, Von Papen en Von Schleicher) besloot 
de stokoude president in januari 1933 Adolf 
Hitler tot kanselier te benoemen.

Na enkele enerverende debatten draaide de 
verkiezingsavond zelf uit op een ware thriller, 
waarbij bijna om het uur een nieuwe winnaar 
werd aangewezen. Pas na het tellen van de brief-
stemmen, daags na de verkiezingen, kwam er 
een winnaar uit de bus. Met een verschil van 
iets meer dan 31.000 stemmen mocht Alexan-
der van der Bellen zich de nieuwe president 
noemen. Hoewel uit de fpö wel enig gemor 
klonk over mogelijke fraude en onregelmatig-
heden, gaf Hofer zijn nederlaag direct toe. Op 
Geert Wilders, Marine Le Pen en Frauke Petry 
na bleek buiten Oostenrijk vrijwel niemand 
erg rouwig om deze afloop. Sterker nog, vol-
gens de Italiaanse minister van Buitenlandse 
Zaken Paolo Gentiloni ging er ‘een zucht van 
verlichting door Europa’, zijn Duitse collega 

Frank-Walter Steinmeier sprak over ‘een pak 
van het Europese hart’.

Tegelijk was er alom de erkenning dat het 
zorgwekkend was dat een partij als de fpö, die 
vroeger tamelijk onbekommerd als extreem-
rechts werd gekarakteriseerd, net geen vijftig 
procent van de stemmen had weten te behalen. 
En dat in een van de meest welvarende Euro-
pese landen, waarin de werkloosheid betrekke-
lijk laag is, waar geen terroristische aan slagen 
zijn gepleegd en waar de problemen rond 
immigratie en integratie zeker in vergelijkend 
perspectief betrekkelijk gering zijn. In de redac-
tionele commentaren van Europese kwaliteits-
kranten vocht opluchting dan ook om voorrang 
met waakzaamheid en een oproep om lessen 

te leren. De Oostenrijkse verkiezingen heetten 
‘un avertissement autrichien’ (Le Monde), ‘a 
wake-up call’ (The Guardian) en ‘ein Warn-
schuss aus Wien’ (Die Welt). 

OP ZOEK NAAR een verklaring analyseerden veel 
commentatoren de verkiezingen enigszins los 
van hun nationale context als de Oostenrijkse 
variant van een internationale strijd tussen twee 
ideologieën. Zo karakteriseerde Bernd Ulrich, 
hoofdredacteur van het Duitse weekblad Die 
Zeit, de strijd tussen Van der Bellen en Hofer 
als de zoveelste ronde van een al langer lopend 
wereldwijd conflict tussen de liberale democra-
tie en een ‘Internationale des Autoritarismus’. 
In deze internationale zaten allerlei personen en 
partijen die elkaar zowel zouden inspireren als 
imiteren, waartoe volgens Ulrich behalve Hofer 
ook Le Pen, Trump, Poetin, de Alternative für 
Deutschland en zelfs Boris Johnson mogen wor-
den gerekend.

Andere commentatoren presenteerden de 
Oostenrijkse verkiezingen als een nieuw bewijs 
voor de nieuwe scheidslijnen die zich overal 
lijken voor te doen. Hoger opgeleid tegen lager 
opgeleid, stad tegen platteland, globaliserings-
winnaar tegen globaliseringsverliezer; overal 
waar tegenwoordig verkiezingen worden 
gehouden constateren electorale onderzoekers 
hetzelfde, blijkbaar onvermijdelijk geworden 
patroon. Wederom werd de nationale context 
van veel minder belang geacht. Zoals het ver-
wachte succes van Donald Trump tegenwoor-
dig vrij automatisch op één lijn wordt geplaatst 
met de verwachte successen van Marine Le Pen, 
Geert Wilders en het Brexit-kamp, zo leek de 
uitslag in Oostenrijk ook per se te moeten pas-
sen in een internationale trend. 

Dat is alleen al opvallend omdat daarmee 
Oostenrijk plotsklaps als een tamelijk nor-
maal land lijkt te worden beschouwd. En dat is 
voor de uit de resten van het Habsburgse Rijk 
gevormde Alpenrepubliek een tamelijk nieuwe 
situatie. De vraag is alleen wel of daarmee van 
de weeromstuit niet al te snel wordt voorbij-
gegaan aan enkele Oostenrijkse eigenaardig-
heden die ook in deze verkiezingen een niet 
onbelangrijke rol speelden. Neem bijvoorbeeld 
het al gememoreerde erelidmaatschap van 
Norbert Hofer van een Duits-nationalistische 
studenten vereniging. Deze Burschenschaft, 
genaamd Marko- Germania, is actief voor-
stander van een opname van Oostenrijk in een 
Groot-Duits rijk. Oostenrijk is volgens de ver-
eniging een ahistorische schim die na 1945 in 
de hersenen van de Oostenrijkers is geplant. 
Dat het meer is dan studentikoze gekkigheid 
bleek wel uit Hofers voorliefde voor het dragen 
van een korenbloem in zijn knoopsgat, een door 
Oostenrijkse nsdap’ers vaak gedragen symbool 
van pan- germanisme. Maar ook uit zijn weer-
zin om 8 mei, de dag waarop het Derde Rijk 
 definitief capituleerde, als een Tag der Freude te 
vieren.

Opvallend was ook het pleidooi van fpö- 
leider Heinz-Christian Strache voor het aan-

‘Altijd als we dreigen  
te winnen, begint die hele 
nazi-vergelijking weer’
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De presidentsverkiezingen in Wenen zijn vooral geduid 
als het zoveelste voorbeeld van een internationale botsing 
van populisme en liberale democratie. Maar wie de bijna-
verkiezing van de FPÖ-kandidaat wil begrijpen, kan niet 
om de Oostenrijkse context heen. door Koen Vossen

Extreem-rechts in Oostenrijk

De schaduwhellingen 
van een Alpenland
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halen van de banden met Zuid-Tirol, en moge-
lijk zelfs opname van dit Duitstalige stukje Italië 
in het Oostenrijkse staatsverband. Tegelijk werd 
de campagne van de fpö gedomineerd door een 
uitbundig vertoon van Oostenrijkse vlaggen en 
liefdesverklaringen aan het land waar de partij 
op zijn minst in ideologische zin een wat merk-
waardige relatie mee heeft.

Maar misschien nog wel het opvallendste 
was dat Hofer er in de debatten vrij makkelijk 
mee wegkwam. Als Van der Bellen of een ander 
erover begon, manoeuvreerde Hofer zich met 
een ondeugende glimlach in de rol van slacht-
offer: ‘Altijd als we dreigen te winnen begint 
die hele nazi-vergelijking weer.’ Substantiële 
vraagtekens bij Hofers geschiktheid om Oosten-
rijk te vertegenwoordigen werden daarmee vrij 
eenvoudig geneutraliseerd, waarop zowel nati-
onale als internationale media hun aandacht 
weer vooral richtten op het dominante verhaal 
van de Oostenrijkse presidentsverkiezingen als 
slagveld in een internationaal woedende strijd. 

HOE ANDERS WAS dat precies dertig jaar gele-
den toen de wereld eveneens toekeek toen 
Oosten rijk een president koos. Op 7 juni 1986 
koos een kleine meerderheid van de Oosten-
rijkers Kurt Waldheim, voormalig secretaris- 
generaal van de Verenigde Naties en kandidaat 
van de conservatieve övp, tot president. Buiten 
Oostenrijk leidde de verkiezing tot woede en ver-
bazing, aangezien in de voorgaande maanden 

was gebleken dat Waldheim bepaalde essentiële 
onderdelen van zijn verleden had verzwegen. 
Zo was hij lid geweest van de Sturmabteilung 
(SA) en een nationaal-socialistische studenten-
vereniging, en had hij als officier gediend in 
de eenheid van de beruchte oorlogsmisdadiger 
Alexander Löhr.

Aanvankelijk had Waldheim zich verdedigd 
door te stellen dat hij net als honderdduizen-
den Oostenrijkers niet meer dan zijn plicht 
als soldaat had gedaan. Maar vervolgens zin-
speelden hij en zijn campagneteam ook op een 
doel bewuste, vanuit het Joods Wereldcongres 
aangestuurde campagne tegen zijn persoon én 
tegen heel Oostenrijk. De nieuwe campagne-
slogan luidde: ‘Wij Oostenrijkers kiezen wie 
wij willen.’ Die strategie bleek succesvol: veel 
Oosten rijkers hadden meer moeite met de 
internationale bemoeienis dan met een pre-
sident met een dubieus verleden. Het gevolg 
was wel dat het land met een president kwam 
te zitten die in de daaropvolgende jaren als een 
internationale paria in zijn presidentiële paleis 
de Hofburg zat. Zijn representatieve functies 
kon hij alleen uitoefenen bij staatsbezoeken aan 
Arabische dictators als Saddam Hoessein, Hafiz 
al Assad en Muammar Kadhafi. De rest van de 
wereld wilde niet met hem gezien worden.

Dat Waldheim ondanks alle onthullingen 
en internationale protesten werd gekozen, 
werd toen vooral verklaard vanuit de specifieke 
Oostenrijkse omstandigheden. Met Waldheim 

plukte het land een van de wrange vruchten 
van een onverwerkt oorlogsverleden, zo heette 
het. Waar de Bondsrepubliek Duitsland het 
boetekleed na enige weerstand inmiddels vol 
overtuiging had aangetrokken, beschouwde 
Oostenrijk zich nog steeds vooral als slachtoffer 
van het nazi-regime en niet als leverancier van 
een onevenredig hoog aantal kopstukken in het 
Derde Rijk.

Door de Waldheim-affaire zag Oostenrijk 
zich echter collectief in het verdachtenbankje 
geplaatst. Internationale media bleken plots 
vooral geïnteresseerd in de schaduwhellingen 
van dat merkwaardige Alpenland, ingeklemd 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en 
het IJzeren Gordijn. Zo schreef André Spoor 
namens NRC Handelsblad enkele reportages 
over het verdoezelde bruine verleden en de vrij-
wel permanente identiteitscrisis in het ‘Land 
ohne Eigenschaften’.

Maar niet alleen van buitenaf werd het land 
met wantrouwen en soms zelfs lichte walging 
gadegeslagen. Uit het boek 1986: Das Jahr, 
das Österreich veränderte van Barbara Tóth en 
Hubertus Czernin blijkt hoezeer de verkiezing 
van Waldheim de aanzet gaf tot zeer kritische 
zelfanalyses, waarbij de Oostenrijkse culturele 
elite vooropliep. Er was iets fundamenteel mis 
met Oostenrijk en de Oostenrijkers, zo luidde 
het strenge oordeel, dat vooral vanuit de Weense 
debatcentra, literaire salons en redactielokalen 
werd geveld. Populair was vooral de analyse van 

Heinz-Christian Strache (l) en Norbert Hofer (midden) tijdens de 1-meiviering in Linz  
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de Oostenrijkse psychiater Erwin Ringel die de 
‘Oostenrijkse ziel’ vergeleek met een tweekamer-
woning met een keurige, goed ingerichte kamer 
voor de gasten en een donkere, ondoordringbare 
kamer voor zichzelf. Verdringing en vormelijk-
heid waren twee kanten van eenzelfde medaille. 
Voor Oostenrijkse schrijvers als Thomas Bern-
hard, Peter Turrini en Elfriede Jelinek vormden 
de donkere kanten van hun vaderland een bron 
van zowel inspiratie als onophoudelijke kritiek 
op hun landgenoten. Dat leverde weliswaar 
goede literatuur op, maar bevorderlijk voor de 
sfeer in het land was het niet.

HET JAAR 1986 kan achteraf ook worden 
beschouwd als het geboortejaar van het moderne 
Oostenrijkse populisme. In hetzelfde jaar dat 
Waldheim tot president werd gekozen, koos de 
fpö de jonge advocaat Jörg Haider tot nieuwe 
voorzitter. Tot dan was de al in 1956 opgerichte 
fpö een wat curieuze verzameling van libera-
len die zich niet thuis voelden bij de sociaal- 
democraten (spö) of conservatieven (övp), de 
‘alte Kameraden’ uit de nazi-tijd en de leden van 
nationalistische studenten verenigingen die voor 
een Groot-Duitsland pleitten. Haider zette een 
frontale aanval in op zowel de politieke als de 
culturele elite van het land. Deze laatste kreeg 
het verwijt dat zij het eigen nest bevuilde om een 
wit voetje in het buitenland te halen. In plaats 
van hun eigen land in bescherming te nemen, 
deden ze er nog een schepje bovenop door de 
Oostenrijkers, vrijwel zonder onderscheid, als 
ten diepste perverse en valse huichelaars te stig-
matiseren. De pogingen van veel Oostenrijkse 
schrijvers en intellectuelen om het ver leden 
onder ogen te komen bleek daarmee vooral 
koren op de molen van Haider te zijn.

Ook herkenden veel Oostenrijkers de scherpe 
kritiek die Haider uitte op de politieke elite in 
Oostenrijk. De spö en övp deelden inderdaad 
op vrijwel alle denkbare niveaus de lakens uit 
en wel op basis van het Proporz-systeem, waar-
bij beide partijen exact evenveel macht en per-
soneel leverden. Daardoor was er een extreem 
verzuild en sterk corporatistisch politiek en eco-
nomisch systeem ontstaan dat even stabiel als 
star was. Voor een carrière in openbaar bestuur, 
bedrijfsleven, media, cultuur of wetenschap was 
lidmaatschap van een van de twee partijen zo 
goed als noodzakelijk. Het ook nu nog hoge aan-
tal Oostenrijkers met een partijlidmaatschap 
(meer dan twintig procent) moet dan ook niet 
worden gezien als teken van grote betrokken-
heid maar als uiting van deze historische erfenis.

Veel meer dan in andere landen bood de 
specifieke Oostenrijkse context rond 1990 dus 
aanknopingspunten voor het klassieke popu-
listische verhaal van een eerlijk, gewoon volk 
dat zich buitengesloten weet door de politieke 
elite en vernederd door een culturele elite. 
Haider slaagde er bovendien in om dit popu-
lisme logisch te verbinden met de zorgen over 
de immigratie, die zeker na de val van de Muur 
sterk was toegenomen. Was de elite niet stie-
kem bezig om het eigen volk te verdringen door 

nieuwkomers binnen te laten? Op economisch 
vlak toonde de fpö zich daarentegen opvallend 
wendbaar: linkse en rechtse standpunten wis-
selden elkaar voortdurend af, al naar gelang de 
omstandigheden.

Daarnaast verpakte Haider de boodschap in 
een zeer moderne stijl. Om niet over te komen 
als woordvoerder van oude, geborneerde mop-
peraars omringde hij zich met goed geklede en 
opgewekt ogende ambitieuze jonge mannen 
die allen geschoold werden in de modernste 
Amerikaanse campagnetechnieken en debat-
vaardigheden. De fpö maakte daardoor de 
indruk van een hypermoderne beweging die 
vooral vooruit wilde kijken. Norbert Hofer, maar 
ook fpö-leider Heinz-Christian Strache en diens 
getalenteerde speechschrijver Herbert Kickl 
komen allen voort uit deze kring. In de debatten 
met de professorale Alexander van der Bellen 
was goed zichtbaar hoezeer Hofer zich vooral 
concentreerde op de non-verbale communicatie 
en op het met sympathieke maar doeltreffende 
middelen ontregelen van zijn tegenstander.

Haiders strategie leidde tot een enorme 

stemmenwinst (van 5 procent bij zijn aan treden 
tot 27 in 1999) en uiteindelijk tot deelname aan 
een coalitie met de övp. Deze coalitie leidde 
wederom tot ophef in het buitenland en her-
nieuwde beschouwingen over de uitzonderlijke 
Oostenrijkse toestanden. Maar minstens zo 
opvallend was hoezeer de fpö met haar fron-
tale aanval op politieke en culturele elites, vage 
 theorieën over immigratie als volksvervanging 
en de hypermoderne stilering van slachtoffer-
schap internationaal de toon had gezet. Ook zon-
der de specifieke Oostenrijkse context bleek het 
austro-populisme een uiterst bruikbaar en door 
veel kiezers herkend verhaal. In een overzichts-
artikel uit 2002 over rechts- populistische par-
tijen in Europa stelde de Oostenrijkse jour-
nalist Werner A. Perger tot zijn eigen verbazing 
vast hoezeer Oostenrijk de toon had gezet. De 
‘Haiderization’ van Europa, zo noemde hij dit 
fenomeen waarbij Oostenrijk van uitzondering 
internationale trendsetter was geworden.

Op het moment dat Perger de term bedacht 
was Haiders austro-populisme als voorbeeld al 
enigszins op zijn retour. Door de deelname aan 
de coalitie kon Haider zijn partij minder over-
tuigend als buitenstaander presenteren en wist 
hij geen profijt te trekken uit de ophef vanuit 
het buitenland over de deelname van de partij 
aan de regering. De door de fpö afgevaardigde 
bewindslieden bleken op zijn zachtst gezegd 
niet bijzonder bedreven in hun vak. In de fpö 
klonk gemor over de vele concessies die waren 
gedaan, waarop in 2005 een scheiding der gees-

ten volgde. Een meer gematigde vleugel rondom 
Jörg Haider splitste zich af, bleef meeregeren, 
maar deze bzö kwam nooit goed van de grond.

De fpö koos, verlost van regerings-
verantwoordelijkheid, weer voor een meer 
radicale koers waarbij zij het vooral gemunt 
had op immigratie en de Europese Unie. Zowel 
ideologisch als stilistisch was de partij echter al 
lang geen trendsetter meer in Europa. De felle 
campagnes tegen islamisering en de plotse voor-
liefde voor Israël doen vermoeden dat een deel 
van de inspiratie tegenwoordig in Den Haag 
wordt gezocht. Eigenlijk keek het buitenland 
pas weer naar Oostenrijk toen Jörg Haider in 
2009 onverwacht kwam te overlijden als gevolg 
van een auto-ongeluk en er vervolgens aller-
lei postume onthullingen kwamen over zijn 
geheime bankrekeningen, zakenbelangen in 
Libië en homoseksuele dubbelleven.

DAT HET AUSTRO-POPULISME buiten de eigen 
grenzen niet meer voorop liep, heeft de mening 
doen postvatten dat het ook in Oostenrijk zelf 
enigszins over zijn hoogtepunt heen was. De 
bijna- verkiezing van Norbert Hofer heeft aan 
die illusie een einde gemaakt. Nadere beschou-
wing leert dat het succes een tamelijk logisch 
gevolg is van een al zeker sinds 2011 ingezette 
electorale opmars. Deze is ongetwijfeld bevor-
derd door grote internationale ontwikkelingen 
als de eurocrisis, de terroristische aanslagen en 
de vluchtelingencrisis, maar ook door de lessen 
die de fpö heeft geleerd van andere populisti-
sche partijen als de pvv, Front National en de 
Zwitserse Volkspartij.

Toch houdt het austro-populisme in veel 
gevallen een geheel eigen identiteit die wordt 
gekleurd door het Oostenrijkse natiebegrip. 
Waar de pvv en Front National tamelijk onbe-
kommerd hun populisme kunnen combineren 
met een sterk nationalisme, blijft dat voor de fpö 
problematisch. Op welk vaderland moet men 
eigenlijk trots zijn? fpö’ers als Hofer en Strache 
schakelen dan ook voortdurend tussen een blij-
moedig Oostenrijks patriottisme, een wentelen 
in nationaal slachtofferschap en een historisch 
beladen affiniteit met pan-Germaanse ideeën 
die tamelijk wereldvreemd overkomen. Daar-
mee bevestigen zij tevens de stelling dat het 
internationaal oprukkende populisme uiteinde-
lijk een lege huls is met een aan de buitenkant 
vaak redelijk identiek uiterlijk, maar met in 
ieder land een net iets andere, door historische 
trauma’s bepaalde lading. Die specifieke lading 
verklaart tevens waarom in Oostenrijk veel van 
de lager opgeleide, mannelijke globaliserings-
verliezers uit plattelandsgebieden bereid zijn 
te stemmen op een partij die niet onwillig staat 
tegenover de vorming van een Groot-Duitsland, 
inclusief Zuid-Tirol.

Koen Vossen is politiek historicus, zelfstandig 
publicist en universitair docent politicologie 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij 
publiceerde onder meer het boek Rondom Wil-
ders: Portret van de PVV

Waar de PVV haar populisme 
combineert met een sterk 
nationalisme, blijft dat voor 
de FPÖ problematisch
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Radicaal rechts in Europa

Het wordt 
niet minder, 
minder

HET GAAT GOED met radicaal rechtse partijen in 
West-Europa. In Oostenrijk heeft fpö- kandidaat 
Norbert Hofer op een haar na het president-
schap veroverd. De partij maakt volgens de pei-
lingen grote kans op het premierschap, mochten 
er nu nationale verkiezingen gehouden worden. 
De pvv steekt momenteel wat virtuele popula-
riteit betreft met kop en schouders boven alle 
andere Nederlandse partijen uit. In Frankrijk 
heeft Marine Le Pen, die in 2011 het leiderschap 
van het Front National (FN) overnam van haar 
vader, de partij naar nieuwe electorale hoog-
ten geleid. En ook Alternative für Deutschland 
(AfD) in Duitsland, de Lega Nord (LN) in Ita-
lië, de Sverigedemokraterna (SD) in Zweden, 
UK Independence Party (ukip) in het Verenigd 
Koninkrijk en het Vlaams Belang (VB) bij onze 
zuiderburen doen het goed in recente peilingen.

Uiteraard zijn het slechts peilingen, waarin 
radicaal rechtse partijen profiteren van recente 
terreuraanslagen en de vluchtelingencrisis. 
Maar ook bij verkiezingen scoren ze goed en 
dat deden ze al vóór de recente vluchtelingen-
crisis. Nationale verkiezingen van de afgelopen 
decennia laten een beeld van gestage groei zien. 
In de jaren negentig haalden radicaal rechts- 
populistische partijen gemiddeld acht procent 
bij nationale verkiezingen, inmiddels is dat 
gestegen tot gemiddeld 12,5 procent (zie tabel 
1). Met dit percentage is het radicaal rechts- 
populisme de meest succesvolle stroming die 
sinds de Tweede Wereldoorlog is opgekomen.

Dat radicaal rechtse partijen een centrale plek 
hebben veroverd in West-Europese democra-
tieën blijkt niet alleen uit hun electorale succes-
sen. Ook hun deelname aan regeringscoalities 
laat zien dat ze belangrijke spelers op het poli-
tieke toneel zijn geworden. Veel radicaal rechtse 
partijen, zoals de fpö, de Lega Nord, de lpf, de 
Finse PS en de Zwitserse svp, hebben inmiddels 
regeringservaring opgedaan. Daarnaast heb-
ben de Deense DF en de pvv quasi-regerings-
verantwoordelijkheid gedragen als gedoog-
partner van een minderheidskabinet. Als men 
de kabinetten die op dit moment aan de macht 
zijn in Finland en Noorwegen meetelt, hebben 
radicaal rechtse partijen deelgenomen aan wel-
geteld zestien West-Europese regeringscoalities 
sinds de millenniumwisseling.

HET BAART INMIDDELS weinig opzien meer 

als radicaal rechtse partijen regeringsmacht 
krijgen. Hoe anders was dat in 2000, toen er 
internationaal kritiek kwam op de regerings-
deelname van de fpö. De lidstaten van de EU 
kondigden sancties af en het Nederlandse 
publiek sloeg de skivakantie in Oostenrijk over. 
Ondanks alle kritiek koos Wolfgang Schüssel, 
de leider van coalitiegenoot övp, indertijd toch 
voor de fpö als coalitiepartner. Hij pareerde de 
protesten tegen regeringsdeelname van de partij 
met de bezwering dat hij de ‘draak zou temmen’. 
Met andere woorden, regeringsdeelname zou de 
fpö tot matiging dwingen. Toen in Nederland 
de pvv in 2010 werd gekozen als gedoogpart-
ner werd hetzelfde argument gebruikt. De pvv 
zou zich volgens voorstanders in cda- en vvd- 
kringen gaandeweg gaan matigen als de partij 
regeringsverantwoordelijkheid moest dragen.

Het is een aannemelijke bewering, die ook 

Terwijl gevestigde partijen de 
ideologische veren hebben 
afgeschud, houden radicaal 
rechtse partijen hun tooi in ere. 
De partijfamilie van de PVV 
is in bijna heel West-Europa 
salonfähig geworden. Dat 
betekent echter niet dat ze zich 
ideologisch matigen.

door Tjitske Akkerman, Sarah de Lange  
& Matthijs Rooduijn
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door politicologen vaak wordt gedaan. Immers, 
regeringsdeelname betekent in West-Europa 
vrijwel altijd dat partijen een coalitie moeten 
aangaan met één of meer gevestigde partijen 
en dus compromissen moeten sluiten. Rege-
ren betekent ook dat de beleidsvoorstellen op 
hun realiteitsgehalte getest worden. Bovendien 
wordt het lastiger voor de radicaal rechtse par-
tijen om zich te profileren als buitenstaanders 
ten opzichte van de politieke elite. Goede rede-
nen dus om te verwachten dat ze zullen mati-
gen als ze meeregeren. Ook van de wens om te 
regeren kan al een matigende werking uitgaan, 
omdat potentiële coalitiepartners op de hoogte 
gebracht moeten worden van de regerings-
intentie van de partij.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat andere 
nieuwe partijfamilies, zoals groene en religieuze 
partijen, meer mainstream werden als ze zich 

moesten bewijzen als betrouwbare coalitie-
partners. Ze geven hun meest radicale stand-
punten op en veranderen hun gedrag. A priori 
zijn er geen redenen om te veronderstellen dat 
deze dynamiek niet bij radicaal rechtse partijen 
bestaat. Sterker nog, vanwege het radicalisme en 
het populisme van deze partijen kan verwacht 
worden dat deze matiging nog sterker optreedt.

Oftewel, het lijkt een bijna onontkoombaar 

proces dat nieuwe partijen tammer worden op 
het moment dat ze de oppositiebanken ver-
ruilen voor het regeringspluche. Toch laat ons 
onderzoek zien dat deze ‘dressuurwet’ nauwe-
lijks opgaat voor radicaal rechtse partijen. Ze 
matigen nauwelijks op hun kernprogramma en 
ideologie als ze regerings verantwoordelijkheid 
op zich nemen. Bovendien is een eventuele 
matiging tijdelijk van aard. Deze partijfamilie 
vormt dus een uitzondering op een belangrijke 
politicologische en politieke regel.

Het ideologisch profiel van de radi-
caal rechtse partijen is een combinatie van 
 ‘nativisme’ (dat wil zeggen xenofoob nationa-
lisme) en populisme, waarbij het accent ligt op 
het anti- immigratieprogramma. Ze concurre-
ren electoraal en ideologisch vooral met geves-
tigde partijen door zich te richten op onvrede 
over immigratie en integratie en op de angst 
voor de islam. Daarnaast spelen veiligheid en 
criminaliteit en Europese integratie, die als een 
ondermijning van nationale grenzen en soeve-
reiniteit beschouwd wordt, een belangrijke rol. 
Sociaal-economische issues zijn van secundair 
belang. Ook het populisme zorgt voor electorale 
aantrekkingskracht, aangezien deze partijen 
zich hebben opgeworpen als de buitenstaanders 
die het stilzwijgen en de politieke correctheid 
van de gevestigde partijen en media durven te 
doorbreken.

Ons onderzoek toont aan dat regerende 
radicaal rechtse partijen op inhoudelijke the-
ma’s als immigratie en integratie hun stand-
punten niet matigen. Ook richten ze zich, 
wanneer ze regeringsverantwoordelijkheid 
dragen, slechts in beperkte mate op traditio-
nele sociaal- economische kwesties. Wat betreft 
populisme houden ze retorisch doorgaans hun 
buitenstaanders rol overeind. Het enige belang-
rijke matigingseffect dat we gevonden hebben is 
dat deze partijen zich wat gedrag betreft min-
der populistisch gaan opstellen; als ze deel uit-
maken van een regeringscoalitie gedragen ze 
zich volgens de spelregels.

HET GEVAL VAN de fpö, die in 2000 als een van 
de eerste radicaal rechtse populistische par-
tijen in de regering kwam, leek het bekende 
patroon van matiging door regeringsdeelname 
aan vankelijk te bevestigen. De conservatieve 
coalitie partner övp had al ruim voor de ver-
kiezingen eisen gesteld: de fpö moest radicale 
voorstellen voor een plebiscitaire democratie 
opgeven, de integratie van Oostenrijk in de EU 
accepteren en zich zonder meer distantiëren van 
het nazisme. De fpö kwam daaraan tegemoet.

De toenmalige leider Jörg Haider distanti-
eerde zich bijvoorbeeld van het antisemitisme 
door een Oostenrijks-joodse intellectueel kan-
didaat te maken voor het Europees Parlement 
en door afstand te nemen van het Duitse natio-
nalisme in het partijprogramma. Hij verklaarde 
samen met övp-leider Wolfgang Schüssel in een 
preambule bij het regeerakkoord dat de partijen 
hun steun gaven aan het EU-lidmaatschap en 
dat ze tolerantie hoog zouden houden. Ook deed 

Het radicaal rechts-populisme 
is de meest succesvolle 
stroming die sinds de Tweede 
Wereldoorlog is opgekomen

Wenen, 24 april. FPÖ-aanhangers tijdens Norbert Hofers laatste verkiezingsbijeenkomst op de Stephansplatz
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de fpö belangrijke concessies bij de verdeling 
van regeringsposten. De partij legde zich erbij 
neer toen twee regeringskandidaten van de fpö 
werden afgewezen door de toenmalige president 
Thomas Klestil. Om protesten de wind uit de 
zeilen te nemen hield Haider zich op de achter-
grond; hij nam niet deel aan de regering en trad 
terug als partijvoorzitter. De partij matigde dus 
flink onder druk van coalitiepoartner övp en 
nationale en internationale protesten.

Het immigratie- en integratiebeleid van het 
nieuwe kabinet week niet erg af van dat van 
vorige kabinetten, ook omdat de övp al opge-
schoven was naar rechts in dit opzicht. Eenmaal 
in de regering liepen de spanningen binnen de 
partij echter snel op door kelderende peilingen 
en een ontevreden achterban. In 2005 ontstond 
een partijsplitsing: de fpö trad uit de regering 
en een deel van de partij ging als bzö onder lei-
ding van Haider door met regeren. In de oppo-
sitie radicaliseerde de fpö weer snel. De nieuwe 
leider Heinz-Christian Strache ging luidkeels in 
de aanval en toonde zich niet bereid tot samen-
werking.

Immigratie en EU werden de centrale the-
ma’s bij de nationale verkiezingen in 2008 en 
die voor de EU in 2009. Strache noemde de EU 
corrupt en bevangen door ‘asielgekte’. De fpö 
deed het electoraal goed en liet de bzö achter 
zich. Vanaf 2010 begon de fpö weer voor zichtig 
toenadering te zoeken tot de övp. Strache pro-
beerde vooral het imago van ‘partij met een 
naziverleden’ bij te stellen. Toen fpö-presidents-
kandidaat Barbara Rosenkranz controversiële 
uitspraken deed over de holocaust distantieerde 
Strache zich en riep haar na haar verloren gooi 
naar het presidentschap op om af te treden. Ook 
het felle anti-islamprogramma werd op natio-
naal niveau wat afgezwakt. Recent liet Strache 
weten dat ‘er ruimte is voor moslims in de fpö’.

Maar regionaal bleef de partij zich sterk pro-
fileren. In Styrië eiste de fpö een verbod op de 
bouw van moskeeën en minaretten. In Wenen 
voerde de partij een anti-islamcampagne en 
herinnerde de kiezers aan de Ottomaanse ver-
overing van de stad. Het nationale programma 
van de fpö was vooral kort en vaag, en gaf de 
fpö de mogelijkheid om flexibel en selectief te 
zijn al naar gelang de omstandigheden. In de 
recente campagne voor het presidentschap liet 
ook fpö-kandidaat Norbert Hofer de kiezers 
nadrukkelijk weten dat niemand bang voor hem 
hoefde te zijn. Om zich te distantiëren van het 
nazi-imago van de partij reisde hij naar Israël en 
onderstreepte daarmee dat antisemitisme niet 
aan de orde is. De fpö maakt in de peilingen nu 
de kans om de grootste partij te worden.

De manier waarop de fpö zich in 2000 ter 
wille van deelname aan de regeringsmacht 
gebogen heeft naar de eisen van coalitiepartner 
övp zal niet worden herhaald. Zelfs als de fpö 
niet de grootste zal worden in de eerstvolgende 
verkiezingen, dan nog heeft de partij geleerd dat 
het electoraal funest is om al te veel in te leve-
ren. Andere radicaal rechts-populistische par-
tijen hebben daarvan geleerd. Zij zijn minder 

snel bereid onder druk van coalitiegenoten in te 
leveren.

DE PVV BIJVOORBEELD leverde in 2010 weinig 
in op het kernprogramma. De belangrijkste 
effecten van regeringsdeelname waren dat de 
partij zich qua gedrag aanpaste en dus in feite 
minder populistisch werd. Toen de pvv in 2010 
een regeerakkoord sloot met vvd en cda hoefde 
de partij wat de islam, immigratie en integra-
tie betrof nauwelijks compromissen te sluiten. 
In het regeerakkoord was zelfs een bepaling 
opgenomen dat de coalitiepartners overeen-
kwamen om het oneens te zijn over de islam. De 
pvv hield op dit punt bewegingsvrijheid. Daar 
tegenover stond wel dat de partij moest inleve-
ren op sociaal- economische standpunten. Wil-
ders maakte bijvoorbeeld een flinke draai met 
betrekking tot de verhoging van de pensioen-
leeftijd, een kwestie die hij in de verkiezings-
campagnes nog als breekpunt had genoemd.

Er was dus wel sprake van matiging, maar 
niet op de kwesties waarop de partij zich het 
meest nadrukkelijk profileerde. Wat de popu-
listische opstelling van de partij aanging lag dat 
anders. Hoewel de pvv zich retorisch nog steeds 
profileerde als een felle buitenstaander die zich 
verre hield van de gevestigde Haagse politiek 
gedroeg de partij zich in feite conform de Haagse 
spelregels. pvv’ers stemden keurig volgens de lij-
nen van het regeerakkoord, onthielden zich van 
moties van wantrouwen en werkten constructief 
samen met andere partijen.

Ook bij andere radicaal rechts-populistische 
partijen met regeringsverantwoordelijkheid is 
dit patroon te observeren, al zijn er enkele uit-

zonderingen. De Noorse FrP, een van de meest 
gematigde partijen binnen de radicaal rechtse 
partijfamilie, zwakte standpunten over immi-
gratie en integratie af toen de partij in 2013 toe-
trad tot de regering. De Finse PS deed concessies 
ten aanzien van de uitgesproken eurosceptische 
standpunten. De PS was vanaf de oprichting 
in 1994 eurosceptisch en pas later, vanaf 2003 
ongeveer, werd de partij geleidelijk een anti- 
immigratie- en anti-islampartij. De EU was dus 
een kernpunt; de partij was voor hervormingen 
van de EU en voor een exit uit de eurozone en 
een referendum daarover. Timo Soini, de partij-
leider, greep de financiële crisis aan om dit te 
onderstrepen. Hij opponeerde heftig tegen 
hulp aan de Grieken, noemde aanvankelijk de 
Griekse bail-out ‘immoreel’, maar maakte een-
maal in de regering een ommezwaai en steunde 
uiteindelijk de tweede bail-out.

Niettemin geldt voor de meeste partijen 
dat ze als regeringspartijen niet of nauwelijks 
ingeleverd hebben op hun anti-immigratie- of 
anti-EU-programma’s. Ze blijven bovendien 
sterk gericht op sociaal-culturele issues en 
retorisch stellen ze zich op als buitenstaanders. 
Alleen qua gedrag gaan ze meer lijken op geves-
tigde partijen.

OOK OP DE lange duur valt dit patroon waar 
te nemen. Dat kan geïllustreerd worden aan 
de hand van de Deense DF en de Zwitserse 
svp. Zij hebben de langste regeringservaring. 
De DF regeerde tussen 2001 en 2011 onafge-
broken, ook al was dit als gedoogpartner van 
een minderheids kabinet. De svp zit al langer 
ononder broken in de Zwitserse federale rege-
ring, maar heeft zich pas sinds de eeuw wisseling 
tot een uitgesproken anti- immigratiepartij 
ontwikkeld. Deze partijen zouden door hun 
lang durige bestuurlijke oriëntatie het meest 
veranderd moeten zijn, maar ook op de lan-
gere termijn blijken de scherpe kanten van het 
anti-immigratieprofiel niet te verdwijnen.

De DF heeft anders dan de fpö gekozen 
voor de positie van gedoogpartner sinds 2001. 

Hoewel de PVV zich retorisch 
profileerde als buitenstaander 
gedroeg zij zich conform  
de Haagse spelregels

      1990–1999       2000–2009       2010–2016

DF
Denemarken

7.4%

13.2%
16.7%

 FPÖ/BZÖ
Oostenrijk

22% 20.2%
24%

SVP
Zwitserland

16.4%

27.8%28.9%

PVV
Nederland

5.9%

12,8%

PS
Finland

2.4% 2.9%

18.3%

Regeren schaadt rechts-radicale partijen niet

Gemiddelde verkiezingsuitslag  
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Dat heeft de partij tot op de dag van vandaag 
vol gehouden. Het geeft meer ruimte om een 
radicaal profiel overeind te houden en electo-
raal verlies te beperken. De partij heeft met de 
coalitie partners vaak een uitruil weten te reali-
seren waarbij strenger immigatiebeleid tegen-
over concessies op sociaal-economisch terrein 
werden geruild. Denemarken is onder druk van 
DF een land met uiterst strikte integratie- en 
asielwetgeving geworden. De recente gerucht-
makende wet die asielzoekers verplicht ver-
mogen boven tienduizend kronen in te leveren 
past in een langdurige trend van steeds strik-
tere wetgeving ten aanzien van asiel, familie-
hereniging en integratie. Denemarken loopt 
sinds de regerings steun van de DF in dat opzicht 
voorop in West-Europa.

Wat populisme betreft zien we bij de DF 
slechts enige retorische matiging. Opvallend 
is vooral een aanpassing qua gedrag. De partij 
kritiseerde bij monde van leider Pia Kjaersgaard 
‘de in zichzelf gekeerde politieke en culturele 
elite die geen enkel gevoel heeft voor de condi-
ties waaronder het volk leeft’. De nieuwe leider 
Kristian Thulesen Dahl is iets minder geneigd 
om de elites te beschuldigen van verraad van 
het gewone volk. In de opstelling naar coalitie-
partners heeft de DF er vanaf het begin naar 
gestreefd een ‘normale’ partij te worden, waar 
op gerekend kon worden als er eenmaal poli-
tieke akkoorden waren gesloten. Sinds de partij 
meeregeert is er geen enkel incident geweest als 
het gaat om schending van afspraken. De partij 
stemde sindsdien vóór de jaarlijkse begroting en 
steunde vrijwel alle wetsvoorstellen. De DF is 
inmiddels zozeer geïntegreerd dat in 2015 zelfs 
de sociaal-democraten de verkiezing van voor-
malig DF-leider Kjaersgaard tot voorzitter van 
de Folketing steunden.

De svp verkeert in een wat uitzonderlijke 
positie, omdat het Zwitserse systeem van 
directe democratie het mogelijk maakt om 
een oppositie rol met regeringsdeelname te 
combineren. Bovendien bestaat de federale 
regering uit vaste coalities, onafhankelijk van 
verkiezings uitslagen, en zijn er geen coalitie-
onderhandelingen. Dat geeft de svp veel ruimte 
om een oppositierol te blijven accentueren in 
combinatie met regeringsdeelname. De partij 
grijpt deze kans aan om volks initiatieven van 
de grond te trekken die soms dwars tegen het 
regeringsbeleid in gaan, zoals het recente initia-
tief om criminele vreemdelingen zonder tussen-
komst van de rechter uit te zetten. Maar ook al 
zijn er spanningen rond de regeringsrol van de 
svp in de coalitie en werd om die reden partij-
leider Christoph Blocher vervangen door Eve-
line Widmer-Schumpf in de regering in 2007, 
op andere terreinen is de svp een betrouwbare 
en coöperatieve coalitiegenoot gebleken.

IN HET ALGEMEEN kan gesteld worden dat radi-
caal rechts-populistische partijen vooralsnog 
betrouwbare coalitiepartners zijn. Voor al deze 
partijen is het duidelijk dat een ideologisch 
scherp en herkenbaar nativistisch en populis-

tisch profiel electoraal gezien winstgevend is. 
Daarom zullen ze ook als ze in de regering zit-
ten er zo veel mogelijk aan vasthouden. Zodra ze 
het regeringspluche verruilen voor de oppositie-
banken zal dat profiel weer opgepoetst worden. 
Ze verkiezen een electorale strategie boven een 
strategie gericht op het verkrijgen van bestuur-
lijke posities, ook al streven ze wel degelijk naar 
regeringsmacht. Het komt zelden voor dat ze 
het aanbod om mee te regeren afslaan. De enige 
uitzondering is de Finse PS, die in 2011 de ver-
leiding van het pluche weerstond.

Maar verkiezingswinst gaat boven alles. Via 
electorale macht hopen radicaal rechtse par-
tijen coalitiebereidheid en regeringsdeelname 
af te dwingen. Daarom haalt Geert Wilders zijn 
schouders op over de claims van andere partijen 
dat zij niet met de pvv zullen gaan regeren. Als 
de pvv maar groot genoeg wordt gaan de ande-
ren vanzelf om. ‘Geloof me, het zijn allemaal 
machtspartijen. Ze zouden hun schoonmoeder 
nog verkopen om aan de macht te komen’, zei 
hij. De prioriteit ligt dus bij stemmenwinst in de 
hoop dat die de weg naar het begeerde centrum 
van de macht zal banen.

Hoewel de radicaal rechts-populistische 
partijen hun anti-immigratie-, anti-islam- en 
anti-eliteboodschap met volle kracht overeind 
proberen te houden, zijn ze zich welbewust van 
de grenzen. Niet alleen vanwege de coalitie-
bereidheid van andere partijen, maar ook van-

wege de legitimiteit tegenover kiezers moeten 
ze associaties met extremisme en racisme zien 
te vermijden. Dit geldt met name voor par-
tijen die wortels hebben in extreem-rechtse 
hoek. Extreem-rechtse partijen, waarvan neo-
fascistische en neonazistische partijen klassieke 
voorbeelden zijn, zijn antidemocratisch, racis-
tisch, antisemitisch en ze verheerlijken geweld. 
Voor radicaal rechtse partijen die (gedeeltelijk) 
hun wortels in neofascistische subculturen 
hebben, zoals Front National, fpö, en Vlaams 
Belang, is het vaak lastig om beschuldigingen 
van extremisme te pareren.

Neem het Front National. Het FN is een 
fusie van verschillende radicale en extremis-
tische organisaties, waarvan de oprichter en 
oud-leider, Jean-Marie Le Pen, in het verleden 
omstreden uitspraken over de holocaust heeft 
gedaan. Zijn dochter Marine Le Pen heeft sinds 
haar overname van het leiderschap in 2011 een 
tactiek van ‘de-diabolisation’ ingezet. Zij neemt 
afstand van antisemitische sentimenten in de 
partij en is met name om deze reden gebrouil-
leerd geraakt met haar vader. Ook de fpö pro-
beert zich van dat oude imago te ontdoen. Met 
het oog op regeringsdeelname distantieerde 

partijleider Strache zich enige tijd geleden van 
een fpö–parlementslid dat racistische opmer-
kingen maakte over een voetbalspeler van Afri-
kaanse origine en dwong hem terug te treden.

Anderzijds hebben de partijen vaak moeite 
om consistent en ondubbelzinnig afstand te 
nemen van racisme. De Deense DF en de Finse 
PS houden parlementariërs die over de schreef 
gaan en zelfs door de rechter veroordeeld zijn 
soms de hand boven het hoofd. pvv-leider Geert 
Wilders, nageaapt door Philip Dewinter van 
Vlaams Belang, zette de zaak op scherp met zijn 
‘minder, minder’-uitspraak. We kunnen dan ook 
niet zonder meer zeggen dat deze partijen in de 
loop van de tijd gematigder zijn geworden in dit 
opzicht. Vanaf de jaren negentig van de vorige 
eeuw waren ze zich al bewust van de noodzaak 
geaccepteerd te worden als legitieme partijen 
wilden ze electoraal kunnen doorbreken. Sinds-
dien ontdoen de partijen met wortels in neo-
fascistische subculturen zich vaak met enige 
moeite van deze erfenis, maar tegelijk wordt de 
anti-immigratie- en anti-islamboodschap eer-
der versterkt dan afgezwakt.

Radicaal rechts-populistische partijen laten 
zich ideologisch nauwelijks temmen omdat ze 
een niche gevonden hebben in de electorale 
markt die erg winstgevend blijkt te zijn. Om 
zich te differentiëren van centrum-rechtse par-
tijen, die in de loop van de tijd ook steeds verder 
opschuiven naar rechts wat betreft immigratie 
en aanverwante zaken, zijn radicaal rechtse par-
tijen geneigd om verder te radicaliseren. Deze 
electorale dynamiek en concurrentie verklaart 
waarom matiging op kern standpunten uitblijft. 
Deze partijen zullen, als ze coalities moeten slui-
ten ter wille van het regerings pluche, proberen 
zo min mogelijk in te leveren op deze punten. 
Dat kunnen ze realiseren door ‘logrolling’: een 
uitruil waarbij ze bijvoorbeeld concessies doen 
op sociaal- economische punten en daarvoor 
wat terugkrijgen op het terrein van immigra-
tie. Ook het sluiten van overeenkomsten geba-
seerd op ‘agreeing to disagree’ is een manier 
voor radicaal rechts om zich te vrijwaren van 
concessies op hoofdpunten, zoals bijvoorbeeld 
anti-islamstandpunten. Ten slotte grijpen radi-
caal rechtse partijen waar mogelijk naar midde-
len van directe democratie om via referenda de 
druk op de coalitiepartners op te voeren.

Kortom, ze stellen alles in het werk om hun 
profiel als anti-immigratiepartijen scherp te 
houden en hun electorale niche te beschermen. 
Met behulp van bovengenoemde strategieën 
lukt het hen vaak om concessies op deze punten 
te beperken. Zo slagen ze er vooralsnog aardig in 
om ver van het ideologisch gezien kaalgetrapte 
middenveld te blijven.

De auteurs zijn verbonden aan de faculteit der 
maatschappij- en gedragswetenschappen van 
de Universiteit van Amsterdam. Zojuist ver-
scheen hun boek: T. Akkerman, S.L. de Lange, 
M. Rooduijn (red.), Radical Right-Wing Popu-
list Parties in Western Europe: Into the Main-
stream? Londen: Routledge, 2016

Radicaal rechtse partijen 
willen best coalities sluiten, 
maar laten zich ideologisch 
nauwelijks temmen
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Hoe voltooid is een voltooid leven?

Extra bingo is geen oplossing
Sommige oude mensen die nog relatief gezond zijn beschouwen hun 
leven desalniettemin als ‘voltooid’. Maar een commissie van wijzen vindt 
verruiming van de euthanasiewet onnodig.

door Harmen van der Meulen  beeld Harriët van Reek

5-9-2012:  
‘Ik vind het leven wel genoeg.’  
Haar kwiekheid en het regelmatig naar 
buiten gaan geven een andere indruk.

19-9-2012:  
Over drie maanden wordt een tweeling 
geboren, achterkleinkinderen van Mw. Het 
wachten hierop vindt Mw. erg lang, maar 
zij ziet er wel naar uit en het houdt haar op 
de been.

3-10-2012:  
Mw. valt met de deur in huis:  
‘Het leven is nu wel genoeg. Wat heb ik 
nog?’

VRIJWILLIGER WILMA van der Waart, die deze 
logboekteksten schreef, kent de ingrediënten 
van een voltooid leven goed: aftakeling, een-
zaamheid, verlies. Al drie jaar gaat Van der 
Waart – een energieke zeventiger in losse fleece-
trui – regelmatig op huisbezoek bij mevrouw 
Schut, inmiddels 95 jaar oud. Mevrouw zag 
het leven niet meer zitten, kreeg Van der Waart 
drie jaar geleden te horen. Typisch iets voor 
Ouderen en Levensvragen Cuijk (olc), het 
zingevingsproject waar ze vrijwilliger is en dat 
als doel heeft eenzaamheid en isolement van 
ouderen tegen te gaan. Als je niet wilt leven, 
dan moet je daar als oudere over kunnen pra-
ten, vinden ze bij olc. Daarna kun je altijd nog 
euthanasie aanvragen.

Nederland vergrijst, dat is bekend. Nu al is 
één op de vijf Nederlanders boven de 65, het 
cbs verwacht dat dat in 2040 één op de vier 
zal zijn, waarvan 1,6 miljoen mensen van tach-
tig jaar of ouder. Met de groei van het aantal 
ouderen groeit ook de groep die niet meer wil 
leven. Volgens onderzoek van het vumc uit 2011 
hebben honderdduizend ouderen in Nederland 
een doodswens of verminderde wens om voort 
te leven. Het aantal euthanasiegevallen stijgt 
ieder jaar: in 2015 kregen meer dan 5500 men-
sen euthanasie, een ruime verdubbeling ten 
opzichte van tien jaar daarvoor. Dit zijn mensen 

die ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’ omdat ze 
een ernstige lichamelijke of geestelijke aandoe-
ning hebben.

MAAR WAT TE DOEN met mensen die nog rela-
tief gezond zijn, maar die toch hun leven als 
‘voltooid’ beschouwen? Ze voelen zich eenzaam 
omdat bijvoorbeeld al hun vrienden al dood zijn, 
zien geen zin meer in hun leven en willen ande-
ren niet tot last zijn, maar komen niet in aan-
merking voor euthanasie.

Over die groep ging het langverwachte 
 rapport van de door d66-senator Paul  Schnabel 
geleide commissie van wijzen, Voltooid leven: 
Over hulp bij zelfdoding aan mensen die 
hun leven voltooid achten, dat in februari 
 gepresenteerd werd. De conclusie: de huidige 
wetgeving voldoet, verruiming is onnodig én 
onwenselijk. De groep die het leven voltooid 
acht is  waarschijnlijk klein, en de mogelijke 
maatschappelijke gevaren van wetsverruiming 
wegen zwaarder dan de zelfbeschikking van 
ouderen.

De voorstanders van wetsverruiming rea-
geerden ontstemd: de Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levenseinde (nvve), de vvd 
en d66 lieten weten teleurgesteld te zijn. Er 
was ook strijdbaarheid. GroenLinks-Kamerlid 
Linda Voortman zei in een reactie: ‘Wat mij 
betreft gaan we snel kijken naar een manier om 
dit mogelijk te maken.’ d66 voegde twee weken 
geleden de daad bij het woord. Tweede-Kamer-
lid Pia Dijkstra kondigde in Nieuwsuur een 
wetsvoorstel aan. Ook zei ze een proef met een 
laatstewilpil, zoals lobbyverenigingen nvve en 
de Coöperatie Laatste Wil (clw) graag zouden 
zien, te verwelkomen.

nvve-voorzitter Robert Schurink reageerde 
verheugd. ‘Na 25 jaar discussie over de “Pil van 
Drion” is het tijd om aan te tonen dat dit mid-
del legaal en verantwoord kan worden inge-
voerd’, schreef hij op zijn blog. In de proef van 
de nvve kunnen mensen vanaf 75 jaar van wie 
een euthanasieverzoek is geweigerd, na controle 
door een arts, een dodelijk middel krijgen. In 
het wetsvoorstel van Dijkstra is de grens tachtig 

jaar. Het Kamerlid weet nog niet of daar ook een 
arts bij betrokken moet zijn.

De conclusies van de commissie-Schnabel lij-
ken dus weinig weerklank te vinden. Yvonne van 
Baarle, voorzitter van lobbygroep Uit Vrije Wil 
– die de aanleiding vormde voor het onderzoek 
naar voltooid leven – kwalificeerde het rapport 
in een opiniestuk als ‘meer een afstudeer scriptie’. 
In een gesprek met Schnabel in Nieuwsuur 
hield zij hem voor dat mensen met een voltooid 
leven ‘existentieel eenzaam’ zijn. ‘Deze mensen 
hebben een verouderingsproces, waardoor je 
diep van binnen eenzaam bent.’ En dan rest er 
dus nog maar één uitweg: de dood.

Maar klopt dat beeld wel? Kan een leven ‘vol-
tooid’ zijn? Het woord draagt de suggestie van 
een eindstreep in zich, een weloverwogen con-
clusie, een point of no return. Hoe ouderen op dat 
punt komen, lijkt nauwelijks meer onderwerp 
van gesprek. Toch keek de  commissie-Voltooid 
leven ook naar mogelijkheden om te voorkomen 
dat mensen hun leven voltooid achten. Op basis 
van literatuuronderzoek suggereerde ze dat als 
de maatschappij meer doet tegen eenzaamheid 
van ouderen, meer aandacht heeft voor hun 
maatschappelijke waarde, en ze helpt beter zin 
te geven aan het bestaan op hoge leeftijd, oude-
ren dan misschien nog wel zouden willen blij-
ven leven. De vraag is dan ook: hoe definitief 
voltooid is het voltooide leven?

23-11-2012:  
De tweeling is geboren. Mw. is vol vreugde 
maar voor het eerst valt ook het woord 
euthanasie.

21-1-2013:  
Mijn indruk blijft positief. Bij mijn 
opmerking ‘u wordt steeds jonger’ straalt 
mevrouw en zegt ‘nou ja 93 jaar’.
Mijn vraag: hoe zijn de avonden voor u? 
‘Goed hoor, tot half twaalf tv als er wat 
goeds is.’

18-2-2013:  
10e bezoek. Mw. is levendig en zwaait mij 
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vanaf haar balkon uit. Mw. regelt nog 
veel zelf en met de inzet van thuiszorg, de 
trouwe hulp, haar twee dochters en bezoek 
van de ouderen-verpleegkundige redt 
mevrouw zich. Zij houdt de regie in eigen 
hand en dat wil ze ook. Natuurlijk blijven 
de moeilijke dingen zoals de dood van haar 
zoon, op 57-jarige leeftijd, meespelen.

‘ER WAS ECHT NIEMAND die zei: ik wil dood en 
dus heb ik het gepland en dan doe ik het, klaar.’ 

Onderzoeker Els van Wijngaarden heeft ze echt 
gezocht, de mensen voor wie de zelfgekozen 
dood een volstrekt rationele conclusie is, maar 
ze heeft ze niet kunnen vinden. ‘Misschien zijn 
die mensen er wel, voor wie het een sec ratio-
neel, weloverwogen besluit is, maar wij zijn ze 
niet tegengekomen.’

Van Wijngaarden – naast  onderzoeker 
ook docent ethiek – sprak voor haar 
promotie onderzoek aan de Universiteit voor 
 Humanistiek langdurig met 25 ouderen die hun 
leven als voltooid ervaren, een groep waarover 
 weten schappelijk nog nauwelijks iets bekend is. 
‘Wat ik heb gedaan is kijken naar wat  ouderen 
zelf bedoelen als ze zeggen: mijn leven is 
 voltooid.’

Het leven is volgens veel van deze ouderen 
een treurige boel geworden. Ze zijn moe, voelen 
zich eenzaam, worden gepijnigd door het idee 
dat ze er niet meer toe doen, kunnen met nie-

mand over die gevoelens spreken en hebben een 
enorme afkeer van afhankelijkheid. Dan is de 
dood een einde van het (verwachte) lijden. Acht 
geïnterviewden hebben inmiddels een einde aan 
hun leven gemaakt. ‘Voor de meeste mensen is 
de dood een vlucht vooruit’, zegt Van Wijngaar-
den.

Het positieve beeld dat vaak geschetst wordt 
van een voltooid leven, met een door familie en 
vrienden omringd sterfbed, als het slotstuk van 
een prachtig leven, wil de onderzoekster graag 
nuanceren. ‘De term voltooid leven verdoezelt 
de existentiële worsteling die erachter schuil-
gaat. Mensen zeiden: het is niet dat ik dood wil, 
het is dat het leven onleefbaar is.’

63 JAAR WAS JOHANNA Huisman (88) getrouwd 
met haar man Dirk. Samen voeren ze in de jaren 
vijftig in hun rijnaak over de Europese rivieren 
en kanalen. Ze droegen hun steentje bij aan de 

‘De term voltooid leven 
verdoezelt de existentiële 
worsteling die erachter 
schuilgaat’
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wederopbouw, na alle crisis- en oorlogsjaren. Ze 
waren jong, en tevreden. Later verhuisden ze 
naar de wal, uiteindelijk terug naar  Rotterdam, 
waar Johanna (‘Jo, maar de meesten zeggen 
mevrouw Huisman’) op 13 maart 1928 ter 
wereld was gekomen. Ze wilden dichter bij een 
ziekenhuis wonen; Dirk had al jaren last van 
zijn hart. Elf keer werd hij met een ambulance 
weggevoerd, diverse keren moest hij onder het 
mes. In mei 2013 werd de zoveelste hartaanval 
hem fataal, 88 is hij geworden, dat had geen 
dokter verwacht. Ze hadden het goed samen, 
zegt mevrouw Huisman, maar er was altijd een 
druk. Die viel weg. ‘Je hoeft niet meer ’s nachts te 
kijken: ademt hij nog? Hij is er niet meer.’

Haar leven was ‘om’, zegt mevrouw Huis-
man. Met haar korte grijze haar, bril en gehoor-
apparaat, steunkousen en kleurige jurk is ze een 
archetypische verzorgde oude dame, goed op 
haar plek in haar aanleunwoning van Huma-
nitas in de Rotterdamse wijk Bevervaard. 
Voortaan stond ze alleen op, ging ze alleen naar 
bed, en stond er geen kopje thee meer klaar als 
ze wakker werd. ‘Ik heb alleen nog mijn eigen 
leven. En dat is moeilijk, dikwijls heel moeilijk.’

Ze gleed in een depressie, had nergens zin 
meer in, was zichzelf niet meer. Al haar hobby’s 
– duidelijk aanwezig in de kamer in de vorm 
van borduurwerkjes aan de muur, door haar 
man gebouwde en door haar ingerichte poppen-
huizen op het dressoir en zelfgemaakte dieren 
en poppen op de stoelen – verwaarloosde ze. Als 
ze toen een laatstewilpil had gehad? ‘Dan had 
ik hem misschien genomen. Ik dacht: wat doe 
ik hier nog?’

Maar toen was er Philie. Vrijwilliger Philie 
Haarbosch (70), een struise Brabantse onder-
wijzeres met een Rotterdamse ‘r’, nog maar een 
paar jaar geleden gepensioneerd, werd door 
Motto, het Centrum voor Levensvragen Rot-
terdam, aan mevrouw Huisman gekoppeld. 
Mevrouw had ze zelf gebeld, op aanraden van 
de geriater die op zijn beurt door de huisarts 
gestuurd was. Of er niet iemand was waarmee 
ze kon praten? Die was er, want al sinds 2005 
biedt Motto Rotterdammers een luisterend oor 
in de vorm van individuele gesprekken met vrij-
willigers.

Tussen vrijwilliger Philie en mevrouw Huis-
man klikte het, ze hebben veel raakvlakken. 
Hun gesprekken zijn zeker geen eenrichtings-
verkeer. ‘Maar het gaat om haar’, benadrukt 
Philie. ‘Om háár gemoedsrust, om háár zich 
fijn voelen. Zodat zij zin heeft om, nog even of 
nog langer, door te gaan.’ Philie komt drie keer 
per maand, de andere week is voor haar ‘andere 
mevrouw’. Meestal blijft ze een dikke twee uur. 
Mevrouw heeft er baat bij: ‘Ik kan mijn leed een 
beetje kwijt.’

Ze praten heus niet alleen over ellende, ook 
over boeken en muziek, maar Philie is altijd 
alert. Mevrouw omschreef haar leven met haar 
zieke man eens met de woorden: ‘Ik heb 27 jaar 
op een vulkaan geleefd.’ Voor Philie een signaal 
om op door te vragen. ‘Mevrouw is geen zeurpiet, 
maar ook zij heeft het nodig om gewoon eens 

met iemand te delen.’ Dat is heus geen wonder-
middel. Stellen dat levensvragen projecten als 
Motto ouderen weer zin in het leven laten krij-
gen, vindt Philie te kort door de bocht, maar het 
helpt wel. ‘Dat zij zich lekker voelt, daar draait 
het om.’

3-3-2013:  
Mw. maakt het goed. Op de vraag: ‘Welk 
cijfer zou u het leven geven?’ kwam 
mevrouw los. Een goede jeugd. Een goede 
man. Een gevarieerd leven. Mw. heeft 
weer voor mij gezongen. Zij kent nog alle 
woorden en heeft een mooie stem. Opnieuw 
‘welk cijfer zou u geven?’ Een 7 vond mw. 
te hoog.
Mw. gaf nu zelf aan dat ze de artsen wel 
om euthanasie had gevraagd, maar dat 
deze vraag niet meer speelt. Vooral de 
tweeling heeft haar over een dood punt 
gehaald.

10-7-2013:  
15e keer. Mw. gaat lichamelijk achteruit. 
Dit vindt zij erg. Zij suggereert weer het 
levenseinde. Mijn suggestie – van uw geest 
is nog helder, u geniet van de tweeling – 
wuift zij weg. (De opmerking van 03-03 is 
zij vergeten.)
Er niet serieus op ingaan ervaart zij als 
niet serieus genomen worden. ‘Ik vraag het 
al zo lang.’

5-8-2013:  
Mw. ziet er slecht uit en praat opnieuw  
over euthanasie. De artsen gaan nog niet  
op deze vraag in en geven nu een pilletje 
meer. Mw. berust hier nu maar in.

OUDEREN DIE ZEGGEN dat het leven voltooid 
is, zijn vooral bang, weet Els van Wijngaarden. 
Bang om niet goed verzorgd te worden, om 
zich aan vreemde handen te moeten uitleveren. 
‘Een steeds grotere groep zegt: als ik dat niet 
kan voorkomen, stap ik eruit.’ Dat wantrouwen 
grijpt de onderzoekster aan. ‘Ze zijn zo bang dat 
iemand hen in hun eigen poep zal laten zitten 
dat ze liever doodgaan dan zich aan de zorg van 
anderen toe te vertrouwen. Dat is een signaal 
dat we serieus moeten nemen.’

Dat ouderen met een stervenswens, zoals 
Van Wijngaarden ze heeft gesproken, alleen 
nog maar dood zouden willen, is een beeld dat 
nuancering behoeft. Eigenlijk willen ze nog best 
andere dingen. Zoals de mevrouw die taalles 
wilde geven aan Poolse arbeiders. De organi-

satie vond haar te oud. Of de techneut die zijn 
technische kennis graag voor een museum wilde 
inzetten. Ze zaten niet op hem te wachten. Zelf 
moest Van Wijngaarden ook een aantal respon-
denten afwijzen die haar wilden helpen met het 
uittypen van haar interviews. ‘Dat paste niet in 
mijn onderzoeksopzet. Maar je merkt dat men-
sen nog graag willen. En tegelijkertijd denken 
ze: ze moeten me toch niet.’

Zelfs de mensen die al stappen hadden 
ondernomen om hun leven te beëindigen – de 
middelen in huis, een draaiboek gemaakt voor 
hun begrafenis – hadden vaak dubbele gevoe-
lens. Want hoe graag ze ook consistent en wel-
overwogen wilden besluiten: de praktijk bleek 
grillig en dubbelzinnig. Dood willen, maar toch 
elke dag fitnessen. Of dood willen, maar nog wel 
genieten van lekker eten. Van Wijngaarden: 
‘Mensen willen dood, maar ook weer niet, of 
niet nu, of niet op deze manier. Die ambivalentie 
kwam in veel opzichten terug.’

HET DOOSJE IS AL DICHT als we binnenkomen. 
Marie-Jantien Kreeft, geestelijk verzorger en 
projectleider van Ouderen en Levensvragen 
Cuijk (olc), had het al gezegd: we zijn welkom 
bij de gespreksgroep, maar pas nádat het doosje 
dicht is gegaan. Wat er daarvoor is besproken, 
blijft binnen de groep. Mensen zijn bang voor 
roddelverhalen. Het ritueel met het doosje 
geeft de groepsleden – in leeftijd variërend 
van 65 tot boven de tachtig – een veilig gevoel. 
Gespreksleidster Wilma van der Waart geeft 
een voorbeeld van wat er zoal besproken wordt: 
een vrouw verloor op haar dertigste een kindje. 
Nooit had ze er een mens over verteld. Hier, 
 binnen de geborgenheid van de groep, doorbrak 
ze na dertig jaar haar zwijgen. ‘Ze wist nog exact 
na te vertellen hoe het kindje blauw werd.’

Op tafel liggen kaartjes met citaten van Char-
lie Chaplin. Zoals dit: ‘Toen ik mezelf begon lief 
te hebben, kon ik zien dat emotionele pijn en 
lijden alleen waarschuwingen zijn, dat ik niet 
mijn eigen waarheid leef. Nu weet ik: dat is 
AUTHENTICITEIT.’ Gespreksopeners zijn het, 
iemand leest er een voor, de groep reageert. Ze 
passen bij een thema, vandaag: ‘Heb je naaste 
lief zoals jezelf ’. Groepslid Leo Wagemans (80) 
kan er maar moeilijk mee uit de voeten: ‘Ik vind 
dat een beetje egoïstisch.’ Gelukkig is afwijken 
toegestaan, ze hebben het die ochtend ook al 
over IS gehad, vertelt hij monter.

Wagemans, een bonkige Brabander met 
een onderzoekende blik, is de meest uitgespro-
kene van het stel. Over de dood is hij stellig: 
‘De dood daar wil je niet over praten. Maar 
we denken er wel aan.’ Sinds hij in 1999 long-

Ouderen die zeggen dat het 
leven voltooid is zijn vooral 
bang om zich aan vreemde 
handen te moeten uitleveren

‘De dood daar wil je  
niet over praten.  
Maar we denken er  
wel aan’
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kanker kreeg, kijkt Wagemans hoogstens vijf 
jaar vooruit. Eerst wilde hij de zeventig halen, 
nu houdt hij het op 85. ‘Als ik dat haal, dat zou 
iets zijn. En als we dan nog zo met elkaar kun-
nen opschieten.’

De groepsleden verstaan onder een voltooid 
leven: een leven waarin je tot rust gekomen 
bent. Dat is juist wat ze hier proberen te doen, 
ervaringen verwerken om tot een voltooid leven 
te komen. Gespreksleidster Van der Waart: ‘Een 
probleem mag er zijn, en mensen mogen erop 
terugkomen.’ Waar de verslaggever het over 
heeft, is iets anders, zegt Wagemans: ‘Dat is 
geen voltooid leven, maar een afgebroken leven.’

Joop Wennekes (76) krijgt de lachers op zijn 
hand als hij zegt dat hij meer luistert dan praat. 
De geboren Achterhoeker heeft dan ook net uit-
voerig zijn levensverhaal uit de doeken gedaan. 
Maar ja, hier wordt hem ook iets gevraagd. 
Thuis ziet hij soms een week geen mens. ‘Dan 
praat je tegen de kat of zet je de tv aan. Anders 
komen de muren op je af.’ Als hij dement wordt, 
dan wil hij wel euthanasie, zegt Wennekes. ‘Ik 
wil een ander niet tot last zijn.’

De groep is belangrijk voor deze ouderen, ze 
proberen geen bijeenkomst te missen. De oor-
log, de ouderdom, het geloof, hier kunnen ze het 
allemaal samen bespreken. En hun eigen leven 
natuurlijk. Het leven van Mieke Wagemans 
(81), de schoonzus van Leo Wagemans, is vol-
gens gespreksleidster Wilma best ‘heel zwaar’. 
Maar, zegt ze zelf, door de gespreksgroep houdt 
ze moed. ‘Ik voel me weer een mens, in plaats 
van dat niemand naar me omkijkt.’

‘Existentiële eenzaamheid voorkom je niet met 
een middagje bingo extra’, stelde Yvonne van 
Baarle in Nieuwsuur. En de nvve schreef op 
haar website: ‘Existentieel lijden is niet op te 
lossen met een bingomiddag.’ Het is een sterk 
beeld, de bingomiddag, wie het woord leest ziet 
de ballenmolen voor zich en hoort de potloden 
zacht krassen op het bingoformulier. Alleen: 
echte aandacht voor ouderen ziet er heel anders 
uit. Els van Wijngaarden is de eerste om het 
toe te geven: bingo helpt niet, eenmalige uit-
tjes  versterken alleen maar de afhankelijk-
heid.  Sommige ouderen worden er zelfs kwaad 
van. ‘Die zeiden: ik voel me totaal niet serieus 
 genomen als ik alleen mijn hand op mag hou-
den.’

Wat wel kan helpen, is echt naar de pijn van 
deze ouderen luisteren, stelt Van Wijngaar-
den. Zodat ze er in ieder geval niet, zoals nu in 
heel veel gevallen, helemaal alleen voor staan. 
Ouderen – ook degenen voor wie praten over de 
zelfgekozen dood geen taboe is – kunnen vaak 
heel moeilijk met familie en vrienden praten 
over hun gevoelens. En van de huisarts krijgen 
ze meteen antidepressiva voorgeschreven als 
ze over hun stervenswens beginnen, vertelden 
diverse ouderen haar.

Dat luisteren ís ook moeilijk, heeft Van Wijn-
gaarden zelf meermaals ondervonden. ‘Dan zie 
je iemand van zeventig die er nog vrij vitaal uit-
ziet, en moeder is en oma, waarbij de wandel-
schoenen nog onder de kapstok staan, en dan 
denk je: u niet!’ Maar op haar tong bijten en 
blijven luisteren bleek precies waar deze oude-

ren behoefte aan hadden. ‘Mensen zeiden: het 
is voor mij een feest dat ik dit zo mag vertellen. 
Het besef dat je het niet erger maakt door niet 
tegen te gaan hangen, dat zou beter aan de man 
gebracht moeten worden.’

07-07-2014  
Naar aanleiding van het boek De 
Oversteek een boek over de brug over de 
Waal in Nijmegen opper ik: ‘U staat op 
de oversteek van dit leven naar het andere 
leven.’ Eerst zegt Mw. niets maar reageert 
dan wel: ‘.......Ja.’

08-09-2014  
De lichamelijke achteruitgang blijft 
een probleem en Mw. wil nu wel dood. 
Maar Mw. blijft genieten van haar 
achterkleinkinderen, kleinkinderen, 
kinderen, van de trouwe hulp. Zij houdt de 
regie over leven in eigen hand.

18-01-2016  
De vraag naar het levenseinde leeft nog wel 
maar de berusting en haar ‘netwerk’ van 
familie enz. steunen haar. Mijn taak blijft: 
de vinger aan de pols houden, luisteren en 
meeleven met wat op dit moment speelt en 
laten voelen dat de vraag er mag zijn. Bij 
haar kinderen wil ze niet haar verdriet 
neerleggen.

COMMISSIEVOORZITTER Paul Schnabel 
noemde bij de presentatie van zijn rapport de 
laatstewilpil ‘een makkelijke oplossing voor 
een moeilijk probleem’. Hij benadrukte dat 
 euthanasie een moeilijke beslissing moet blijven, 
omdat het onomkeerbaar is. In het euthanasie-
debat bestaan geen makkelijke oplossingen. 
Ook aandacht voor ouderen is geen wonder-
middel, waarschijnlijk zullen er altijd ouderen 
met een doodswens blijven. Maar er is een ver-
schil tussen een maatschappij die ouderen een 
dodelijke pil aanreikt als ze het moeilijk hebben 
en een maatschappij die oprecht vraagt wat er 
dan zo moeilijk is aan dat leven. Eenzaamheid 
onder ouderen, of je die nu existentieel of sociaal 
noemt, is niet los te zien van een maatschappij 
waarin mensen een steeds langer niet-werk-
zaam leven hebben. Dat moeilijke probleem 
verdient aandacht, en niet alleen een ‘oplossing’. 
Hoe definitief het voltooide leven is, weten we 
pas als we ernaar durven kijken.

MEVROUW HUISMAN kijkt weer naar de toe-
komst. Ook al hangt ze naar eigen zeggen van 
pillen aan elkaar, ze voelt zich redelijk goed. 
Misschien wordt ze wel honderd, al hoeft dat 
niet van haar. Eerst binnenkort maar eens met 
Philie mee naar de film, als het weer wat beter is. 
Aan de dood denkt ze voorlopig niet, laat staan 
aan wat daarna komt. ‘Als er wat is, dan zie ik 
het wel en anders hoor ik toch nooit meer ergens 
wat van.’

De naam van mevrouw Schut is gefingeerd
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Sport als vehikel voor overheidsbeleid

Waar is Rinus?

Feyenoord-FC Twente, 1971. Theo Pahlplatz passeert Feyenoord-verdediger Rinus Israël

HET IS SEPTEMBER 2009 als op een regionaal 
opleidingscentrum in Amsterdam de staat-
ssecretaris van Onderwijs, Marja van Bijster-
veldt, een ‘uniek’ jongerenteam komt lanceren. 
Het bestaat uit zes jongeren die aanvankelijk 
hun schoolopleiding niet afmaakten, maar later 
hun diploma alsnog hebben gehaald. Jongeren 
die nu als rolmodel vmbo-scholen zullen gaan 
bezoeken. Voorbeeldjongeren. Van Bijsterveldt 
vindt het team ‘echt top’.

Het gebeurt vaker. Een politieke figuur die – 
in tegenwoordigheid van de pers – een middagje 

Volgende week start het EK voetbal in Frankrijk. Zonder 
Nederland. De overheid zet het voetbal al jaren in voor een 
beschavingsmissie. Het gevolg: onze verdedigers zijn te 
sociaal geworden. door Henk-Jan Grotenhuis & Tim Duyff 
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‘Dit Nederlands elftal moet leren moorden, zal ik maar zeggen. 
Voetbal is oorlog – dat was niet zomaar een grapje van Michels’

de kloof met de burger komt dichten. Alleen, die 
man naast de staatssecretaris op de foto, in die 
spijkerbroek, is dat niet Edgar Davids? Prof-
voetballer Davids, bijgenaamd de Piranha en de 
Pitbull. Wat doet die hier?

We draaien de tijd een stukje terug. Het is 
2004 als minister-president Balken ende het 
betaald voetbal een vraag voorhoudt: ‘Wat doet 
de sport, met name het betaald voetbal, terug 
voor al die aandacht, al die geïnvesteerde ener-
gie en emotie van miljoenen Nederlanders?’

Wat bedoelt Balkenende? Hij zet het voetbal 

neer als ontvanger, niet als schenker. Als een 
wat ondankbare ontvanger bovendien. Zijn toe-
spraak blijkt een één-tweetje met de voetbalwe-
reld. De knvb, de Eredivisie en de Eerste Divi-
sie staan op dat moment klaar met een nieuwe 
stichting die Meer dan Voetbal gaat heten. De 
stichting stimuleert voetbalclubs om de kracht 
van hun organisatie in te zetten voor een betere 
samenleving. Voetbal heeft ‘meer dan twee doe-
len’, zoals voorzitter en oud- politicus Benk Kor-
thals zegt.

In 2007 noemt Jet Bussemaker, staatssecre-
taris Sport in het kabinet-Balkenende IV, sport 
‘het belangrijkste sociale verband van onze 
huidige samenleving’. Om de maatschappelijke 
betekenis van sportclubs te vergroten wordt een 
‘aanzienlijk budget’ beschikbaar gesteld. Maar, 
zegt Bussemaker, ‘daarvoor wil ik de sport ook 
iets terugvragen’. 

‘Iets terugvragen’ – alweer. ‘Van de gehele 
sportsector vraagt het kabinet de onvoorwaar-
delijke inzet om rookvrije kantines te realiseren, 
alcoholmisbruik tegen te gaan, meer sportiviteit 
en respect na te streven en de sociale veiligheid 
te bevorderen door agressie (seksuele) intimida-
tie en discriminatie te bestrijden.’

Verder op haar lijstje: een bijdrage aan ‘de 
emancipatie van vrouwen, aan homo-emanci-
patie en aan de participatie en integratie van 
kwetsbare en achterblijvende groepen’. Sport 
als vehikel voor overheidsbeleid. ‘Negatieve 
verschijnselen kunnen vanwege de sport- eigen 
waarden en het sociale verband juist in de sport 
goed worden aangepakt. Met, naar verwachting, 
een gunstige uitstraling naar andere delen van 
de samenleving.’ Sport als voorbeeld voor de 
samenleving. En ja, ook de voetbalsport.

VOETBAL WAS in de jaren zestig en zeventig van 
de vorige eeuw iets van jongens uit het volk en 
uit de lagere middenklasse. Deze zonder wel-
vaart opgegroeide generatie was na de invoering 
van het betaald voetbal in 1954 de eerste die 
voor haar voetbalprestaties betaald kon krijgen. 
Maatschappelijk waren het de jaren van zelfex-
pressie. Ook op de velden.

Rinus Israël, afkomstig uit Amster-
dam-Noord, speelde in de jaren zestig voor dws, 
ging naar Feyenoord en was daar de aanvoerder 
van het team dat in 1970 de Europacup I won. 
Het volgende citaat bevat passages die nu als 
schokkend kunnen worden ervaren: ‘Je zal me 
hier op straat niet moedwillig een schouder in 
het gezicht van een voorbijganger zien plan-
ten. Iemand met een vliegende tackle onder de 
zooien zien schuiven. Of een medeburger met 
een elleboogstoot zien platleggen. Maar in wed-
strijden flikte ik dat allemaal; in wedstrijden 
was ik een ander mens. Eh, mens... En gehaaid 
jongen, berékenend: slechts éénmaal in mijn 

carrière het veld uitgestuurd. Als er opstootjes 
op het veld ontstonden, gaf ik de scheidsrech-
ter altijd de indruk dat Rinus de zaak suste. 
Ondertussen stond ik stiekem tegenstanders te 
knijpen, overal – ja, ook daar. Eén keer schrok ik 
echt van mezelf. Lag er een aanvaller voor lijk op 
het gras, een Pool van nac of zo, liep ik nog even 
over hem heen. De noppen moeten in zijn rug 
hebben gestaan.’

De jaren zeventig brachten Nederland voet-
balglorie. Technisch en tactisch waren we van 
het hoogste niveau. En pit hadden onze spelers 
ook. Verdedigend ingestelde tegenstanders wer-
den bestreden met een speciale tactiek. Midden-
velder Willem van Hanegem sprak van ‘slagers-
voetbal’: ‘Lukte het niet met fraaie combinaties? 
Nou, dan scholden we dat de lampen in de licht-
masten ervan sprongen, en dan slóópte je die 
mensen. Dit Nederlands elftal [dat van de gene-

ratie na hem] moet leren moorden, zal ik maar 
zeggen. Voetbal is oorlog – dat was niet zomaar 
een grapje van Michels.’

Rinus Michels werd in 1999 uitgeroepen tot 
Coach van de Eeuw. Hij was de man die Ajax 
begin jaren zeventig naar de absolute top bracht 
en onder wiens leiding Nederland in 1988 Euro-
pees kampioen werd. Michels eiste een bepaalde 
instelling: ‘Humane kwaliteiten moeten worden 
verdrongen. De spelers moeten afzakken tot 
gangsterachtig niveau. Wat de man in menselijk 
opzicht minder wordt, wint hij aan gevechts-
kracht.’

VAN HET WAT OBSCURE en eigenwijze man-
nenwereldje van toen, de jaren zeventig, naar 
de voetbalwereld van nu, dat is een grote stap. 
Toen was voetbal een vorm van recreatie die 
behoorde tot de ‘lage cultuur’. Veertig jaar later 
ligt dat heel anders. Voetbal wordt serieus geno-
men. Ook in hogere kringen.

Leidend bij die omslag was de statusver-
hoging van sport in het algemeen. De beeld-
vorming over sport doorliep in de jaren negentig 
een grote verandering. Het eerste kabinet-Kok, 
dat in 1994 aantrad, promoveerde ‘sport’ tot in 
de naam van het ministerie dat erover ging, het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en, 
jawel, Sport. Het woord ‘sport’ verscheen voor 
het eerst in de troonrede van de koningin.

Dát sport maatschappelijk grote betekenis 
heeft, was medio jaren negentig nauwelijks nog 
een punt van discussie. Een in 1992 verschenen 
publicatie, getiteld Sport als bron van inspira-
tie voor onze samenleving, had alle sceptici tot 
zwijgen gebracht. Dit in opdracht van noc*nsf 
opgestelde rapport stelde: ‘Sport is van de marge 
naar het centrum van de samenleving opgescho-
ven. Daardoor is sport niet alleen doel, maar 
ook middel geworden.’ In een begeleidende brief 
schreef noc*nsf: ‘De voorbeeldfunctie van de 
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sport is belangrijker geworden. Dat legt de lat 
voor het morele gehalte van de sportlieden, de 
begeleiders en de bestuurders een stuk hoger 
dan vroeger. (...) Sport is ook een hefboom voor 
sociale veranderingen, vernieuwingen en verbe-
teringen.’

De politiek hapte op hoog niveau toe en 
steunde de bevindingen uit het rapport. Erica 
Terpstra, staatssecretaris Sport en oud-zwem-
kampioene, beklonk de zaak in 1996. Andere 
departementen werden geprikkeld tot ‘sport-
inclusief denken’. Sport en samenleving werden 
op tal van terreinen beleidsmatig met elkaar 
verknoopt. Sport werd een wezenlijk beleids-
terrein voor de rijksoverheid. En het was in het 
kielzog van die beweging dat ook voetbal volgde.

Het was in de jaren zeventig onvoorstelbaar, 
maar de dag zou aanbreken waarop ook zij die 
hem altijd wat argwanend en van een veilig 
afstandje hadden bekeken, Koning Voetbal zou-
den gaan waarderen. Hij zou zelfs als voorbeeld 
gaan dienen. Dienen – ja, Koning Voetbal ging 
dienen.

ONDER DE NAAM Scoren in de Wijk heeft FC 
Twente sinds 2005 een project lopen waarbij de 
club samen met gemeenten en bedrijven ‘initi-
atieven ontplooit om ouderen, allochtonen en 
risicojongeren zo veel mogelijk in de samenle-
ving te betrekken’. Toenmalig voorzitter Joop 
Munsterman voelde de tijdgeest goed aan: 
‘Twintig jaar geleden waren spelers moeilijk te 
porren voor sociale activiteiten. Nu is er geen 
speler meer die weigert.’ In april 2007 legde 
hij uit dat het bij Scoren in de Wijk gaat om 
‘afhaakjongeren’: ‘Nou ja kijk... als zo’n Nkufo 
binnenkomt en zegt: “Du muss wieder nach 
die Schule gehen”, – u weet: Nkufo heeft gym-
nasium gedaan, zijn vrouw studeert chemie, en 
is toch van een zekere intellectuele orde, zal ik 
maar zeggen – dan heeft dat toch wel heel veel 
invloed, hoor, op die kinderen. Die zeggen: “Ja, 
d’r was zo’n grote zwarte meneer die zei dat ik 
weer naar school moet gaan. En daar heeft-ie 
ook gelijk in. En ik gá dat ook doen.”’

‘Wij hebben het podium om mensen te hel-
pen’, zei Munsterman. ‘Dat hoort bij de filosofie 
van de club, dat is een kérnwaarde van de club.’

Ook staatssecretaris Bussemaker was opge-
togen over de voorbeeldfunctie van voetbal. 
‘Projecten als Scoren voor Gezondheid waarbij 
topsporters contracten sluiten met jongeren om 
meer te bewegen en gezond te eten, vind ik ook 
fantastisch. Die voetballers bereiken meer dan 
tien beleidsnota’s bij elkaar.’

Twee ontwikkelingen kwamen in de tijd 
samen. In de jaren negentig greep een nieuwe, 
snel opkomende maatschappelijke kaste, waar-
van de leden zichzelf ‘manager’ noemden, overal 
de macht. De markt zou de wereld gaan rege-
ren. Voor de overheid werd de burger een klant. 
En alles ging product heten. Ook voetbal. De 
tweede ontwikkeling was dat het ‘goede’ van 
het product voetbal meer ging inhouden dan 
een wedstrijd zien en ‘waar voor je geld krijgen’. 
‘Goed’ ging meer omvatten dan met voetbal-

normen te meten viel. Ook naar maatschappe-
lijke maatstaven gemeten moest voetbal ‘goed’ 
zijn. ‘Goed’ in sociale zin dus. En een groeiende 
groep meende zelfs: in morele zin.

De moderne profvoetballer is ervan door-
drongen dat hij een bijzondere positie heeft, een 
voorbeeldfunctie vervult, een rolmodel is. En het 
voetbalvolk zit om voorbeelden van goed gedrag 
dringend verlegen. In de samenleving is minder 
duidelijk dan vroeger waar het goede en gezag-
hebbende voorbeeld vandaan moet komen. De 

elite lijkt het contact met het volk kwijtgeraakt. 
Wetenschap en kerk hebben, als gevolg van 
allerlei affaires, veel van het vertrouwen dat zij 
genoten verspeeld. Een institutie waar het volk 
zich onverminderd door aangesproken voelt, is 
het voetbal. Koning Voetbal had zijn gezag nooit 
verloren. Dat er nu een beroep op hem werd 
gedaan, was begrijpelijk.

BERT VAN OOSTVEEN is sinds 2010 voorzitter 
van het bestuur betaald voetbal van de knvb. 
Het imago van het voetbal is niet best, som-
bert hij in 2011. ‘Je ziet in toenemende mate dat 
mensen voetbal als een last dreigen te ervaren.’ 
De sfeer van corruptie die de Fifa omgeeft, de 
schuldenlast – Van Oostveen wil het voetbal 
‘weer dichter bij het grote publiek brengen, 
door maatschappelijke aspecten nadrukkelijk te 
benoemen’.

Wat moet voetbal doen? ‘We kunnen een 
brugfunctie vervullen in een maatschappij 
die kenmerken van segregatie vertoont. Een 
bezoekje aan een ziekenhuis is niet genoeg. Zorg 
dat je er permanent te zien bent, in een wijk, dat 
je bovenlaag en onderlaag van de maatschappij 
bedient.’ Bedienen dus. En daarbij horen goede 
manieren.

De socioloog Cas Wouters is een specialist 
in maatschappelijke etiquette. Hij schreef een 
boek over omgangsvormen en gevoeligheden 
in de westerse wereld sinds 1890. In Neder-
land wordt de laatste jaren veel gesproken over 
verruwing. Maar volgens Wouters is die er niet 
echt. Niet dat hij ontkent dat zich gebeurtenis-
sen voordoen waar een mens van schrikt, maar 
‘het valt u ook meer op omdat mensen over het 
geheel genomen minder ruw of lomp met elkaar 
omgaan. De lomperiken vallen ons op, juist 
omdat er steeds minder van zijn.’

We gaan veel vriendelijker, informeler en 
spontaner met elkaar om dan bijvoorbeeld in 
de jaren vijftig. Die vermeende ‘verruwing’ is 
de prijs die we betalen voor de grotere gelijk-
heid in de maatschappij. ‘Tal van verhoudingen 
tussen hoog en laag, zoals die bestonden tussen 
ouders en kinderen, mannen en vrouwen, lera-
ren en leerlingen, tussen de ene sociale klasse en 
de andere, zijn veel gelijker geworden.’ Weder-
zijds nam de afhankelijkheid toe. Agressie is 

daarbij niet lonend. ‘Je kunt je beter in elkaar 
verplaatsen, elkaar begrijpen, zodat je geen last 
van elkaar hebt, of elkaar misschien wel aardig 
vindt. Vriendelijkheid werd de norm.’

Natuurlijk zijn er nog steeds lomperiken – 
sommigen onder hen voetballen. Zij demonstre-
ren bij voortduring dat voetbal een contactsport 
is. En ook in het voetbal geldt: steeds meer val-
len ze op.

Begin 2012 maakte Anton Binnenmars 
namens de amateurvoetbaltak van de knvb 

bekend dat het eigen voetbalhuis door de bond 
schoongeveegd ging worden. Halverwege het 
toen lopende seizoen had de bond al 34 spelers 
voor het leven geschorst. Dat overkwam de jaren 
daarvoor slechts enkelen. De meeste geschors-
ten bezondigden zich aan ‘buitensporig fysiek 
geweld tegen scheidsrechters of tegenstanders’. 
Ook werden er al 37 hele teams uit de compe-
titie verwijderd. Dat gebeurt als twee of meer 
spelers van een team zich misdragen.

Het grootste gezinsvervangend tehuis, zoals 
de voetbalbond zichzelf graag noemt, zegde zijn 
moeilijkste zonen de wacht aan. Verwijdering 
dus in plaats van veredeling. Uitgerekend zij die 
de opvoedkundige kwaliteiten van het voetbal 
het best konden gebruiken, werden er voortaan 
van uitgesloten. 37 elftallen, 34 geschorsten, en 
het seizoen was toen nog maar op de helft.

Nooit ging er zo veel geld naar sport als nu, 
stelt Erica Terpstra in 2010 vast. Maar trots is ze 
nog meer op de maatschappelijke ontwikkeling 
van de sport. ‘De politiek heeft onderkend dat 
ze de maatschappelijke problemen niet alleen 
kan oplossen, en heeft ingezien dat de sport een 
belangrijke bijdrage kan leveren.’ Zij het dat hier 
een waarschuwinkje geboden is. ‘Dat was echter 
op een gegeven moment zo doorgeschoten dat 
het leek alsof sport dé oplossing was voor alle 
maatschappelijke problemen. Dat idee hebben 
we maar wat getemperd om te voorkomen dat 
sport straks de zondebok zou worden wanneer 
wat dan ook in die maatschappelijke context 
niet lukt.’ Erica Terpstra die enthousiasme tem-
pert – dat lijkt iets om ernstig te nemen.

Maar in de Nederlandse voetbalwereld zit 
niemand daar nog op te wachten. Werklozen 
aan een baan helpen: voetbal behaalt betere sco-
res dan het arbeidsbureau. Voeding en gezonde 
levensstijlen: voetbal leert kinderen er meer 
over dan hun ouders. Taal en rekenen: op school 
voor kinderen soms lastig, binnen de muren van 
een voetbalstadion lukt het wel. Respect voor 
andere culturen en integratie van minder heden: 
voetbal overtroeft het welzijnswerk. Anti-
racisme? Voetbal loopt voorop. Pedagogische 
programma’s, tegengaan van verruwing. Voetbal 
als pedagogie. Voetbal ter morele socialisering. 
Voetbal voor een betere wereld. Het is erg vol in 
het functiehuis van het voetbal.

‘De Nederlandsche elftalcommissie tracht steeds alle slappe 
elementen te weren en te vervangen door spelers met pit’
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IN 1924, vier jaar voor de Olym-
pische Spelen in Amsterdam, 
Spelen die voor nationale voet-
balelftallen toen nog hét wereld-
toneel vormden, schreef bonds-
bestuurder Carl Hirschman een 
artikel over wat hij noemde ‘de 
goede geest onder de spelers’. ‘De 
Nederlandsche elftalcommissie 
tracht steeds zooveel mogelijk 
alle slappe elementen, al spelen 
ze nóg zo goed, te weren en te 
vervangen door spelers met pit’, 
legde Hirschman uit. Maar aan 
die keuze voor pit kleefde wel een 
risico, want ‘niet gunstig moet 
men den toestand beschouwen, 
indien men de rapporten der 
paedagogen leest betreffende de 
tegenwoordige jeugd’.

Hirschman had op die zaak 
een eigen kijk: ‘Het merkwaar-
dige is dat wanneer straks die-
zelfde jongens tot de voetbal-
sport komen, welke beschouwd 
kan worden als een school voor 
het leven en voor zelfbeheer-
sching, men voor alle schand-
daden welke die jongens bedrij-
ven, de oorzaken bij voetbalsport 
zoekt. Men vergeet dat wanneer 
men iets reeds kent, men niet 
meer ter schole behoeft te gaan 
en dat dus immer al deze tekort-
komingen in zelfbeheersching 
ook zullen blijven voorkomen 
tot in lengte van dagen, vooral 
waar de voetbalsport alle fou-
ten onmiddellijk aan het licht 
brengt.’

‘De voetbalsport die alle fou-
ten onmiddellijk aan het licht 
brengt’ – dat is niet een ziens-
wijze die modern klinkt. Maar 
wel een die onmiddellijk erg ontspannend 
werkt. En het is zo: naast schoonheid, soms zelfs 
gratie en elegantie, waardigheid, vernuft, sporti-
viteit en respect tonen zich op het veld ook ver-
slagenheid, falen en vernedering, doffe ellende 
en, zeer in het oog springend, alle reacties van 
frustratie daarop.

Het menselijk tekort, voetbal legt het bloot. 
Volledig. Eén weekendje voetbal kijken biedt 
bewijsvoering te over. Dat de veelvuldige zicht-
baarheid van dat tekort op de voetbalvelden juist 
deel uitmaakt van de aantrekkingskracht van 
het spel is iets waar de voorbeeldwereld die het 
voetbal zich steeds meer inbeeldt te zijn grote 
moeite mee krijgt. Ziedaar de tragikomedie van 
het moderne voetbal: een voorbeel dwereld in 
voortdurende verlegenheid.

30 DECEMBER 2007. In de 59ste minuut van de 
wedstrijd AZ thuis tegen Heracles valt Julian 
Jenner in. Hij krijgt een paar minuten later 
rood voor opzichtig natrappen. Na afloop van de 

wedstrijd biedt Jenner zichzelf aan om te wor-
den geïnterviewd. Hij kijkt zeer schuldbewust 
in de camera. ‘Hierbij wil ik graag mijn excuus 
aanbieden, want... (zucht)... dit hoort niet in 
het voetbal. En... Ik heb net mijn ploegmaten... 
mijn excuus aangeboden... (diepe zucht)... Hier-
bij wil ik graag alle voetbalfans, maar vooral het 
AZ-publiek (trillende lip) mijn excuses aanbie-
den. Ik wil mijn excuses aanbieden aan degene 
die het slachtoffer was van mijn rare actie... En 
ik zal beloven dat het in de toekomst niet meer 
voorkomt. Ik wil het AZ-publiek bedanken voor 
hun steun. En... Hierbij wil ik mijn excuses aan-
bieden aan het AZ-publiek. Namens iedereen 
die van voetbal houdt... Sorry.’

Iedereen in de studio lacht als het filmpje 
is afgelopen. Presentator Wilfred Genee wil 

tafelgast Willem van Hane-
gem aan het woord heb-
ben. Maar Van Hanegem, 
nog aldoor grinnikend, zegt 
maar liever niets. Schaamte 
en spijt betuigingen – ze zijn 
een onmisbaar deel gaan uit-
maken van het hedendaagse 
voetbalbedrijf.

Vanwege die typisch 
Nederlandse neiging tot 
 overdrijven is de vermaat-
schappelijking van het 
 voetbal hier de afgelopen 
jaren tot in de wedstrijden 
zelf  doorgedrongen. Open-
lijk fysiek spel raakte in 
dis krediet. Na zijn karate- 
achtige trap in de WK-finale 
van 2010 werd Nigel de Jong 
in Nederland gecriminali-
seerd. Totdat geen Neder-
landse verdediger nog ontzag 
inboezemde. Totdat we inter-
nationaal niets meer te ver-
tellen hadden. Totdat we zelfs 
het Europees kampioenschap 
van 2016 misten.

Op een knvb-congres over 
de toekomst van het Neder-
landse voetbal in december 
2014 concludeerden kenners 
het ook: we weten niet meer 
wat verdedigen is. Het wordt 
ook geconstateerd in het rap-
port Winnaars van morgen 
dat de knvb vorige week pre-
senteerde: in de opleidingen 
moet winnaarsmentaliteit 
worden aangekweekt. Wat 
meer Rinus Israël graag!

Succes is er wel aan een 

ander front. Jaarlijks worden alle profcompe-
tities door het Zwitserse bureau Schwery Con-
sulting beoordeeld op hun maatschappelijke 
betrokkenheid. De Nederlandse Eredivisie ein-
digde in 2015 als de maatschappelijk meest ver-
antwoordelijke van Europa.

Henk-Jan Grotenhuis en Tim Duyff zijn de 
auteurs van De doodschop voorbij: Over de 
beschaving en het voetbal (De Arbeiderspers). 
Hierin beschrijven ze de geschiedenis van het 
voetbal als een beschavingsgeschiedenis. Het 
spel raakte gereglementeerd, en de spelers – 
steeds meer van hun maatschappelijke voor-
beeldfunctie doordrongen – leerden hun driften 
en agressie in bedwang te houden. Voetbal als 
laatste poging om het volk te verheffen

‘Hierbij wil ik graag mijn excuus aanbieden,  
want... (zucht)... dit hoort niet in het voetbal... (diepe zucht)’

Willem van Hanegem na afloop van een wedstrijd tegen Ajax 
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De bezielde natuur Antropologie voorbij de mens

Mieren staan nooit in de file
Van ‘slurvige’ intelligentie bij olifanten en een pientere muggenzwerm tot het wood 
wide web van bomen: als we ons superieure mensbeeld in de wetenschap overboord 
gooien, gaat er een inspirerende wereld voor ons open. 

door Sanne Bloemink

‘ER IS BEHOEFTE AAN een meer holistisch maat-
schappelijk beeld van de natuur, omdat we 
anders de wereld om ons heen niet meer begrij-
pen. Ik zie veel angst over de toekomst van de 
aarde, vooral onder jongeren. Maar we moeten 
niet met angst naar de natuur kijken, maar ons 
verwonderen. Ons laten inspireren. We kunnen 
niet volledig mens zijn als we niet beseffen wat 
natuur is. De natuur, dat zijn wij.’ Aan het woord 
is Erik de Jong, hoogleraar natuur, landschap en 

cultuur verbonden aan Artis en de Universiteit 
van Amsterdam.

We ontmoeten elkaar op een frisse lente-
ochtend bij de gieren in Artis. De roofvogels 
pikken met hun kromme snavels aan een kar-
kas. Witte, pluizige koppen steken eigenwijs 
op uit hun brede verenjassen. Hoewel ze geen 
goede reputatie hebben in Disney-films zijn het 
indrukwekkende dieren.

De Jong verzorgt verschillende lezingen, 

zowel aan de UvA als in de historische colle-
gezaal van Artis. Zo ging zijn laatste serie over 
het begrip ‘biophilia’, oftewel de ‘liefde voor 
natuur’. De beroemde bioloog Edward Wilson 
ontwikkelde in 1984 de hypothese dat de liefde 
voor natuur alle lagen van de samenleving door-
dringt en dat we deze liefde allemaal voelen. 
Toch kan ik maar moeilijk liefde voelen voor de 
vals ogende gieren.

Dat hoeft ook niet, volgens De Jong. ‘De 
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liefde die Wilson beschrijft, 
is een complexe liefde. De 
tegenhanger van biophilia is 
bio phobia, onze angst voor de 
natuur. We houden van huis-
dieren, maar zijn bijvoorbeeld 

bang voor slangen en spinnen. Onze liefde voor 
natuur is niet eenduidig. Tegelijkertijd leven we 
in het antropoceen: de mens laat diepe geologi-
sche sporen na. Natuur en cultuur zijn in hoge 
mate het resultaat van hoogst ambivalente en 
omstreden processen geworden. Hoe krijgt bio-
philia vorm in het antropoceen? Het is belang-
rijk dat dit soort vragen worden gesteld.’

Erik de Jong, van oorsprong cultuur-
historicus, denkt bovendien dat het tijd wordt 
dat ook de geesteswetenschappen zich gaan 
bezighouden met natuur: ‘De huma niora rich-
ten zich van oudsher op de mens. Maar in het 
antropoceen gáát het natuurlijk juist over de 
mens en over ons optreden op aarde. Je kunt 
dan ook het onderzoek naar de natuur en de 
aarde niet meer alleen vanuit natuurweten-
schappelijk perspectief bezien.’

In het westerse beeld dat heerst sinds de 
Verlichting staat de natuur buiten onszelf, 
is deze onttoverd, ontzield. De natuur is ons 
decor, waarin wij ons spel spelen. De natuur is 
ons onderzoeksobject dat we kunnen meten en 
bestuderen. We kunnen van de natuur genieten 
als het past in onze ideaalbeelden van ongerept-
heid. Maar we kunnen de natuur ook kapot-
maken als we denken dat we meer ruimte nodig 
hebben. Juridisch gezien hebben we de natuur 
‘in bezit’. De mens is de baas. Of dénkt de baas 
te zijn.

Hoewel we wel weten dat in andere, vaak 
inheemse culturen heel anders wordt gedacht 
over de natuur, dat er zelfs sprake is van vor-
men van bezielde natuur, wordt dit in het Wes-
ten toch meestal weggezet als onderontwikkeld, 
achtergebleven en niet-wetenschappelijk. Leuk 
als vermaak, maar niet als serieus alternatief 
voor onze rationele, wetenschappelijke blik.

Jet Bakels, antropoloog, tentoonstellings-
maker en publicist, doet veel onderzoek naar de 
wisselwerking tussen mens en natuur. Vooral 
de symboliek van dieren interesseert haar. Zo 
promoveerde ze op de betekenis van de tijger en 
de krokodil in verschillende Indonesische cul-
turen. Tijdens een wandeling op de Dag van de 
Milieufilosofie vertelt ze me: ‘Waar ik onderzoek 
deed, had men groot respect voor bos- en water-
geesten en ook voor sommige wilde dieren zoals 
de tijger. Sumatranen noemen de tijger niet bij 
naam. Hij is een voorvader en heet bijvoorbeeld 
“grootvader” of “wachter van het woud”. Als de 
tijger aanvalt, heeft de mens iets fout gedaan. 
Iemand gaat vreemd, een erfenis is oneerlijk 
verdeeld, er is gesjoemeld met geld. Er is altijd 
een reden, maar het ligt nooit aan de tijger.’

Bakels legt uit dat ook rivieren, meren en 
bergen een bepaald bewustzijn kunnen hebben 
in deze culturen. Als ik haar vraag of zij gelooft 
dat dit soort denken nu het Westen binnen-
sijpelt, lacht ze: ‘Ik geloof zelf echt niet dat een 

steen een ziel heeft, hoor! Maar het bestuderen 
van deze inheemse culturen biedt ons wel een 
opening om de natuur op een andere manier 
te gaan bekijken, een verruiming van onze blik. 
Daar is behoefte aan. Natuurlijk niet zoals daar, 
maar dat hoeft ook niet. Hier zie je morele en 
juridische discussies ontstaan over de rechten 
van dieren en van de natuur.’ Bakels wijst op 
de recente oprichting van het Parlement van de 
Dingen dat expliciet aandacht vraagt voor het 
perspectief van dieren, bomen, rivieren, ja zelfs 
stenen. ‘Dat soort denken is heel gebruikelijk in 
inheemse culturen, maar hier in het Westen is 
het echt nieuw.’

Ongetwijfeld verlenen onze zorgen over 
de klimaatcrisis, onze angst voor de in razend 
tempo dalende biodiversiteit en ons gevoel 
van onmacht over de verzuring van oceanen 
urgentie aan de zoektocht naar een nieuwe ver-
houding met de natuur. De ecologische nood-
toestand levert een vruchtbare voedingsbodem 
voor nieuw gedachtegoed op dit gebied. En 
dat nieuwe gedachtegoed begint bij een nieuw 
mensbegrip.

IN HET BOEK How Forests Think (2013) stelt 
antropoloog Eduardo Kohn de uitgangspunten 
van ons mensbegrip ter discussie. Kohn deed 
vier jaar lang veldonderzoek bij de Runa, een 
inheems volk in het Amazonegebied van Ecua-
dor. Hij onderzocht niet alleen, zoals in de tra-
ditionele antropologie gebruikelijk, de manier 
waarop mensen van dit volk betekenis geven 
aan de wereld om hen heen. Hij probeerde ook 

te begrijpen hoe de omgeving zélf betekenis ver-
leent aan de mensen. Zo vraagt hij zich af hoe 
het oerwoud denkt, hoe honden dromen, hoe 
de jaguar ons ziet. ‘Hoe andere organismen ons 
zien doet ertoe. Dat andere organismen ons zien 
verandert ons.’

Kohn noemt het ‘antropologie voorbij de 
mens’ en wil daarmee een bijdrage leveren aan 
de posthumanistische kritiek op onze wes-
terse perceptie van de mens als exceptioneel 
wezen, als verheven boven alle andere vormen 
van leven. Daarmee hebben we onszelf name-
lijk afgesloten van de wereld om ons heen. We 
bestuderen de wereld met onze menselijke vor-
men van betekenisgeving, zoals taal, cultuur en 
geschiedenis. ‘Het object van analyse, de mens, 
krijgt zo dezelfde menselijke vorm als de ana-
lyse zelf ’, schrijft Kohn. ‘Maar op deze manier 
kunnen we niet zien hoe we als mensen op tal-
loze manieren verbonden zijn met een bredere 
wereld van leven.’

Daarom is het volgens Kohn zo belangrijk 
dat we een etnografie ontwikkelen die zich voor-
bij de mens uitstrekt. Dat betekent onder meer 
dat we moeten leren denken voorbij taal, en dat 
maakt dit soort onderzoek voor ons mensen 

soms chaotisch en warrig. We hebben een bre-
dere paraplu nodig voor ons denken, maar kun-
nen we wel verder denken dan onszelf of zitten 
we gevangen in de begrenzing van onze mense-
lijke taal en cultuur?

Juist uit de natuurwetenschappen bereiken 
ons signalen die precies dit soort kritiek op ons 
narcistische mensbeeld lijken te ondersteunen. 
Zo spreekt de etholoog Frans de Waal over de 
beperkingen van ons mensen als wezens die 
‘behept zijn met taal’. We denken van alles te 
kunnen overbrengen met onze taal, maar in 
feite verloopt een groot deel van onze communi-
catie via het lichaam, net zoals bij andere dieren 
dan de mens.

Zijn nieuwe boek Zijn wij slim genoeg om te 
begrijpen hoe slim dieren zijn? is enthousiast 
ontvangen in zowel Nederland als de Verenigde 
Staten en belooft een standaardwerk te wor-
den. Als geen ander weet De Waal de nieuwste 
onderzoeken naar intelligentie van dieren met 
elkaar in verband te brengen en samen te voe-
gen in een coherent verhaal met als rode draad: 
wie denken wij mensen wel dat we zijn? Zijn 
boek lezend krijg je bijna te doen met die zielige 
mens: zichzelf op de borst kloppend blijven die 
narcistische wezens naarstig op zoek naar het 
ultieme bewijs dat ze beter zijn dan alle andere 
levende wezens. De enige met gevoel, met ver-
stand, met wapens, met werktuigen.

Maar telkens komt de wetenschap met voor-
beelden van dieren die dat ook blijken te kun-
nen. Apen gebruiken óók werktuigen, dolfijnen 
noemen elkaar óók bij de naam, olifanten heb-

ben een fenomenaal geheugen. En het wordt pas 
echt interessant als je kijkt naar de dingen die 
dieren kunnen die mensen níet kunnen. Dan 
komt de vraag van het boek aan bod: zijn wij 
daar wel slim genoeg voor? Ik praat erover met 
Frans de Waal op een regenachtige dag in het 
tuinhuis van zijn Nederlandse uitgeverij.

‘De vraag of je slimmer bent dan een octo-
pus is natuurlijk een heel rare vraag’, zegt hij. ‘Je 
gebruikt dan de mens als maatstaf. Afhankelijk 
van welk criterium je aanlegt, is de een of de 
ander superieur. De octopus is bijvoorbeeld heel 
goed in camouflage, terwijl wij mensen maar 
twee kleuren hebben: we kunnen blozen of niet 
blozen. We moeten veel breder kijken, naar alle 
vormen van cognitie.’ De Waal wijst op de lange 
historie van valse claims. ‘Zelfs na-apen werd 
niet toegekend aan apen! Imiteren was voor-
behouden aan de mens, dacht men.’

Het heeft te maken met de westerse neiging 
om de mens op een voetstuk te plaatsen. ‘Dich-
ter bij God als het ware. Die religie is er dan 
misschien niet meer, maar die waarden worden 
nog steeds verwoord in de geesteswetenschap-
pen, zoals de filosofie, antropologie, sociologie. 
Zij verwoorden nog steeds wat in onze cultuur 

‘De octopus is heel goed in camouflage, terwijl wij mensen  
maar twee kleuren hebben: we kunnen blozen of niet blozen’
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onder invloed van religie is ingebakken, dat wij 
beter zijn, hoger geplaatst dan dieren. In de 
psychologie zie je nu wel dat dit onder invloed 
van de neurowetenschap aan het veranderen is. 
Daar onderzoeken ze bijvoorbeeld angst bij rat-
ten en dat blijkt prima te kunnen.’

In zijn boek stelt Frans de Waal een morato-
rium voor: voorlopig geen onderzoek meer dat 
de bedoeling heeft om aan te tonen dat mensen 
slimmer of beter zijn. Geen onderzoek meer 
dat de mens lijnrecht tegenover de rest van de 
natuur plaatst. Hij denkt dat de jongere gene-
ratie ervoor openstaat: ‘Die denken veel minder 
behavioristisch.’ Tijdens dit moratorium stelt hij 
voor een alternatief te vinden voor ‘overdreven 
cerebrale benaderingen’. Een van die benaderin-
gen ligt op het terrein van de belichaamde cog-
nitie. De Waal laat zien dat het perspectief dat je 
inneemt, essentieel voor empathie, waarschijn-
lijk gebonden is aan lichamen, en dat hetzelfde 
geldt voor imiteren. De cognitie weerspiegelt de 
interactie van het lichaam met de wereld.

De Waal noemt de olifant. ‘Die beschikt over 
een heel ander lichaam en andere neurale ver-
mogens om een hoge cognitie te bereiken.’ Hij 
schrijft: ‘De slurf heeft aan het uiteinde twee 
gevoelige “vingers”, waarmee voorwerpen zo 
klein als een grassprietje kunnen worden opge-
pakt, maar met die slurf kan het dier ook acht 
liter water opzuigen of een vervelend nijlpaard 
omvergooien.’ Hij vraagt zich dan ook af of de 
olifant misschien een ander soort cognitie heeft: 
‘Zoals de mens een “handige” cognitie heeft, 
heeft een olifant mogelijk een “slurvige” cognitie.’

De tijd lijkt rijp om dit soort denken over 
dierlijke cognitie te aanvaarden. Het is immers 
niet eerlijk om van een eekhoorn te vragen het 
alfabet op te zeggen, want zo is die eekhoorn 
nu eenmaal niet geëvolueerd. Net zo goed als 
het oneerlijk zou zijn om van mensen te vra-
gen te onthouden waar meer dan honderd ver-
schillende nootjes verstopt liggen. Dus breiden 
we het cognitiebegrip uit. En, uitgaande van 
de premisse van De Waal dat cognitie begint 
met perspectiefname, dat cognitie als het ware 
voortkomt uit empathie, breiden we als mens 
daarmee onze cirkel van empathie uit.

VOOR DE MEESTE MENSEN verloopt die stap nog 
relatief soepel bij dieren met een hoog knuffel-
diergehalte: de olifant, de aap, de dolfijn. Maar 
bij insecten worden opnieuw de wenkbrauwen 
gefronst. Een slimme mier? Een kakkerlak met 
gevoel? Toch krijgt ook het onderzoek naar 
intelligentie van minder aaibare dieren, zoals 
insecten, steeds meer aandacht. Daarbij gaat het 
vooral om collectieve vormen van intelligentie. 
Hoe kan het dat termieten heuvels bouwen die 
honderden malen groter zijn dan zijzelf, zonder 
dat er een leider is die instructies geeft? Hoe 
komt het dat mieren nooit in de file staan? Hoe 
weten bijen welke baan ze hebben gekregen?

Nicholas Ouellette geeft aan de universiteit 
van Stanford, aan de afdeling voor Civil and 
Environmental Engineering, leiding aan een 
lab dat onderzoek doet naar zelforganisatie in 

complexe systemen. In een e-mail schrijft hij 
me: ‘Het interessante is dat allerlei verschillende 
soorten dieren, zoals vogels, vissen en insecten, 
relatief uniform groepsgedrag blijken te verto-
nen.’ Die groepssystemen zijn robuust, want het 
maakt voor een zwerm niet uit of er een individu 
wegvalt. ‘Het zijn zelforganiserende, leiderloze 
systemen, die foutjes van het individu kunnen 
opvangen.’

Ouellette voert onderzoeken uit met zwer-
men niet-stekende muggen. Hij wil weten hoe 
de individuele muggen met elkaar communice-
ren en hoe dit leidt tot het vormen van de zwerm. 
Hoe komt vanuit die som van individuen plotse-
ling dat ‘intelligente’ collectief naar boven? Hoe 
ontstaat deze ‘emerging property’? Ouellette 
blijft overigens liever spreken van ‘gedrag’ dan 
van ‘intelligentie’, maar ‘dat hangt af van de defi-
nitie van intelligentie die je gebruikt’.

In een van zijn onderzoeken ontdekte hij dat 
mannetjesmuggen bij het horen van het geluid 
van een vrouwtjesmug allemaal op het geluid af 
stoven, maar dat ze bij het geluid van een man-
netjesmug juist een bepaalde afstand hielden. 
Niet te dichtbij en niet te ver weg, er ontstond 
precies dezelfde afstand tussen alle mannetjes-
muggen. Zo vormde zich de zwerm. Eenvou-
dige regels tussen individuele muggen, zoals 
de afstand die moet worden gehouden tot het 
andere individu, bepalen hier dus wat er uitein-
delijk in het collectief gebeurt.

Ouellette ziet dat het onderzoek naar dit 
soort vormen van collectief gedrag ‘nu echt 
een vlucht heeft genomen’. In het bijzonder 
engineers zijn uitermate geïnteresseerd in de 
uitkomsten. Immers: allerlei toepassingen zijn 
denkbaar waarbij robuustere systemen kunnen 
worden gebouwd door gebruik te maken van dit 
soort vormen van collectieve zelforganisatie.

Aan Harvard geeft Radhika Nagpal, hoog-
leraar computerwetenschap, leiding aan de 
Self-Organizing Systems Research Group, 
waarin onderzoek naar collectieve zelforgani-
satie van insecten expliciet wordt gebruikt als 
inspiratie voor het bouwen van nieuwe robots 
en algoritmes voor kunstmatige vormen van 
collectieve intelligentie. In haar ted-talk legt 

Nagpal uit hoe termieten als groep een heuvel 
bouwen. ‘Ze praten niet met elkaar en ze hebben 
geen leider, maar ze gebruiken de omgeving om 
te weten wat ze gaan bouwen en hoe.’

Nagpals onderzoeksgroep heeft robots 
gebouwd die door middel van allerlei sensoren 
de zintuigen van de termiet nabootsen en daar-
mee kunnen reageren op hun omgeving. Die 
omgeving wordt telkens aangepast door elke 
individuele robot en daar reageren de andere 
robots dan weer op. Op die manier bouwt 
Nagpal kunstmatige systemen die dezelfde 

regels van zelforganisatie kennen als de ter-
mieten in de natuur en die een oneindig aantal 
toepassingen bieden. Vóórdat Nagpal dit kan 
doen moet ze zich openstellen voor de specifieke 
situatie van de individuele termiet en voor de 
cognitie die ontstaat in het collectief als gevolg 
van de regels tussen die individuen. Ze moet het 
perspectief innemen van de bouwende termiet.

ZOU DIE COGNITIE ZICH KUNNEN uitbreiden tot 
de hele natuur? Tot planten, bomen, bossen? 
Frans de Waal heeft het nieuwe boek van Peter 
Wohlleben, Het verborgen leven van bomen, 
nog niet gelezen, maar het lijkt hem interes-
sant. In zijn boek legt Wohlleben uit hoe bomen 
met elkaar communiceren (via een stelsel dat 
door wetenschappers het wood wide web wordt 
genoemd), hoe bomen voor elkaar zorgen en 
met elkaar een gezond bos vor-
men. ‘Als bioloog verbaast het 
mij niets dat bomen met elkaar 
communiceren. We gaan daar 
steeds meer voor openstaan, 
net zoals bij dieren. Hoewel 
ik me bij gevoelens van plan-
ten en bomen niets kan voor-
stellen’, aldus De Waal. Het 
meer openstaan voor en beter luisteren naar de 
natuur om ons heen wordt regelmatig in een 
emancipatieframe gegoten. Wohlleben spreekt 
dan ook bewust in volledig antropomorfe ter-
men over bomen om zijn punt te maken. Zo 
hebben bomen ‘kinderen’ die ze ‘voeden’, ze vor-
men ‘vriendschappen’ en hebben een ‘sociaal 
vangnet’. De media zijn er bovenop gedoken en 
citeren al zijn uitspraken met genoegen, maar 
ook met een zekere ingehouden spot. Laten we 
wel wezen: bomen hebben toch geen vrienden?

Tegelijk baseert Wohlleben zich wel degelijk 
op allerlei natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Hij probeert met zijn terminologie ons denken 
om te keren: de afstandelijke terminologie kan 
moeilijk leiden tot perspectiefname en begrip 
voor andere vormen van cognitie onder bomen.

Net zoals insecten een vorm van collectieve 
intelligentie als emerging property ontwikkelen, 
kan een bos worden gezien als een netwerk met 

een vorm van collectieve intelligentie. Suzanne 
Simard, hoogleraar bos-ecologie aan de Uni-
versiteit van British Columbia, doet onderzoek 
naar de stroom van voedingsstoffen en chemi-
sche signalen via dit wood wide web onder de 
grond. Haar onderzoeksgroep injecteerde spar-
ren met radioactieve koolstof-isotopen om die 
vervolgens met een geigerteller onder de grond 
te volgen. Binnen een paar dagen waren alle 
bomen binnen een gebied van dertig vierkante 
meter met elkaar verbonden, waarbij de oudere 
bomen als hubs fungeerden met soms wel meer 

Het is niet eerlijk om van een eekhoorn te vragen het alfabet op 
te zeggen, want zo is die eekhoorn nu eenmaal niet geëvolueerd
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dan 47 connecties. Het voordeel voor het bos als 
geheel, het collectief, is een betere gezondheid, 
meer fotosynthese en grotere veerkracht.

Ook over planten worden onder fyto-biolo-
gen en botanisten verhitte debatten gevoerd. De 
charismatische voortrekker van deze discussies 
is de bevlogen hoogleraar Stefano Mancuso, die 
het in zijn boek Brilliant Green: The Surprising 
History and Science of Plants (2015) opneemt 
voor het perspectief van planten. Mancuso is 
directeur van het Internationaal Instituut voor 
de Neurobiologie van Planten aan de Universi-
teit van Florence. Hoewel het instituut officieel 
niet meer zo mag heten (‘neuro’ is immers voor-
behouden aan organismen met neuronen, ofte-
wel met hersenen), blijft Mancuso deze naam 
gewoon gebruiken om zijn punt te maken.

Volgens Mancuso hebben wij mensen last 

van een ‘neuronen-fetisj’ en een ‘obsessie met 
beweging’ waardoor we niet waarderen wat 
planten allemaal kunnen. Omdat planten niet 
weg kunnen rennen en regelmatig gedeeltelijk 
worden opgegeten, komt hun vorm en manier 
van leven hun perfect van pas. Hun intelligentie 
is een reflectie van hun ‘lichaam’ en omgeving, 
van hun evolutie. Vergelijk deze plantintelligen-
tie met de slurvige intelligentie van olifanten.

In een ted-talk legt Mancuso uit: ‘Een plant 
heeft een modulair design, waardoor hij tot 
negentig procent van zijn lichaam kan verliezen 
zonder dood te gaan.’ Een plant moet zichzelf 
verdedigen en alles vinden wat hij nodig heeft 
terwijl hij vastgegroeid zit op één plek. Deze ‘ses-
siele leefstijl’, zoals plantkundigen dit noemen, 
heeft ervoor gezorgd dat ‘planten tussen de vijf-
tien en twintig soorten zintuigen hebben ont-

wikkeld’. Naast de zintuigen die wij ook kennen, 
zoals gehoor en tastzin, heeft een plant bijvoor-
beeld ook zintuigen voor vochtigheid, volume, 
fosfor, toxinen en chemische en elektrische sig-
nalen van de planten om hem heen.

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan 

naar de manier waarop planten signalen door-
geven aan verschillende delen van de plant zelf 
en aan andere planten. Planten communice-
ren met elkaar in een biochemische taal die wij 
niet zomaar kunnen verstaan. Mancuso werkt 
daarom in zijn laboratorium aan een ‘woorden-

boek’ van het chemisch vocabulaire van elke 
plantensoort. Bovendien leven planten in een 
andere tijdsdimensie. Mancuso laat dit zien door 
filmpjes van planten versneld af te spelen. Plot-
seling komen de planten tot leven. Een wortel 
vindt zijn weg onder de grond, jonge planten-
scheuten ‘spelen’ met elkaar, ’s nachts zien we de 
activiteit afnemen als ze gaan ‘slapen’. In een arti-
kel in The New Yorker legt Mancuso aan auteur 
Michael Pollan uit hoe het hem doet denken aan 
een scène uit Star Trek. Een groep buitenaardse 
wezens leeft in een andere tijdsdimensie dan wij 
mensen; ze leven veel sneller dan wij. Als deze 
wezens naar de aarde komen, denken ze dat alles 
stilstaat. Als ze filmpjes van ons leven echter in 
versnelling zouden afspelen, zouden ze zien dat 
er wel degelijk van alles gebeurt.

Mancuso definieert intelligentie als manieren 

om problemen op te lossen en wijst op collectieve 
vormen van intelligentie in planten, vergelijk-
baar met die van insecten, waarvoor hersenen 
niet noodzakelijk zijn. De verschillende wortel-
uiteinden die onder de grond een netwerk vor-
men kunnen dan gezien worden als de veroor-

zaker van een vorm van collectieve intelligentie, 
een emerging property, net zoals dit bij zwermen 
vliegen gebeurt en bij mensen in de hersenen. Bij 
een plant zouden de ‘hersenen’ in de vorm van 
het wortelnetwerk dan onder de grond liggen en 
de geslachtsorganen boven de grond.

Mancuso is ervan overtuigd dat 
planten een bepaalde vorm van 
bewustzijn hebben en zelfs pijn 
kunnen voelen. Daarom zouden 
we respect voor ze moeten heb-
ben, maar het zou ons er niet van 
moeten weerhouden ze op te eten. 
‘Planten hebben zich geëvolueerd 
om te worden opgegeten.’ Daar-
naast kunnen we ons door planten 
laten inspireren. Planten kunnen 
leven van licht en ontwikkelen in 
een wortelnetwerk onder de grond 
een robuuste vorm van collectieve 
intelligentie. Dit kunnen we gebrui-
ken bij het bouwen van robota, net 
zoals engineers nu al principes van 
insectencollectieven gebruiken. 
Mancuso ontwikkelt op dit moment 
samen met bio-engineer Barbara 
Mazzolai verschillende typen robots 
die gemodelleerd zijn naar planten. 
Plantoids noemen ze deze.

Lang niet alle plantdeskundigen 
zijn het eens met Mancuso, maar de 
verschillen in opvatting lijken vooral 
een kwestie van terminologie. Wat 
noemen we bewustzijn, wat is intel-
ligentie en wat is gevoel? De onder-
liggende onderzoeken leiden echter 

tot opvallend weinig inhoudelijk verschil van 
mening. Wellicht is het dus minder belangrijk 
hoe we intelligentie, bewustzijn en gevoel pre-
cies omschrijven, maar gaat het er eerder om 
dat we beginnen met de omschakeling naar een 
andere, minder ‘mens-centrische’ manier van 
onderzoeken, kijken en luisteren. Hoewel wij 
mensen ‘behept’ zijn met taal, hoewel we slechts 
twee kleuren kennen (blozen en niet-blozen), 
hoewel we nooit alle noten van die eekhoorn 
zouden kunnen vinden en vijf zintuigen hebben 
in plaats van vijftien hebben we namelijk wél het 
vermogen ons te verwonderen en ons te laten 
inspireren door de natuur om ons heen. Dat 
leidt niet alleen tot meer respect en ontzag voor 
de natuur, maar het kan ons ook tot completere, 
rijkere mensen maken. Zoals Artis-professor 
Erik de Jong zegt: ‘De natuur, dat zijn wij.’

‘Termieten praten niet met elkaar en hebben geen leider, maar 
ze gebruiken de omgeving om te weten wat ze bouwen en hoe’



De bezielde natuur

Het bos  
dat denkt
Waarom voelen we ons 
zo ongemakkelijk bij het 
idee dat mensen met 
dieren kunnen praten? 
Heeft de westerse mens 
het contact met de wereld 
om hem heen verloren? 
Een ontdekkingsreizigster 
ging te paard op zoek naar 
antwoorden.

tekst en foto’s Arita Baaijens

EEN BOS DAT DENKT? Indianen in het Amazonewoud die honden en 
panters verstaan? De Ecuadoriaanse antropoloog Eduard Kohn overwon 
zijn aanvankelijke scepsis en onderzocht de kwestie. Hij kwam geen stap 
verder tot hij een ingeving kreeg en de bewijslast omdraaide. Stel nou, 
redeneerde hij, dat de indianen waarmee ik optrek inderdaad met pan-
ters converseren, maar dat ik daar niets van merk omdat mijn definitie 
van communicatie te beperkt is? Als academicus heeft Eduard Kohn een 
reputatie hoog te houden, misschien dat How Forests Think: Toward an 
Anthropology beyond the Human daarom taaie semiotische kost is. Toch 
is de conclusie simpel: de opgetrokken schutting tussen mens en natuur 
bestaat alleen in het hoofd van de moderne mens.

Waarom voelen we ons zo ongemakkelijk bij het idee dat een bos denkt 
en mensen zich met wilde dieren verstaan? En hoe zou de wereld eruitzien 
als we de veronderstelde scheiding tussen mens, dier en plant opheffen?

Mijn zoektocht naar antwoorden begon negen jaar geleden, toen ik 
voor het eerst door Siberië reisde en net als Kohn op raadselen stuitte. De 
paardenherders met wie ik optrok, zongen met beschermgeesten, ee, van 
bergen en rivieren, sjamanen reisden in trance naar werelden bevolkt door 
geesten, en als ik ergens op de thee kwam kreeg de ee van het haardvuur 
als eerste een lekkernij. Uit respect, begreep ik, want in Siberië bezit alles 
animus en spiritus, ook harde rotsen en vluchtige wolken.

Als bioloog en agnost geloof ik niet in bovennatuurlijke krachten, maar 
het intrigeerde me dat een heel volk verschijnselen waarnam die mij ont-
gingen. Ik besloot de kwestie te onderzoeken. De grote vraag was hoe, 
want zonder harde feiten of leugendetector is het lastig fantasie van wer-
kelijkheid te onderscheiden. De Mission Impossible vroeg om een Indiana 
Jones-aanpak, toevallig mijn specialiteit.

Zomer 2013 was het zo ver. Te paard zou ik het immense Altaigebergte 
omcirkelen, de reis van vijftienhonderd kilometer voerde door vier mach-
tige buurlanden en nam drie maanden in beslag. Vragen waarop ik het 
antwoord zocht: wat is heilig landschap en kan ik het ervaren? En wat ver-
telt het land mij wat ik nergens anders te weten kan komen? Mijn instru-
mentarium: een paard, kleurstiften en een lege schatkaart in de vorm van 
een soepele koeienhuid met gouden middenstip, daar omheen een ruime 

cirkel die de voorgenomen route moest verbeelden. De instructie luidde 
dat ik onderweg opvallende momenten als een gekleurde lijn zou weer-
geven op de schatkaart: goud voor extase, rood voor misère, groen voor 
een bijzondere ontmoeting en blauw voor een inzicht. De lijnen lopen 
vanuit de middenstip naar de rand, als spaken in een wiel. Het deel bin-
nen de cirkel vertegenwoordigde mijn gemoeds gesteldheid, daarbuiten 
noteerde ik details van de omgeving op dat moment, zoals hoogte, geogra-
fische coördinaten, weersgesteldheid, het landschap. Op die manier moest 
gaande weg duidelijk worden of en hoe landschap mijn geest beïnvloedt.

***
ONZEKERHEID IS HET FUNDAMENT van de wetenschap, schrijft fysicus 
Carlo Rovelli, die aan kwantumzwaartekracht werkt en toegankelijke 
boeken schrijft over wetenschap. Duizenden jaren kende de mens alleen 
hemel en aarde. Wie omhoog keek zag zon, maan en sterren een vaste 
baan om de aarde beschrijven tot Copernicus bewees dat de zon de werke-
lijke spil vormde van de rondedans der planeten. De mens stelt zijn beeld 
van de kosmos al eeuwen bij en het idiote is, zegt Rovelli, dat elke nieuwe 
wetenschappelijke doorbraak ons nog onwetender achterlaat dan wij al 
waren. Onwetend en allesbepalend, want we weten meer niet dan wel en 
toch geloven we in ons oneindig optimisme, of misschien is het hoogmoed, 
dat het wel losloopt met de gevolgen van smeltende gletsjers en uitster-
vende levensvormen en culturen. De techniek zal ons redden. Niet volgens 
Rovelli, die meent dat onze soort geen lang leven is beschoren.

Andere wetenschappers zien nog kansen, zoals botanist en native 
American Robin Wall Kimmerer. Opgegroeid in een reservaat had ze 
aanvankelijk moeite met de reductionistische wijze waarop biologie werd 
gedoceerd op haar middelbare school en de universiteit. De ‘ziel’ was uit 
planten, dieren en andere organismen gehaald, schrijft ze in Gathering 
Moss. Inmiddels doceert Wall Kimmerer ecologie op de Universiteit van 
New York en de lesstof bestaat uit wetenschappelijke en traditionele ken-
nis over de plantenwereld. Dat laatste is een noodzakelijke toevoeging, 
meent Wall Kimmerer, want het kwantificeren van de wereld schept een 
werkelijkheid die anders in elkaar steekt dan de wereld van haar voor-

Oekokplateau, Siberië
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ouders, de Potawatomi-indianen, die menen dat voor een volledig begrip 
ieder ding op vier zijnsniveaus gekend moet worden: brein, lichaam, emo-
tie en geest.

‘Elke samenleving heeft haar eigen oplossingen geformuleerd voor uit-
dagingen die de omgeving stelde’, schrijft onderzoeker Wade Davis in een 
essay over het belang van traditionele kennis voor de moderne wereld. In 
het ene geval leidde dat proces tot technologische hoogstandjes en in het 
andere tot complexe mythen en gedragscodes. In beide gevallen is het-
zelfde menselijk genie aan het werk. Auteur Jared Diamond (Guns, Germs 
and Steel) valt Davis bij in het onlangs verschenen The World until Yes-
terday, waarin de Pulitzerprijswinnaar betoogt dat wij veel kunnen leren 
van traditionele culturen. Immers, met elkaar bedachten ze duizenden 
oplossingen voor een goed functionerende samenleving. En sommige 
oplossingen – Diamond noemt tijdsbesteding, opvoeding en ouderenzorg 
– lijken prettiger en beter te werken dan wat we in de Eerste Wereld heb-
ben bedacht.

***
IS EEN ONBEVANGEN OPSTELLING voldoende om een andere cultuur 
te begrijpen? Met die vraag bezoek ik vlak voor vertrek naar Siberië de 
Engelsman Paul Devereux. ‘Hoe kan het’, vraag ik de man die al vele 
decennia onderzoek doet naar de betekenis van heilig landschap in de 
prehistorie, ‘dat anderen “iets” op heilige plekken ervaren en ik niet.’

‘Het “iets” dat jij als fantasie bestempelt’, antwoordt Devereux, ‘het hei-
lige of sacrale, dat is een bedenksel.’ Maar de wereld zoals door mij ervaren 
– zonder dat ‘iets’ – zou evengoed een bedenksel zijn. Het gewijde karakter 
van een plek is een emotio nele respons op landschap en wat ik afdoe als 
bijgeloof of fantasie is in de ogen van iemand uit de Altai misschien wel 
net zo waar als cyberspace voor de westerse mens. Wat botst zijn wereld-
beschouwingen, die weliswaar van elkaar verschillen, maar het ene model 
is net zo goed of waar als het andere.

Verstandelijk begreep ik de uitleg van Devereux, maar blijkbaar zit 
mijn geloof in de wetenschap zo diep dat het zich niet laat wegredeneren. 
De eerste barst in de verschansing ontstaat als ik na zeven weken paard-

rijden door Kazachstan en China de oude vulkaan Tsengel in het noord-
westen van Mongolië bereik. Zodra ik voor de camera over het landschap 
en de berg met sneeuwkraag wil vertellen begin ik te huilen en houd daar 
twee dagen lang niet mee op. Uiterst merkwaardig, zelfs voor een avontu-
rierster die soms last heeft van opvliegers. Waarom ik met droge ogen door 
Kazachstan en China reed en bij de Tsengel tranen plengde?

Mijn bewijsvoering rammelt, geef ik direct toe, maar ik ben ervan over-
tuigd dat mijn tranen te maken hebben met witte plekken op de weten-
schappelijke kaart, de onontdekte gebieden waar het verstand ook na drie-
honderd jaar Verlichting nog steeds niet bij kan. In Kazachstan en China 
gaf niemand zichtbaar om de natuur, terwijl in Mongolië berg altaren 
staan en gebedsvlaggen wapperen. Ook bij de Tsengel, waar, vertelt mijn 
tolk later, elk jaar herders bijeenkomen om trommelend, schreeuwend en 
huilend de zegen van de berggod af te smeken. Onbewust moet ik daar iets 
van hebben opgepikt. Een mens kan zich wel willen afsluiten voor onder-
huidse gevoelens, maar de invloed van het onbegrijpelijke, het impliciete 
dat aan de rede ontsnapt, is daarmee nog niet verdwenen.

‘Wij worden gestuurd door onbegrijpelijkheid’, zegt ook hoogleraar 
psychiatrie Damiaan Denis. Nederlanders 
houden van transparantie en logische verkla-
ringen, glimlachte de Belg in een  uitzending 
van vpro’s Tegenlicht, maar zo zit het leven 
helemaal niet in elkaar. ‘Alles draait om 
 onbegrijpelijkheid en om de ruimte tussen het 
vaste.’

Na drie maanden afzien en genieten komt 
het einde van de expeditie in zicht. De gouden 
momenten tijdens mijn reis blijken steevast 
verbonden te zijn met natuur, de rotmomen-
ten met menselijk gedoe. Mijn hart maakte 
overuren op bergpassen en bij het zien van 
tere bloempjes in de sneeuw. Megalomane 
vergezichten, vuilwitte gletsjertongen, dei-
nend hoogveen en pikzwarte donderluchten 

Oekokplateau. De bergen in de verte liggen in Mongolië en China 
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vertelden me dingen die ik nergens anders te weten had kunnen komen. 
Zo weet ik nu dat kale en open landschappen mijn geest verruimen en bos-
sen mij redelijk onverschillig laten. Bergpassen brengen extase, een plek 
kan herinneringen in zich bergen en op het eerste gezicht verliefd worden 
op een landschap kan ook, merkte ik op Oekok, een als heilig beschouwde 
hoogvlakte in de Russische Altai. Maar wat ik helaas niet te weten ben 
gekomen is waarom sommige plekken heilig zouden zijn, laat staan dat ik 
het sacrale onomstotelijk heb kunnen ervaren.

Mijn onbegrip voor het heilige heeft volgens de Amerikaanse schrijver 
Barry Lopez alles te maken met mijn westerse en analytische manier van 
waarnemen. Lopez bracht veel tijd in Alaska door en beschrijft in het essay 
De uitnodiging een ontmoeting met een bruine beer. Het enorme dier op 
de toendra staat voorgoed in Lopez’ hersenen gegrift. Zijn compagnons, 
Inuit, zien geen gefixeerd plaatje maar ‘lezen’ het landschap zonder er met-
een iets van te vinden. De betekenis ontvouwt zich mettertijd, afhankelijk 
van wat ze eerder zagen en van dat wat nog gaat komen. Zoveel geduld 
heeft Lopez niet, zijn denkende brein trekt conclusies als het lichaam nog 
volop bezig is informatie te verzamelen. Informatie die onbenut blijft. Het 
is de kunst om met geduld en zonder oordeel te luisteren, houdt Lopez zijn 
lezers voor. ‘Dan luistert het land ook naar jou.’

***
EEN JAAR LATER KEER ik in m’n eentje terug naar Oekok om naar het land 
te luisteren. En ik ben van plan net zo lang op de winderige hoogvlakte op 
de grens met Mongolië, China en Kazachstan te blijven tot ik het heilige 
heb ervaren. Als het ergens lukt, dan hier, op de afgelegen en als heilig 
beschouwde gletsjervallei waar de Scythen 2500 jaar geleden hun leiders 
begroeven en Altai-sjamanen nog steeds ceremonies uitvoeren.

Zadelriemen strak genoeg? Check. Tassen in balans? Check. IJzeren 
pin en touwen mee? Check. Voor de zekerheid leg ik een extra knoop in het 
paktouw en geef mijn huurpaard Gaziz de sporen. Drie dagen lang door-
kruisen het paard en ik woelige bergrivieren, besneeuwde bergpassen en 
zwoegen we door zuigend veenmoeras. Mijn voorlopig doel is een herders-
hutje met uitzicht op besneeuwde bergpieken en glinsterende rivieren in 
krullerig veen. De eerste dagen na aankomst ben ik euforisch, maar al snel 
maakt de opwinding plaats voor verwondering. Wanneer de zon schijnt 
verglijden de uren als vanzelf, als het regent, stormt en bliksemt duren 
dagen en nachten langer.

Overgeleverd aan de elementen kan ik weinig anders doen dan de wis-
selende omstandigheden nemen zoals ze komen. De eenzaamheid doet 
weldadig aan, de afwezigheid van mensen en gebouwen doet me besef-
fen hoeveel energie de bewoonde wereld gewoonlijk opslurpt. Eenmaal 
onderweg ben ik bevrijd van sociale verplichtingen en ook de rede heeft 
vrijaf gekregen. Soms dwaal ik met Gaziz door het achterland en stop waar 
het uitkomt, bij een hoge rotspunt, viswater of een kletsnat mostuintje.

‘Schoonheid en charme worden uitgedragen, al dan niet door ons waar-
genomen’, merkt Annie Dillard op in Pilgrim at Tinker Creek. ‘Het minste 
wat we kunnen doen is proberen er te zijn.’

Ik ben er en luister. Urenlang stalk ik beekjes en riviertjes met een 
recorder. Het vangen van watergeluiden zou een levenstaak kunnen zijn, 
bedenk ik, want elke rots in de stroom en elk inhammetje produceert een 
plaatsgebonden melodie. Door onbevangen te luisteren ontdek ik een 
repertoire van klanken en timbres dat elk bevattingsvermogen te boven 
gaat. De grillige sporen van vlechtend water volgend dring ik onbekende 
klankwerelden binnen. Hoe opener ik me opstel, des te meer klank-
werelden zich ontvouwen, als poppen in een set Russische matroesjka’s. 
Niet gehinderd door zelfcensuur borrelen gekke vragen op. Waarom 
klinken beekjes eigenlijk niet overal hetzelfde? Dient de uitbundigheid 
van waterklankorgels ergens toe? En is een verklaring, welke dan ook, 
afdoende om het huppeldansje te verklaren dat de overdaad aan gorgels 
en wervelingen teweegbrengt in mijn hart?

Informatie raakt niet aan ervaring, schrijft filosoof en musicus David 
Rothenberg in Why Birds Sing. ‘Briep, boea, bwe, ba boo pu tee. Gronk, 
gronk, gronk, brr, brr, brr, brr, brr.’ Hoe kunnen we achterhalen waarom 
een vogel de longen uit zijn lijfje trillert, meent hij, als we al nauwelijks 
weten wat een mens beweegt om te zingen? Volgens de muzikant hebben 

wetenschappers de ziel van een dichter nodig om de diepere betekenis van 
vogelmuziek te doorgronden.

Of de ziel van een sjamaan, meent Oxford-geleerde Charles Foster. 
In zijn briljante en knotsknettergekke memoire Being a Beast beschrijft 
 Foster hoe hij een das, otter, edelhert, zwaluw en vos probeert te zijn in 
plaats van het dier door een verrekijker te bestuderen. Wekenlang verblijft 
hij met zijn zoontje in een zelf gegraven dassenhol, levend op een dieet van 
wormen en bessen. Hij drijft rivieren af om de wereld te ervaren als een 
otter en slaapt opgerold in de achtertuin om ’s nachts de buurt onveilig 
te maken, op handen en voeten, zoals de stadsvos die hij probeert te zijn. 
Volgens Foster verricht hij biologisch onderzoek in de echte, grommende, 
pijnlijke, verrukkelijke wereld. ‘Our feelings are biologically illiterate. 
They need education.’ De veldstudie roept belangrijke vragen op: wat is 
de mens en wat is onze positie in het grote geheel? Nemen wij mensen 
een uitzonderingspositie in of zijn we net als dassen, wormen en vossen 
gerecycelde aarde?

Shine, shine, shine 
Pour down your great strength, sun!
While we bask, we two together...

***
MET WALT WHITMAN in gedachten, die voor 
bovenstaand gedicht leentjebuur speelde bij 
de spotvogel, jam ik eenmaal terug bij het 
boerderijtje met het groepje zwarte vogels op 
de nok van de schapenschuur, die clownesk 
met hun vleugels wapperen zodra de snavel 
opengaat.

‘Kleren uit’, fluistert op een druilerige dag 
de dichter Pessoa, die zijn heteroniem Alberto 
Caeiro laat zeggen dat hij geen filosofie heeft 
maar zintuigen. Bij een gletsjermeer dans ik 
op kletsnat mos met voeten die zuchten van 
genot omdat het rulle tapijt zo zacht en wel-
kom aanvoelt. Billen, rug en ledematen ver-

De wetenschap 
gedraagt 
zich als een 
bekrompen 
en jaloerse 
minnaar, die 
elke andere 
vorm van naar 
de wereld 
kijken smoort

Mongolië, Tavan Bogd, bergmassief met vijf bergtoppen, de ‘Vijf Heiligen’. Stenen 
altaren waar de berggoden om hun zegen worden gevraagd
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dwijnen in een warreling van groene draadjes die naar vochtige aarde 
en verrotting ruiken. Hoe vreemd dat er lef voor nodig is om de aarde in 
natuurlijke staat te ervaren. Maar dat bedenk ik pas later, als ik geurend 
als een pasgeboren baby in mijn warme slaapzak kruip.

In de weken die volgen houd ik de bergen gezelschap in de avond-
schemer. Dan wandelen mijn ogen over gletsjers en volgen ze wendingen 
en krommingen van watervlugge riviertjes die op besneeuwde flanken 
ontstaan en op missie worden gestuurd naar de bewoonde wereld die 
voorbij Oekok begint. Om mij heen is alles in beweging. Het veen deint, 
waterstroompjes sissen, monkelen en gorgelen, wolken verschieten van 
kleur en de allerlaatste zonnestralen bestrooien de bergtoendra rijkelijk 
met goudpoeder. Animus en spiritus. Natuurlijk! De notie dat Oekok 
bezield is, leeft, beweegt en zelfs ademt brengt geen paniek teweeg. De 
grond zakt niet weg onder mijn voeten en er klinkt geen trompetgeschal. 
De schroom en weerzin die ik mijn hele volwassen leven heb gevoeld in 
verband met gedachten en ervaringen die niet in een wetenschappelijk 
kader passen – ze knappen als zeepbellen na een mooie zweefvlucht. Dit 
is wat de dichter Rilke heeft bedoeld met het liefhebben van de vragen om 
zo op zekere dag, bijna ongemerkt, de antwoorden binnen te wandelen.

***
HEEFT DE MODERNE MENS WEZENLIJK andere behoeften dan een volk dat 
in mythen gelooft? Wat maakt de mens zo uitzonderlijk dat hij zich geschei-
den weet van zijn omringende wereld? Antropoloog Eduard Kohn vroeg 
het zich af in het Amazonewoud, waar indianen met bomen en dieren pra-
ten. Als we ons niet prettig voelen bij het idee dat zoiets kan, concludeert 
hij, dan komt het doordat we een beperkt beeld hebben van wat denken is. 
Zou je ‘taal’ vervangen door ‘tekens’ en een denkproces omschrijven als het 
‘doorgeven van informatie’, zoals Kohn doet, dan gebeuren er spannende 
dingen. Een omvallende woudreus kraakt en schudt, dat alles alarmeert 
de apen in de boom, die het op een lopen zetten. Kohn beschouwt de over-
dracht van informatie, die acties uitlokt, als een denkproces en doorbreekt 
met zijn radicale voorstel de scheiding tussen mens en natuur, ding en 
gedachte, binnen en buiten.

De Deep ecology-beweging ruimde die schutting dertig jaar geleden 
al op. Ook in onze tijd kost het geen moeite gelijkgestemden te vinden 

voor de idee dat mens en natuur niet wezenlijk van elkaar verschillen, 
maar dat geldt ook voor de omgekeerde redenering. Belangrijker is het 
besef dat ideeën, concepten en theorieën zijn gebonden aan plaats, tijd 
en cultuur en binnen die context moeten worden begrepen. De moderne 
 technowetenschap, het vlaggenschip van onze westerse cultuur, wortelt in 
het Verlichtingsdenken. Ons natuurbeeld is westers georiënteerd en dat 
is prima, zolang onze manier van de wereld beschrijven maar niet aan 
andere culturen wordt gepresenteerd, of opgelegd, als het enige waarden-
vrije en boven de partijen staande kennissysteem.

Wat de moderne wetenschap bedreigend maakt, is niet het kennissy-
steem op zich, maar haar invloed en macht. De wetenschap gedraagt zich 
als een bekrompen en jaloerse minnaar, die elke andere vorm van naar 
de wereld kijken smoort. Terwijl niemand is gebaat bij een mono cultuur 
omdat het duizelingwekkende assortiment van denkrichtingen onze 
samenleving de nodige veerkracht geeft en innovatie mogelijk maakt.

Mijn verblijf op Oekok leert me dat het eigenlijk niet uitmaakt of een 
berg of bos nou wel of niet denkt, wat ertoe doet is wat een mens gelooft en 
welke aspiraties een samenleving heeft. Stilstaan en voelen hoe de aarde 
draait, weten waar je vandaan komt, een relatie aangaan met de dingen 
om je heen – dat alles helpt een mens om zijn plek te vinden in systemen 
die de menselijke maat ontstijgen. Je plek kennen en gekend worden door 
de plek, het is van wezenlijk belang voor de toekomst die we onze  kinderen 
meegeven. Want het maakt uit of het kind opgroeit in de wetenschap dat 
het bos een levend wezen is met een zelf of ziel, of dat het toekomstig 
brandhout ziet groeien. In het eerste geval groeien bos en kind samen op, 
in het laatste geval zullen de bomen op zeker moment worden geveld.

 
Arita Baaijens is ontdekkingsreizigster, schrijfster, fotograaf, bioloog. Begin 
dit jaar verscheen haar boek Zoektocht naar het paradijs: Een onderzoek 
naar waarheid en werkelijkheid in het hart van Centraal-Azië, waarin ze 
haar tocht te paard beschrijft door het Altaigebergte in Zuidwest-Siberië. 
Haar tentoonstelling Search for Paradise in De Ketelfactory, Schiedam is 
te bezoeken tot 17 juli (alleen op afspraak); deketelfactory.nl/informatie/.
Op 5 juni is de studiedag Zoektocht naar het paradijs in Schiedam; 
ecointention.com/agenda_studiedag_zoektocht_naar_het_para-
dijs_2016_06_05.htm

Altai, Siberië. Op weg naar de heilige berg Belucha, in nevelen gehuld
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De bezielde natuur
De geheimen  
van het woud

‘Bomen 
helpen 
elkaar’

Boswachter Peter 
Wohlleben ontdekte 
dat het bomenleven 
veel rijker en 
geheimzinniger is 
dan hij ooit dacht. 
Hij pleit nu voor een 
duurzame vorm van 
bosbeheer die nog 
meer oplevert ook.  

door Frank Mulder

‘BOSWACHTERS DENKEN tegenwoordig dat bomen 
maar honderd of tweehonderd jaar worden’, zegt hij. 
‘Of dat ze zwak zijn omdat er zo veel vervuiling is. 
Onzin. Ze zijn zwak omdat ze worden beheerd als 
losstaande exemplaren, in een soort intensieve vee-
houderij.’ We zien alleen nog maar de bomen, maar 
niet meer het bos.

Peter Wohlleben is een man die heeft geleerd om 
het bos te lezen. Hij verraste de Duitse bestseller-
lijsten met zijn boek Het verborgen leven van bomen, 
waarin hij de leek inwijdt in de geheimen van het 
bomenbestaan. Bomen kunnen insecten herkennen, 
temperatuurschommelingen onthouden, voedings-
stoffen delen en met elkaar communiceren, legt hij 
uit. Peter Wohlleben is geen bomenknuffelaar, inte-
gendeel. Hij is boswachter in het dorpje Hümmel in 
de Eifel en wordt aan het eind van het jaar door de 
Hümmelaren gewoon afgerekend op het geld dat hij 
aan de houtoogst heeft verdiend. Maar het is duide-

Peter Wohlleben in Hümmel, Duitsland
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lijk dat hij die oogst op een andere manier bena-
dert.

Hümmel ligt op nog geen anderhalf uur rij-
den van Heerlen, door heuvels vol weilanden, 
tarweakkers en koolzaad, dorpjes met kerk-
torens, en uiteraard bos, grote stukken met loof-
bomen, afgewisseld met kaarsrechte vakken met 
donkergroene naaldaanplant. Als ik aankom bij 
zijn oude boswachtershuis, net voor het dorp, 
staat de boswachter al bij de weg te wachten. Hij 
heeft een grijzend, vaderlijk baardje.

We lopen naar een paadje dat een sparrenbos 
scheidt van het beukenwoud. Achter ons ruiken 
we het zoete, harsige naaldhout van de in nette 
rijen aangeplante sparren. Het is meer een plan-
tage dan een bos, in tegenstelling tot het woud 
voor ons, een redelijk ongerept gebied dat in 
elk geval de afgelopen eeuw nauwelijks is aan-
geraakt. De geur die uit het beukenbos komt, is 

zoetig, schoon, warm, met 
iets van rottend blad, maar 
dan zacht.

Dit is hoe het meeste 
bos er in West- en Midden- 
Europa uit zou zien als we 
er een eeuw lang niets aan 
zouden doen, zegt Wohl-
leben. Dan zou de beuk, een 
boom die langzaam groeit 
maar samenwerkt met 
soortgenoten, zich langzaam 
omhoogwerken tot steun-
pilaar van een hoog, rijk en 
duurzaam ecosysteem, met 
zeldzame diersoorten, zoals 
hier de zwarte specht en de 
zwarte ooievaar. Niet dat 
dit een dichte, ruige jungle 
gaat worden. Integendeel, 
de bodem wordt steeds min-
der begroeid, behalve op de 
plaatsen waar het zonlicht 
doordringt doordat er een 
oude boom is omgevallen, 
zodat allerlei soorten de 
sprong naar boven kunnen 
wagen.

Je moet als plant dus heel 
wat in je mars hebben om 
voet aan de grond te krijgen 
in deze groene ‘duisternis’. 
Jonge beukjes kunnen dat. 
Een beuk is een schaduw-
boom, vertelt Wohlleben. 
We gaan bij een sprietje 
staan van een potlood dik en 
een meter of anderhalf hoog. 
Wohlleben telt de rimpels 
op de twijgen om te schat-
ten hoeveel jaar dit sprietje 
al wacht op een beetje licht. 
‘Deze is misschien klein, 
maar toch al een jaar of hon-
derd oud. De grote boom 
waar hij onder staat is mis-
schien tweehonderd. Hij 

vangt net genoeg licht om niet dood te gaan. 
Maar dat is niet erg. Een beuk heeft dat zelfs 
nodig. In de moderne bosbouw worden bomen 
al gekapt na tachtig of honderd jaar. Maar de 
wetenschap toont aan dat beuken veel ouder 
kunnen worden, als ze maar langzaam groeien. 
Hun houtcellen worden heel klein, door de lang-
zame groei, en bevatten weinig lucht. Ze worden 
daardoor heel sterk, en zijn veel beter bestand 
tegen schimmels die proberen binnen te drin-
gen in scheuren en andere verwondingen.’

Dat het boompje blijft leven komt door een 
heel bijzonder fenomeen, dat wetenschappers 
nog niet zo lang op het spoor zijn. Jonge beuken 
staan met hun wortels in verbinding met andere 
beuken. Ze krijgen suiker toegediend. ‘Onder-
zoekers van de universiteit van Aken hebben 
vastgesteld dat alle beuken in een niet-verstoord 
bos allemaal precies dezelfde prestatie leveren. 
Per blaadje produceren ze evenveel suiker, onge-
acht de kwaliteit van de bodem, het beschikbare 
water en de hoogte. De compensatie gebeurt 
ondergronds, via de wortels. Een soort borst-
voeding dus.’

Wohlleben vindt dit een fascinerend inzicht: 
‘In mijn studie is me verteld dat bomen altijd 
concurreren met elkaar. Maar in de loop der 
jaren heb ik een verborgen wereld ontdekt. 
Bomen concurreren helemaal niet altijd. Ze 
kunnen elkaar ook helpen.’

WOHLLEBEN HEEFT in zijn bos een bijzondere 
ontdekking gedaan. Hij wijst op een paar harde 
stompjes die uit de bodem steken, in een kring 
van anderhalve meter doorsnede. Het lijkt op 
stenen waar mos op groeit. Niet dus. ‘Dit is 
oud hout. Het zijn de resten van een reusach-
tige boomstronk. We hebben het onderzocht, 
en waarschijnlijk is hij al meer dan vier eeuwen 
geleden gekapt. Maar weet je wat er onder de 
bast zit? Groen! Dat betekent dat deze boom 
leeft.’ Zonder voeding uit de bladeren sterft 
een boom, maar net als het jonge beukje wordt 
deze oude, gekapte grijsaard in leven gehouden 
via de wortels. Overal in het bos zijn dit soort 
stompjes te vinden. Het is overigens niet zo dat 
alle stompjes blijven leven. ‘Ik weet niet waarom 
deze oude beuk wordt gesteund. Het is specula-
tie hoor, maar misschien heeft hij herinneringen 
in zijn wortels die bewaard moeten worden voor 
de rest van de populatie.’

Herinneringen? Een boswachter die denkt 
dat bomen herinneringen hebben? ‘Het is een 
feit. Neem deze beuk hier, hij consumeert mis-
schien vijfhonderd liter water per dag. Dat bete-
kent dat een droge zomer heel zwaar voor hem 
is. Hij droogt uit, er ontstaan scheuren. Wat je 
dan ziet is dat hij zijn watermanagement ver-
andert. Vanaf het volgende jaar gaat hij min-
der verbruiken in de lente, zodat hij reserves 
opbouwt voor de zomer.’

VEEL COLLEGA’S in de bomenbusiness schrijven 
Wohlleben af omdat hij wel heel menselijk over 
de natuur praat. In zijn boek en in zijn rond-
leidingen heeft hij het over ‘samenwerken’ en 

‘herinneren’ en legt hij uit hoe bomen een ‘karak-
ter hebben’ en elkaar ‘op de hoogte houden’ van 
nieuws over insectenplagen. ‘Ik doe dat bewust. 
Ik kies voor begrijpelijke, menselijke taal, en ik 
schrijf het op alsof ik een rondleiding geef.’ Toch 
zit er in zijn woorden geen greintje drammerig-
heid. Wat me vooral opvalt is een diep respect. 
Respect en ontzag voor een woud dat zo groot is 
dat wij het nooit kunnen doorgronden.

Dat bomen cognitie hebben, geven weten-
schappers intussen wel toe. Ja, ze kunnen zich 
dingen herinneren. Sommige fruitbomen gaan 
pas bloeien als het na de winter een bepaald aan-
tal dagen zonnig is geweest, vertelt Wohl leben. 
Met andere woorden: ze kunnen tellen. En de 
beuk, die gaat pas uitbotten als het minstens 
dertien uur per dag licht is. Dat is knap, want 
dan heeft de beuk nog helemaal geen blaadjes 
die dat zouden kunnen registreren. Vermoede-

lijk spelen de knoppen hierbij een rol. De beuk 
combineert deze informatie met temperatuur-
gegevens. Dus als hij in een pot naar Australië 
wordt verscheept, en merkt dat er misschien wel 
dertien uur licht is, maar dat de temperaturen 
dalen, verlegt hij zijn ritme een half jaar.

Volgens onderzoekers moet de cognitie gro-
tendeels in de wortels worden gelokaliseerd. In 
laboratoria blijken wortels te kunnen reageren 
op minstens twintig verschillende parameters, 
zoals temperatuur, licht, zwaartekracht, elektri-
sche velden, magnetische velden, zware meta-
len, nitraat. Meer dan wat wij kunnen registre-
ren. Een eenvoudige maïsplant kan 0,1 gram 
nitraat al detecteren op twintig meter afstand. 
De wortels zullen die kant op groeien, ook al zul-
len ze het nooit bereiken. Daar komt nog bij dat 
wortels andere wortels kunnen herkennen. Als 
ze in de buurt van een verwante komen, gaan 
ze veel minder om voedingsstoffen concurreren 
dan wanneer ze niet verwant zijn.

Bomen werken dus samen, en communice-
ren ook met elkaar. ‘Neem deze eik. Wanneer hij 
wordt aangevallen door een insect maakt hij zijn 
blad bitter door giftige looistoffen omhoog te 
sturen. Maar het opvallende is dat andere eiken 
in de buurt dat vervolgens ook gaan doen. Dat 
betekent dat een eik dus het speeksel van een 
insect kan herkennen. En dat hij in staat is om 
anderen te waarschuwen.’ Dat blijkt niet alleen 
chemisch te gebeuren, door een stofje uit te 
scheiden, maar ook via elektrische impulsen die 
via de wortels worden verstuurd. Heel langzaam, 
maar wel degelijk meetbaar in laboratoria.

Daarbij werken de wortels samen met schim-
meldraden, vertelt Wohlleben. ‘Bomen leven in 
symbiose met zwamdraden. Een theelepel aarde 
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‘Misschien heeft de oude beuk 
herinneringen in zijn wortels 
die bewaard moeten worden 
voor de rest van de populatie’
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bevat er kilometers van. Die zitten tot in de wor-
tels. Eén schimmel kan zich in de loop der eeu-
wen over hele bossen verspreiden. Schimmels en 
bomen wisselen voedingsstoffen uit, maar meer 
dan dat. Ze blijken mee te helpen bij het ver-
spreiden van informatie over insecten, droogte 
en andere gevaren. Het is eigenlijk een soort 
wood wide web.’ Hoe dat precies in zijn werk 
gaat, daar weten we nog bijna niets van. We zien 
alleen de resultaten van het proces, wanneer 
de schimmel een bepaalde afvalstof heeft weg-
gewerkt in de vorm van een paddestoel.

PETER WOHLLEBEN (1964) begon als gewone 
boswachter. Na zijn studie bosbouw werd hij 
ambtenaar voor de deelstaat Rheinland-Pfalz en 
kwam hij te werken in Hümmel. Hij was gedrild 
om bomen alleen te zien als bron van hout en 
om te herkennen wanneer ze rijp waren voor de 
oogst. De deelstaat was zelfs van plan om het 
hele bos te vervangen door sparren plantages. In 
de loop der jaren ontdekte hij dat hij een andere 
visie had op het bos. In 2006 nam hij ontslag. 
Maar de gemeente wilde hem niet kwijt. Ze 
namen het bosbeheer in eigen handen, namen 
Wohlleben aan en gingen op zoek naar een 
duurzame vorm van bosbeheer.

Een deel van dit beheer bestaat uit bescher-
ming. Vijftien procent van het bos wordt niet 
meer aangeraakt, vertelt de boswachter. ‘Dat is 
lastig. De mens wil altijd iets doen, om trots op 
te zijn. Maar alleen als je niets doet, kan het in de 
loop van honderd of tweehonderd jaar weer gaan 
lijken op het oerbos dat hier ooit heeft gestaan.’

Op de rest van het areaal van 7,5 vierkante 
kilometer gaat Hümmel de naaldbomen lang-
zaam vervangen door loofbos. ‘Naaldbomen zijn 
heel slecht. Hun naalden maken de bodem zuur, 
en hun dorst maakt de bodem droog. Daar-
door stijgt de bodemtemperatuur en verarmt 
het ecosysteem. Naaldbomen horen niet thuis 
in dit klimaat. Ze zijn afgestemd op de noorde-
lijke taiga, waar het altijd vochtig is. Hun takken 
lopen naar beneden, om het regenwater weg te 
werken. Bij loofbomen groeien de takken naar 
boven, zodat het regenwater langs de stam naar 
beneden loopt, naar de wortels toe. Het gevolg is 
dat naaldbomen hier zelf ook uitdrogen. Ze wor-
den veel zwakker. Je kunt het zien aan de kale 
plekken in de toppen, dat ze niet sterk zijn. Maar 
liefst 53 procent van alle sparren valt een keer 
om tijdens een storm.’

Sparren zijn dus een bijzonder onrendabele 
investering. Je moet het hout verkopen op een 
moment dat de prijs, door de storm, juist laag 
is. ‘Beukenhout, en ook eikenhout, is veel sterker, 
veel meer waard ook. Je kunt het kappen op een 
moment dat de prijs goed is.’

Ook van de zogenaamde verjongingskap 
moet Wohlleben niets meer weten: ‘Oude bomen 
omhakken om ruimte te maken voor de klein-
tjes, zogenaamd om het gezonder te maken. Het 
is nonsens. Oude wouden zijn de meest stabiele 
ecosystemen ter wereld, met een optimale vocht- 
en klimaathuishouding. Er groeien misschien 
weinig bloemen, en er leeft minder wild. Maar 

veel belangrijker nog is het rijke bodem leven. 
Er zijn duizenden soorten snuitkevertjes en 
bosmijten en andere bodemdieren die je elders 
niet hebt, omdat ze amper een meter in hun 
leven afleggen. De bomen zijn sterker, en kun-
nen sneller hun wonden dichten, doordat hun 
cellen compacter zijn. Daardoor krijgen ziektes 
veel minder kans. Als er dood hout ligt, wordt 
dat snel en efficiënt weggewerkt.’ En de grap is 
dat oude bomen meer hout aanmaken dan jonge 
bomen, in tegenstelling tot wat boswachters ver-
tellen. ‘Dat blijkt uit een groot intercontinentaal 
onderzoek. Er komt dus meer hout én de bomen 
worden sterker. We hebben met studenten bere-
kend dat de productie in een eeuw tijd zal ver-
dubbelen door de overstap.’

SAMEN MET DE GEMEENTE heeft Wohlleben 
vooral besloten om heel veel níet te doen. ‘Wild 
bijvoederen, bijvoorbeeld. Dat doen ze hier 
vooral omdat boswachters willen jagen. Maar 
bomen gaan kapot door zoveel herten en zwij-
nen. Wat we ook niet meer doen is aanplanten. 
Dat scheelt veel geld. Dat laten we over aan de 
Vlaamse gaai. Eén Vlaamse gaai verstopt in 
een jaar tijd tienduizend nootjes. Hij gebruikt 
er maar vijftienhonderd.’ De rest wordt nieuwe 
aanplant. ‘Ook de zorg voor jonge boompjes 

doen we niet meer. We halen geen bomen weg 
om andere bomen ruimte te geven.’

Het enige wat dan nog overblijft is de oogst. 
In Duitsland en Nederland wordt het karwei 
meestal geklaard door ontzagwekkende machi-
nes, harvesters genaamd, die bomen oogsten 
alsof het preistengeltjes zijn. Liefst hele vlakten 
tegelijk, in no time tegen de grond. Stalen armen 
vouwen zich om een boom, zagen hem om en 
knippen hem direct in behapbare stukjes. Prei 
die tachtig jaar is gerijpt.

Maar die oogstmetafoor is funest. Wat Wohl-
leben doet, lijkt misschien wel meer op veeteelt 
dan op akkerbouw. Geen veehouder zou het 
in zijn hoofd halen om zijn hele kudde in één 
keer te verkopen en dan te wachten tot de jon-
kies groot genoeg zijn voor productie. En ook 
niet om de populatie ‘gezond’ te maken door de 
beste dieren te slachten en door te fokken met de 
slechtste. Wohlleben beheert geen akker, maar 
een kudde. Een kudde beuken, eiken en sparren, 
die hij heeft leren kennen door er jarenlang voor 
te zorgen.

Harvesters beschadigen een deel van de 
kudde bij de oogst. Ze rijden de grond kapot en 
hard. En ze kosten heel veel geld. De gemeente 
Hümmel is daarom overgestapt op iets anders. 
‘Paarden. De schade aan de natuur is veel 
minder. Je kunt veel beter individuele bomen 

uitkappen. Ik denk dat boswachters altijd voor 
die machines kiezen omdat het meestal man-
nen zijn. Maar zo’n harvester neemt het werk 
over van twaalf mensen. Met paarden creëer je 
dus veel meer werkgelegenheid, en gek genoeg 
is het zelfs met die extra arbeid veel goedkoper. 
Werken met paarden kost echt de helft. We oog-
sten iedere twee jaar. We dunnen dan uit, zon-
der in te teren op de hoeveelheid biomassa. Als 
er driehonderd kuub hout per hectare staat, die 
jaarlijks met twintig kuub groeit, kunnen we bij 
de oogst dus veertig kuub weghalen. Geen oude 
bomen, maar jonge bomen.’ Het is leven van de 
rente van het bos.

WOHLLEBEN HEEFT MEER nieuwe inkomsten-
bronnen gevonden. Eén is een sponsorproject 
waarbij bedrijven, bijvoorbeeld een potlood-
fabriek, bijdragen aan het natuurlijke bos. Ze 
betalen precies het bedrag dat Hümmel mis-
loopt door het niet te kappen. Een tweede pro-
ject is het Rustbos, waarbij mensen een boom 
kunnen kopen waar na hun dood hun as wordt 
bijgezet. Los daarvan blijft de productie de 
belangrijkste inkomstenbron, niet alleen voor 
de boswachterij, maar voor de hele gemeente. 
Het hout wordt vooral gekocht door mensen uit 
de buurt, als brandhout.

Die buurt wordt vaak vergeten in de reken-
modellen. Maar een betrokken sociale gemeen-
schap is misschien wel cruciaal voor gezond bos-
beheer. Mensen gaan pas voor hun bos zorgen 
als ze ervan leven. ‘In het verleden kostte het hun 
25.000 euro per jaar’, vertelt Wohlleben. ‘Nu 
draagt het 300.000 euro bij aan de begroting. 
Dat is veel voor een dorp van 470 inwoners. Ik 
merk dat de bewoners daardoor heel betrokken 
zijn bij het bos. Ze zien het echt als hun bos, en 
ze houden in de gaten of het goed gaat met de 
bomen. Ze hebben ervoor gekozen om nog meer 
mensen aan te stellen. Vroeger werkte ik hier 
alleen, nu werken we met z’n zevenen.’

Als we afscheid nemen, geeft Wohlleben me 
twee potten honing mee. ‘Van de bijen uit onze 
eigen tuin. We hebben hier ook geiten, die we 
zelf melken. Wist je dat dieren ook fantastische 
geheimen met zich meedragen? Daar heb ik een 
nieuw boek over geschreven, dat komt binnen-
kort uit.’ Het is duidelijk dat Wohlleben niet 
stopt met zich verwonderen over de natuur. Een 
verwondering die, door decennia op één post te 
blijven in een betrokken gemeenschap, kan uit-
groeien tot een bosbeheer dat gebaseerd is op 
respect.

‘Weet je wat de leukste momenten zijn? Wan-
neer we rijkstrainees op bezoek krijgen die net 
van hun opleiding komen. Die hebben precies 
geleerd wat de industrie wil. Ze denken dat ze 
hier op bezoek komen bij een stel dromers die 
lange haren hebben en peace zeggen. We begin-
nen maar meteen met de berekeningen, op de 
eerste avond. We laten ze doorrekenen wat hun 
model oplevert en we vergelijken dat met ons 
model. Dan breekt het zweet ze uit. Omdat ze er 
in één klap achter komen dat ze in hun studie 
helemaal niets hebben geleerd.’

‘Wat we ook niet meer doen 
is aanplanten. Dat scheelt 
veel geld. Dat laten we over 
aan de Vlaamse gaai’
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Onder: Stedelijk Museum, mei. 
Rudi Fuchs in de laatste zaal 
met werk van (v.l.n.r.) Maria 

Lassnig, tweemaal Arnulf 
Rainer, rechtsvoor Donald Judd, 

rechtsachter Daniel Buren;
rechterpagina: Georg Baselitz, 

Fingermalerei - Akt, 1972  

Beeldende kunst Fuchs richt in

Carl Andre aaien
Rudi Fuchs houdt van de kunstenaars die hij toont in 
het Stedelijk Museum. Het liefst zou hij al hun werken 
omarmen. Zijn tentoonstelling Opwinding zindert van die 
hartstocht.  door Roos van der Lint

MET TIEN VINGERS TEGELIJK roffelt 
Rudi Fuchs op de gipsen wand achter 
hem. Op de grond staan tien kunst-
werken van Jannis Kounellis, de litho-
serie Fumo di Pietra, spookachtige 
zwarte koppen op wit papier. Ze ont-
stonden toen Kounellis naar slierten 
opstijgende rook keek en zijn vingers 
op hetzelfde ritme door de natte inkt 
liet gaan als dat de rook verdween in 
de lucht. Rustend op schuimrubberen 
stroken leunen ze nu tegen de wanden 
van de smalle ruimte die Fuchs speci-
aal voor hen bedacht had, en die hij in 
een frisse gele kleur liet schilderen. Een 
vaste volgorde heeft de serie niet, maar 
zo staan de werken nog niet goed. Die 
mag hier, die doen we daar. Als de ‘art 
handlers’ niet snel genoeg zijn, of hun 
handen vol hebben, zet Fuchs ze zelf 
wel op hun plek. ‘Rudi...’, klinkt het dan, 
want voor het contact met de kunst gel-
den strikte regels. De werken mogen 
in het verleden nog zo vaak door zijn 
handen zijn gegaan en de kunstenaars 
zijn persoonlijke vrienden, maar de 
oud-directeur mag niets aanraken. Als 
je ons dat nu even laat doen, dan kun jij 
beter kijken, zeggen ze hem. Als je het 
eenmaal hebt vastgehouden, dan kijk je 
beter, is zijn verweer. Het is net als met een kind 
dat je niet in je armen mag houden, zo voelt dat 
voor Fuchs. Het werk met die drie ‘heksen’ mag 
dus daar en die daar. Het maakt ook geen bal uit 
hoor, mompelt hij nog, maar de medewerkers 
weten wel beter.

Het ophangen van kunst lijkt een kwestie van 
componeren, en dan dirigeren. Als de figuren op 
hun plek staan beweegt Fuchs een hand door 
de lucht, alsof hij voor een schoolbord staat en 
schrijft op het ritme van een rechte lijn waar de 
kunstwerken als letters bovenuit mogen sprin-
gen. Het is het inzicht waar hij om geroemd 
wordt, samen met zijn oog voor wat goed is en 
wat goed gevonden zal worden en het gevoel om 
die twee samen te brengen. Op die manier ver-
zamelde hij ook – zeer precies maar op intuïtie – 
voor het Van Abbemuseum in Eindhoven (1975-
1987), het Haags Gemeentemuseum (1987-1993) 
en het Stedelijk Museum in Amsterdam (1993-
2003). Een schilderij kopen omdat die kunste-

naar met dat werk er nu eenmaal bij hoort. Niet 
bij een generatie, niet bij een stroming of bij een 
bepaalde stijl, maar omdat het werk past in een 
traditie. Als enige Nederlander gaf Fuchs artis-
tiek leiding aan de Documenta in Kassel, Docu-
menta 7 in 1982, waar hij vooral schilderijen en 
sculpturen, een aantal conceptuele kunstwerken 
en een videowerk bij elkaar bracht. De triomfe-
rende Amerikanen, Duitsers en Italianen van die 
jaren waren erbij aanwezig, maar Fuchs plaatste 
ze door elkaar zoals niemand ze nog gezien had 
en voegde er jong en oud aan toe. Criticus John 
Russell noemde hem in The New York Times 
toen een ‘mixer’ en een ‘matcher’, Fuchs heette 
een ‘romantic fascist’ te zijn.

De rookfiguren van Kounellis hangen en de 
eerste zaal van de tentoonstelling is voltooid. We 
bewonderen nog even de kleur op de muren, het 
geel dat de zwarte koppen na het lege wit om 
hen heen een geweldige gloed geeft. Goud was 
nog mooier geweest, zegt Fuchs, maar het moet 

hier niet te romantisch worden. Nu alleen nog 
een bankje om rustig op te kunnen zitten kijken. 
En wat hem betreft mag je hier ook roken.

DE OPWINDING IS VOELBAAR aanwezig op deze 
eerste dag van de opbouw. Fuchs, als altijd in 
het zwart gekleed, vandaag met rode bretels, 
voelt zich kiplekker, de rugpijn die hem dwars-
zat is spontaan verdwenen. De muren zijn nog 
leeg maar hij ziet al zijn tentoonstelling. Even 
twee kunstwerken omdraaien, briefjes die hun 
plek aangeven straks op de muur. De architec-
tuur staat, twee gangen die als schuine lijnen 
de zalen doorkruisen, een ontwerp van Walter 
Nikkels, en de kunstwerken druppelen binnen, 
een vrachtlading tegelijk. De houten kratten die 
binnengereden worden lezen als het paspoort 
van de kunstwerken die erin verpakt zitten. 
‘Seoul’ staat er op het krat met zes Kounellissen, 
‘Hamburg’ op een kist met Donald Judd, en stuk 
voor stuk dragen ze nu ook de naam van Fuchs, 
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‘Ik zeg altijd tegen kunstenaars: jij maakt het werk,  
ik maak de tentoonstelling’

in kapitale letters. Een portret van Georg Base-
litz is uitgepakt en staat verkeerd om tegen een 
wand, nee, niet op z’n kop, zoals dat hoort, maar 
op z’n zij. Of de art handlers die eerst even recht 
kunnen zetten. Nee niet rechtop, maar op z’n 
kop, zoals dat hoort.

Maar er zijn ook werken die sinds zijn tijd 
als directeur helemaal niet meer te zien zijn 
geweest. Fuchs neemt plaats op een stoel voor 
twee schilderijen, een van de Deen Per Kirkeby 
en een van de Weense kunstenaar Christian 
Attersee, geboren in Bratislava, en wijst naar een 
doek van Kurt Kocherscheidt, ook een Oosten-
rijker, verderop in de zaal. Waarom zou Atter-
see nou lelijk zijn, vraagt hij zich af, en  Kirkeby 
fantastisch? Waarom is het ene schilderij goed, 
en het andere fout? Want zo werd ernaar geke-
ken toen hij Attersee aankocht voor het Ste-

delijk Museum, en sinds zijn vertrek bij het 
museum heeft het niet meer gehangen, in geen 
enkel museum. Fuchs stelde hem al tentoon in 
Eindhoven in een tijd dat hij veel in Oostenrijk 
kwam en daar Arnulf Rainer, Günter Brus en 
Hermann Nitsch ontmoette. Dat waren toen al 
bekende kunstenaars en Attersee niet, maar die 
was er altijd bij, aan die stamtafel in een café in 
Wenen, en maakte kunstwerken met eenzelfde 
soort intensiteit. Hij was naast kunstenaar ook 
muzikant, zanger en Olympisch zeiler, vertelt 
Fuchs, en maakte zijn kunst met twee handen, 
de kwasten als propellers op het doek. Zijn 
schilderij is grover dan dat van Kirkeby, Atter-
see was een ‘herriemaker’. Maar of je dat mooi 
vindt of niet, dat doet er niet toe – hij was een 
goede schilder en hij hoorde er dus bij. ‘Je kunt 
gewoon niet zeggen dat Attersee slecht is, dat zie 

je alleen als je ideologisch denkt. Dan mág het 
niet goed zijn. Zijn werk is anders, je ziet dat de 
kleuren vloeibaarder zijn dan bij Kirkeby, je ziet 
de invloed van het water en de wolken, maar het 
is niet slecht. Als je dat wél vindt, dan kijk je niet 
met je ogen.’ Voor het eerst ziet hij de twee wer-
ken nu naast elkaar.

Met kunst ontdek je dingen die je nog niet 
kende, dat is het uitgangspunt, en ook: van alle 
kunstenaars in de zaal is niemand de beste. Zo is 
er ook Ricardas Vaitiekunas, een kunstenaar uit 
Litouwen. Fuchs was bij hem op bezoek in Vil-
nius en kocht toen dit schilderij voor het Stede-
lijk voor een luttel bedrag. Het deed hem denken 
aan een werk van Marc Chagall dat zich al in de 
collectie bevond, La synagogue de Safed (1931), 
Vaitiekunas hoorde daar dus bij. Je kocht toen 
niet voor het depot, legt hij uit, aankopen waren 

nog geen ‘triomfen’ zoals nu wel het geval is. 
Neem een tien meter lang kunstwerk van de 
jonge Avery Singer, een recente aanwinst van 
het Stedelijk, wanneer en op welke manier 
kun je dat nu nog laten zien? Als Fuchs een 
werk kocht, dan moest hij er iets mee kun-
nen doen. Dat was de opwinding.

WE LOPEN NAAR DE ZAAL waar een video van 
Bruce Nauman wordt geïnstalleerd, Fuchs is 
voornemens een zwart kader op de muur aan 
te brengen, om de projectie heen. Nee, dat 
hoort niet, dat doet hij gewoon. ‘Ik zeg altijd 
tegen kunstenaars: jij maakt het werk, ik 
maak de tentoonstelling.’ In dezelfde zaal een 
uitzonderlijk conceptueel kunstwerk: drie 
vellen papier die getuigen van een gebeur-
tenis, drie kunstwerken van Ian Wilson. 
Fuchs vertelt hoe de Amerikaan naar Europa 
kwam en dan ‘discussies’ organiseerde waar 
hij na afloop voor duizend dollar een getuig-
schrift van verkocht. De gesprekken gingen 
altijd over dezelfde platonische constructie, 
zoals op 20 juni 1982 tijdens Documenta: 
‘That the/ known and/ unknown are/ both 
known/ and unknown/ means that/ the 
known/ and unknown/ are/ a/ manifesta-
tion/ of each/ other (...)’, aldus de getuigenis 
in de catalogus. De discussies aan de muur 
van het Stedelijk vonden plaats in het Van 
Abbemuseum, het museum met de groot-
ste collectie van gesprekken met Wilson ter 
wereld, grapt Fuchs. Maar hij kocht daar ook 
het werk Circle on the Floor aan, een cirkel op 
de grond gemaakt met een stok met daaraan 
een krijtje, die zo de reikwijdte van de kun-
stenaar vertegenwoordigde, net als Circle on 
the Wall. In zijn jeugd was Wilson trouwens 
Schots zwemkampioen, merkt Fuchs op. Alle 
kunstenaars hebben volgens hem iets met 
sport, omdat het een strijd is waarin je kunt 
testen hoe ver je kunt gaan. De legendarische 
galeriehouder Konrad Fischer verdiende 
eens zijn geld met pokeren.

Ian Wilson was een vriend en logeerde 
soms bij Fuchs thuis. Hij herinnert zich dat 
de kunstenaar uitsluitend warm water dronk 
en dat wanneer hij na een tournee langs 
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‘Ik beschouw de periode vanaf de jaren zestig tot nu als net 
zo belangrijk als de Renaissance: alles is nieuw geworden’

Europese musea terug naar New York reisde hij 
gerust tienduizenden dollars met zich meenam.

OPWINDING is de tentoonstelling waarvan Rudi 
Fuchs zelf vindt dat hij die jaren eerder had 
moeten maken, toen hij afscheid nam als Neder-
lands museumdirecteur. In zekere zin is het een 
verantwoording van publiek geld en tevens een 
moment om zijn eigen geschiedenis in kaart te 
brengen: ‘Ik heb toch een merkwaardige perio-
 de meegemaakt, een hoogtepunt in de kunst-
geschiedenis. Ik beschouw de periode vanaf de 
jaren zestig tot nu als net zo belangrijk als de 
Renaissance: alles is nieuw geworden, alles is 
opnieuw schoongemaakt en neergelegd. En dat 
heb ik meegemaakt.’

Toen hij in 1975 als directeur van het Van 
Abbemuseum voor het eerst naar New York kon 
reizen, met een aankoopbudget van 350.000 
gulden in zijn zak, zag hij daar het schilderij van 
Robert Mangold. Fuchs was toen al bevriend 
met Jan Dibbets en kende ook het werk van Ad 
Dekkers goed, de rechte lijnen die hij op pane-
len aanbracht op zijn zolderatelier in Gorin-
chem, en toen hij het werk van die Amerikaan 
zag dacht hij: verdomme, dit moet ik hebben. 
Dit gaat ergens heen, dit wordt wat. In het Ste-
delijk komen Reliëf met middellijnen (1965) en 
Manilla Area (1966) naast elkaar.

In de zalen ontvouwt zich in de loop van de 
dag een kunstgeschiedenis die niet iedereen 
bekend zal zijn maar die nog steeds de essentie 
vormt van alles wat er in de kunst gebeurt. Fuchs 
wijst op de overeenkomsten tussen het doek van 
David Salle en de kunst van Ed Atkins, de jonge 
Brit die vorig jaar nog in deze kelder exposeerde 
en wiens werk Fuchs zeker aangekocht zou heb-
ben, zoals het Stedelijk ook deed. Als je denkt 
aan het loskomen van een vorm, wat Atkins pro-
beert, dan was Salle daar ook mee bezig.

Rudi, doe dat nu niet, fluistert een medewer-
ker terwijl hij een Lucassen uit zijn hand over-
neemt, als je ons instrueert, dan kun jij beter 
kijken. Fuchs moppert ‘ik heb het al gezien’, 
maar een lach ligt om zijn lippen. De Lucassen 
komt naast een Larry Bell te hangen, een gewel-
dig flitsend kunstwerk waar rechte en gebogen 
lijnen om het hardst op glimmen en kleuren, 
een fusie van drukwerk en fotografie. Het gaat 
over wat Fuchs noemt de grootste opdracht uit 
de kunst: het opbreken van het kwadraat. Het 
kwadraat is een belangrijke vorm in de kunst 
en tegelijk houdt iedereen zich bezig met de 
vraag: hoe kom ik daar onderuit? Neem Bruce 
Nauman, iedere jonge kunstenaar begint nu nog 
over hem, over zijn kunstwerk waarin hij in een 
kwadraat loopt – Fuchs doet het een stukje voor, 
zijn armen wijd, dat gaat dus niet, het werk gaat 
in essentie over het kapotmaken van het kwa-
draat.

Fuchs koos er toch voor zo min mogelijk 
informatie bij zijn tentoonstelling te verschaffen 
– enkel de naam van de kunstenaar, het jaartal 
van het kunstwerk en de collectie, niet eens de 
titel, niet het medium – en gevraagd naar de 
reden vertelt hij dat mensen zonder tekst alleen 

zien wat er te zien valt. Als er teksten op de 
muur staan kijken ze alleen nog naar de kunst 
om te zien of de tekst klopt. Kunst is bovendien 
dat wat je niet weet. Een aantal kunstwerken in 
de tentoonstelling spreekt bovendien letterlijk 
voor zich. De projectie van Ed Ruscha bijvoor-
beeld van woorden die in de zestiende eeuw in 
de taal verschenen. ‘Confidence’, Fuchs spreekt 
het langzaam uit, is een prachtig woord. In het-
zelfde rijtje: exasperate, irritate, celebrate.

‘Maar kunst interesseert mij geen flikker, hè?’ 
zegt hij dan. Poëzie heeft zijn liefde, een gedicht 
is pas echte kunst. Een sonnet van Shakespeare 
slaat alles, of toch veel. Carl Andre, de kunste-
naar met wie hij lange gesprekken over poëzie 
en Amerikaanse geschiedenis voerde, zei eens: 
‘Ik heb met Rudi nog nooit over kunst gepraat.’

EEN WEEK LATER, de opening van de tentoon-
stelling nog een week weg, is de Attersee naast 
de Kirkeby verdwenen. Op zijn plek hangt nu het 
werk van Kocherscheidt, Attersee heeft een wand 
alleen aan de andere kant van de zaal gekregen. 
Op de plek van de discussies met Wilson hangt 
nu Stanley Brouwn. Wilson is helemaal uit de 
tentoonstelling verdwenen, Fuchs achtte hem 
toch te cryptisch voor deze plek.

De art handlers lijken wat geruster, gewend aan 
Fuchs’ hand- en spandiensten, die niet minder 
verboden zijn. Er zijn sculpturen uitgepakt en 
opgebouwd: de iglo van Mario Merz uit het Van 
Abbemuseum en een puntige witte sculptuur 
van Sol LeWitt uit het Stedelijk, Complex Form 
# 70, midden in een zaal. Een van de punten 

was in het depot beschadigd geraakt en 
wordt nu gerestaureerd onder felle lam-
pen.

Er is ook een gloednieuw kunstwerk 
gearriveerd, van Domenico Bianchi, dat 
de kunstenaar op verzoek van Fuchs 
speciaal voor de tentoonstelling heeft 
gemaakt. Zwarte vierhoeken van harde 
was liggen op en naast elkaar, onder-
broken door een wit lijnenspel. De zoete 
geur van het verse materiaal trekt je er 
steeds even dichtbij, de geur van een 
nieuw kunstwerk. Elk museum dat slim 
is koopt het direct, zegt Fuchs, hij zal 
eens contact opnemen met Museum 
Voorlinden.

In de zalen zijn ook prachtige houten 
stoelen van Donald Judd verschenen, 
kleine kubussen met een rechte rug en 
een slim vakje onder het zitvlak. Fuchs 

kocht ze voor zijn kantoor, in de hoop dat de 
vergaderingen dan niet te lang zouden duren, 
en Judd maakte er speciaal voor hem een tafel 
bij, een uniek exemplaar dat nog in het depot 
zal staan. Bezoekers mogen op de stoelen plaats-
nemen en rustig kijken waar ze maar willen.

Het vers van Goethe dat Fuchs door zijn ver-

Onder: Rudi Fuchs bij werk van 
Lawrence Weiner in het Van 

Abbemuseum, 1979;

rechts: Bruce Nauman, Seven 
Figures, 1985
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zameling zal laten klinken is ook aan gezet, een 
paar regels Faust in het Duits, Engels en Neder-
lands. ‘Je nadert weer, gestalten, vaag van leven/ 
zoals ook vroeger al, bedroefd en bang/ Zal ik 
trachten je ditmaal niet op te geven?/ Voel ’k dat 
mijn hart nog steeds naar je verlangt?/ Je dringt 
je op! Nu goed, dan zul je leven/ zoals je mistig, 
vaag, rondom mij hangt/ mijn hart voelt zich als 
vroeger opgewonden/ om de betovering die jul-
lie konden geven.’

IN 1995, FUCHS WAS TOEN twee jaar directeur in 
Amsterdam, wijdde De Groene een stevig arti-
kel aan zijn directeurschap. Onder de kop ‘Oude 
man’ (Fuchs was voor in de vijftig) werd de vraag 
opgeworpen hoe ‘spannend’ het museum onder 
zijn leiding genoemd kon worden. Ja, hij kon 
‘mooi hangen’, maar was het museum daarmee 
‘mooi en ongevaarlijk’ geworden? Anna Til-
roe was hard in haar kritiek, Marlene Dumas 
noemde de Couplet-formule van de directeur 
‘een beetje goulash’: aan de tentoonstellingen 
met jonge en oude kunstenaars door elkaar 
hield ze vaak een ‘rommelig gevoel’ over.

Fuchs zelf vroeg zich af of een museum wel 
moet mee willen stromen met steeds maar het 
nieuwe, zeker omdat er steeds meer musea en 
kunsthallen kwamen: ‘Het Stedelijk Museum 
hoort een traditioneel museum te zijn. Het 
beheert verzamelingen, het vult verzamelingen 
aan. Tegelijkertijd laat het zien wat er gebeurt. 
Behalve dat het museum een beweging in de tijd 
doormaakt, maakt het zijn eigen geschiedenis. 
Wat vandaag gebeurt, bepaalt onze blik op het 
verleden. De geschiedenis begint vandaag.’

Opwinding weerspiegelt in alle opzichten 

die kijk op de geschiedenis. De kunstwerken 
zijn de opbrengst van zijn tijd als museum-
directeur, gemaakt door kunstenaars die tot 
zijn vocabulaire zijn gaan behoren. Ik tel dertig 
overeenkomsten tussen de kunstenaars in de 
 Documenta in 1982 en die in het Stedelijk van-
daag. Maar er is geen reden om aan te nemen 
dat wat toen goed was nu slecht zou zijn. En dat 
we nog altijd niet op de kunst van toen zijn uit-
gekeken, geeft Fuchs zijn gelijk.

Toch is de tentoonstelling als geheel ook een 
tijdsbeeld. De kunstwereld heeft sinds het tijd-
perk Fuchs in de lift gezeten, omhoog of omlaag, 
dat is niet altijd duidelijk, maar de professiona-
lisering en globalisering drongen zich op. De 
jonge kunstenaar heeft geen stamkroeg meer. 
Stedelijk Museum-directeur Beatrix Ruf is op 
de eerste dag van de inrichting van de tentoon-
stelling in New York voor de kunstbeurs Frieze. 
Het museumdepot is weggestopt, het kunst-
werk maakt geen deel meer uit van de dagelijkse 
museumpraktijk. Even iets bekijken is er niet 
bij, even iets uitproberen op zaal evenmin. Een 
deel van de magie ging met die veranderingen 
wellicht verloren, in het beste geval voor een nog 
completer beeld van de kunst in onze tijd. Waar 
de vrouwelijke kunstenaar ook bij kan horen, 
ten minste vaker dan toen.

De kunstwerken in Opwinding zijn niet lan-
ger nieuw maar ook geen spat veranderd. Ze 
ontwaken uit soms een jarenlange slaap, een 
collectieslaap, om te ontdekken dat de wereld 
om hen heen compleet is vernieuwd.

DE WERKZAAMHEDEN HEBBEN zich verplaatst 
naar de laatste zaal van de tentoonstelling en 

Fuchs dicteert een lange wand: Lüpertz, 
de Appel, de stier van Maria  Lassnig 
en dan twee Rainers boven elkaar. Of: 
beginnen met Rainer, dan Lüpertz, de 
Appel en de stier. In de hoek van de zaal 
een fuchsiaanse drie-eenheid, drie kun-
stenaars uit compleet verschillende tra-
dities – Donald Judd, Daniel Buren en 
Georg Baselitz – hij hing ze vroeger al 
samen in het Van Abbemuseum.

Fuchs leunt op een van de dertien 
cederhouten palen van Carl Andre, die 
nu nog niet in hun lange rij maar in een 
groepje bij elkaar staan, een verlegen 
hoopje kunst in een zaal die nog niet af 
is, gesneden op precies het juiste leun-
formaat. We kijken naar de Buren in de 
hoek van de zaal, het eerste werk dat 
Fuchs ooit aankocht. Het schilderij van 
oranje en witte banen hangt er nog wat 
slordig bij, de stof moet worden gezoomd 
voor hij aan de muur kan worden beves-
tigd. Fuchs wilde van Buren een kunst-
werk dat hij op verschillende plekken in 
het museum kon hangen, en Buren, die 
eigenlijk steeds werken voor een speci-
fieke plek maakt, in situ noemt hij dat, 
bedacht toen een ‘hoekschilderij’. Een 
slimme zet want hoeken zijn doorgaans 
loze ruimten, maar uiteindelijk bleken er 

toch maar zes plekken in het hele museum waar 
Peinture angulaire kon hangen, Fuchs kan er 
nu nog om lachen. Het schilderij nam de hoogte 
van het plafond van het Van Abbemuseum met 
zich mee naar Amsterdam.

OPWINDING is een tentoonstelling vol vraag-
stukken, met fraaie onderonsjes waar je je 
als bezoeker in mag mengen. De mense-
lijke maat regeert deze kunstgeschiedenis, 
van de grote, expressieve schilderijen waar 
kunstenaars de ruimte voor nodig hadden 
tot de afgemeten voetstappen van  Stanley 
Brouwn en de glazen box van Damien Hirst 
gevuld met medisch afval. ‘Placenta in 
bag’ staat op een gele verpakking gedrukt. 
Wonderlijk is ook de Hermann Nitsch, een werk 
dat Fuchs aan het Haags Gemeentemuseum 
doneerde, waar het tot zijn genoegen vaak is 
te zien. Het ontstond tijdens een van Nitsch’s 
aktions, bijeenkomsten waar verf en bloed kon-
den vloeien. Op het doek strijden zij sinds die 
dag met elkaar. Het rood is de verf die zijn hel-
derheid heeft behouden, het paarsige bruin het 
bloed dat steeds verder verbleekt.

En de Attersee hangt mooi op zijn nieuwe 
plek – bij het passeren zie je de verf op het doek 
liggen, twee cirkels op de plekken waar de kun-
stenaar de kwasten in zijn handen hield, als 
depressies uit een weerbericht. Fuchs zag hoe de 
kunstenaars hun kunst maakten en is dat niet 
vergeten.

Opwinding – Een tentoonstelling van Rudi 
Fuchs is t/m 2 oktober te bezoeken in het Stede-
lijk Museum Amsterdam; stedelijk.nl
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 Holland Festival  Muziektheater Melancholia

Lyrisch lijden
Durfden we het innerlijk 
lijden maar wat meer toe 
te laten. Dan was het net zo 
mooi als in de Renaissance. 
Dat verzucht alles in het 
muziektheater Melancholia.

door Christiaan Weijts

MELANCHOLIE, lijden daar nog mensen aan? 
Depressies, burn-outs, bipolaire stoornissen 
– ja, daar heeft de helft van de bevolking last 
van. We slikken er medicijnen tegen of gaan 
ervoor op mindfulness-cursus. Pathologische 
aandoeningen zijn het, die ons functioneren 
belemmeren en uit de weg geruimd moeten 
worden. Maar de pure melancholie, die zwart-
gallige zwaarmoedigheid, heeft door de eeuwen 
heen ook altijd een artistiek aura gehad. Of ze 
zich nu manifesteerde als Weltschmerz, spleen, 
saudade of mal du siècle, de melancholie was 
ook een creatieve gemoedstoestand. Aristoteles 
ging zelfs zo ver dat hij stelde dat alle genieën 
melancholici waren, vatbaar voor de ‘goddelijke 
waanzin’.

Het muziektheaterproject Melancholia 
daalt af naar grafkelders van de vroege Barok 
en late Renaissance om daar de bloemen van 
het innerlijk lijden te plukken, en die te con-

fronteren met onze laat-moderne samenleving 
van smartphones, sportscholen, schermen en 
selfies. Scherpe contrasten, daar is het regis-
seur Sebastian Nübling en choreograaf Ives 
Thuwis duidelijk om te doen. Dat begint al in 
het openingsbeeld. Rond het klavecimbel, waar 
Andrea Marcon straks plaats zal nemen met de 
zestien musici van barokorkest La Cetra, staan 
lessenaars met iPads klaar. Zo’n detail zou een 
regelrechte vloek zijn bij elk regulier concert van 
het Zwitserse La Cetra of van Marcons eigen 
gezelschap, het Venice Baroque Orchestra, waar 
alles juist draait om een authentieke reconstruc-

tie op authentieke instrumenten, als de viola da 
gamba en de luit.

Bij dit soort experimenten houd je altijd 
even je hart vast. Blijft de muziek wel overeind? 
Zeker als in de eerste minuut het hele podium al 
vol staat met de twintig jonge dansers en danse-
ressen van het Junges Theater Basel: wild, chao-
tisch, hyperactief, sommigen in gothic- of emo-
mode – blauw haar, zwarte jurken – anderen in 
sportkleding of spijkerbroek, iedereen ritmisch 
en manisch opgaand in z’n eigen geïsoleerde 
wereld. Kortom, een lichtelijk sleetse represen-
tatie van de jeugd van tegenwoordig, versplin-
terd in subculturen en stelselmatig in diepe ver-
warring.

Eén iets oudere man, in pak gestoken, ziet 
het allemaal wat peinzend aan, en vertolkt zo 
een beetje het hoofdschuddende gevoel dat je 
als publiek kunt hebben. Totdat hij zijn mond 
opendoet. Het is countertenor Tim Mead – een 
van de zes gastsolisten in deze voorstelling – en 
hij zingt hartverscheurend prachtig.

De muziek laat zich niet, zoals aanvankelijk 
nog was te vrezen, in een louter begeleidende 
positie drukken, ze doet mee met de dansvoor-
stelling. Zelfs de musici hebben zich aan de cho-
reografie onderworpen, de twee luitspelers lopen 
vrij rond met hun lange instrumenten, en ook de 
strijkinstrumenten en de fluitspelers blijven niet 
op hun plek. En tegelijk krijgt de muziek de volle 
ruimte en aandacht. Gaandeweg de avond krijg 
je zelfs het gevoel dat de enscenering en de dans 
op de tweede plaats staan en de muziek de basis 
is waaruit de voorstelling is gemaakt.

Ook met je ogen dicht zou je al een prima 
avond hebben. De kracht van Marcons uitvoe-
ringen zit ’m altijd in zijn spannende dynamiek. 
Luister naar zijn Venice Baroque Orchestra en je 
hoort hoe Vivaldi ook kan klinken: ontdaan van 
het repetitief-ornamentele dat je meestal hoort, 
is hij ineens vurig, stormachtig en geheimzinnig 
zoals de muziek uit Venetië moet zijn. En dat 
op die oude zeventiende-eeuwse instrumenten. 
Diezelfde intensiteit heeft dit melancholisch 
repertoire, van Monteverdi’s Lamento della 
Ninfa door de Australische sopraan Bryony 
Dwyer, tot Tim Meads uitvoering van de aria 
Einsamkeit, du Qual der Herzen, een aria van 
Johann Krieger. 

Wat het danspodium hieraan toevoegt zou je 
kunnen lezen als een impliciete kritiek op de tijd-
geest. Waar het lijden, het rouwen en de melan-
cholie voor de Renaissancemens kennelijk nog 
krachten waren die hem tot zulke lyrische top-
pen brachten, gaat de jonge smartphone bezitter 
van nu dat lijden liever uit de weg. We zien ze 
als een bezetene hun work-outs verrichten op 

sporttoestellen. We zien ze lethargisch weg-
kwijnen. We zien ze op hun telefoontjes turen. 
We zien ze chocoladerepen wegkauwen. We zien 
ze feesten in orgastische extase. We zien ze vast-
lopen in slow-motionbeweging. En het lijken 
allemaal strategieën te zijn om de onplezierige 
kanten van het bestaan uit de weg te gaan, om ze 
niet te ervaren en te doorvoelen zoals de melan-
cholici van de Renaissance dat deden.

Zelfs als ze door die zangers gegrepen zijn, 
is dat maar tijdelijk: je ziet ze letterlijk nu eens 
massaal achter de ene, dan weer achter de 
andere toevallige ster aan lopen. En ook hun 
bewondering heeft iets kunstmatigs. Heel fraai 
wordt dat verbeeld op het moment dat een 
jongen zijn handycam op een statief zet en een 
optreden van het barokorkest filmt, met zijn 
handen gespreid en zijn mond open van extase. 
Gedurende het hele stuk houdt hij die houding 
vast, die daardoor steeds duidelijker een lach-
wekkende pose blijkt. Ook bewonderen is een 
vorm van je afsluiten. En de camera is als een 
draagbaar schild permanent tussen ons en de 
wereld in komen staan.

HET MOBIELTJE als symbool voor de tijdgeest: 
dat is natuurlijk gevaarlijk omdat het nauwelijks 
nog anders dan als een gemeenplaats is te zien 
en ook Melancholia ontsnapt daar niet altijd 
aan. Bijvoorbeeld als de dansers ieder met het 
eigen mobieltje één zangeres achtervolgen en 
filmen, als zo’n grote zwerm amateur-paparazzi, 
en na afloop plots weglopen, zich bij het publiek 
in de zaal mengen waar ze allemaal verveeld de 
aria gaan terugkijken op hun eigen apparaten, 
waarin het oorspronkelijke stuk dus versplin-
terd raakt tot een grote kakofonie. Allemaal net 
iets te expliciet, net iets te voor de hand liggend.

Waar het concept van onze huidige  schermen 
dan weer wel perfect verbeeld is, is in de achter-
wand. Aanvankelijk is dit een groot projectie-
scherm. Dan zie je er, in hetzelfde  plasma- achtige 
licht, de groep dansers bezig, en die blijken daar 
ineens wel degelijk echt, real time, te staan, 
waarna je bij iedere volgende keer nog eens 
extra goed kijkt: is dit nu echt of gefilmd? Wat is 
werkelijkheid, wat onwerkelijkheid en doet dat 
er nog echt toe in een wereld van  schermen?

Daar hielden ze zich in de Renaissance ook 
al mee bezig. Neem de man die de melancho-
lie destijds zo populair maakte, de Florentijn 
Marsilio Ficino, in de vijftiende eeuw. Als neo-
platonist zag hij de kunst als een afbeelding 
van een afbeelding, maar volgens hem was het 
wel degelijk mogelijk om door te dringen tot de 
goddelijke ideeënwereld, en de melancholie was 
het uitgelezen temperament daartoe. Zowel het 

Het zwartgallige lijkt zich 
telkens op eigen kracht  
weer te willen manifesteren  
in de cultuur

Mezzosopraan Sofia Pavone 
in Melancholia van regisseur 

Sebastian Nübling en choreograaf 
Ives Thuwis, onder muzikale 

leiding van Andrea Marcon
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individu als de samenleving kon profiteren van 
die creatieve vruchten van de zwartgalligheid, 
als een collectieve troost. Onder invloed van de 
geschriften van Ficino werd de melancholie een 
ware rage in aristocratische kringen door heel 
Europa, zoals je dat later ook in de Romantiek 
zag, en nog weer later in het fin de siècle, bij de 

poètes maudits, bij bepaalde popartiesten... Wat 
dat betreft lijkt het zwartgallige, net als het klas-
sieke, zich telkens op eigen kracht weer te willen 
manifesteren in de cultuur.

Wat deze voorstelling zich lijkt af te vragen is 
of daar in onze huidige cultuur wel ruimte voor 
is, en het antwoord lijkt negatief. De premisse 
lijkt iets te zijn als: we zijn niet langer bereid of 
in staat om ons bloot te stellen aan ervaringen 
die niet prettig zijn, met leegte, kilte en neuro-
sen als gevolg. Geen prettig vooruitzicht, ook 
niet in het licht van de dood, waar die vroegere 
melancholici altijd één oog op gericht hielden, 
maar die nu vooral de leegte en de oppervlakkig-
heid extra benadrukt.

‘Méditation sur ma morte future’ is de tekst 
die permanent onder het klavecimbel staat 
geprojecteerd. Het is de titel van een mooi, 
intiem klavierwerk van de zeventiende-eeuwse 
Duitser Johann Froberger en doordat die tekst 
permanent op het toneel is wordt dit vanzelf ook 
het equivalent van een vanitas-schilderij.

TEGEN HET EINDE vult een meisje, alleen achter-
gebleven, dit scherm met een collage van selfies, 
dat iconische fotogenre dat door de hele voor-
stelling heen al onvermijdelijk een rol had, maar 
dat hier nog eens heel pregnant de problematiek 
aan de orde stelt: iedereen wil iets achterlaten, 
zich op een troon hijsen, het middelpunt zijn, 
maar niemand is werkelijk geïnteresseerd, en 
zo glijden we ongezien onze dood tegemoet. Of 
onze zelfgekozen dood, want er wordt nogal veel 
van stoelen gesprongen, waarna het lichaam 
levenloos achterblijft.

Zelf moest ik tijdens de voorstelling een paar 
keer denken aan een zinnetje uit een vroeg essay 
(In leven blijven) van Michel Houellebecq, de 
chroniqueur van de depressieve moderne mens 
bij uitstek: ‘Als u er niet in slaagt uw lijden te 
articuleren in een duidelijke structuur, dan bent 
u de lul.’

De Renaissance- en Barokmusici waren in 
staat het lijden een vorm te geven, niet alleen als 
een gearticuleerde structuur, maar zelfs als een 
structuur van een ongekende schoonheid die 
vierhonderd jaar later nog altijd weet te raken. 
Want dat is de grote paradox van de voorstel-
ling. Ze wil beweren dat we niet meer ontvan-
kelijk zijn voor de schoonheid van het innerlijk 
lijden, maar bewijst het exacte tegendeel.

Melancholia, Sebastian Nübling, Ives Thuwis, 
Theater Basel i.s.m. Junges Theater Basel, Tim 
Mead, Andrea Marcon. Op 14-15 juni als onder-
deel van het Holland Festival in het Muziek-
gebouw aan ’t IJ, Amsterdam

‘Als u er niet in slaagt  
uw lijden te articuleren  
in een duidelijke structuur, 
dan bent u de lul’
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Kroniek van kunst&cultuur

Geluksvogel
Ciara loopt met de juf en 
haar klasgenootjes naar 
de hal van de school. 
Daar hangt een bord met 

kinderfoto’s. Ze mag zelf de plek kiezen waar 
haar eigen koppie komt te hangen. Dit is een 
afscheidsritueel: Ciara gaat van school en wie 
vertrekt krijgt een plekje op het ‘Vergeet mij 
niet’-altaar van basisschool De Verrekijker in 
Katwijk. De Verrekijker is een school voor kin-
deren van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ciara 
blijkt geluksvogel: haar ouders hebben alsnog 
een status gekregen en nu moet ze naar een 
reguliere basisschool. De juf en vriendinne-
tjes uit legio landen zullen haar missen, maar, 
zegt juf, als je veel van iemand houdt, ga je die 

TELEVISIE
Vergeet mij niet

2Doc: Vergeet mij niet.  
Regie Jan Jaap Kuiper

niet vergeten. Trouwens, kort 
daarop zit Ciara weer in de 
klas: drie andere basisscholen 
hebben haar inmiddels afge-
wezen. Te veel achterstand? 
Vol? Schoolhoofd Toon is ver-
ontwaardigd: dat kind heeft 
recht op onderwijs. En dus 
neemt hij haar terug.

Maar Ciara’s probleem is 
peanuts vergeleken bij dat van 
kinderen die van de ene op de 
andere dag uitgezet zijn, of die 
in de vroegte getuige waren 
van politie die een gezin kwam 
ophalen. Van slag door wat 
ze hoorden en zagen en door 
hun eigen huilende moeders 
en bange vaders: wanneer 
zijn ze zelf aan de beurt? De 
gezinslocatie, tot voor kort uit-
sluitend gericht op terugkeer, 
staat direct naast de school 
en onrust door het ophalen 

van families slaat over naar de klaslokalen. Het 
wreekt zich in het gedrag van kinderen en in de 
sfeer. Er vloeien veel tranen, ook bij juffen, zeker 
als een kind lang op school was, en dierbaar.

Afscheid nemen, zoals bij Ciara, is er zelden 
bij. De conciërge moet al gauw het bord twee 
keer zo groot maken, want de stroom vluchte-
lingen neemt toe en om ruimte te krijgen wordt 
het uitzetten voortvarend aangepakt. Soms is 
een klas zomaar gehalveerd. De leerkrachten 
proberen zo goed mogelijk te werken met kin-
deren met grote leer- en taalachterstanden in 

Vlinder in de pop
Je hebt talent en ziet er 
veelbelovend uit, want dat 
telt mee. Je tekent een pla-
tencontract bij een grote 

maatschappij en neemt ter aanbeveling van je 
aanstormende grootheid een vocaal portret op 
met je naam en hoofd zo full size op de hoes dat 
er geen componist meer bij kan, het draait toch 
om jou.

De Zuid-Afrikaanse sopraan Pumeza 
Matshikiza maakte voor Decca een solo-cd met 
het allegaartje van liederen en aria’s dat rising 
stars opdienen als bewijs van veelzijdigheid. 
Drie Puccini-aria’s, het Lied aan de maan uit 
Dvoráks opera Roesalka, twee aria’s uit Mozarts 
Nozze di Figaro, When I am laid in Earth uit 
Purcells Dido and Aeneas, een lied van Tosti en 
een prachtige barokpastiche van Prousts merk-
waardige vriend Reynaldo Hahn. Om de kosten 
te drukken werd het orkest niet de Wiener Phil-
harmoniker maar het symfonieorkest van het 
Deense Århus en de dirigent niet Valeri Gergiev 
maar Tobias Ringborg, nooit van gehoord. Er is 
maar één rechtvaardiging voor zo’n visitekaartje: 
een onvergetelijke artistieke prestatie die alle 
anderszins gewettigde bezwaren schaakmat 
zet. Helaas. Met Matshikiza is iets merkwaar-
digs aan de hand. Haar materiaal is uitzonder-
lijk, het geluid van een grootheid. Zingen, echt 
zingen, kan ze ook. Maar ze is alleen die stem. 
Ze kan er niet uit, ze is een huis van klank met 
dichte deuren, vlinder in de pop. Deze cd is van 
de eerste tot de laatste maat morsdood.

Verder zit er een raar zuurtje in haar toon, een 
onaangename psychische resonans die warme 
gevoelens buitensluit. Autistisch rein velt zij in 
Si, mi chiamano Mimi het tragische naaistertje 
uit La bohème, doof voor de heilige naïviteit die 
bij Puccini kitsch maar waar is. Net zo reprodu-
ceert zij Senza Mamma uit Suor Angelica, waar 
een vrouw het nieuws tot zich laat doordringen 
dat haar kind al jaren dood is. Hoor dat Renata 
Scotto of Montserrat Caballé zingen en je ver-
drinkt in machtige ellende. Matshikiza zingt 
maar wat, in talen die je niet herkende. Aan haar 
Frans in Oh! La pitoyable aventure uit Ravels 
L’heure espagnole en Hahns À Chloris, op de 
baslijn van de Air uit Bachs Derde orkestsuite, 
is geen touw vast te knopen. Met die magere 
strijkers uit Århus red je de situatie niet. In de 
Mozart-aria’s klinkt die club als het Nederlands 
Kamerorkest anno 1968, geen idee van frasering 
en klankdramaturgie. Ter afsluiting Purcell, 
voluptueus en frigide, met het geluid dat je in 
theorie tot in het merg had kunnen roeren – een 
perfecte wanprestatie. Het is zo vreemd dat je je 
oren niet gelooft.

Heeft dan niemand met een strenge boze 
vinger op de partituur gevraagd: mevrouw, waar 
gaat dit over? Verbazingwekkend dat een pla-

KLASSIEK
Pumeza  
Matshikiza

Pumeza Matshikiza
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tenmaatschappij nog steeds dit soort confectie 
op de markt brengt. Wat had Decca niet aan 
hedendaagse muziek kunnen doen van het bud-
get dat dit project opsoupeerde? Maar mijnheer 
toch, zegt Decca nu, we hebben de Italiaanse 
pianiste Vanessa Benelli Mosell net Stockhau-
sens Klavierstück XII laten opnemen, is het u 
soms ontgaan? Zeker niet, en het was prachtig. 
Maar alstublieft, laat de klassieken aan de goden 
en verzet de bakens.
BAS VAN PUTTEN
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Toekomstmuziek
Al na de eerste paar secon-
den hoor je dat dit een 
plaat is die beklijft op bijna 
fysieke wijze. De klan-

ken grijpen je naar de strot, dringen meteen je 
lichaam binnen, zeker via een goede koptele-
foon. Daar moet je zin in hebben. Er zullen veel 
luisteraars rillend terugdeinzen: helemaal geen 
zin in zulke zware kost. Zeker als gitarist Stian 
Westerhus zijn donkere gitaarmuur bemetselt 
met krijsende uithalen. En dan zijn we pas net 
begonnen.

Warped Dreamer is een verbond tussen twee 

JAZZ
Warped Dreamer

TONEEL
Don Carlos

Don Carlos.  
Regie Nina Spijkers
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worden geboren, hij spookt al door 
de gangen van het Escorial. En dan 
is er de met de opstand van Wil-
lem van Oranje sympathiserende 
markies van Posa, een Schwärmer 
die van iedereen houdt, vooral van 
zichzelf, en die uit alles een slaatje 
slaat, ook uit Carlos, zijn vriend.

Iedere versie van Don Carlos 
is een vergezicht op wat het stuk 
zou kunnen zijn, verre familie van 
het leesdrama waar het vaak voor 
is gehouden. Alles beweegt tussen 
Philips’ politieke programma (‘Dit 
bloedgericht zal zonder weerga 
zijn’), Posa’s opstandig hart (‘Geef 
ons vrijheid van denken’) en Car-
los’ cri du coeur: ‘Als ik ooit de 
vader niet meer in hem zag/ wat 
zou hij dan als koning voor me 
zijn’. Nina Spijkers graait in haar 

regie niet krampachtig naar een duiding of een 
sprong in de tijd op de rug van een tekst die 
tussen 1783 en 1787 ontstond. Ze wil ‘gewoon’ 
(nou, ja, gewoon?) een goed verhaal vertellen, 
dat zich in de driehoek macht-opstand-harts-
tocht afspeelt. Dat sterke verhaal vertelt ze. Ik 
keek op een avond met middelbare scholieren 
in de producerende Toneelschuur, en die waren 
muisstil en aandachtig. Zou ik ook zijn, had ik 
als puber deze voorstelling gezien. Justus van 
Dillen (Posa), Linde van den Heuvel (Elisabeth), 
Judith Noyons (Eboli) en Xander van Vledder 
(Carlos) geven het beste van zichzelf, met sterke 
staaltjes van vertellend spelen en mooi jong-
leren met jamben. Zo episch sterk en vederlicht 
kan toneel dus zijn. Volgend seizoen doet Spij-
kers Tsjechovs Ivanov.
LOEK ZONNEVELD
Don Carlos, 1 t/m 3 juni in Theater Bellevue in 
Amsterdam; toneelschuurproducties.nl

De dynamiek van een koor
Het toneel-‘koor’ is ooit 
verdreven maar nooit ver 
weg geweest. In Duitsland 
introduceerden regis-

seurs als Peter Stein en Einar Schleef het koor 
als zelfstandige unisono ‘speler’, in teksten van 
 Aeschylos, Hochhuth en Jelinek. Johan Simons 
en Paul Koek werkten door in de koortradi-
ties die ooit door Erik Vos zijn gecreëerd. Bij 
de Zwitser Christoph Marthaler herleeft het 
koor als een entiteit van muzikale personages. 
Kortom, af en toe worden de krachtlijnen van de 
korale tekstzegging herontdekt.

Nu is er (nog maar even, ik was er laat bij) 
een opmerkelijk vocale aanpak van Schillers 
Don Carlos, door regisseur Nina Spijkers, 
gemaakt met vier toneelspelers. Koning Philips 
II is hier een personage dat wordt geconstrueerd 
uit drie of vier acteurs. Ze leggen hun onderarm, 
met daarin een kroontje gegraveerd, boven op 
hun hoofd, en ziedaar: een meerstemmige vorst. 
Bijrollen vermenigvuldigen zich tot een collec-
tief stemmenspel, de kleine cast lijkt groter, zo 
spring je met vernuft heen over het euvel van 
een kleine bezetting. Gordijnen die in tapijten 
veranderen op een steeds kaler wordend podium 
(de sterke vorm van Wikke van Houwelingen & 
Marloes van der Hoek) doen de rest, geven let-
terlijk ruimte aan deze dynamische vorm van 
toneelspelen.

Het verhaal is intact. Kroonprins Carlos 
bemint zijn jonge moeder Elisabeth, die aan 
hem als huwelijkspartner is beloofd, maar om 
politieke motieven door zijn vader Philips is ver-
schalkt. Carlos wordt bemind door de minnares 
van zijn vader, prinses Eboli. Freud moet nog EO

 / 
2D

O
C

onzekere omstandigheden. En of je kinderen 
moet wijzen op parallellen tussen hun situatie 
en die van Anne Frank lijkt mij zeer de vraag. 
Tussen taaljuf Esther en een groepje net gearri-
veerde groep Arabische jochies botert het niet. 
Maar Ahmad spant de kroon. Hij zaait onrust, 
weigert te borduren en gooit zijn puzzel op de 
grond. Dan gaan Toon, Esther en Ahmad naar 
diens azc-container naast de school. Ahmad 
ontkent alles tegenover oom en opa. Moeder is 
spoorloos, misschien in een Syrische gevangenis, 
vertelt een tolk; over vader wordt niet gerept. Al 
zou Ahmad mogen blijven, getraumatiseerd is 
hij. ‘Geen straf geven’, maant Toon de mannen.

Jan Jaap Kuiper filmde een jaar lang zon-
der crew en heeft een 
scherp oog voor klein 
en groot leed, schaarse 
lichtpuntjes, betrok-
kenheid, vermogen en 
onvermogen van de 
staf en voor de zware 
opdracht waar die voor 
staat. Waarvan vervul-
ling regelmatig door het 
coa onmogelijk wordt 
gemaakt. Zwarte Piet 
blijkt in Katwijk nog 
zwart, maar het lijkt 
niet bepaald de plek om 
actie te voeren. 
WALTER VAN DER KOOI
Jan Jaap Kuiper, Ver-
geet mij niet, EO/Ikon 
2Doc, maandag 6 juni, 
NPO 2



‘Prachtig en 
indrukwekkend 

boek van een 
bijzondere tocht.’

 – Wim Brands, 
VPRO Boeken



2.6.2016  DE GROENE AMSTERDAMMER  53

Zwarte weduwe met humor
In een interview opgeno-
men voor de Amerikaanse 
dvd van Basic Instinct, 
Paul Verhoevens contro-

versiële thriller uit 1992, zegt de regisseur dat 
de vrouwelijke hoofdpersoon in de film over 
haast bovennatuurlijke krachten beschikt. Zo 
voelt Catherine Tramell (Sharon Stone) haarfijn 
aan wat detective Nick Curran (Michael Doug-
las) drijft. Ze kent zijn diepste angsten, ze weet 
wat zijn grootste verlangens zijn. Het is alsof hij 
niet bestaat behalve als personage in een van de 
spannende boeken die ze schrijft. Dat is ook de 
reden waarom álle mannen in de film doods-

bang zijn voor haar, wat blijkt in de beroemde 
scène waarin ze haar benen tijdens een verhoor 
op een politiebureau in aanwezigheid van Cur-
ran en andere detectives spreidt, zodat blijkt dat 
ze geen ondergoed draagt.

In dat gesprek schemert evenwel door dat 
Verhoeven de angst van de mannen in zijn film 
niet deelt – in hoe hij lacht, in hoe hij enthou-
siast vertelt over duistere vrouwen (soms zijn 
ze net zwarte weduwen, de levensgevaarlijke 
spinsoort), en vooral in hoe je al luisterend naar 
hem het gevoel krijgt dat hij de femme fatale 
volledig begrijpt.

Michelle, hoofdpersoon in Verhoevens 
nieuwe film Elle, is ook een vrouw gedreven 
door ‘iets’ wat mannen maar moeilijk snap-
pen. Dat blijkt al in de eerste scène, waarin ze 
verkracht wordt. Tijdens de aanval is er een 
cutaway shot van een zwarte kat die naar het 
afschuwelijke tafereel staart. Hiermee legt 
Verhoeven de link tussen de vrouw (de femme 
fatale) en mysterieuze krachten (de natuur, het 

FILM
Elle

Christian Berkel (Robert) 
en Isabelle Huppert 
(Michelle) in Elle,  
regie Paul Verhoeven

dierlijke). Je zou al tijdens deze eerste minu-
ten bijzonder veel medelijden moeten hebben 
met de mannelijke dader. Want die heeft geen 
enkele notie van waaraan hij begint, van welke 
oerkrachten hij in deze vrouw met zijn brute 
daad losmaakt.

Michelle (Isabelle Huppert) is een vrouw met 
een verleden, en het geheim van de film zit ’m in 
de subtiele wijze waarop Verhoeven haar ‘vorige 
leven’ beetje bij beetje onthult. Haar vader was 
een notoire seriemoordenaar, een man die op 
een dag een slachtpartij in een Parijse woon-
buurt aanrichtte, waarbij Elle, toen een meisje 
van een jaar of veertien, een dubieuze rol speelde. 
Wat ze destijds deed heeft direct invloed op hoe 

ze nu op de verkrachting reageert, namelijk aan-
vankelijk net doen alsof er niets aan de hand is.

Toen Elle onlangs in Cannes met groot suc-
ces in première ging, viel het accent in kritische 
besprekingen en in de overige publiciteit rond 
de film op de omstreden connectie die Verhoe-
ven maakt tussen grap en verkrachting. Een veel 
gebruikte noemer was ‘rape revenge comedy’. 
Maar dat dekt de lading niet. Zeker, Elle is een 
comedy of manners, een zedenschets die de 
moraal van de middenklasse genadeloos onder-
mijnt: een vrouw wordt verkracht, maar die 
lacht er bijna om (tegen haar vrienden zegt ze: 
nou, ik denk dat ik verkracht ben).

Zo is Elle een gevaarlijke film geregisseerd 
met een duivelse intelligentie. Verhoeven maakt 
Michelle tot een spiegelbeeld van Catherine Tra-
mell – de vrouw als femme fatale – maar hij gaat 
nog een stapje verder. Zijn nieuwe gevaarlijke 
vrouw is een zwarte weduwe met humor.
GAWIE KEYSER
Te zien vanaf 2 juni

Noorse en twee Belgische muzikanten waar je 
handenwrijvend naar gaat luisteren. Er zijn niet 
veel authentieke autonomen in de geïmprovi-
seerde muziek wier klank of aanpak je binnen 
een seconde herkent. Die je dingen laten horen 
die je niet eerder hoorde. Dit gezelschap bestaat 
uit bandleiders, initiators, mensen die de paden 
creëren om daarna door anderen te worden 
betreden. Deze makers, uitvinders of zelfs voor-
lopers zijn de inspiratiebronnen voor anderen.

In de muziek en vooral klanken op Loma-
hongva, vorig jaar live opgenomen in Het Bos 
(Antwerpen), hoor je een zoektocht naar de 
schone klank, maar ook de toewijding aan en 
het wroeten in elkaars geluiden. Dat wordt ver-
wezenlijkt door de gitaar (Westerhus), trom-
pet (Arve Henriksen), Fender Rhodes (Jozef 
Dumoulin) en drums (Teun Verbruggen), plus 
een arsenaal van hulpmiddelen als pedalen, ver-
sterkers, strijkstok, computers en ook de stem 
om zich nog beter en vooral diverser te kunnen 
uiten.

Het levert een spektakel op dat ongrijpbaar 
overkomt. Experiment viert hoogtij. Je hoort 
gespeelde tonen en geluiden vaak terug, ver-
sneld of vervormd. Constant de spanning tussen 
de vier muzikanten: wie initieert, wie kleurt, 
welke kleur en wanneer? Elektronische gelui-
den wringen zich door opgefokte drumritmes 
waardoor een chaotische brij ontstaat, die dan 
zomaar vervaagt in dromerige zanglijnen of 
transcenderende bastonen. En altijd rommelt, 
kraakt of ritselt er iets. Zo word je heen en weer 
gesleurd in een scherpe interactie met altijd 
interessante, maar ook moeilijke, niet altijd te 
volgen materie.

Wat opvalt zijn de vaak uiteenlopende tim-
bres. Dumoulin valt op met zijn smaakvol en 
dan weer woest gebruik van elektrische piano en 
elektronica, Verbruggen toont veelzijdigheid in 
zijn functionele percussie en dwingende ritmes. 
Ook Henriksen heeft veel gezichten, met alleen 
zijn stem al die schizofrene uitersten kent. Gita-
rist Westerhus ten slotte is de expressieve uit-
blinker: hij zorgt voor tranen in uiterst gevoelige 
baslijnen en is vaker de aanstichter van een noi-
se-uitspatting.

De wat uitgemolken en ook lastige term 
avant-garde lijkt op zijn plaats. Warped Drea-
mer maakt toekomstmuziek in een steeds indi-
vidualistischer wereld, waarin iedereen zichzelf 
probeert te profileren in een door computers 
gestuurde maatschappij, terwijl we weten dat 
samenwerken leidt tot de fraaiste resultaten.

Als die samenwerking spontaan is en blijft, 
als bedreven muzikanten elkaar constant ver-
rassen en zo ook hun publiek, zal het vers en 
vernieuwend blijven. Warped Dreamer gaat 
niet vaak spelen, een paar keer per jaar hooguit. 
Dankzij de volle agenda’s van elke muzikant, 
maar ook om het fris te houden. Goed idee.
TIM SPRANGERS
Warped Dreamer speelt 8 juni in Rotterdam 
(Lantaren Venster) en 9 juni in Amsterdam 
(Bimhuis)
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Dichters&Denkers

‘Ik wil iets doen voor de vluchtelingen, maar 
wat?’ Meestal wordt die vraag beantwoord 
door geld te doneren aan een goed doel of een 
zak kleren naar het buurthuis te brengen. Het 
 knagende gevoel is voor even gesust. Er zijn ook 
mensen die een sabbatical opnemen om fulltime 
mee te draaien in de Vluchtkerk of die een stich-
ting oprichten om elke maand drie weken op 
het strand van Lesbos eerste hulp te verlenen. 
Zij zetten hun eigen leven on hold om anderen 
te helpen, wetende dat hun hulp het probleem 
nooit helemaal de wereld uit zal helpen.

De Amerikaanse Larissa MacFarquhar 
beschrijft in haar boek Wereldverbeteraars: 
Een filosofische verkenning van altruïsme een 
tiental van dat soort idealisten, die overigens 
vaak als koppel opereren. Het zijn ‘mensen 
die ernaar streven een ethisch zo voortreffelijk 
mogelijk leven te leiden’. Als je in je leven alle 
vrijheid hebt om te doen wat je wilt en leeft met 
een welvaart die je eigen behoeften ruimschoots 
overschrijdt, ben je dan niet verplicht om ande-
ren te helpen? Volgens wereldverbeteraars wel. 
Juist omdat het kan, omdat jij de mogelijkheid 
hebt om de wereld beter te maken, moet je het 

ook doen. Het zijn rusteloze mensen voor wie 
het nooit genoeg is, kun je ook zeggen. Daarin 
resoneert MacFarquhars boek op interessante 
wijze met Rusteloosheid: Pleidooi voor een 
mateloos leven van de Vlaming Ignaas Devisch. 
Ook hij probeert een antwoord te formuleren op 
de vraag wat te doen in een wereld van eindeloze 
vrijheid en grote welvaart. De mens is van nature 
rusteloos, zegt Devisch, in elk geval sinds het 
geloof in het hiernamaals is verdwenen. We heb-
ben één leven en één wereld, daar moeten we het 
mee doen. Tegelijk zijn de mogelijkheden van 
dat ‘doen’ talloos: ‘De oneindige mogelijkheden 
die de vrijheid ons biedt gaan ons vermogen te 
boven en daarom is er altijd meer te doen dan we 
aan kunnen. Bijgevolg is de rusteloosheid inge-
bakken in het bestaan: voor alles wat we doen 
is er minstens een andere optie.’ De oneindige 
vrijheid van de moderne mens dwingt hem om 
ook iets met de vrijheid te doen en leidt zo merk-
waardig genoeg tot een gevoel van onvrijheid.

De makkelijkste manier om de rusteloosheid 
het hoofd te bieden, is zo veel mogelijk consu-
meren, genieten en ervaren, met als ultiem doel 
zelfrealisatie. Zowel werk als vrije tijd staat in 

We zijn op de  
wereld om mekaar, 
om mekaar...

Wat te doen in een wereld 
van eindeloze vrijheid 
en grote welvaart? 
De mens is rusteloos, 
wil zo veel mogelijk 
consumeren en genieten. 
Maar gelukkig bestaan er 
wereldverbeteraars.  

door Miriam Rasch

Father Tom, oprichter van Hands Together, heeft contact met een bendeleider in Cité Soleil, een sloppenwijk in Port au Prince, Haïti, 2007

JO
O

ST
 V

AN
 D

EN
 B

RO
EK

/H
H



2.6.2016  DE GROENE AMSTERDAMMER  55

dienst van het zelf, zegt Devisch, dat het enige is 
wat richting geeft in een stuurloze wereld.

De wereldverbeteraars maken daarentegen 
principiële keuzes in deze overvloed van opties: 
wat zij doen moet niet henzelf, maar de wereld 
ten goede komen. Dat maakt ze niet altijd tot 
de aangenaamste personen in de omgang. 
MacFarquhars fascinatie voor deze mensen is 
van de afkerige soort. Dit zijn de braafste kin-
deren van de klas, die met hun goede gedrag de 
rest in een slecht daglicht stellen. Na uitgebreid 
te hebben gesproken met iemand die zijn nier 
doneert aan een onbekende, met de familie die 
in een leprakolonie werkt, met degene die dag 
en nacht suïcidalen bijstaat, met die heilige 
boontjes kortom, moet MacFarquhar dat beeld 
bijstellen. Het zijn stuk voor stuk aparte lui, dat 
zeker, maar ook zij worstelen en twijfelen en ze 
zijn juist níet de braafsten van de klas, verre van. 
MacFarquhar besluit dan ook: ‘De goedheid van 
de wereldverbeteraar is meestal geen gehoor-
zaamheid. Integendeel, het is vaak verzet tegen 
de regels en gebruiken waarmee hij is groot-
gebracht. Een van de redenen waarom wereld-
verbeteraars nogal vreemd overkomen is het feit 
dat ze op eigen houtje handelen.’ Ze laten zich 
niets gelegen liggen aan maatschappelijke nor-

men die voorschrijven dat je moet consumeren 
of genieten of überhaupt geluk na moet streven. 
Dat maakt ze bij uitstek rebels.

De wereldverbeteraar heeft principes en 
leeft daarnaar. De rusteloze mens die Devisch 
beschrijft, verlangt juist naar wat meer princi-
pes, omdat die hem rust zouden kunnen geven. 
Het verlangen naar rust is echter een schijnver-
langen, zo laat Devisch zien. Als we het echt zo 
graag minder druk zouden willen hebben, dan 
zouden we dat wel voor elkaar krijgen. Het ver-
langen van de rusteloze is daarentegen volgens 
Devisch gericht op ‘zinvolheid’. Te vaak ont-
breekt het aan zin in wat we doen en daar wor-
den we ontevreden of zelfs overspannen van. 
Je moet van alles, het (werkende) leven zit vol 
verplichtingen zonder duidelijk nut, en tegelijk 
belooft de oneindige vrijheid van de 21ste eeuw 
dat je alles kunt doen wat je wil. Het probleem is 
niet dat we geen tijd hebben voor zinvolle din-
gen, maar dat we gefrustreerd raken door zin-
loze verplichtingen. Rusteloosheid moet volgens 
Devisch juist gevierd worden, omdat die kan lei-
den tot meer zinvolheid. Hoewel de vraag open 
blijft hoe dat precies werkt en of de zin voor veel 

mensen niet blijft liggen in vooral méér consu-
meren, genieten en ervaren.

Het is een verademing om bij MacFarquhar 
te lezen over vreemde vogels die zinvolheid 
anders opvatten: ze zijn niet bezig met genot en 
zelf realisatie, maar met de vraag hoe de wereld 
beter kan worden en hoe zij daar een zinnige 
bijdrage aan kunnen leveren. Over het algemeen 
geven ze daar een rationeel antwoord op. Zoals 
Aaron, die van jongs af aan een doel zocht om 
zijn leven aan te wijden. Het antwoord, schrijft 
MacFarquhar, ‘diende zich aan in de vorm van 
kippen. Het was vooral een kwestie van cijfers. 
Er werden in de Verenigde Staten elk jaar meer 
dan acht miljard kippen gedood, wat neerkwam 
op bijna een miljoen per uur.’ Aaron raakte onder 
invloed van de utilistische filosoof Peter Singer, 
wereldverbeteraar bij uitstek (de Engelse titel 
van het boek, Strangers Drowning, verwijst naar 
het werk van Singer). Het utilisme draait om het 
bevorderen van welzijn en het vermijden van lij-
den, en wel voor het grootste aantal. Peter Singer 
betrekt uitdrukkelijk de mondiale gemeenschap 
en ook dieren bij dat ‘grootste aantal’ en dat deed 
Aaron ook. ‘Als hij een manier kon bedenken om 
het leven van die kippen te verbeteren, begreep 
Aaron, zou hij in één klap een einde aan een 
ongeëvenaarde hoeveelheid lijden maken.’

Aaron en de andere idealisten die Mac-
Farquhar opvoert, combineren een overweldi-
gen de passie – inclusief de religieuze betekenis 
die daarin doorklinkt – met een overweldigend 
rationele manier van denken. Hun doelgericht-
heid voert tot over de grenzen van de zelfopoffe-
ring. De uiterste consequentie van het utilisme is 
immers dat je je eigen geluk moet verloochenen 
als je daarmee het welzijn van de grotere groep 
dient, zelfs als die grotere groep bestaat uit men-
sen die je niet kent of uit dieren. Dat is moeilijk te 

begrijpen voor wie die  karaktertrekken niet bezit, 
maar MacFarquhar laat zien dat de wereldver-
beteraars zelf ook niet begrijpen waarom ze zo 
handelen. Zij kunnen niet anders dan reageren 
op het lijden in de wereld, later ontwikkelen ze 
daarover een overtuiging op rationele gronden.

Denk aan het voorbeeld van de ouders 
die 22 kinderen adopteerden. Ze nemen 
zich steeds weer voor dat dít kindje het laat-
ste is, maar dan komt Alysia, de baby met een 
 hersenbeschadiging, en vervolgens Wayne die de 
ziekte van Sanfilippo heeft, en dan zijn broertje 
Adam, die een foetaal alcoholsyndroom heeft 
en steeds gaan ze weer voor de bijl, want kun je 
die kinderen laten stikken? Nee, dat kunnen ze 
niet, al zouden ze willen. Dat zet die vrijheid in 
een complex licht. Ze handelen uit een extreem 
plichtsgevoel, dat ze autonoom voor zichzelf 
bevestigen (zoals Kant het graag zou hebben 
gezien). In die zin zijn ze vrijer dan de rusteloze 
mens van Devisch, die als slaaf achter zijn nooit 
ten volle te bevredigen verlangens aan rent.

Die schijnbeweging van de vrijheid had meer 
op de voorgrond mogen staan in plaats van de 
wat plichtmatige filosofische en historische uit-
eenzetting over rusteloosheid van de veertiende 
eeuw tot nu. Het daadwerkelijke ‘pleidooi voor 
een mateloos leven’ dat Devisch’ ondertitel 
belooft, beslaat maar zo’n twintig pagina’s. ‘De 
lijst van positieve aspecten van rusteloosheid is 
eindeloos’, lezen we, maar hoe kun je die posi-
tieve aspecten dan laten schitteren? Daarover 
had ik meer willen lezen. Hoe kun je de ruste-
loosheid zo vormgeven dat die je niet uitput 
maar juist productief werkt?

MacFarquhar geeft met haar verhalen over 
wereldverbeteraars een impliciet antwoord op 
de vraag hoe rusteloosheid kan worden omge-
zet in mateloze zinvolheid. Het is zonde dat ze 
begint met het vervelende karakter van de idea-
listen, want de portretten die volgen zijn juist 
geschreven zonder te oordelen, op een haast 
afstandelijke toon. De filosofische uitweidin-
gen die de levensverhalen afwisselen, diepen de 
thematiek van altruïsme uit, maar waren bijna 
niet nodig geweest. De wereldverbeteraars zijn 
zelf geen filosofen, maar stellen vanuit hun han-
delen filosofische vragen en proberen die ratio-
neel te benaderen, ongetwijfeld geholpen door 
MacFarquhar die als interviewer onzichtbaar 
blijft. Wat is geluk? Wat is lijden? Wat is je plicht 
ten opzichte van je eigen geluk en het lijden van 
anderen? Als je in alle vrijheid de wereld vanuit 
je eigen waarden moet benaderen, waar kom 
je dan op uit? Het is een weinig nadrukkelijke 
manier om filosofie te bedrijven, die goed werkt. 
Tot meer wereldverbeteraars zal het waarschijn-
lijk niet leiden, want als één ding duidelijk 
wordt, dan is het dat deze mensen niet anders 
kunnen, al zouden ze nog zo graag willen. De 
rusteloosheid zit ze op de hielen.

LARISSA 
MACFARQUHAR
Wereldverbeteraars:  
Een filosofische ver-
kenning van altruïsme
Vertaald door  
Wybrand Scheffer. 
Atlas Contact,  
384 blz., € 29,99

IGNAAS DEVISCH
Rusteloosheid:  
Pleidooi voor  
een mateloos leven
De Bezige Bij,  
320 blz., € 19,90

De uiterste consequentie  
van het utilisme is dat 
je je eigen geluk moet 
verloochenen
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Duitsland was het thema van de Boekenweek. 
Voor Was wir noch zu sagen hätten sprak 

Margriet Brandsma – zelf oud-correspon-
dent Berlijn voor het NOS Journaal – met zes 
correspondenten, met foto’s in zwart-wit van 

Jeroen van Eijndhoven.
Margriet Brandsma – Was wir noch zu sagen 
hätten – Gesprekken met Duitsland-corres-
pondenten, 128 pagina’s, € 12,50, ook als 

e-book, € 6,25.

Tien jaar geleden schreef Margriet Brandsma 
Waar is de Muur? Nu heet de nieuwe ver-

halenbundel Daar is de Muur. Een boek om 
voor elke Berlijnadept en wie het nog niet is 

kan het worden, met kleurenfoto’s van Jeroen 
van Eijndhoven.

Margriet Brandsma – Daar is de Muur, 
176 pagina’s, € 19,99, ook als e-book, € 7,99.

Astrid Roemer krijgt op 19 mei als eerste 
Surinamer de P.C. Hoo� prijs 2016 uitgereikt 
voor haar hele proza-oeuvre. Neem mij terug, 
Suriname is haar debuutroman en een van de 
hoogtepunten uit haar oeuvre en verschenen 
in de reeks Surinaamse Klassieken van uitge-

verij Conserve, vierde druk.
Astrid Roemer – Neem mij terug, Suriname, 

168 pagina’s, € 20, ook als e-book, € 7,99.

Bijzondere foto’s van David Bowie, waar-
van sommige weinig bekend zijn verzameld 
in het fotoboek van Gijsbert Hanekroot in 
David Bowie � e Seventies, met teksten van 
Bowie-biograaf Sebastiaan Vos. Foto’s zijn 
ook te zien in galerie Noorderlicht in Gro-
ningen en vanaf medio mei in Parijs. Ook 

vanaf mei via Conserve leverbaar het majes-
tueuze fotoboek Abba…Zappa, € 49,50 .
Gijsbert Hanekroot en Sebastiaan Vos – 

David Bowie � e Seventies, 128 pagina’s in 
kleur en zwart-wit € 20.
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“Een pageturner.
Het spannendste 
weten schappelijke 
boek van het jaar.”

 Middeleeuwers
tussen hoop en vrees

             Cas van Houtert
Geschiedenis saai? Niet wanneer je dit 
voortreffelijk geschreven, boeiend en mee
slepend boek leest. De auteur weet zo’n 
duizend jaar middeleeuwse geschiedenis 
te beschrijven als een avonturenroman. 
(http://www.kunsttijdschriftvlaanderen.be)

Met zijn prachtige schrijfstijl slaagt Cas 
van Houtert erin om in acht verhalen de 
kern as pecten van de jaren 500-1500 op een  
levendige wijze naar voren te halen. Van 
Houtert weet de spanning goed op te bouwen én vast te houden. 
De acht verhalen zijn bronmatig goed onderbouwd en gedegen. 
(www.historiek.net)

Geen opsomming, geen droog verslag, geen betweterigheid of 
saaie kennis. Zelfs als je denkt de geschiedenis van deze periode  
toch al wel te kennen, word je op iedere pagina verrast. Een feest 
om te lezen. (www.hvv.be)

Geschiedenis is een wetenschap, maar vertellen is een gave. Cas 
van Houtert beschikt over dit talent. En dat maakt Middeleeuwers 
tot een boek waarop menig professioneel historicus jaloers kan 
zijn. (...) Van Houtert is de ideale gids op weg naar het verleden: 
hij kent de meeste relevante bronnen, ziet samenhangen en kan 
vertellen. Dat maakt Middeleeuwers tussen hoop en vrees tot een 
geslaagd geschiedenisleesboek. (www.cubra.nl)
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Halverwege Wie vlucht en wie blijft wordt 
hoofdpersonage Elena, dan een vrouw van mid-
den twintig, kortstondig herenigd met haar 
jeugdvriendin Lila. Ze denkt: ‘We werden weer 
[even] de meisjes van vroeger, we begonnen 
weer lol te trappen.’ Het citaat onderstreept op 
nogal nadrukkelijke wijze wat uit de rest van 
de roman al blijkt: het plezier is allerminst nog 
vanzelfsprekend in het contact tussen de twee 
jeugdvriendinnen. Ze zijn inmiddels ernstige 
jongvolwassenen geworden, wonend in ver-
schillende steden, werkzaam in verschillende 
milieus en met verschillende vriendengroepen.

Elena en Lila, die twee personages zorgen 
voor de rode draad in Ferrante’s veel geprezen 
reeks Napolitaanse romans. Als opgroeiende 
meisjes stonden ze centraal in De geniale vrien-
din (2011), gesitueerd in het armoedige Napels 
van de jaren vijftig; het daarop volgende De 
nieuwe achternaam (2012) liet zien hoe ze tij-
dens hun tienertijd geleidelijk uit elkaar groei-
den. In dit derde deel worden beide personages 
geconfronteerd met de gevolgen van hun keu-
zes: Lila is inmiddels al weer gescheiden en slijt 
haar dagen met roemloos werk bij een vlees-
warenfabriek; Elena publiceert een schokkende 
(want zeer expliciete) en succesvolle roman en 
belandt, buiten Napels, in een sleets huwelijk 
met de weinig flatteuze (en weinig oplettende) 
kamergeleerde Pietro.

Er duiken meer personages op in deze roman, 
veel meer. Sommigen verdwijnen binnen één of 
twee scènes, anderen spelen slechts een rol in 
bijzinnen – ik moest meer dan eens naar het 
register achter in de roman bladeren om de pre-
cieze familieverbanden en onderlinge relaties te 
begrijpen. Het riep bij mij aanvankelijk de vraag 
op om wie of wat dit verhaal nou draait: Wie 
vlucht en wie blijft is een roman die naar allerlei 
settings en figuren uitwaaiert, met lange, mean-
derende zinnen. De stijl van Ferrante is direct en 
soepel, ernstig zonder zwaarmoedig te worden. 
Dat leest prettig, het voelt alsof ze tegenover je 
plaatsneemt en lukraak begint te vertellen.

Tegelijk schuilt in dat lukrake ook een val-
kuil: er staan in Wie vlucht en wie blijft weinig 
beklijvende gedachten. Dat heeft te maken met 
de hoge, bijna roesachtige omloopsnelheid van 
personages en situaties, maar ook met Ferran-
te’s neiging om expliciet te maken wat ze aan 
de hand van scènes al illustreert: ‘Ik voelde me 

buitengesloten’, staat er 
bijvoorbeeld na een ont-
moeting waarin de ik al 
zinnen lang geheel niet aan 
spreken toekomt, of: ‘Mijn 
moeder bleef hem echter 
afstandelijk behandelen’, 
om vervolgens precies die 
afstandelijkheid aan de 
hand van een (knappe) 
scène nog eens duidelijk 
te maken. Alsof ze bang is 
dat haar lezers anders niet 
begrijpen wat er gebeurt, 
alsof enige ambiguïteit of 
vaagheid koste wat het kost 
vermeden moet worden.

Zo valt er op de vier-
kante meter en ook op de 
algehele compositie genoeg 
aan te merken. Maar tege-
lijkertijd kon ik me, zeker 
naarmate ik vorderde in 
Wie vlucht en wie blijft, 
niet aan de indruk onttrek-
ken dat Ferrante bewust 
voor die manco’s kiest. 
Dat ze wil dat haar proza, 
nog meer dan bij eerdere 
romans, soms wat overda-
dig is en alle kanten op gaat. Dat het draait om 
iets groters dan een strikt afgebakend onder-
werp of een zo suggestief mogelijke opeenvol-
ging van scènes, dat dit haar manier is om zo 
dicht mogelijk bij het alledaagse leven te komen. 
Zonder duidelijke constructie of stuwende plot, 
zonder grote wendingen: het gaat juist om een 
zekere mate van alledaagsheid, met bijfiguren 
die komen en gaan, met grote tijdsprongen en 
situaties die soms geen duidelijke functie heb-
ben in het grotere geheel.

Wie vlucht en wie blijft heeft soms meer 
weg van een goed geschreven dagboek dan van 
een zorgvuldig uitgedachte roman. Is dat erg? 
Nee: het draait hier niet om het verhaal of de 
achterliggende poëtica, dit is geen proza waar 
literatuurwetenschappers nog jarenlang op 
zullen kauwen. Nee, het draait om de mensen 
die in dat verhaal ronddolen, en om de zeld-
zame levendigheid waarmee het geheel verteld 
wordt. Daarmee ligt de roman in het verlengde 
van zijn twee voorgangers – en de wereldwijde 
Ferrante-cultus die sindsdien ontstaan is, die 
haar onlangs op een Time-lijst van de invloed-
rijkste personen ter wereld deed belanden en 
zelfs talloze onderzoeksteams aan het werk 
heeft gezet om te achterhalen wie achter de 
auteursnaam schuilgaat, zal met dit derde deel 
alleen maar groeien.

Er staan geslaagde en minder geslaagde scè-

nes in Wie vlucht en wie 
blijft, er zitten personages 
in over wie ik meer wil 
weten en personages van 
wie ik na een paar zin-
nen genoeg heb. Maar het 
geheel nodigt me steeds 
uit om door te lezen, naar 
nieuwe scènes, nieuwe 
delen. De mooiste momen-
ten zijn die waarin Elena 
en Lila samenkomen. Hun 
band is ontroerend in alle 
complexiteit, in alle span-
ningen, verzwegen verwij-
ten en onderlinge rivaliteit. 
Prachtig is bijvoorbeeld 
de scène waarin Elena, 
maatschappelijk gezien de 
geslaagde van de twee en 
degene die erin geslaagd is 

Napels te ontvluchten, plotseling constateert dat 
ze zich altijd ondergeschikt zal blijven voelen aan 
haar jeugdvriendin. En dat ze daarom, tot haar 
eigen schrik, stiekem hoopt dat Lila ‘echt ziek’ 
wordt en spoedig zal overlijden. Zulke scènes 
geven de roman een zeldzame glans, juist omdat 
er vervolgens niets mee gebeurt, omdat de meest 
intieme verlangens onuitgesproken blijven en 
het leven intussen gewoon verder gaat.

Stille verwijten
door Thomas Heerma van Voss

Napels, 1989

ELENA FERRANTE
Wie vlucht en wie 
blijft
Wereldbibliotheek, 
415 blz., € 24,99. 
Vertaald door 
Marieke van 
Laake

Tot haar eigen schrik 
hoopt Elena stiekem dat 
Lila ‘echt ziek’ wordt en 
spoedig zal overlijden
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Vele dichters, van Hora-
tius tot Komrij en van Du 
Fu tot Kouwenaar, zagen 
zichzelf als ambachtslieden 
die ernaar streefden ijzer-
sterke taalobjecten te con-
strueren, compacte bouw-
sels die je met grof geschut 
kunt belegeren zonder dat 
ze omvallen of zelfs maar 
beschadigingen oplopen. 
Wil je zo’n ding maken, 
dan moet je het vermogen 
en de bereidheid ontwik-
kelen om afstand te nemen 
van je maaksels, teneinde 
te kunnen beoordelen of je 
ontwerp de elementen zal 

weerstaan. Andere dichters wekken de indruk 
gedichten te schrijven die een min of meer 
getrouwe, althans geloofwaardige, neerslag 
zijn van een stuurloze stream of consciousness, 
waarin half afgemaakte gedachten en beelden 
over elkaar heen tuimelen waarvan de dichter, 
en de lezer, maar moet afwachten of ze ooit nog 
op hun pootjes terechtkomen. Poëzie van dit 
type kan stomen van energie, maar het gevaar 
van incoherent geraaskal ligt op de loer. Bij 
Pindarus en Allen Ginsberg worden de associa-
ties nog net in het juiste spoor gehouden, Ezra 
Pound is er niet steeds in geslaagd zijn associ-
aties tot een betekenisvol geheel te kanaliseren.

De poëzie van Marieke Rijneveld (1991) 
behoort tot het stromende, zelfs oeverloze type. 
Haar debuutbundel Kalfsvlies heeft de afgelo-
pen maanden nogal wat lof geoogst en het lag 
voor de hand dat hij genomineerd zou worden 
voor de Buddingh’-prijs, die volgende week 
wordt uitgereikt. Gezien de reacties op haar 
werk tot nu toe is Rijneveld de favoriet. Maar is 
Kalfsvlies ook een goede bundel?

De gedichten bestaan uit extreem brede 

regels die op volstrekt willekeurige plaatsen 
worden afgebroken, als betrof het proza – inder-
daad nodigen enkele teksten ertoe uit ze als 
proza te lezen. De enige visuele structuur die 
is aangebracht bestaat in witregels, die bijvoor-
beeld blokken van twee, drie of vier regels doen 
ontstaan, maar die kunstgreep heeft inhoudelijk 
geen relevantie. De meeste gedichten zijn bijna 
paginavullend, de opeenvolging van de gedich-
ten is, zoals in veel bundels gebeurt, die van 
een associatieve keten. Het is een formidabele 
opgave het boek uit te lezen en er is nogal wat 
moed voor nodig om daarna opnieuw te begin-
nen. De taal stroomt, jazeker, maar er zit geen 
rem op.

Dat Rijneveld iets te vertellen heeft, is intus-
sen zonneklaar. Weliswaar zwelgt ze geregeld in 
puberverdriet dat ze de lezer had kunnen bespa-
ren, maar de situaties die ze schetst zijn vaak 
op intrigerende wijze bizar en geladen met een 
ongemakkelijke mengeling van dreigend gevaar, 
onderdrukte trauma’s en vruchteloze erotiek. 
Het gedicht begint doorgaans met een stelling 
of hypothese, na een eerste komma verandert 
de volzin van constructie en wordt de kraan van 
associaties opengezet, met een stortvloed van 
vaak willekeurige als-vergelijkingen, en stee-
vast worden aan het slot wat losse einden aan 
elkaar geknoopt. Het is een trucje dat deze lezer 
na een paar bladzijden mateloos ging irriteren. 
Jammer, want bij vlagen gebeuren er prachtige 
dingen.

De bundel opent met een magistrale vraag: 
‘Hoe ga je naar bed als je net een schaap hebt 
overreden, trillend op de/ bedrand je koude 
handen als rauwe sukadelappen op je ogen’. De 
verteller, die zichzelf met ‘je’ aanspreekt, wil zich 
laten troosten door een vrouw die vermoedelijk 
haar moeder is, maar al gauw blijkt dat de rollen 
omgedraaid worden: de problematische moeder 
valt na twee glazen wijn in slaap, en ‘jij’ krimpt 
ineen onder de lakens ‘als het schaap onder je 
autobanden’ en je huilt wijn totdat het ‘niet meer 
om het schaap gaat maar om wie de bestuurder 
troost, jij arme, dwaze hond’.

Familie speelt in Kalfsvlies een grote rol. 
Naast de alcoholistische moeder is er een vader 
die liever een zoon dan een dochter had gehad, 
er komen wijze opa’s voorbij en enkele malen 

is er sprake van een gestorven broer. De omge-
ving is overwegend agrarisch, wat duidelijk iets 
anders is dan idyllisch, maar ook de stad is een 
onherbergzame plek. Het opgroeiende meisje 
dat in de bundel centraal staat voelt zich niet 
op haar gemak in haar eigen lichaam. ‘Ik wil 
geen platteland’, zegt ze, ‘waar ik door de mod-
der heen moet banjeren om te voelen dat mijn 
benen een woeste ondergrond kunnen tillen, 
steeds mezelf toedekken met lakens of met 
naakte personen, mezelf oprollen als een alleen 
gelaten kalf dat wacht tot iemand het vlies weer 
over zijn kop heen trekt, terugduwt in de moe-
der zoals kunstenaars dat kunnen in hun hoofd 
of met acrylverf, hoe romantisch zou de puber in 
mij dit oplossen?’ Eerder in dat gedicht droomt 
het meisje ervan kinderen op de wereld te zetten 
en voor hen verhaallijnen uit te stippelen ‘waar 
ik geen spanningsboog in stop maar iets met 
lang leven en gelukkig’. Ze hoopt, aldus de laat-
ste woorden van het gedicht, het kind in zichzelf 
te kunnen bewaren. Ik vrees echter dat de lezer 
van haar poëzie er de voorkeur aan zou geven 
dat dit op zichzelf gerichte meisje uitgroeit tot 
een volwassen vrouw.

Is Kalfsvlies als bundel dus een ongaar pro-
duct, hier en daar lijkt kortstondig een echte 
dichter op te bloeien. Het probleem is, zoals 
Rijneveld zich lijkt te realiseren, dat ze het ont-
poppen van rups tot vlinder tegen elke prijs wil 
uitstellen: ‘we hebben methodes ontwikkeld/ 
om hormonen te bestrijden door alles wat in 
beweging komt/ stil te zetten zoals we een keer 
een verpopte rups openkrabden’ en hem ‘in een 
luciferdoosje schoven’, om het volwassen wor-
den voor later te bewaren. Ik hoop dat ze op dat 
besluit terugkomt, en dat haar volgende bundel 
van meer discipline en zelfkritiek getuigt. Dan 
gaan we, daarvan ben ik wel overtuigd, nog wat 
moois beleven.

Naast Kalfsvlies van Marieke Rijneveld zijn 
genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs – de 
jaarlijkse prijs voor het beste poëziedebuut – Zes 
van Matthijs Gomperts, Wijk van Jonathan 
Griffioen en Trappen van Sebastiene Postma. 
De winnaar wordt op donderdag 9 juni bekend-
gemaakt tijdens Poetry International Festival 
Rotterdam

Het opgroeiende 
meisje
Piet Gerbrandy

uit: ‘Hoe houden we het bloemenwater vers?’

Vergankelijkheid is als de geur van verrotting die al in de bladeren klaarligt
en je weet dat er geen ontkomen aan is, dat bloemenwater zal vertroebelen
er over een maand een lege vaas staat die we in de hete zomer gebruiken om

water met citroen uit te schenken tot deze op een ochtend vergeten in de achtertuin
terug wordt gevonden gevuld met regenwater en zo seizoenen weer wisselen
het begint weer met bloemen tot het bruin de ruzie laat vergeten, de hardnekkige

kanker in het schillenbakje achtergelaten tussen de mandarijnenpitten.

MARIEKE 
RIJNEVELD
Kalfsvlies
Atlas Contact,  
64 blz., € 19,99
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De geschiedenis wordt  geschreven 
door de overwinnaars – een veel-
geciteerde zin waarvan het auteur-
schap, hoewel omstreden, door-
gaans wordt toegeschre ven aan 
Churchill. Maar de literatuur, 
voegt de Roemeense, van oor-
sprong Armeense auteur  Varujan 
 Vosganian (1958)  daaraan toe, 
wordt geschreven door de  verliezers. 
En die categorie vat hij ruim op: ook 
de dieren, allereerst de paarden 
die op het  slagveld zijn gebleven, 
rekent hij ertoe. Terecht natuur-
lijk. Het twaalfde en  laatste hoofd-
stuk van Het boek der  fluisteringen 
(2009) begint met een opmerke-
lijke beschouwing over de eeuwen-
oude alliantie van mens en paard, 
speciaal in  oorlogen, hoewel op het 
slagveld alleen de gesneuvelde paar-
den  achterblijven, ‘verstard, onbegraven, met 
hun gapende muilen, met bloederig schuim op 
hun bit, met  open gereten buiken, met gebroken 
enkels,’ zodat het wel lijkt ‘of er op dat veld geen 
oorlog tussen mensen heeft gewoed, maar een 
oorlog tussen paarden.’

Elk goed boek is een monument voor de 
doden, Het boek der fluisteringen is dat in 
optima forma. Het brengt een grotendeels ver-
zwegen geschiedenis aan het licht van een volk 
dat nauwelijks iets anders heeft gekend dan 
vreemde overheersing, wrede onderdrukking, 
genocidaal geweld en bijgevolg van een groot-
scheepse diaspora. Die geschiedenis gaat terug 
tot de vroegste tijden. Armenië, het eerste land 
waarin het christendom de officiële godsdienst 
werd (in 301), heeft invasies te verduren gehad 
van onder meer Turken, Arabieren, Mongolen, 
Perzen en Russen, en al die invasies hebben in 
het Kaukasische land en in dit boek hun sporen 
nagelaten; Vosganian concentreert zich begrij-
pelijkerwijs op de volkerenmoord die in 1895 
is begonnen en in verschillende vormen tot in 
1922 is doorgegaan.

Die volkerenmoord is omstreden, althans van 
Turkse zijde. En hoewel ze een sterke verwant-
schap vertoont met de moord op de joden speelt 
ze in het bewustzijn van de  niet-Armeense vol-
keren nauwelijks een rol. Vosganians operatie-
basis is een Armeense vluchtelingenenclave in 
Focsani, Oost-Roemenië, grofweg 2500 kilome-
ter ten westen van de mythische berg Ararat, die 
zo ongeveer de enige geografische constante is in 
het telkens weer volstrekt anders begrensde land 
van herkomst. Zijn grootvaders, zegt Vosganian, 
‘hebben van hun eeuw slechts begrepen dat het 
moeilijk is om te sterven op dezelfde aarde als 

waar je bent geboren’. Zij 
zijn aanvankelijk ook zijn 
belangrijkste bronnen voor 
Het boek der  fluisteringen. 
Van hen weet hij dat er, 
ook in zijn kinderjaren, 
over heel veel dingen 
alleen ‘in het midden van 
de tuin’, ‘als er op straat 
niemand voorbijkwam’ en 
met gedempte stem mocht 
worden gepraat.

Zelf kroop hij dan liefst 
onder de tuintafel om al 
die gefluisterde verhalen 
en droevige liederen uit de 
hoogvlakten van  Anatolië 
op te vangen, vaak met een 
pen in de hand en aange-
moedigd door  grootvader 
Garabet die in hem al 

vroeg de auteur van het volksepos zag dat hij 
met Het boek der fluisteringen daadwerkelijk 
zou worden. Dat moet ook de reden zijn dat hij 
naar de beroemde volksdichter Daniel Varujan 
werd vernoemd, die samen met andere intellec-
tuelen als een der eersten op 24 april 1915 werd 

gearresteerd, ‘aan een boom vast-
gebonden en gestenigd, waarna hij 
ten prooi werd gelaten aan de die-
ren en geesten van de nacht’. Hun 
vijanden wisten dat ze om het volk 
te kunnen vernietigen ‘koste wat het 
kost hun Dichter moesten doden’.

Het boek der fluisteringen is wel 
vergeleken met Honderd jaar een-
zaamheid van Márquez. Daar zit 
iets in, vooral de eerste, laconiek 
vertelde hoofdstukken schetsen een 
melancholisch beeld vol magische, 
legendarische en andere sterke 
verhalen over een oude Armeense 
gemeenschap die enigszins doen 
denken aan Márquez’  mythomanie 
– een fraaie passage over het her-
kennen van boeken door ze te 
betasten en eraan te ruiken, een 
indrukwekkend fragment over de 

rol van de vrouwen bij de kracht schenkende 
begrafenisrituelen, een schitterend verhaal over 
de dorpsfanfare waarvan niemand noten kan 
lezen maar die onder leiding van grootvader 
Garabet niettemin de Negende van Beethoven 
 instudeert. Maar toch is al gauw duidelijk dat 
Focsani geen Macondo is: de gefluisterde verha-
len gaan vooral over  inktzwart onheil, bijvoor-
beeld over de dag, vóór Vosganians geboorte, 
‘waarop de boeken  werden verbrand’, alle 
boeken, zijn vader ‘keek toe zonder zelfs maar 
te kunnen huilen, want de gloed van het vuur 
schroeide zijn wangen en droogde zijn tranen’.

Centraal staat de deportatie van de bijna 
anderhalf miljoen Armeniërs woonachtig in 
het Ottomaanse Rijk, die in ‘konvooien’ werden 
gedeporteerd naar de Syrische woestijn, waar 
ze vrijwel zonder uitzondering omkwamen van 
honger en andere ontberingen of op de meest 
gruwelijke wijze werden vermoord. Vosganian 
beschrijft die verbijsterende tocht in droge, kro-
niekachtige bewoordingen als het binnendrin-
gen in de zeven kringen van de hel, waarvan 
het middelpunt – en daarvoor is de uitdrukking 
‘ironie van de geschiedenis’ veel te afstandelijk – 
zich bevond in de steden Raqqa en Deir-ez-Zor, 
een eeuw later centra van de IS-terreur.

Het boek der fluisteringen, constateert de 
auteur op de laatste pagina, kan nog niet geslo-
ten worden. Precies honderd jaar na de geboorte 
van een van zijn protagonisten ‘zou in een Turks 
gezin een jongen het daglicht zien die, opge-
groeid in naam van de haat en nog een puber, 
op 19 januari 2007 de Armeense journalist 
Hrant Dink zou vermoorden’ – een  zin die in de 
buurt van Erdogans welwillenden nog altijd niet 
hardop kan worden uitgesproken.

Over heel veel dingen  
mocht alleen ‘in het midden 
van de tuin’ en met gedempte 
stem worden gepraat

VARUJAN 
VOSGANIAN
Het boek der 
fluisteringen
Vertaald door 
Jan Willem Bos. 
Pegasus,  
423 blz., € 24,50

Raqqa, een  
eeuw geleden
door Cyrille Offermans
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Miniatuur uit een Armeens 
bijbelboek, 1391



Walter Benjamin, de Europese stadsnomade bij 
uitstek, schreef in fragmenten en notities over 
Berlijn, Marseille, Napels en Parijs. Zijn stads-
beschrijvingen waren tegelijkertijd filosofische 
beschouwingen, over het schrijven, het leven, 
kunst, literatuur. Hoewel Benjamin nooit in 
Mexico zal zijn geweest, noteerde hij in Eenrich-
tingstraat uit 1928: ‘Ik droomde dat ik lid van 
een onderzoeksexpeditie in Mexico was… In een 
immense centrale grot met een spits  toelopend 
gotisch dakgewelf werd een godsdienstige 
plechtigheid gehouden volgens de oudste ritus.’

Wanneer je Valeria Luiselli leest vermoed je 
dat deze gedroomde ceremonie iets van de geest 
van Benjamin in Mexico heeft doen aarden, om 
bijna een eeuw later weer boven te komen. Lui-
selli schrijft als een hedendaagse Benjamin over 
de steden die ze bezoekt, over de taal als stad, 
of de stad als een taal die leesbaar wordt als je 
maar goed genoeg op de details let. Haar obser-
vaties in Valse papieren zijn ontmoetingen met 
stedelijke ruimtes, met de taal en het schrijven 
zelf. Schrijvend over schrijven komt ze schrijvers 
tegen die hun bespiegelingen over het leven kop-
pelden aan observaties van hun (veelal stede-
lijke) omgeving: W.G. Sebald, Joseph Brodsky, 
Baudelaire en, inderdaad, Benjamin.

De structuur van Valse papieren is vrijwel 
letterlijk ontleend aan Benjamins Eenrichting-
straat, waarin notities en bespiegelingen voor-
afgegaan worden door subkoppen ontleend 
aan alle teksten die hij in een straat in Berlijn 
aantreft: ‘Grondwerken’, ‘Verboden aan te plak-
ken’, ‘Deftig gemeubileerde tienkamer woning’ 
of: ‘Pas op: opstapje!’. Sommige komen bijna 
letterlijk terug in Luiselli’s tekst: ‘Werk in uit-
voering’, ‘Verboden te parkeren’, ‘Gemeubi-
leerd  appartement’, ‘Let op het afstapje’. Het is 
een speelse hommage aan Benjamin, als een 
oefening creatief schrijven: gebruik de obser-
verende blik en de subkoppen van Benjamins 
Eenrichtingstraat en verplaats de blik van de 
stadsnomade naar begin 21ste eeuw. Hoeveel 
is de wereld van de stad veranderd in honderd 

jaar tijd, vraag je je af, deze twee boeken naast 
elkaar lezend. Er lijkt geruststellend veel het-
zelfde gebleven. De stad is nog steeds een plek 
om te flaneren (Luiselli flaneert zowel wande-
lend als op de fiets), om te verdwalen, om op 
een bank te zitten, om in een archief te duiken, 
om te fantaseren over de mensen die de stad 

bewonen en over de objecten die verbonden zijn 
aan de levens die in de stad geleefd worden. In 
Valse papieren neemt ze haar lezers mee naar 
 Mexico-Stad, Venetië en New York, waar ze 
schijnbaar vluchtige momentopnamen koppelt 
aan intellectuele bespiegelingen en literaire 
referenties.

Luiselli’s werk wordt ver-
nieuwend genoemd, maar 
hier is iemand aan het werk 
die zich juist schatplichtig 
weet aan grote observato-
ren van het stedelijk leven 
van de twintigste eeuw. Lui-
selli citeert veelvuldig haar 
helden. Zo is een deel van 
de beschrijvingen in Valse 
papieren gewijd aan haar 
zoektocht naar het graf van 
Joseph Brodsky. Ze vergelijkt 
haar gezicht met een portret 
van Marguerite Duras, en 
kauwt op eerder door haar 
onderlijnde zinnen in Duras’ 
romans. Soms komen de 
schrijvers letterlijk terug in 
de tekst, vaak is het vooral 
hun stem die doorklinkt 
in beschrijvingen. Luiselli 
neemt de stijl aan van haar 
helden, en toont hoe deze 
verrassend goed past bij de 
hedendaagse maatschap-
pij, en bij haar eigen, jonge 
stem: fragmenten, samples, 
verschillende stemmen die 
gezamenlijk een dynamisch 
portret van de hedendaagse 
stad vormen.

Vernieuwend is het werk 
in letterlijke zin dus niet, 
wel zijn deze observaties, 
meanderend van filosofie 
naar literatuur naar stede-
lijke details, verfrissend. 
Niet pretentieus, maar met 
een frisse, luchtige blik, met 
enige zelfspot en humor, en 
een erudiete ondertoon van 

iemand die het schrijven, het lezen, de taal en de 
stad diep serieus neemt.

De Italiaanse architect Aldo Rossi was ervan 
overtuigd dat de continuïteit van de stad in 
haar vaste structuren lag: haar stratenpatroon, 
de contouren van bouwblokken, de publieke 
ruimten. Valse papieren van Luiselli toont dat 
het karakter van steden juist besloten ligt in de 
details, en in de dagelijkse levens die er geleefd 
worden. De roman De gewichtlozen gaat verder 
in op dit idee van de stad als een verzameling 
momenten en een plaats voor ontmoetingen. 
De roman speelt zich grotendeels af in Man-
hattan – in appartementen, in de metro, in par-
ken, in bars – en verweeft verschillende levens 
uit verschillende tijden met elkaar. Ten eerste 
beschrijft de roman het leven van de ik-persoon 
vanuit twee tijden: haar ‘huidige’ dagelijks leven 
met kinderen, echtgenoot en haar pogingen 
om tussen de huishoudelijke bedrijven door te 
schrijven; en haar eerdere, dynamische leven als 
jonge redactrice in New York. Dit leven wordt 

Valeria Luiselli schrijft aanstekelijk en meeslepend

In navolging van Walter 
Benjamin schrijft Valeria 
Luiselli over de steden 
die ze bezoekt, over de 
taal als stad en de stad als 
taal. En over schrijvers die 
hun stedelijke omgeving 
observeerden.

door Klaske Havik

Ontmoetingen in 
het stedelijk leven

Luiselli beschrijft niet alleen 
architectonische ruimtes, ze 
bouwt ook haar teksten op 
architectonische wijze op
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verweven met dat van de Mexicaans-Ierse dich-
ter Gilberto Owen, die eind jaren 1920 in New 
York leefde en werkte. In tekstfragmenten lezen 
we de oudere Owen, die langzaam blind (en 
gewichtloos!) wordt en terugblikt op zijn leven 
als jonge dichter in New York. De twee auteurs 
uit verschillende tijden lijken elkaar te ontmoe-
ten in de stad, soms als spookbeelden in de 
metro, soms in de gelijkenis tussen hun jonge 
levens, en ook in het spel om auteurschap. Om 
het werk van Owen te kunnen uitgeven wordt 
de jonge redactrice zijn ghostwriter, ze schrijft 
teksten in zijn geest en presenteert ze aan haar 
uitgever als originele manuscripten. Lang-
zamerhand wordt onduidelijk wie wat schreef.

Het zijn ontmoetingen in de sferen van de 
stad, waarin de tijd zich ‘omvouwt’, zegt Luiselli, 
het is ‘een verticale roman, horizontaal verteld’. 
In de fragmenten waarin de perspectieven van 
de vrouwelijke hoofdpersoon en de dichter 
Owen elkaar afwisselen, komen verschillende 
tijden samen. Hun levens vinden niet gelijk-
tijdig plaats maar worden gelijktijdig verteld, in 
dezelfde stad, met dezelfde straten, parken en 
huizen, met dezelfde objecten. Een dakterras, 
een plantenpot, een dode boom. De objecten 
vertellen hoe verschillende personen, met bijna 
een eeuw afstand, elkaar ontmoeten, en hoe 
hun blikken op de stad en het schrijverschap 
samenvallen. In Eenrichtingstraat, uit 1928, 
schreef Walter Benjamin, onder de kop ‘Let op: 
afstapje’: ‘Het werk aan een goed prozastuk kent 
drie trappen: een muzikale, waarop het wordt 
gecomponeerd, een architectonische, waarop 
het wordt gebouwd, en ten slotte een textiele, 
waarop het wordt geweven.’

Luiselli’s werk leest aanstekelijk en vlot, 
met een meeslepend ritme, effectieve herhalin-
gen en soms langer uitgesponnen stukken. Ze 
beschrijft niet alleen architectonische en stede-
lijke ruimtes, maar ze bouwt ook haar teksten op 
architectonische wijze op. Wanneer een ruimte-
lijke constructie tegelijkertijd structuur geeft en 
ruimte openlaat voor verschillende interpreta-
ties, wanneer een verticaal verhaal horizontaal 
verteld kan worden, dan is er zeker sprake van 
architectonisch talent. En inderdaad, tenslotte 
is het door de textiele kwaliteit van het werk dat 
schrijvers, tijden en plekken elkaar ontmoeten 
in het complexe weefsel van de  stad.

Valse papieren en De gewichtlozen verschenen 
bij Karaat. Klaske Havik is dichter, schrijfster 
en  universitair hoofddocent architectuur op de 
faculteit bouwkunde in Delft. Haar boek Urban 
Literacy: Reading and Writing Architecture 
 verscheen in 2014 bij Nai010 uitgevers

De Gidslezing
Op donderdag 9 juni zal Valeria Luiselli de vijfde 
editie van De Gidslezing houden, in de Rode 
Hoed, Amsterdam. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de-gids.nl en rodehoed.nl
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Niña Weijers
Strike a pose
Aan schrijvers wordt vaak gevraagd wanneer 
ze wisten dat ze schrijver wilden worden. 
Ik denk dat men zich schrijverschap graag 
voorstelt als a: een aangeboren aandoening, 
b: een openbaring op enig moment, c: een 
combinatie van a en b. Het antwoord is mogelijk 
interessant, omdat het iets vertelt over de 
aard van de aandoening. Is iemand een echtere 
schrijver omdat hij zijn schrijverschap al vroeg 
in zijn jeugd lokaliseerde? Of kan een schrijver 
net zo echt zijn als hij op een avond, na een 
lange dag werken bij een fantasieloos bedrijf, 
ineens De donkere kamer van Damokles leest, 
alles uit zijn handen laat vallen en begint te 
schrijven?

Bij mij krijgt de vraagsteller meestal niet 
meer dan wat gehakkel. Ja, als klein kind schreef 
ik graag verhaaltjes. Ja, op de middelbare 
school was er een docente die zei dat ik moest 
gaan schrijven. Ik denk dat deze antwoorden 
wel waarheid in zich dragen, maar zeker weten 
doe ik het niet. Als ik geen schrijver maar 
bijvoorbeeld actrice was geworden, of danser, 
dan had ik zulke anekdotes paraat gehad over 
de dans- en toneellessen uit mijn jeugd. Al heeft 
niemand mij ooit aangemoedigd om danser te 
worden, maar dat is een ander verhaal.

Vorige week was ik aanwezig bij de ‘pre-
première’ van de documentaire Strike a Pose, 
een film gemaakt door de Nederlandse Reijer 
Zwaan en Ester Gould. 25 jaar na Madonna’s 
Blond Ambition-tour en de beroemde/beruchte 
achter-de-schermenfilm In Bed with Madonna, 
zochten ze Madonna’s dansers uit die tour op. 
Voguedansers, flamboyante homoseksuelen, 
vrij, ogenschijnlijk onbevreesd en instant 
wereldberoemd.

Zes van hen nog in leven, één al in 1995 
gestorven aan aids.

Ik had me verheugd op deze film, om 
onbeschaamd sentimentele redenen. Als 
tiener was ik een poosje idolaat van Madonna, 
relatief kort maar relatief hevig. Ik was dertien, 
Madonna’s hit Music was voortdurend op 
de radio – zo leerde ik het woord bourgeoisie 
kennen – ze zag eruit als een cowboy en ik viel 
volledig voor haar. Ik woonde in die jaren op 
een klein eiland in de Caribische Zee. Iedereen 
luisterde naar Eminem, Destiny’s Child en 
Britney Spears. Madonna was anders, om te 
beginnen een stuk ouder dan alle popsterren 
en sterretjes aan het kraakverse begin van het 
nieuwe millennium. Ze had een verleden. Mijn 
vrienden moeten erg lachen als ik dit vertel, 
maar door fan te zijn van Madonna verleende ik 
mezelf, toch in elk geval in mijn eigen ogen, een 
soort cultstatus.

Bij de cd-winkel, de enige op het eiland, 
kocht ik alle cd’s die er te vinden waren (drie). 
Ik stuurde een contactadvertentie naar de 

Hitkrant om te corresponderen met fans 
in Nederland. Daar hield ik een zeer trouwe 
penvriendin aan over die me om de week een 
dikke envelop vol knipsels toestuurde. Voor 
mijn veertiende verjaardag stuurde ze me de 
videoband die ik in eindeloze loops zou bekijken, 
ademloos, zelfs toen ik alles al lang uit mijn 
hoofd kende – ieder grapje, iedere kus, ieder 
geaffecteerd lachje.

In Bed with Madonna bracht me niet alleen 
dicht bij mijn idool, het was een tijdlang mijn 
belangrijkste vergezicht op een ander soort 
leven. Een ontsnapping van het kleine eiland 
waar ik woonde, van school, van ouders, van 
de jongens die zomaar aan je benen zaten om 
te kijken of je ze wel goed had geschoren. Van 
het hele ongewenst veertien-jaar-zijn, kortom, 
die wreedste der leeftijden, als alles net-niet 
is, nog-niet is en voor altijd onbereikbaar lijkt. 
Madonna, Carlton, José, Luis, Slam, Kevin, 
Oliver, Gabriel, Donna, Niki… ze voelden als 
vrienden die me herkenden, me beloofden dat 
mijn leven op een dag groter zou zijn dan dit.

Inmiddels is op mijn veertienjarige zelf nog 
een veertienjarige gestapeld. Samen zijn we 
veranderd in iemand anders. Ik kijk niet vaak 
met nostalgie terug naar vroeger. De reünies 
die mijn twee middelbare scholen vorig jaar 
organiseerden sloeg ik allebei over. Maar toen 
ik in de grote zaal van EYE zat, afgelopen week, 
was ik binnen twee minuten in tranen. Het was 
alsof er een archiefkast werd omgekieperd 
in mijn hoofd, al die keurig opgeborgen 
documenten, al die beelden die ik zo goed kende 
maar zo lang niet had gezien. Madonna met 
haar één meter zestig, op de rug gefilmd voor 
een stadion van vijftigduizend uitzinnige fans. 
De dansers in hun vogueposes. Het geschater 
en geflirt. De energie die tussen al die mensen 
vonkte, omdat ze met z’n allen iets unieks en 
onherhaalbaars beleefden. Even ademloos als 
veertien jaar geleden keek ik nu naar deze film, 
die natuurlijk veel subtieler en veel integerder is 
dan de film waarop ze terugblikt.

Toen ik naar buiten liep, op het moment 
dat de dansers naar binnen liepen voor de 
echte première – Carlton, José – mijn hart even 
stilstond – Slam, Kevin – mijn ene veertienjarige 
onder de andere vandaan kwam, toen wist ik 
het. Wist ik ineens dat het schrijven niet begon 
met schrijven, maar met een wild en ongericht 
verlangen naar het leven zelf.

Ze zag eruit als een  
cowboy en ik viel volledig 
voor haar
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SPUI25-

Reserveringen spui25.nl

SPUI25 op Locatie: 
Mens of onmens? 
Over de waarde van de 
geesteswetenschappen

01-Woensdag
20.00 - 21.30

The urban sacred. 
Het belang van kerk   gebouwen 
in multireligieus Amsterdam

04-Zaterdag
14.00 - 16.00

The Enemy of All:
On the Return of Piracy

02-Donderdag
20.00 - 21.30

Prosecuting Slobodan 
Miloševic. The unfinished 
trial and the politics of law

06-Maandag
17.00 - 18.30

Proost op de wetenschap: 
Kunst en Culturalisering. 
Artistieke strategieën van 
jonge moslims in Nederland

03-Vrijdag
17.00 - 18.00

Between Pagans and 
Christians. Literary Culture 
and Religion in late Antiquity

07-Dinsdag
17.00 - 18.30

Juni

www.stripdagenhaarlem.nl

Cryptogram 3321 HENK JONGEBLOED

Horizontaal
6.  Waarbij niet alleen dames verdwijnen en 
 het veld moeten ruimen (15)
9.  Periode waarin men werk doet met een prikklok!? (6)
10.  De baby ging op en neer, dat raakte batman zeer (7)
11.  Fietsen in het juiste verzet in groepsverband (15)
12.  Zwitsers gerecht (6)
13.  Steunt een stroper extra (5)
14.  Zonder bek en poten en takken (6)
15.  Zo te horen gaan die ezels over het water in Friesland (8)
16.  Zoek het landingsbaantje bij Berlijn en sluit af met een hekje (8)
20.  Houdt overvloed in (6)
21.  Lijkt net voldoende voor een bijeenkomst (6)
22.  Sensationele links met een luchtje die in een behoefte voorzien (8)
Verticaal
1. Vertrekken kleintjes vanwege politiek gekonkel (15)
2.  Maken deel uit van een sexy meidengroep op een groen laken (10)
3.  Ze onderdrukte haar irritatie als voorzitter (7)
4.  Oranje, geel of wit, het gaat om een verscheurend gebit (10)
5.  Door snel handelen verdiend kapitaal (15)
7.  Schoolvoorbeeld van de scheiding tussen arm en rijk in de  

maatschappij (14)
8.  In de return ging het plots veel minder (9)
15.  Jasmuzikant (6)
17.  Rijdt heel hard voor zijn bezoek (4)
18.  Filmster met twee volmaakte rondingen en statuur(4)
19.  Het gaat erom dat ze er allemaal op staan (4)

Oplossing cryptogram 3320
Horizontaal 6 openings-zetten (zz), 9 dag-vers. 10 ziekte (zieken),  
11 schoonheidsprijs, 12 aan(brandt dus)-zoek(weg), 13 deelsom/deels om, 
15 pom(pom), 16 totaal-shot, 18 inzien, 20 slotdeel (=schoot), 21 stomen,  
22 nep-links.
Verticaal 1 boodschappen-net, 2 berg-boezem, 3 uiteenzettingen,  
4 de-missie, 5 (Hans)Anders, 7 gister (iets dat gist), 8 te kort schieten,  
13 dead-line, 14 mate(n)loos, 17 Let-aal, 19 item.
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Het rode continent
Het mooie artikel van Cees Zoon 
over de ‘sociale revanche’ in 
Latijns-Amerika (in De Groene van 
26 mei) behoeft enige preciserin-
gen. Allereerst hebben de Argentij-
nen het helemaal gehad met twaalf 
jaar ‘kirchnerismo’ en zijn ze bereid 
een andere regering een kans te 
geven, ondanks pijnlijke maat-
regelen. De machtswisseling heeft 
ook gewoon plaatsgevonden na 
verkiezingen: een meerderheid van 
de Argentijnen stemde op Macri en 
niet op Cristina Kirchners kroon-
prins Scioli. Macri heeft dus een 
veel duidelijker mandaat dan de 
obscure figuren die nu in Brazilië 
aan het roer staan.

Waarom waren veel mensen de 
Kirchners zo zat? Een grondige 
analyse van het twaalf jaar durende 
‘K-regime’ zou een halve Groene in 
beslag nemen en moeten beginnen 
bij het peronisme en misschien 
nog wel eerder. Maar laten we zeg-
gen dat de regeringen de slechtste 
eigenschappen van het populisme 
in zich verenigden: vriendjes-
politiek, corruptie, repressieve 
tolerantie, cliëntelisme, manipula-
tie van statistische gegevens, arro-
gantie van de macht, zelf verrijking, 
persoonsverheerlijking en ga zo 
maar door.

En als nu ondanks dat alles de 
Argentijnen aan de onderkant van 
de samenleving zich aan de armoe-
de hadden kunnen ontworstelen, 
dan zou er tenminste nog iets 
tegenover staan. Maar het percen-
tage armen blijft rond de dertig 
schommelen en de beruchte villas 
miseria (krottenwijken) in Buenos 
Aires en andere steden zijn nog 
even aanwezig als altijd.

Cristina Kirchner heeft een paar 
jaar geleden gezegd: ‘Links van mij 
zullen jullie alleen de muur van 
deze zaal vinden.’ Nou nee dus, 
en dat brengt me op de tweede 
precisering. Cees Zoon blijft de 
periode-Kirchner een deel van de 
‘linkse golf ’ en de linkse successen 
in Latijns-Amerika noemen. Maar 
een landsbestuur is niet links als 
het zichzelf links noemt; we moe-
ten het beoordelen op zijn daden, 
meer dan op zijn woorden. Voor die 
test zouden diverse ‘linkse’ rege-
ringen in Latijns-Amerika zakken: 
ze zijn populistisch. Dat gold in 
elk geval voor de K’s in Argentinië 
en het geldt nu voor de regering- 
Maduro in Venezuela. Opzwepende 
kretologie en anti-amerikanisme 
zijn geen synoniem voor links. 
Laten we die term zorgvuldig 
gebruiken.
JUR SCHUURMAN, Amsterdam 

Aukje van Roessel krijgt 
de Anne Vondelingprijs
De Anne Vondelingprijs 2015 voor 
de beste politieke journalistiek is 
toegekend aan Aukje van Roessel, 
politiek redacteur van De Groene 
Amsterdammer. Ze ontvangt 
de prijs voor haar ‘kritische en 
originele beschouwingen over 
de Haagse politieke arena’. 
Bovendien ‘neemt ze het in haar 
wekelijkse columns in De Groene 
regelmatig op voor de democratie 
en de rechtsstaat’, oordeelt de 
jury.

Het is de 34ste keer dat de Anne 
Vondelingprijs wordt uitgereikt. Hij 
is vernoemd naar voormalig PvdA-
politicus en oud-Kamervoorzitter 
Vondeling (1916-1979), die streed 
tegen de verloedering van de 
Nederlandse taal. Eerdere winnaars 
waren Tom-Jan Meeus, Caroline de 
Gruyter (beiden NRC Handelsblad), 
Ferry Mingelen (NOS) en Martin 
Sommer (de Volkskrant).

Ondertussen op Groene.nl… vraagt Martin Reints 
zich af of we het Sinterklaasjournaal niet  
beter helemaal stop kunnen zetten, om zo het feest 
in een paar jaar dood te laten bloeden.  
Verder stort de Lezeres des Vaderlands zich  
op het literaire prijzencircus. Joost de Vries 
Consumeert, Marja Pruis Leest… een boek.
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Opheffer
Château Verleden
beeld Joep Bertrams

Ik vermoedde dat ik 
 tegen de ouderdom 
 opgewassen was,  
maar dat is niet zo

Ik ontbind. Alles aan en in mij ontbindt.
Mijn haar, mijn geheugen, mijn voeten, mijn 

darmkanaal.
Ontbinding is minder tragisch naarmate je 

ouder wordt; je monstert jezelf en lacht om je 
slechte scharnieren waarvan je weet dat ze nooit 
meer herstellen; armen, benen, knieën, heupen zijn 
deuren die niet meer voor je open en dicht gaan.

Vóór de totale ontbinding is er de totalitaire 
stijfheid; de dictatuur van je stramme gewrichten.

Maar de ontbinding zien bij wie je liefhebt – dat 
is bijna onverdraaglijk.

Ik heb nooit zelfmoord overwogen. Wel moord.
‘Het geeft niet, schat. Trouwens, die rolstoel 

staat je best goed.’
‘Het is geen rolstoel, dit is een rollator.’
‘Ik maakte een grapje.’
Maar ze vindt het grapje niet leuk.
Het was echt een grap. Ik dacht: ik maak het 

erger. Maar erger dan een rollator kan natuurlijk 
niet, want dat is al een tergend symbool van 
achteruitgang.

Ik vermoedde dat ik tegen de ouderdom 
opgewassen was, maar dat is niet zo.

Mijn fysieke onvermogen kan ik aan, maar het 
besef dat je ‘zijn’ zo aftakelt, doet eerst paniek 
ontstaan, daarna cynisme.

Een mens is een sociaal wezen, maar een oud 
mens verliest zijn sociale verhoudingen; je kunt 
geen rol meer spelen, je bent te moe om een rol te 
spelen en of het nu uit respect is of niet, men laat je 
buiten beschouwing.

En aldus baar je een cynicus die bij de geboorte 
al bejaard is.

Ik had het afgelopen jaar geldgebrek.
Ik was niet arm, maar ik kon mijn hypotheek niet 

meer voldoen – en ik moest ook verbouwen en daar 
was helemaal geen geld voor. Vooral niet nadat ik 
was ontslagen.

Niet erg – ik moest alleen maatregelen nemen: 
het huis verkopen waar ik was geboren.

Ook niet erg, al moest ik strijden tegen 
sentimentalisme.

Ik begreep opeens dat ‘isme’ bij het begrip 
sentimenteel: je kunt het hanteren als een 
ideologie. Overdreven mijmeren en huilen bij elk 
hoekje van je ouderlijk huis geeft je een vervormd 
uitzicht op Vroeger; een luchtkasteel van hemelse 
allure. Zeker als je ouder wordt komen de tranen 
al snel aan de oppervlakte, en als je dan ook maar 
ergens een schaduw vermoedt van je dode ouders 
of een glimp van een al lang overleden hond kun je 
al in wenen uitbarsten – of de wereld verafschuwen.

Ik heb mijn huis verkocht en nu heb ik geen 
geldgebrek meer.

Ik heb weer toekomst – (publiek lacht) – die net 
zo illusoir is als het verleden. (Publiek weer stil.)

‘Hoe lang zei u mag hij bezoek hebben, zuster?’
‘Een half uurtje, echt niet langer.’
Het Château Verleden is dus steeds vaker een 

ziekenhuis.

Ik heb een boek met plaatjes 
meegenomen (Jeroen Bosch-
catalogus) omdat ik niet weet of er 
nog gelezen kan worden.

Niet dus.
Het halve lichaam ligt eruit. Het 

was een grote stroomstoring.
Ik grijp een verlamde, gevoelloze 

rechterhand waarmee vroeger de 
snaren van zijn mooie Gibson-gitaar 

werden betokkeld. Even later zwaait de deur open 
en waggelt de rollator binnen. Zijn vrouw, mijn oude 
vriendin.

‘Zo zie je elkaar nooit, zo twee keer binnen één 
week.’

Daar zitten de hippies van 1970.
‘Ik ben het niet vaak eens met wat je schrijft.’ 

Zijn woorden glijden langs de infuusslangen naar 
me toe; volgens mij zit er in die gele plastic zak zijn 
pis.

‘Ik had geen linkse gedachten meer in m’n kop 
zitten, dus ik moest de rechtse aanspreken’, zeg ik.

De grap is moeilijk, maar ik breng hem leuk, want 
ik zie een lach.

Een halve lach, bedoel ik. Zijn linkerkant lacht 
niet mee.

Na een half uur slapen we bijna alledrie.
Ik wil opstaan, maar ik zit op slot.
Ik kreun en steun.
Buiten ben ik gelukkig weer geil.
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Jane Fawcett
4 maart 1921
− 21 mei 2016
In 1941 decodeerde Jane 
Fawcett als twintigjarige 
het bericht waardoor 
het Duitse oorlogsschip 
de Bismarck tot zinken 
kon worden gebracht. Ze 
voelde zich triomfantelijk 
en wanhopig tegelijk.

door Xandra Schutte

Lange tijd had niemand een flauw idee wat Jane 
Fawcett had gedaan tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Pas vorig jaar, toen Michael Smith zijn 
boek The Debs of Bletchley Park publiceerde, 
werd pas echt duidelijk wat zij, en twaalf duizend 
andere jonge mensen, hadden bereikt in de vijf 
jaar dat ze werkten in de Government Code 
and Cypher School in Bletchley Park, een statig 
landhuis in Buckinghamshire. Ze hielpen daar, 
onder leiding van schaakgrootmeesters, lin-
guïsten en mathematici, onder wie Alan Turing, 
de codes te kraken van de Enigma-machine 
waarmee het Duitse leger gevoelige informa-
tie versleutelde. Het ontcijferen van de Duitse 
berichten had, zo schatte men, de oorlog met 
zo’n twee tot vier jaar bekort.

De werkomstandigheden waren er beroerd, 
vertelde Fawcett later. ‘De ramen tochtten ver-
schrikkelijk, dus het was erg koud met alleen 
een gevaarlijke oude kachel in het midden van 
de kamer, die veel rook produceerde maar wei-
nig warmte.’ Er hing één elektrisch peertje aan 
een draad dat de hele ruimte moest verlichten. 
‘We werkten altijd in een race tegen de klok, 
er was altijd wel een crisis, veel stress en veel 
opwinding.’

In Bletchley Park 
werkten achtduizend 
vrouwen – veel van de 
slimste jonge mannen 
hadden dienst genomen 
in het leger en er was een 
acuut gebrek aan perso-
neel. Omdat het om zeer 
vertrouwelijk werk ging, werd alleen via-via 
geworven onder upper class-meisjes. En hoe 
goed die zich ook ontwikkelden als codekraker, 
ze bleven altijd in de junior-rang steken, omdat 
dat goedkoper was. Ze kregen hoe dan ook 
minder salaris dan hun mannelijke collega’s. 
Maar Bletchley Park bracht ook veel ‘fun’. Het 
kende verschillende sociale clubs en er werd veel 
samen opgetrokken. Veel van de jongelui waren 
nog single en het heette dat de meisjes een losse 
moraal hadden. ‘Klasse-barrières bestonden er 
niet en vrouwen werden als gelijke behandeld’, 
aldus Fawcett. ‘Great days.’

Jane Fawcett kwam er werken in 1940, ze 
was toen achttien. Ze werd op 4 maart 1921 
geboren als Jane Hughes in Kensington, in 
West-Londen. Haar vader was advocaat; haar 
moeder deed liefdadigheidswerk als bezoekster 
van gevangenen. Na school was Jane aangeno-
men aan de balletacademie, maar net toen haar 
danscarrière een vlucht leek te nemen, kreeg ze 
te horen dat ze te lang was voor een ballerina. 
Als troost stuurden haar ouders haar naar Zwit-
serland, om Duits te leren. Ze werd na een half 
jaar teruggeroepen voor ‘the season’, de tijd van 
het jaar dat de jongelingen van gegoede fami-
lies als debutanten (‘debs’) op feesten, Ascott 
en Wimbledon werden gepresenteerd voor de 
huwelijksmarkt. Ze vond het een ‘waste of time’.

En toen kreeg ze een brief van een vriendin 
die op ‘Bletchley’ werkte: ‘It’s perfectly frightful, 
we’re so overworked, you must join us.’ Het sol-

licitatiegesprek werd afgenomen door een van 
de beroemde schakers die er leiding gaven. Hij 
was, herinnerde Fawcett zich, ‘desperately shy’. 
Hij kon niks bedenken om te zeggen en zij zei 
ook niets, omdat dat niet van haar verwacht 
werd. Maar ze werd aangenomen. Ze vertelde 
haar ouders dat ze bij Buitenlandse Zaken 
werkte. Ze moest voor geheimhouding tekenen 
en vertelde zelfs haar man, Ted Fawcett, een 
marineofficier die ze tijdens de oorlog leerde 
kennen, niet wat ze deed. Hij zat in de navy, 
dus natuurlijk spraken ze over zijn  heroïsche 
avonturen en niet over wat zij deed bij Blet-
chley.

Ze werd daar in ‘Hut 6’ geplaatst, waar ze 
de codes van de Wehrmacht en de Luftwaffe 
probeerden te decoderen. Ze zat aan een 
machine die een Typex werd genoemd, en die 
was bewerkt om een Enigma te kopiëren. Op 
die Typex tikte ze de gedecodeerde berichten 
uit. Op 25 mei 1941 behoorde ze tot de mede-
werkers in Hut 6 die de opdracht kregen te zoe-
ken naar de Bismarck, het belangrijkste Duitse 
slagschip dat de Engelse vloot al zoveel schade 
had toegebracht. En juist zij typte het bericht, 
afkomstig van het hoofdkwartier van de Luft-

waffe in Berlijn: een 
generaal maakte zich 
zorgen om zijn zoon die 
op de Bismarck zat. Uit 
het antwoord bleek dat 
het Duitse oorlogsschip 
op weg was naar Brest. 
Ze zag onmiddellijk het 

belang en de informatie werd met grote spoed 
doorgegeven aan de admiraliteit. De volgende 
dag werd de Bismarck tot zinken gebracht. Ze 
voelde zich triomfantelijk en wanhopig tege-
lijk. ‘Het was een grote tragedie, zo ongeveer 
1400 mensen vonden de dood. Maar alles in 
een oorlog is een tragedie en wij moesten blij 
zijn dat we in de omstandigheid verkeerden dat 
we konden helpen.’

Na de oorlog volgde Fawcett een opleiding 
als zangeres aan de Royal Academy of Music. 
Ze zou vijftien jaar optreden als opera zangeres, 
totdat ze vond dat ze haar twee kinderen te 
weinig zag. Daarna ging ze werken bij de Vic-
torian Society, die zich verzette tegen de sloop 
van Victoriaanse gebouwen. Ze vocht een ver-
maarde strijd tegen de Britse spoorwegen over 
de afbraak van negentiende-eeuwse stations. 
Het bezorgde haar de bijnaam The Furious 
Mrs Fawcett. Haar meest tot de verbeelding 
sprekende overwinning was toen ze het Lon-
dense St Pancras-station en het naastgelegen 
Midland Grand Hotel voor de slopershamer 
wist te behoeden.

‘Maar’, zou ze aan het eind van haar leven 
zeggen, ‘ik geloof nog steeds dat wat we bij Blet-
chley deden het belangrijkste was wat we deden 
gedurende ons leven. We waren nog kuikens, 
maar ze zeggen dat we veertig miljoen levens 
redden door op het juiste moment op de juiste 
plaats te zijn, doordat we een zware klus had-
den, die we deden.’

Het einde

‘We waren nog kuikens, maar 
ze zeggen dat we veertig 
miljoen levens redden’
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