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VOORWOORD

aar is die dan: het eerste 
nummer van het Geen- 
Kwats-magazine. En dat op 
de eerste verjaardag van 

onze actualiteitenwebsite GeenKwats.
com. Dit issue is daarom een bloemlezing 
van de meest toonaangevende stukken 
van het afgelopen jaar. Als dit uw eerste 
kennismaking is met het GeenKwats-
initiatief, dan voorzie ik het blad 
graag van enige context. In 2016 werd 
een redactie verzameld, op initiatief  
van hoofdredacteur Vincent M.A. 
Janssen, om een geluid te bieden tegen 
de shitload aan onzin die tegenwoordig 
ons netvlies binnentreedt. Met name 
maatschappelijke en politieke on-
derwerpen zijn vaak onderhevig aan 
selectieve berichtgeving, nepnieuws, 
of  het gebulder van schreeuwlelijkerds. 
‘Kwats’ noemen we dat. De redac-
tie bestaat daarom uit een verzame-
ling individuen met gemengde poli-
tieke voorkeuren en sociale principes. 
Van links tot rechts, van conservatief  
tot progressief: de redacteuren zijn 
uitgesmeerd over het hele spectrum. Met 
als streven het produceren van geen kwats. 

Het afgelopen jaar hebben de re-
dacteuren en gastauteurs van  Geen-
Kwats complexe maatschappelijke

kwesties verheldert, het nieuws voor-
zien van cruciale achtergrondinfor-
matie, of  de idealen van de lezers 
getrotseerd. Dat betekent dus dat 
we niet altijd neutraal zijn. Dat zijn 
de schrijvers immers ook niet. Maar 
we blijven wel altijd waarheidlievend. 
We bedienen niemands politieke 
agenda, waardoor we de lezer kunnen 
uitdagen en informeren over thema’s 
die er écht toe doen. In dit nummer 
vindt u daarom een brede verzameling 
van onderwerpen, zoals vrouwenquota, 
babyboomers, vaping, nepnieuws, en 
natuurlijk vooral politiek. De ogen-
schijnlijke linkse indoctrinatie in het 
Nederlandse onderwijs, Erdogans be-
volkingspolitiek, en kapitalisme in de 
zorg komen allemaal voorbij. GeenKwats 
is een platform geworden waar actuele 
politieke en maatschappelijke thema’s 
vanuit alle perspectieven benaderd kun-
nen worden. We nodigen daarom ook 
iedereen, inclusief  u, uit om bij te dra-
gen aan ons initiatief. Dat kan al door 
online te reageren op onze stukken of  
onze Facebookpagina een extra like te 
geven. En degenen die langer van stof  
zijn, kunnen altijd hun eigen bijdrage 
insturen. Met onze fingers crossed hopen 
wij dat dit, met uw steun, het startsein is 
voor een reeks prachtige publicaties. <<< 

Vincent M.A. Janssen
Hoofdredacteur en oprichter van 

GeenKwats

D

2 | GeenKwats

Colofon
GeenKwats magazine en 
GeenKwats.com zijn onafhankelijke 
platformen waar actuele maatschap-
pelijke kwesties onder de loep 
genomen worden en discussies 
worden aangewakkerd. 

Redactie
Vincent M.A. Janssen (hoofdredac-
teur), Yuri J.P. Meesen, Patrick J.R. 
Janssen, Sabrina M.J. Gijsen, Kay 
Bemelen, Philip J.M. van Susante, 
Merle Brüning, Ben Van de Wall, en 
Jasper de Vreede. 

Met dank aan
Dr. Jan Stoop, Kyra van Weenen, en 
Mariska Custers. 

Vormgeving
Vincent M.A. Janssen

Contact
Neem contact met ons op via het 
contactformulier op www.GeenKwats.
com of via onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/geenkwats/
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Vrouwenquotum?! Geef die 
man toch eens meer rechten
Merle Brüning |  redacteur

‘Bussemaker eist dit jaar honderd 
extra vrouwelijke hoogleraren’. ‘Wette-
lijk vrouwenquotum hangt in de lucht’. 
‘Nog altijd te weinig vrouwen aan de 
top’. Mijn feministische vrouwenhart 
wordt zo langzamerhand moe van dit 
soort krantenkoppen. Waarom moet 
mijn geslacht altijd net dat beetje 
extra hulp ontvangen om dezelfde 
kansen te krijgen als een man? Van 
het cliché ‘de beste sollicitant krijgt de 
baan’ krijg ik echter ook jeuk. Staren 
we ons niet gewoon blind op geslacht? 

Het antwoord is simpel: nee. Want hoe 
je het ook wendt of  keert, de vrouw 
heeft nog altijd minder kansen dan de 
man. Zeker wanneer het gaat om het 
verkrijgen van topfuncties Maar er 
schuilt ook een gevaar in de tsunami.

van vrouwenquota die ons om de 

oren wordt geslingerd. Zolang we 

blijven praten over die quota zal het 

altijd een abnormaliteit zijn wanneer 

een vrouw een topfunctie verkrijgt. 

We krijgen nog net geen push-bericht 

van de NOS-app: ‘Ingrid is CEO!’. 

Dat geslachten onevenredig verdeeld 

zijn bij topfuncties staat buiten kijf. De 

roep om extra vrouwelijke hoogleraren 

van de minister is een antwoord op de 

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016. 

Daarin staat dat het aandeel vrouwe-

lijke hoogleraren bij UMC’s slechts 

21% bedraagt. Dat het een luttele 

stijging is van 1,1% ten opzichte van 

het jaar ervoor, maakt dat de feminist 

in mij ook een klein beetje moet huilen.

Al die moeite die er al in is 
gestoken – en nog geen resultaat? Auw. 

De oplossing oogt allicht tegenstrijdig. 
Zou het niet juist voor vrouwen op de 
arbeidsmarkt beter werken wanneer de 
man méér rechten krijgt? Het lijkt op de 
eerste les van de cursus Omdenken. Maar 
als bijvoorbeeld het vaderschapsver-
lof  zou worden uitgebreid, wordt het 
starten van een gezin een gedeelde last 
voor je carrière. Maak het niet meer 
vanzelfsprekend dat de vrouw langer 
thuis blijft na een bevalling, maar maak 
het als werkgever bespreekbaar dat 
ook een man best de woensdagmiddag 
thuis kan blijven. Met een kopje thee 
aan de keukentafel zittend, luisterend 
naar de verhalen van zijn kroost. Dan 
spreek je pas over gelijkwaardigheid. 
En dan kan Ingrid CEO worden.  <<<
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Merle Brüning is een nieuwsjunk en 
politiek dier dat altijd haar woordje klaar 
heeft. Neemt niet weg dat ze ook in is 
voor een portie inhoudelijke verdieping.
Merle is werkzaam als bestuurlijk assistent 
voor gedeputeerde Eric Geurtz bij de provin-
cie Limburg. Ze heeft cultuurwetenschap-
pen en politiek gestudeerd in Maastricht. 

‘Zolang we blijven 
praten over die quo-
ta zal het altijd een 
abnormaliteit zijn 
wanneer een vrouw 
een topfunctie ver-
krijgt. 
We krijgen nog net 
geen push-bericht 
van de NOS-app: 
‘Ingrid is CEO!’.‘
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Zijn de rijken 
echt asocialer?

Om te begrijpen of  de rijken zo 
anders zijn in hun normen en waarden, 
moet verder gekeken worden dan 
enkel naar hun gedrag. Vermogen-
de burgers hebben namelijk belang-
rijke prikkels om zich immoreler te ge-
dragen. Het ontwijken van belasting 
levert meer op voor hen dan voor een 
arme, en een verkeerboete is bij-

voorbeeld ook makkelijker te betalen 
voor een rijk persoon. Kapitaalkrach-
tige mensen geven tevens minder vaak 
aan goede doelen, maar als ze dat doen 
geven ze wel een groot bedrag in één 
keer om zo meer invloed te hebben. 
Kan het simpelweg niet zo zijn dat de 
rijken zich anders gedragen, omdat de 
omstandigheden daartoe anders zijn?

Dr. Jan Stoop

De ruim bedeelde burgers onder ons hebben niet de beste 
reputatie. Onderzoek laat namelijk zien dat rijke mensen 
vaker belasting ontduiken, asocialer zijn in het verkeer, 
en minder vaak aan goede doelen geven dan de minderbe-
deelden. Op social media krijgen de rijken er regelmatig 
van langs, vooral nu een enorm vermogende Trump het 
Witte Huis bewoont. Maar zijn de normen en waarden van de 
welgestelden wel echt zo erbarmelijk als we vaak denken?

‘Kan het simpelweg 
niet zo zijn dat de rijken 
zich anders gedragen, 
omdat de omstandigheden 
daartoe anders zijn? Om 
dat te onderzoeken, heeft 
dr. Jan Stoop transparante 
enveloppen met geld ver-
keerd bezorgd bij meer 
dan vierhonderd rijke 
en arme huishoudens.’

Artikel



Envelop
Om dat te onderzoeken, hebben wij, 
James Andreoni, Nikos Nikiforakis, en 
Jan Stoop, een veldexperiment gedaan 
waarbij transparante enveloppen ver-
keerd bezorgd werden bij meer dan 
vierhonderd rijke en arme huishoudens 
in een middelgrote stad in Nederland. 
Als maatstaf  van sociaal gedrag werd 
bekeken hoeveel enveloppen terug 
werden gestuurd. In de envelop zat 
een kaart met een boodschap van opa 
aan zijn kleinzoon. Daarnaast zat in 
sommige enveloppen ook een 
geldbedrag van €5 of  €20. Het voor-
deel van deze onderzoeksmethode was 
dat de deelnemers niet wisten dat ze 
meededen aan een experiment. Sociaal 
wenselijk gedrag leek dus hierdoor uit-
gesloten. Een ander voordeel was dat alle 
rijken en armen even veel kans had-
den om deelnemer te zijn in het 
onderzoek. Vaak doen de rijken 
namelijk niet mee aan onderzoeken 
(mogelijk omdat de rijke burgers het te 
druk hebben, of  omdat ze bang zijn dat 
onderzoekers data over ze hebben), en 
dat kan dan een verkeerd beeld geven 
van het gemiddelde rijke huishouden.

De resultaten lieten uiteindelijk 
zien dat de vermogende mensen 
ongeveer tachtig procent van 
de enveloppen terugstuurden. 

Als er geld in zat, stuurden ze iets 
minder terug. De armen daarentegen 
stuurden de helft terug van de en-
veloppen zonder geld, en slechts een 
kwart van de enveloppen met geld.

Retourzendingen
Op het eerste gezicht lijkt het alsof  
de rijke mensen socialer waren in dit 
experiment. Ze gedroegen zich 
immers socialer. Maar, voordat die 
conclusie gemaakt kon worden, moest 
eerst gekeken worden of  de rijken en 
armen wel gelijke prikkels hadden 
om een envelop terug te sturen. Een 
voor de hand liggend verschil is dat de 
armen het geld in de envelop harder 
nodig hebben. Maar hoe zit het met de 
enveloppen zonder geld? Toen hier 
dieper op ingezoomd werd, kwam 
iets interessants boven water. De 
armen stuurden de meeste envelop-
pen terug in de week waarin ze hun 
uitkering of  loon ontvingen. De 
retourzendingen daalden naarmate de 
weken vorderden, tot een piek zich 
opnieuw voordeed in de week van uit-
betaling. Wat verklaart dit patroon?

Financiële stress
Het antwoord is te vinden in nieuwe 
literatuur binnen de economische 
wetenschap, die stelt dat de armen 
last hebben van financiële stress.

Dit heeft invloed op hun cognitieve 
vermogens en hoe ze alledaagse taken 
plannen. Met behulp van dit theore-
tisch model en de verzamelde data kon 
in kaart gebracht worden hoe hard een 
huishouden het geld in de envelop 
nodig heeft en hoe groot de impact van 
de financiële stress was. Zoals verwacht 
toont dit model aan dat de armen het 
geld in de enveloppen harder nodig 
hebben dan de welgestelden, en dat 
de armen meer last hebben van stress. 
Maar, belangrijker nog, zodra deze 
invloeden statistisch verwijderd worden, 
blijkt dat de normen en waarden van de 
rijken en armen precies hetzelfde zijn. 
Het gedrag is dus heel anders, maar de 
normen en waarden zijn hetzelfde. Meer 
studies zijn echter nodig om in kaart te 
brengen of  gedrag en waarden ook in 
andere facetten van het leven anders 
zijn. De huidige studie toont in ieder 
geval een situatie waarin de rijken eigen-
lijk helemaal niet asocialer zijn. <<<

Dr. Jan Stoop is associate professor bij de 
Erasmus School of  Economics 
(Erasmus University Rotterdam) 
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Waar blijft die groen-
rechtse partij?

Patrick J.R. Janssen |  redacteur

De zwevende kiezer die het Kies-
kompas geraadpleegd heeft, is het 
waarschijnlijk opgevallen dat een deel van 
het politieke spectrum braak ligt. In de dun 
bezaaide rechts-progressieve hoek mist 
namelijk een overtuigend liberaal groen-
rechts geluid. Het is onwaarschijnlijk dat 
er geen kiesgerechtigden bestaan die zo-
wel neoliberaal als groen zijn. Maar waarom 
bestaat die groenrechtse partij dan nog niet?

Het idee van een groener rechts is 
niet nieuw. In 2008 bracht de VVD 
namelijk een nieuwe groene visie naar 
buiten. In Een pamflet van een optimist 
beschreef  Mark Rutte zijn duurzame 
rechtse plannen, die nog groen-
er waren dan het toenmalige pro-
gramma van GroenLinks. Sinds-
dien is er uiteraard weinig terecht 
gekomen van deze ambities. Ook de con-
servatievere rechtse partijen proberen hun 
steentje bij te dragen: zij richten zich vooral 
op individuele verantwoordelijkheden en 
beperkt ingrijpen van de overheid. Maar 
een liberale rechtse partij die duurzaamheid 
bovenaan de prioriteitenlijst heeft, zoals 
GroenLinks voor links, bestaat nog niet. 

Een liberale groenrechtse beweging 
zou betekenen dat neoliberale waarden, 
zoals deregulatie, vrije marktwerking 
en het belang van economische groei, 
uitgedragen moeten worden in de 
arena van duurzaamheid. Maar 
economisch rechts en duurzaam-
heid zijn helemaal niet eenvoudig ver-
enigbaar. Duurzaamheid is name-
lijk meer dan slechts het hangen van een 
prijskaartje aan de uitstoot van CO2. 

Volgens de beroemde Brundtland 
definitie staat duurzame ontwikke-
ling voor voortgang die voldoet aan de 
huidige behoeften, zonder dat het ver-
mogen van de toekomstige generatie om 
in hun behoeften te voorzien in gevaar ge-
bracht wordt. Voor dit soort ontwikkeling 
moet dus een balans gevonden worden 
tussen ecologische, economische, en 
sociale voordelen, waarbij geen enkel 
aspect de voorkeur krijgt boven de 
ander. En hier zit het contradictio in terminis.

Een liberale groenrechtse partij kan niet 
écht groenrechts zijn als de economische 
voordelen prioriteit krijgen boven de 
andere twee aspecten. Het is onvermijde-
lijk dat de dikke portemonnee zal moeten 
slinken om op enige termijn duurzaam-
heid daadwerkelijk op gang te krijgen. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat de 
in 1997 opgerichte politieke partij Groen 
Rechts snel in vergetelheid raakte. Terug-
kijken naar de speerpunten op hun 
inmiddels verwijderde website laat 
zien dat ook zij er niet in slaag-
den om groen te combineren met 
neoliberaal economisch beleid. 

Als duurzaamheidsfanaticus ben je 
vooralsnog beperkt tot de linker-
zijde van het Kieskompas. Dit kan de 
rechtse kiezer ervan weerhouden om 
voor een uitgesproken groene stem te 
gaan. Eenmaal in het stemhokje moet 
de groenrechtse stemmer, door de on-
verenigbaarheid van groene en neo-
liberale waarden, een van zijn twee visies 
verlaten. Welke gaat het worden? <<<  

Patrick J.R. Janssen loopt nog 
maar nét over de aardbol en hij 
is nu al bezig deze te verbeteren. 
Het is daarom ook geen verras-
sing dat duurzame innovatie zijn 
expertise en onderwerp van studie is.
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Vapen:
Een politiek agendapunt?
Jasper de Vreede |  redacteur

De tabaksindustrie heeft het de laatste jaren zwaar te 
verduren gehad als gevolg van landelijke en Europese 
beleidsvoering richting een rookvrije generatie. Huidige 
en potentieel toekomstige rokers worden op tal van wijzen 
van het roken afgeschrikt. Ook wordt er naarstig gezocht 
naar preventieprogramma’s. Eén van de populairste 
alternatieven voor het verslavende staafje is vapen met 
een e-sigaret. Het tabaksubstituut roept echter veel vragen 
op over mogelijke gezondheidsrisico’s, verslavingen, en 
de manier waarop het gebruikt wordt. Op politiek niveau 
lopen de meningen over vapen daarom uiteen. De (on)
bekende risico’s van vaping snakken naar politieke actie. 

Vaping is het inhaleren en exhaleren van 
waterdamp dat geproduceerd wordt 
door een elektronisch mechanisme dat 
een verdampingsproces van vloeistof  
(e-liquid) in gang zet. De damp die 
wordt uitgeblazen uit de longen van 
een vaper wordt gekenmerkt door een 
dichte mist die meestal sneller ver-
dwijnt dan de rook van een gewone 
sigaret. Bovendien ruikt de damp naar 
snoepjes, fruit, mint of  een andere smaak 
naar keuze. De vloeistof  die de damp 
veroorzaakt wanneer het verhit wordt, 

bestaat uit de niet-toxische stof  
propyleenglycol en/of  een plant-
aardige soort glycerine. De combinatie 
van deze twee stoffen met natuur-
lijke of  kunstmatige stoffen creëert de 
unieke en exotische smaak. De vaper 
kan zelf  de sterkte van nicotine bepalen 
variërend van 0 mg tot 24 mg nicotine.

Kankerverwekkend?
Speciaalzaken voor vapers schieten 
als paddenstoelen uit de grond en in 
webshops vind je inmiddels meer dan 
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200 verschillende smaken en geuren. 
Hoewel vaping wordt gezien als de 
gedoodverfde vervanger voor het 
roken van tabak, roept het elek-
tronisch rookmiddel veel vragen op en 
wakkert het een nieuwe discussie aan. 

Voorstanders wijzen op de signifi-
cante vermindering van giftige stof-
fen zoals teer (het kankerverwekkende 
bestandsdeel van de tabakssigaret) bij 
zowel het inhaleren van de damp, als 
bij de uitgeblazen damp voor mee-
vapende omstanders. Bovendien zou 
de damp geen last zijn voor omstan-
ders, omdat deze minder stinkt, niet in 
de kleren blijft hangen, en niet continu 
smeult. De verdamping van de e-
liquid vindt namelijk alleen plaats op 
het moment dat de gebruiker de ver-
hitknop induwt en inhaleert. Er wordt 
zelfs beweerd dat het overstappen 
op vaping kan helpen als een stop-
middel omdat de dosering van nicotine 
geleidelijk gereduceerd kan worden.

De lange termijn
Sceptici ontkennen niet dat het 
dampen minder schadelijke stof-
fen met zich meebrengt dan tabak.  

Toch pleiten zij voor een rookvrij 

alternatief  voor sigaretten. PvdA’er en 

Tweede Kamerlid Marith Volp vreest 

dat de tabaksindustrie vaping gebruikt 

om roken weer net zo populair te 

maken als in de jaren ‘60, door te framen 

dat vaping het gezonde broertje is van 

tabak. Met framing wordt het belich-

ten van slechts een deel van de kwes-

tie of  het gedrag bedoeld. De negatieve 

kanten blijven vaak onderbelicht om 

zo een bepaalde verwachting te creëren 

die wenselijk is voor degene die het 

communiceert. Waar men waakzaam 

voor moet zijn, is dat het positieve 

vaping-frame een reeks nieuwe pro-

blemen kan opleveren. Juist omdat het 

verdampen van e-liquids nog in haar 

kinderschoenen staat, kunnen onder-

zoekers niet met zekerheid aangeven 

of  dit minder gezondheids-
risico’s met zich meebrengt. 

De kortetermijneffecten kunnen welis-
waar minder schadelijk zijn, maar over 
de langetermijneffecten tasten onder-
zoekers nog in het duister. Professor 
Charalambos Vlachopoulos en zijn 
collega’s van de medische faculteit 
aan de universiteit van Athene presen-
teerden hun studieresultaten op het 
European Society of  Cardiology con-
gres in Rome, ’s werelds grootste car-
diologie conferentie. Deze resultaten 
toonden aan dat vaping net zo goed 
kan zorgen voor verstijving van het 
hart als het roken van tabak. Hoe-
wel deze ondervinding eerder wijst op 
kortetermijneffecten, kan dit op den 
duur ook gezondheidsrisico’s teweeg 
brengen zoals hart- en vaatziekten.

‘Juist omdat het verdampen van e-liquids nog 
in haar kinderschoenen staat, kunnen onder-
zoekers niet met zekerheid aangeven of  dit 
minder gezondheidsrisico’s met zich mee-
brengt.’
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vaping alsnog te verbieden, maar 
dit wordt zelden gedaan omdat 
men vreest voor klantenverlies.

Politieke aandacht

Vooralsnog blijkt vaping een braak-
liggend terrein met veel uiteenlopende 
standpunten. De hamvraag blijft of  
dit hét gezondere alternatief  voor de 
tabaksroker is. Enerzijds weet men dat 
de longen door de dampen minder 
teer en andere schadelijke additieven 
te verduren hebben, anderzijds wil 
men niet dezelfde fout maken als in de 
jaren ‘60. De PvdA heeft zich een aantal 
jaren geleden al uitgelaten over vaping 
en was toen van mening dat het niet de 
juiste aanpak is om rook te vervangen 
met damp. De VVD zag juist wel heil 
in vaping omdat er minder schadelijke 
stoffen in zouden zitten dan in tabak. 
D66 was gematigder in haar standpunt: 
zij hebben zich uitgesproken voor 
strengere regels omtrent advertenties, 
veiligheid, en kwaliteit van vapingpro-
ducten.Het verbieden van vapen was 
D66 nog een stap te ver, zolang blijkt 
dat het minder schadelijk dan tabak is.  

Vooralsnog hebben de boven-
staande partijen echter geen 
uitspraken over vaping in hun 
voorlopige verkiezingsprogram-
ma’s staan. Zolang de overheid haar 
doelstelling voor een rook-
vrije generatie wil handhaven, 
lijkt het niet onverstandig vaping 
onder de loep te nemen en het op te 
nemen in de verkiezingsprogram-
ma’s voor de verkiezingen dit jaar. 
Bovendien mogen politici opnieuw hun 
hoofden buigen over de tabakswet in de 
horeca als het op vaping in openbare 
plekken aankomt om hiermee de sociale 
knelpunten ervan te evalueren. Het zou 
immers zonde zijn als alle gewonnen 
stappen richting een rookvrije gene-
ratie als damp zouden verdwijnen. <<< 

Vapen in de horeca
Vanuit een sociaal perspectief  blijkt 
vaping ook nieuwe problemen te 
veroorzaken. Ten eerste zijn weten-
schappers bang dat vaping zou kun-
nen zorgen voor het ontstaan van een 
nieuwe rage, waar uitgerekend jonge-
ren vaak gevoelig voor zijn. Ter-
wijl de overheid werkt naar een rook-
vrije generatie zouden jongeren op-
groeien met het idee dat vaping niet 
ongezond is. Daarmee lopen veel 
jonge mensen het risico een nico-
tineverslaving op te bouwen en sneller 
over te stappen op tabaksproducten. 

Dit onwenselijke scenario wordt 
versterkt door de huidige wet-
geving voor het rookverbod in de 
horeca die stelt dat vaping toege-
staan is in horecagelegenheden mits 
er geen nicotine in zit. Het is echter 
niet te controleren of  er wel of  geen 
nicotine vermengd in de e-liquid zit. 
Dit maakt de wetgeving erg fraude-
gevoelig. Een tabaksroker moet bui-
ten zijn nicotine nuttigen, terwijl de 
vaper zijn walmen (al dan niet met 
nicotine) binnen mag uitslaan tij-
dens het eten of  in de bioscoop. 
Horecaondernemers zouden zelf  
de beslissing kunnen nemen om

‘Een tabaksroker moet 
buiten zijn nicotine 
nuttigen, terwijl de 
vaper zijn walmen bin-
nen mag uitslaan tij-
dens het eten of  in de 
bioscoop.’

Jasper de Vreede - Publieke gezond-
heid staat centraal in zijn denken, vooral 
daar waar politieke acties vereist zijn. 
Deze kwesties worden door Jasper veelal 
benaderd vanuit een psychologisch perspectief.
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Babyboomers zijn de ware 
verloren generatie
Kay Bemelen |  redacteur

12 | GeenKwats

Column

De generatie van mijn ouders, geboren 

tussen 1956 en 1970 heeft verschillende 

namen: Generatie X, Generatie Nix, de 

Verloren Generatie. De verklaring voor 

deze benamingen komt voort uit het 

feit dat toen velen van hen werk gingen 

zoeken in de jaren tachtig, dit niet 

direct voor handen was. Ook maakten 

zij door de opkomst van SOA’s het einde 

van de seksuele revolutie en vrijheden 

mee. Ze kwamen tot de conclusie dat 

het leven minder maakbaar was dan 

hen beloofd werd in hun vroege jeugd. 

Er zit echter een generatie vóór hen die 

om geheel andere redenen beter voldoet 

aan het predicaat verloren. We kennen 

ze allemaal. Langzaam verlaten zij het 

arbeidstoneel. Ze kwamen met velen 

en gaan met een knal: de babyboomers.

Ga naar de Spaanse kust en je treft 

massaal de (aankomende) Neder-

landse pensionado’s aan in hun witte 

vakantiehuisjes. ‘s Avonds pompen zij 

met pannen paella en kannen sangria 

de Nederlandse pensioeneuro’s in de 

mediterrane economieën. Voor hen 

is Nederland en Europa een speeltuin 

geworden. Zij hebben de levensstan-

daard verhoogd. In hun jeugd stond 

deze protestgeneratie met vlaggen of  

bloemen in het haar te schreeuwen 

om solidariteit, emancipatie en duur-

zaamheid. Nu lijken zij zichzelf  echter 

te verliezen in materialisme, hebzucht 

en onzekerheid. De babyboomers zijn 

misschien wel de ware verloren generatie. 

Mijn opa is geboren in 1926, nog twee 

generaties eerder dan de babyboomers.  

Hij maakte de crisis mee van de jaren 30,

gevolgd door het toetje: de Tweede 

Wereldoorlog. Hij heeft gezien hoe 

mensen écht verloren raakten. Toen 

volgde de wederopbouw, ook geen 

florissante tijd. Toch kijkt hij tevreden 

terug op een mooi leven dat hij zelf  

in bescheidenheid heeft opgebouwd. 

Maar de babyboomers beweren dat 

zij het pas écht zwaar hebben gehad. 

Nu is het namelijk hun tijd om te ge-

nieten, want wat hebben ze hard 

gewerkt, onze hoogopgeleide baby-

boomers. Je hoort het ze al zeggen: 

‘als ik met pensioen ben dan ga ik 

het ervan nemen’ en ‘ik heb jaren ge-

ploeterd bij dezelfde werkgever om 

het huis (dat in waarde is vervier-

voudigd) af  te betalen’. Velen heb-

ben, toen dat nog kon, de moei-

lijke keuze gemaakt hun ouders naar 

het bejaardenhuis te brengen en mini-

maal tweewekelijks op bezoek te gaan. 



Bij anderen werden de kinderen met 
18 jaar het huis uitgejaagd om te gaan 
studeren. Wat een zorgen hebben ze 
gehad. Mijn opa noemt leden van de 
babyboomgeneratie soms verwende 
kinderen. Ik begrijp nu waarom.

Vooral de babyboomers die nog niet 
met pensioen zijn roeren zich. Ze 
voelen zich zwaar benadeeld. Regel-
ingen zoals de VUT zijn afgeschaft 
en ze moeten langer doorwerken, dat 
ook nog. Ruimschoots zijn ze ver-
tegenwoordigd in de vakbonden, 
ondernemingsraden en besturen. 
Ze strijden voor nieuwe ouderen-
regelingen. Zij het als individu, als ze 
een hooggeplaatste functie hebben, of  
als collectief, zoals nu in overheidsland 
door het invoeren van een generatiepact.

Met het generatiepact wil men plek 
maken voor jonge mensen. Want ook 
de jongeren hebben het niet gemakke-
lijk. Vaste contracten worden schaarser 
en hypotheken ongrijpbaar. In de 
grote steden wonen mensen van de 
Generatie Y samen in kleine appar-
tementen. Niet omdat ze een rela-
tie hebben, maar om de hoge huur-
prijzen op te hoesten. Daar willen de 
solidaire babyboomers verlichting in 
brengen. Dit willen ze doen door zelf  
minder te gaan werken, bijvoorbeeld

voor 60%. Daarvoor krijgen ze dan wel 
80% betaald en maar liefst 100% pen-
sioenopbouw, aldus het generatiepact. 
Met de 20% salarisruimte kunnen 
dan een paar arbeidsplaatsen voor 
jongeren gerealiseerd worden. Wie 
wil dat nou niet? Wellicht de jonge-
ren, wellicht de belastingbetaler. 

Onze babyboomers beweren het niet 
meer te kunnen opbrengen om full-
time te werken en ons te willen helpen 
aan meer arbeidskansen. Is er dan echt 
geen andere oplossing te bedenken 
dan een economisch mazzelende ge-
neratie een bonus te geven die 
betaald wordt van belastinggeld? 
Misschien is het een beter idee om 
mensen te verleiden om uit vrije wil wat 
minder te werken en met het vrijge-
komen werk nieuw werk te maken voor 
jongeren.  Streven naar maatwerk dus, 
en niet naar dure algemene regelingen.

Eén kan sangria kost al snel twintig 
euro bij de meeste strandtenten aan de 
Spaanse Costa’s. Als onze babyboomers 
’s avonds een kannetje minder drinken 
dan scheelt dat honderd tot tweehon-
derd euro per maand. Van dit geld kun-
nen ze minder gaan werken of  zelfs 
eerder stoppen én krijgen jongeren 
meer kansen op de arbeidsmarkt. Om 
over de paella nog maar te zwijgen. <<< 

‘Wat een zorgen hebben ze gehad. Mijn opa 
noemt leden van de babyboomgeneratie soms 

verwende kinderen. Ik begrijp nu waarom.’

‘Als onze babyboomers ’s avonds een 
kannetje sangria minder drinken dan scheelt dat 

honderd tot tweehonderd euro per maand.’

Kay Bemelen is een provocateur 

met hart voor de publieke zaak. 

Hij legt zijn vinger maar al te 

graag op zere plekken, maar doet 

dit niet zonder na te denken over 

mogelijke oplossingen. Gelukkig 

krijgt hij hier kansen genoeg voor 

tijdens zijn werk als strategisch ad-

viseur HR bij de Provincie Limburg.
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De linkse 
indoctrinatie 
in het 
Nederlandse 
onderwijs

Artikel

Yuri J.P. Meesen |  redacteur

‘Cure capitalism’ staat op een grote promotieposter van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Veel (aankomende) studenten zullen hieraan voorbij lopen zonder er verder bij stil te 
staan. Maar dit geldt niet voor Yernaz Ramautarsing, oprichter van de Facebook-
pagina Linkse indoctrinatie op mijn universiteit en nummer negen op de lijst van Forum voor 
Democratie (FvD) bij de afgelopen verkiezingen. Het is zijn overtuiging dat het onderwijs, in 
ieder geval het universitair onderwijs, gedomineerd wordt door linkse denkers en links ge-
dachtegoed. GeenKwats sprak met hem over deze ontwikkeling en mogelijke oplossingen.

In gesprek met Yernaz Ramautarsing
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‘Links gedachtegoed leidt tot doffe armoede. Kijk maar naar 
elk socialistisch land. Het faalt iedere keer, daar hoef  je geen 

expert voor te zijn.’

Ramautarsing richtte in april 2013 zijn 
pagina op in een impuls. Een vriendin 
vertelde hem namelijk dat een docent 
tijdens een hoorcollege zei dat ‘mensen 
die tegen de EU zijn (...) maar lie-
ver dood [kunnen] gaan’. Onbewust 
spookte deze Facebookpagina al langer 
door zijn hoofd, maar na dit incident 
dacht hij: ‘weet je wat, ik doe het ge-
woon’. In de eerste maanden na de 
oprichting van de pagina verzamelde 
hij zo’n honderd likes. De echte be-
kendheid kwam echter pas in november

van dat jaar toen hij werd uitgenodigd 
om bij Pauw en Witteman over zijn pa-
gina te vertellen. Inmiddels heeft hij 
zo’n 3800 likes verzameld. Het lijkt er 
dus op dat er een aanzienlijke groep 
studenten is die sympathiseert met 
Ramautarsings stelling dat ‘het Neder-
landse onderwijs veel te links is en we 
ons daartegen moeten verzetten’. Dit 
blijkt ook uit de recente opkomst van 
uitgesproken rechtse studentenpartijen 
zoals Roede. Een van de standpunten 
van deze partij is dat alle openlijk linkse 
docenten ontslagen moeten worden.

Doffe armoede
Links onderwijs is een probleem om-
dat ‘links gedachtegoed leidt tot doffe 
armoede’ volgens Ramautarsing: ‘Kijk 
maar naar elk socialistisch land. Het 
faalt iedere keer, daar hoef  je geen ex-
pert voor te zijn’. Echter, het groot-
ste bezwaar van Ramautarsing is dat 
deze indoctrinatie betaald wordt van 
belastinggeld. Mensen zouden vrij 
moeten zijn om hun kinderen een be-
paald gedachtegoed bij te brengen. 
Het ergste dat je kan doen is een man 
laten betalen voor zijn eigen ondergang. 
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Het is één ding dat je een man ver-

nietigt, maar het is nog erger om hem 

vervolgens de rekening te geven’, aldus 

de FvD-er. Het perverse van het hui-

dige systeem is volgens Ramautarsing 

dat de rijken in principe het onderwijs 

betalen, omdat zij de meeste belasting 

betalen. Tegelijkertijd zijn zij als eerste 

‘het haasje als ons land linkser wordt’.

Gewoon degelijk 

Deze verlinksing van het onder-

wijs gaat volgens Ramautarsing ook 

ten koste van de kwaliteit. Volgens 

hem is het onderwijs in Nederland 

slechts middelmatig. De universitei-

ten in Nederland kunnen niet tippen 

aan veel Amerikaanse of  Britse uni-

versiteiten bijvoorbeeld. In Nederland 

hebben we volgens hem namelijk niet 

per se slecht onderwijs, maar ‘gewoon 

degelijk’. Ramautarsing stelt dat wij in 

Nederland toegang belangrijker vinden 

dan kwaliteit: ‘Iedereen krijgt onder-

wijs, maar we accepteren dat het niet 

top gaat zijn. Dat is een beetje de deal 

die we hebben gesloten in dit land’.

Pervers effect  

Om de kwaliteit van het onderwijs 

en de waarde van diploma’s enigszins 

in stand te houden, is Ramautarsing 

opvallend genoeg voor de herinvoering 

van de basisbeurs. Hij snapt het idee 

achter het huidige systeem waarin je 

betaalt voor je eigen studie. Maar in het 

bestaande stelsel leen je van de over-

heid en niet van een private instantie.

Hierdoor is er een groep risicovolle 

studenten die leningen krijgt die een 

private partij nooit zou verstrekken. 

In het Nederlandse leenstelsel kan 

iedereen een lening krijgen. Wanneer je 

het vervolgens niet terug kan betalen 

wordt het verschuldigde bedrag uitein-

delijk kwijtgescholden: ‘Dat klinkt heel 

lief, maar dat zorgt ervoor dat ieder-

een het gaat doen’. Het gevolg hier-

van is een relatieve kwaliteitsafname: 

universiteiten gaan meer collegegeld 

vragen terwijl de kwaliteit niet toe-

neemt. ‘Voor alle kanten een heel per-

vers effect. Dat gaat ook een keertje 

opblazen, want een diploma wordt 

minder waard. Dus op een gegeven 

moment zijn er allemaal mensen die 

tienduizenden euro’s hebben gestoken 

in een diploma dat minder 
waard is’, aldus Ramautarsing. 

Collegetour
Het privatiseren van het onderwijs 
is volgens Ramautarsing een moge-
lijke oplossing voor zowel de linksheid 
van docenten en het curriculum, als 
voor het opkrikken van de kwaliteit van 
het onderwijs. ‘Als we privaat onder-
wijs zouden toestaan, dan zou je beter 
onderwijs krijgen. Niet voor ieder-
een, maar wel voor sommigen’, al-
dus Ramautarsing. In een vrije markt-
systeem zou het onderwijs zich niet 
vastklampen aan een verplichte drie 
of  vier jaar of  een verplicht curri-
culum. Aan dergelijke kenmerken zie 
je volgens Ramautarsing dat we over-
duidelijk een overheidssysteem hebben. 
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‘Over bepaalde 
topics mogen 

studenten 
bijvoorbeeld geen 
scriptie schrijven. 
En als je dan ziet 

dat je onder 
docenten zes 
neomarxisten 

hebt, dan kunnen 
er best vijf  

vanaf.’

In een vrije markt bestaan er ontelbaar 

veel variaties op onderwijs. Ramautar-

sing noemt als voorbeeld dat studenten 

een maand lang een collegetour volgen 

bij ABN Amro en dat zij hiervoor een 

diploma krijgen na het afleggen van een 

tentamen. Een schooljaar vullen met 

acht van deze tours bij acht verschil-

lende bedrijven is volgens de politicus 

een van de vele opties: ‘Misschien is dat 

wel veel waardevoller dan acht maan-

den van één docent les te krijgen’. ‘Ik 

zeg niet dat ik het weet, maar er zijn 

duizenden variaties mogelijk die we nu 

niet eens in ogenschouw nemen om-

dat we in een overheidssysteem zitten’. 

Don’t do it!

Grote systematische veranderingen 

zitten er op korte termijn volgens 

Ramautarsing niet in: ‘We zijn veel 

te stram en vastgeroest in hoe wij nu 

onderwijs beschouwen’. Toch zijn er 

kleine dingen die studenten zelf  kun-

nen doen. Maar volgens hem moeten 

studenten goed aanvoelen wanneer 

en tegen wie ze iets kunnen zeggen. 

‘Ik ga niet het advies geven dat stu-

denten er iets van moeten zeggen.

Of  dit mogelijk is, hangt tevens hele-

maal van je context af. Als je denkt dat 

je het niet kan maken, dat de vrijheid 

er niet is om je kritisch te uiten of  om 

een kritisch essay in te leveren omdat 

je weet dat je een 5 gaat krijgen. Don’t 

do it’, spreekt hij uit ervaring. ‘Haal 

gewoon het papiertje’. Wat je volgens 

Ramautarsing wel kunt doen is het rap-

porteren, noteren, en het opsturen naar 

studenten- of  jongerenorganisaties, of  

de studentenraad. En natuurlijk kun 

je ook zijn Facebookpagina berichten. 

Hij helpt namelijk graag met bewijs-

materiaal verzamelen: ‘Die moge-

lijkheden moedig ik zeker aan, maar 

vooral ook in de klas. Het is belangrijk dat 

je in de klas en in groepsdiscussies een 

weerwoord geeft aan linkse studenten’.

Objectieve wetenschap 

Een sterk weerwoord tegen linkse 

studenten en docenten laat volgens 

Ramautarsing tot dusverre nog te 

wensen over. ‘Idealiter heb je politi-

ci die dat voor je doen. Nu met FvD 

begint het langzaam aan te zwengelen’. 

‘Iedereen krijgt onderwijs, maar we 
accepteren dat het niet top gaat zijn. 
Dat is een beetje de deal die we hebben 

gesloten in dit land.’
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Zij vinden dat er vanuit de politiek of  
door een onafhankelijke commissie 
of  instantie naar het curriculum moet 
worden gekeken. Er moet gecontroleerd 
worden of  er objectieve en vrije weten-
schap is. ‘Als we dat zouden onderzoe-
ken zul je zien dat er echt een bias is. 
Over bepaalde topics mogen studenten 
bijvoorbeeld geen scriptie schrijven. En 
als je dan ziet dat je onder docenten zes 
neomarxisten hebt, dan kunnen er best 
vijf  vanaf ’. Ramautarsing geeft toe dat 
dit geen wondermiddelen zullen zijn, 
maar op deze manier zet het onder-
wijs wel al een stap in de goede richting.

Enorme backlash 

Tot slot kan ook de media een aanzien-
lijke rol spelen bij de bestrijding van 
een linkse indoctrinatie. Ramautarsing 
noemt het voorbeeld van de jongen die 
zich in zijn scriptie over Wilders zeer 
negatief  over hem uitliet en een tien 
kreeg. ‘Die kreeg een enorme backlash 
vanuit GeenStijl. Zo zie je dat als je zulke 
dingen aan de media doorspeelt, dat ze 
wel bereid zijn om daar iets mee te doen. 
Die kanalen bestaan. Ook anoniem’.

Waanzin

Waanzin is een woord dat Ramautarsing 

tijdens het gesprek vaak laat vallen. Toch 

zet Nederland met partijen als Forum 

voor Democratie volgens Ramautar-

sing een stap in de goede richting. Het 

aanpakken van linkse indoctrinatie die 

wordt betaald met geld uit de belasting-

pot staat hoog op hun prioriteitenlijst. 

Op het moment is Forum met twee 

zetels nog te klein om grote veran-

deringen door te voeren. ‘De druk in 

de Kamer zal waarschijnlijk meeval-

len, maar ik denk dat we wel druk in 

het maatschappelijke debat kunnen 

leveren. Dus ik vermoed dat we in 

die zin als oppositiepartij heel goed 

kunnen schoppen tegen het kabinet’, 

aldus Ramautarsing. FvD staat nu op 

vijf  zetels in de peilingen. ‘En ik denk 

dat het alleen maar groter wordt’. Wie 

weet staan de Nederlandse universi-

teiten met de groei van FvD over een 

aantal jaren wel naast Harvard en MIT 

bovenaan in de lijst van internationale 

topuniversiteiten. Waanzinnig. <<<
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Men zou denken dat Yuri J.P. Meesen 
na twee masters klaar is met leren. Think 
again. Yuri volgt politieke en econo-
mische ontwikkelingen op de voet en 
deelt zijn bevindingen maar al te graag. 



Wat een Limburger leerde 
over ABN in Londen

Kyra van Weenen

‘Zoek maar een betere maandeskundige 
dan ik’, aldus de reactie van Chriet Titulaer 
(1943-2017) op het verzoek van de NTS 
om zijn Limburgs accent af  te leren. Ter 
ere van de Limburgse wetenschapper, en 
als reactie op de inmiddels bekritiseerde 
imitaties van Jelle Brandt Corstius in De 
Wereld Draait Door, hier een anekdote. 

Een aantal maanden geleden zat ik met 
mijn Britse vriendinnetje in de auto te luis-
teren naar BBC radio, en hoorde ik een 
reportage van een journalist uit Wales, 
een land in het Verenigd Koninkrijk waar 
het bekende lilten kleur toevoegt aan de 
rijke varianten van het Brits. ‘Wat grap-
pig’, zeg ik, waarover mijn lieve vriendin-
netje opmerkt: ‘ja, de BBC wordt steeds 
beter in het verbreden van de accen-
ten die op hun zenders te horen zijn’.

Daar moeten we in Nederland niet aan 
denken. Hier wijzen de beschaafd-spre-
kende Noorderlingen, uit alles boven 
welke rivier dan ook, graag de Neder-
landssprekende Limburgers op hun zachte 
G. Daar komt een Limburger zoals ik, 
zoals een studiegenootje mij ooit met 
een grimas liet weten, ‘nooit vanaf ’. Dat 
het taalonderdeel van de Cito-toets ge-
woonlijk hogere scores kent in een re-
gio waar het Limburgse dialect zich 
onderscheidt van het Nederlands, wordt 
graag vergeten. Bovendien lijkt weinig 
Nederlander zich te bekommeren over 
de vraag of  de ‘B’ in ‘ABN’, die staat 
voor ‘beschaafd’, eigenlijk wel gepast is
Hoe goed mijn Nederlands ook is, 
en hoe vaak ik mijn boven-rivierse 
vrienden ook moet herinneren aan

de regels van ‘t Kofschip, mijn zachte 
G weerhoudt mij van de beschaafde be-
heersing van de Nederlandse taal. ABN, 
zo laten mijn vrienden mij héél graag 
weten (zelfs de noorderlingen die hun R 
zo hard laten rollen dat de luchtvlaag je 
bijna van je stoel veegt), is absoluut niet 
te verenigen met een zachte G. Zachte 
G? Helaas, geen ABN voor jou, zelfs 
niet in je prachtige Nederlands, Kyra.
 
Het gaat hier feitelijk om mijn afkomst, 
en voor sommige Nederlanders uit de ar-
beidersklasse natuurlijk ook om classism: 
een woord dat stereotyperen op basis 
van sociale klasse uitdrukt en geen ver-
taling kent naar het Nederlands, maar 
o-zo-veel weerklank kent in de vooruit-
strevende Britse landen. Als in Neder-
land te horen is dat je uit de periferie 
komt, dan is dat een makkelijke manier 
voor een onzekere medeburger (extra 
aandacht voor de mede-universitaire stu-
dent die probeert om te gaan met het 
potentieel van zijn of  haar eigen acade-
misch falen) om erop te wijzen dat zij 
een beschaafdere versie van je moeder-
taal beheersen. En dat ongeacht het aan-
tal grammaticale fouten in hun harde-G-
dominante tongval en dubieuze zinsbouw.

Maar op doordeweekse dagen in 
Londen had ik Nederlandse klanten 
in de boekhandel Waterstones waar ik 
werkte, die verschrikt opmerkten: ‘ik 
had nooit gedacht dat jij een Neder-
lander bent’, wanneer ik pardoes hun 
vragen zoals ‘sell joe stamps?’ beant-
woordde met een ‘natuurlijk mevrouw’. 
Dan dacht ik vaak even bij mezelf: ‘en 
ik hoorde meteen dat jij een oerneder-
lander bent’. En dan verschijnt er toch 
een lach op mijn boerengezicht. <<<

Column
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De westerse blindheid voor 
Erdogans imperialistische 
bevolkingspolitiek 

Artikel

Ben Van de Wall |  redacteur

Recentelijk riep de Turkse president Recep Tayyip Erdogan 
Turken in Europa op om meer kinderen te krijgen in een over-
duidelijke poging de invloed van Turkije en haar burgers 
in Europese landen te vergroten. De spanningen tussen 
Turkije en Europa lijken hiermee een nieuw stadium te heb-
ben bereikt. Althans, wanneer we de ophef die de uitspraak 
veroorzaakte in beschouwing nemen. Wie Erdogan al 
langer observeert, ziet daarentegen dat zijn demografische 
aspiraties niets nieuws onder de zon zijn. Nu lijkt slechts 
het moment te zijn aangebroken waarop Erdogan de tijd 
rijp acht om ze te implementeren. Helaas beschikt Europa
over weinig middelen om zich hiertegen te verdedigen.

‘Neem niet drie, maar vijf  kinderen’, 
spoorde Erdogan zijn landgenoten in 
Europa aan als antwoord op de bar-
rières die werden opgeworpen voor 
zijn Europese campagne. Boven-
dien moesten ze in de beste wijken 
gaan wonen, bedrijven oprichten, 
hun kinderen naar goede scholen 
sturen en in de beste auto’s rijden. 
De Turken, aldus de president, zijn 
de toekomst van Europa. Een nieuwe 
wending in de verslechterende toe-
stand van de Europees-Turkse relaties,

midden tussen de beschuldigingen 
en bedreigingen van Erdogan aan het 
adres van Europa, leek aangebroken. 
Toch was de uitspraak enkel schokkend 
vanwege de decennialange naïviteit van 
Europa met betrekking tot de president 
van het oosters-westerse bruggenhoofd. 
Reeds in 1998 werd Erdogan, destijds 
nog burgemeester van Istanboel, 
veroordeeld vanwege een toespraak 
die hij had gehouden. Hij sprak toen: 
‘Democratie is slechts de trein die
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‘Hij sprak toen: “Democratie is slechts 
de trein die wij nemen totdat wij op 
onze bestemming zijn aangekomen”.’ 

wij nemen totdat wij op onze bestem-
ming zijn aangekomen. Minaretten 
zijn onze bajonetten, koepels onze 
helmen, moskeeën onze kazernes en 
gelovigen onze soldaten’. De rol die 
hij voorzag voor de gewone gelovige 
moslim lijkt hij 19 jaar later nog steeds 
te onderschrijven: een middel om de 
Turkse politieke macht te vergroten. 

Verovering via de baarmoeder
Voor mensen die zijn grootgebracht 
met liberale waarden en idealen, is het 
schokkend om vrije individuen als een 
verlengstuk van de politieke macht in te 
zetten. In de islamitische wereld sluit Er-
dogan echter aan bij een rijke traditie van 
staatsmannen die dit soort uitspraken 
hebben gebezigd. In 1974 kondigde de 
Algerijnse president Houari Boumé-
dienne aan dat Europa veroverd zou 
worden via de baarmoeder. Ook Moam-
mar Khadaffi was ervan overtuigd dat 
de simpele aanwezigheid van moslims 
in Europa het in enkele decennia in 
een islamitisch continent zou veran-
deren. Geheel uit het niets komen deze 
uitspraken niet. De Islamdeskundige 
en ex-moslim Sam Solomon vergelijkt 
islamitische migratie met het paard van 
Troje. Hij wijst op de rol van Al-Hijra – 
oorspronkelijk de vlucht van de profeet 
Mohammed en zijn volgelingen naar 
Medina – in de islamitische theologie als 
een concept dat migratie tot methode 
verheft om een gebied onder islami-
tische heerschappij te kunnen brengen. 

Voor Europeanen is Erdogans 
politieke instrumentalisering van 
Turkse burgers misschien schok-
kend, maar uniek is ze zeer zeker niet. 

Demografisch denken
Een van de weinigen die er hoogst-
waarschijnlijk niet door werd verrast, 
is Geert Wilders. Hij noemde Erdo-
gan al in 2010, weliswaar op weinig 
diplomatieke wijze, een ‘total freak’. 
Wilders kon rekenen op veel kritiek 
en Europese leiders bleven jarenlang 
door onderhandelen met de man die 
nu in een toespraak zijn imperialis-
tische doelstellingen alweer voor de 
tweede keer uit de doeken doet. Tom-
Jan Meeus schreef  in het NRC terecht 
dat de PVV, niet de VVD, Turkije juist 
had ingeschat, maar Rutte er nu met 
de overwinning vandoor gaat; hij was 
immers de sterke staatsman die de 
Turkse minister de deur wees.  De iro-
nie wil bovendien dat Wilders nu net 
veroordeeld is vanwege zijn roep om 
de islamitische bevolking in Neder-
land, specifiek gericht op Marokkanen, 
juist in omvang te verminderen. Theo 
Hiddema, nog voor zijn aantreden als 
politicus, keurde deze veroordeling af  
als een verbod op ‘demografisch den-
ken’. Het onbehagen dat we in het 
Westen steeds ervaren wanneer er in de 
politiek demografische wensen worden 
uitgesproken, kan in Nederland nu 
inderdaad rekenen op jurisprudentiële 
ondersteuning. Maar intussen maakt 
Erdogan zijn demografische wensen 
wel duidelijk kenbaar en staan wij 
met gebonden handen langs de zijlijn.

Verblindende erfenis van de 
Verlichting
Of  Erdogans woorden consequenties 
zullen hebben, hangt niet af  van zijn 
oproep, maar van het gehoor dat er al 
dan niet aan wordt gegeven. Erdogan 
kan zijn expats niet dwingen meer kin-
deren te krijgen, maar de dispropor-
tioneel hoge mate aan sympathie voor 
Erdogan onder met name in Nederland 
woonachtige Turken, vergroot de kans 
dat zijn oproep niet onbeantwoord 
blijft. De mogelijkheid van zo’n scenario 
stuit bij de meeste westerse politici über-
haupt op dovemans oren. De teneur 
is hier immers om mensen als indivi-
duen te zien, die hun eigen keuzes en 
afwegingen maken. Conform artikel 1 
van de grondwet weigeren we, in de 
politieke context, identiteitscategorieën 
zoals afkomst, cultuur en religie mee 
te wegen bij het nemen van politieke 
beslissingen. Steeds vaker worden we, 
wanneer het over onderwerpen als mi-
gratie en integratie gaat, gemaand an-
deren ‘als mensen’ te zien. Maar zijn 
die mensen, losgemaakt van concrete 
identiteitscategorieën, niet juist van al 
het menselijke ontdaan? Reeds in 1796 
bekritiseerde Joseph de Maistre de 
revolutionaire universele verklaring van 
de rechten van de mens, die zo fun-
damenteel is geweest voor de ontwik-
keling van de westerse politiek: ‘In 
mijn leven heb ik Fransen ontmoet, 
Italianen, Russen en zo meer, en dank-
zij Montesquieu weet ik zelfs dat men 
ook Pers kan zijn: maar wat de mens be-
treft, ik verklaar dat ik die in mijn leven 
nog nooit tegen het lijf  ben gelopen’. 

Blind
In concreto bestaan mensen bij gratie 
van talloze factoren – zoals afkomst, 
cultuur en religie – die de mens niet 
isoleren in het individuele bestaan, 
maar juist hechten aan andere indi-
viduen en een gemeenschap. Hieraan 
probeert ook Erdogan te appelleren.
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De rellen van pro-Erdogandemon-
stranten in Nederland illustreren alvast 
hoezeer die factoren nog een rol spelen. 
Ons streven naar universele gelijkheid 
en emancipatie van het individu heeft 
ons blind gemaakt voor de talloze fac-
toren die een mens maken tot wie hij is 
en daarmee mede zijn handelen bepalen. 
Het heeft ons tot een punt gebracht 
waarop de enige repliek die we Erdo-
gan kunnen geven luidt: ‘dat bepalen 
die mensen toch zelf ?’ Wanneer wij 
over demografie spreken, dan enkel 
in kwantitatieve zin. We richten onze 
pijlen op vergrijzing en op vergroening; 
op juist die processen waarin de mens 
slechts als nummer gezien wordt en 
de verschillen worden miskend. Geen 
wonder dat de suggestie om vergrijzing 
op te lossen met migratie nog steeds 
met regelmaat de revue passeert. 

Een asymmetrische strijd
Er bestaat in het Westen een 
enorme kloof  tussen hoe er in

De discussie werd zo niet eens aange-
gaan, terwijl Baudet wel degelijk een 
reëel ervaren realiteit verwoordde. Er 
bestaan nu eenmaal wijken in Neder-
land waar autochtone Nederlanders 
gedurende hun leven hebben moeten 
meemaken van een meerderheid tot 
een minderheid te verworden. Wanneer 
in de toekomst de nieuwe meerderheid 
door Turken wordt gevormd, zal Er-
dogan in zijn nopjes zijn. De mensen 
die er dan op wijzen dat Erdogans im-
perialistische bevolkingspolitiek suc-
cesvol is gebleken, zullen wij dan echter 
nog steeds voor racisten uitmaken. 
Het zijn toch allemaal mensen? <<<

de politiek over mensen wordt gespro-
ken en hoe burgers dit ervaren. Dit 
leidt tot een politiek taboe dat dis-
cussies die aan de wortels reiken van 
de multiculturele samenleving bij voor-
baat onmogelijk maakt. Recent nog 
werd Thierry Baudet, voorman van het 
Forum Voor Democratie, aangeval-
len toen hij sprak van een ‘homeo-
pathische verdunning’ van de Neder-
landse bevolking. Frits Wester en Eva 
Jinek waren er als de kippen bij om 
hem een pleidooi voor rassenzuivering 
in de schoenen te schuiven en hem te 
dwingen zijn woorden terug te nemen.

‘Voor Europeanen 
is Erdogans bevol-
kingspolitiek mis-
schien schokkend, 
maar uniek is ze 
zeer zeker niet’

Ben Van de Wall laat zich leiden door 
een brede interesse. Politieke thema’s poogt hij 
zowel op materieel als op ideëel vlak terug te 
brengen naar het concrete. Geen wonder dat hij 
promotieonderzoek doet bij de KU Leuven.
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Ben jij wel 
écht ‘wakker’? 

Column

Vincent M.A. Janssen | hoofdredacteur
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Ik houd er de laatste maanden een 
vreemde, nieuwe hobby op na: ik lees 
graag ellenlange Facebook-discussies 
van verveelde huismoeders (en -vaders) 
op nepnieuwsartikelen. ‘De inzet 
van vliegtuigen door de overheid om 
mensen te vergiftigen’. ‘Het bevor-
deren van autisme met vaccinaties’. 
Of  ‘de indoctrinatie van pedofilie in 
het basisonderwijs’. Hoe ridiculer de 
onderwerpen, des te hilarischer zijn de 
reacties van de mensen die deze kolder 
serieus nemen. Maar hoe meer ik lees 
en huiver, hoe meer ik erop gewezen 
word dat ik niet ‘wakker’ ben. Ja, wak-
ker ben ik natuurlijk wel (ik sta stijf  
van de cafeïne as we speak), maar ik ben 
blijkbaar niet wakker. Schuingedrukt.

Gelukkig beschikken de vele 
mede-Facebookers die geloven dat er 
chemische stofjes in het water zitten 
waardoor de bevolking gehoorzaam 
blijft wél over deze wakkerheid. Dit 
claimen ze in ieder geval onophoude-
lijk in de comments. Aan de hand van de 
reacties op de redeloze artikelen blijkt al 
snel dat het ‘wakker’ worden synoniem 
staat voor een nieuwe verlichting: een 
manier van denken die een, weliswaar 
gefantaseerde, indoctrinatie van de mas-
samedia, overheden, en het bedrijfsle-
ven ontstijgt. Zelfs de wetenschap wordt 
verworpen. Deze wordt blijkbaar enkel 
gefinancierd door de farmaceutische in-
dustrie en is tevens een Illuminati-bol-
werk. Persoonlijke blogs van niet-jour-
nalisten zijn echter super legitiem.

Zo las ik recentelijk een thread op een blog 
over ‘de pedofilisering van de Neder-
landse samenleving’. Seksuele voor-
lichting op lagere scholen zou pedofilie 
normaliseren, want ‘pedofielen trekken 
natuurlijk naar beroepen toe, [sic] waar 
ze met kinderen in aanraking komen, 
zoals bijen op de honing afkomen’, 
aldus het artikel. Maar de onverklaar-
bare aannames en het korte bochten-
werk in het stuk, genaamd LINK 
NAAR PEDOFILIE GEVONDEN 
(all caps) was niet eens het meest schok-
kende aan mijn leeservaring. Dat wa-
ren namelijk de reacties op het artikel.

En als deze niet gevonden worden? 
Dan worden ze gewoon zelf  ge-
maakt en geplaatst op een blog.

Ondanks dat deze media-ongeletter-
den het vaccinatienet in de waagschaal 
leggen en eeuwenlange wetenschap-
pelijke innovatie de prullenbak in 
mieteren, maakt het mijn toilet-
bezoeken wel een stuk amusanter. 
Dus drink vooral een kop koffie, 
ga zo door en val niet in slaap. <<<

Uit de comments bleek dat veel lezers 
zonder enige aarzeling het artikel voor 
waar aannamen. Het was een school-
voorbeeld van een informatiebubbel. 
De onderlinge discussies gingen van de 
‘gevaarlijke straling van digitale scher-
men in klaslokalen’ tot de ‘hoofdluis-
hoax’ die alleen bestond om geld te 
verdienen aan anti-luizenmedicatie. 
Met niet-werkende links naar websites, 
vreemde URL’s, en vermeldingen van 

teruggetrokken onderzoeken uit de jaren 
’70 versterken de dames elkaars visie: 
zij en hun kinderen zijn de slachtoffers 
van het systeem. Verdomme, altijd weer 
dat systeem (wat dit ook mag zijn).

Langzamerhand wordt duidelijk wat 
die wakkerheid nu eigenlijk inhoudt. 
Het is geen verlichting, maar een ver-
duistering. Het terugtrekken in Plato’s 
grot. Het is het consistent negeren en 
verwerpen van te hoog gegrepen feiten 
en complex onderzoek, terwijl er 
halsoverkop gezocht wordt naar niet-
bestaande en simplistische waarheden. 

‘Hoe ridiculer de onderwerpen, 
des te hilarischer zijn de reacties 
op Facebook van de mensen die 

deze kolder serieus nemen.’ 
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Zwevende kiezers:
Bespreking

Sabrina M.J. Gijsen |  redacteur

Wispelturig of 
kieskeurig?

De befaamde psycholoog Barry Schwartz roept al sinds jaar en dag dat te veel keuze ver-
lammend werkt. Is dat dan ook wat gaande is met het enorme zwevende deel van het 
Nederlandse electoraat? Zweven zij echt ezelachtig dat hokje in om on the spot pas te 
beslissen, of zijn het kieskeurige stemmers die gewoon meer bedenktijd nodig hebben?

Als we politici en media moeten ge-

loven is de kiezer in Nederland het 

spoor bijster geraakt. ‘De kiezers 

doen maar wat’, luidde de bekende 

sneer van Hans van Mierlo, grond-

legger van D66. Dit soort uitspraken 

zijn ook in de aanloop van de Tweede 

Kamerverkiezingen aan de orde van de 

dag. Kiezen was nog nooit zo moeilijk 

en het aantal zwevende kiezers rijst 

volgens de opiniepeilingen de pan uit. 

De zwevers lijken dus de touwtjes in 

handen te hebben wat betreft de ver-

kiezingsuitslag. Dat klinkt zorgwek-

kend. Maar het bewijst juist dat de 

Nederlandse kiezer geëmancipeerd is.

Afschudden van de 

ideologische veren

Waar komt die grilligheid dan vandaan? 

Sinds de ontzuiling zijn de Nederlandse 

verkiezingsuitslagen steeds verander-

lijker geworden. Met het wegvallen 

van naast elkaar bestaande levensbe-

schouwelijke structuren in de samen-

leving, verviel ook de standvastigheid 

van de kiezer. Het was niet langer 

vanzelfsprekend om te stemmen op 

de bijbehorende politieke partij van 

een zuil. Deze ontwikkeling ging ge-

paard met de opkomst van de post-

materialistische burger die meer nadruk 

legde op autonomie en zelfontplooiing. 

De onomstotelijkheid van de ver-

zuilde kiezer werd ingeruild voor de 

omzichtigheid van de sceptische kiezer. 

Een andere belangrijke ontwikkeling 

is de ontideologisering van het partij-

stelsel vanaf  de jaren ‘70 waardoor 

politieke partijen meer naar elkaar toe 

zijn gaan bewegen op de links-rechts as. 

‘De ideologische 
veren zijn afge-

schud. Is Wim Kok 
ook weer in zijn sas.’ 
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Hierdoor hebben ze vaak veel over-

eenkomstige standpunten. Kortom: ‘de 

ideologische veren zijn afgeschud’ in 

het politieke krachtenveld. Is oud-pre-

mier Wim Kok ook weer in zijn sas. 

L’embarras du choix

Bovendien wordt de onvoorspelbaar-

heid van de kiezer gefaciliteerd door 

het open karakter van het Nederlandse 

kiesstelsel. Door de lage kiesdrempel kan 

een groot aantal nieuwe partijen deel-

nemen aan de verkiezingen. Dat betekent 

dat we een keuze mogen maken tus-

sen maar liefst 28 partijen, variërend 

van gevestigde partijen als de PvdA, 

het CDA en de VVD tot de new 

kids on the block Artikel 1, Forum 

voor Democratie en GeenPeil. Met 

deze ruime keuze lijkt het dus niet op-

merkelijk dat er sprake is van l’embarras 

du choix onder de Nederlandse kiezers.

Niet de kiezer is gek

Toch klinken er vaak verwijten naar de 

kiezer toe. Maar ‘niet de kiezer is gek’, 

om met de woorden te spreken van 

Tom van der Meer, hoogleraar politico-

logie, die dezelfde uitspraak gebruikte 

voor de titel van zijn nieuwe boek. Het 

fenomeen van zwevende kiezers laat 

juist zien dat de democratie naar be-

horen functioneert. De toenemende 

volatiliteit is zonder meer ook een 

uiting van onvrede over politici. Maar 

dit betekent niet dat kiezers ‘maar wat 

doen’. Integendeel; het bewijst dat 

ze goed nadenken over hun politieke 

keuze. Juist het uitdrukken van deze 

onvrede en het niet zo maar uitbrengen 

van een stem geeft de kern van het 

democratisch bestel weer. De groeiende 

zweverigheid van de kiezers bewijst hun 

emancipatie. Dus nee, de Nederlandse 

kiezers zijn niet de weg kwijt of  wispel-

turig. Ze zijn gewoon kieskeurig. <<<

Sabrina M.J. Gijsen heeft overal 
wel iets over te zeggen: Van 
politiek en cultuur tot informatie 
en privacy. Met haar onderzoe-
kende geest laat ze ‘no stone un-
turned’. Zo ook niet tijdens haar 
werk bij de Provincie Limburg.
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Ja hoor, verkiezingstijd. Objectief  
gezien zijn de belangrijkste politieke 
kwesties al bijna een decennium het-
zelfde; klimaatverandering, econo-
mische ontwikkelingen, en het mi-
gratievraagstuk. Spindoctors zijn 
echter weer naarstig aan de slag ge-
gaan om andere partijen de wind uit 
de zeilen te nemen. Hiervoor lenen 
een aantal onderwerpen zich traditio-
neel goed. De troef  van de komende 
verkiezingen is inmiddels duidelijk: 
de zorg. Meer in het bijzonder de 
afschaffing van het eigen risico en het 
oprichten van een nationaal zorgfonds.

Veel in de zorg gaat mis. Onze staats-
secretaris moet zich bijna wekelijks ver-
antwoorden voor misstanden in zorgin-
stellingen. De werkdruk is te hoog, 
salarissen zijn te laag, er zijn zwarte 
lijsten opgesteld van zorgorganisaties, 
de GGZ is nagenoeg afgebroken, ver-
warde mensen dolen over straat, met 
dementerenden worden plascontracten 
afgesloten, en ga zo maar door.

Als je zorg wilt ontvangen heb je een 
zorgverzekering nodig. Ik weet in mijn 
25-jarig bestaan eigenlijk niet beter dan 
dat we een zorgverzekering hebben. 
Mijn vader vertelde vaak dat het de 
hoogste kostenpost   voor ons gezin was 
(toegegeven, mijn ouders hadden lage 
woonlasten). Veel mensen kunnen het

zich onderhand niet meer veroorloven, 
om maar te zwijgen over het ophoesten 
van het eigen risico. Maar ondanks dat 
ik marktwerking in de zorg normaal 
vind, krijg ik jeuk van woorden als 
‘zorgpakketten’ en ‘zorgondernemers’. 
‘Zorgpakketten’, alsof  zorg iets is dat 
je kunt verpakken. En ‘zorgonder-
nemers’, mensen die hun geld verdie-
nen door het benutten van winstmar-
ges in de zorg en raden van bestuur die 
daar tijdens deftige diners op proosten.

Dit is in mijn boekje een typisch geval-
letje van te ver doorgeschoten kapita-
lisme. Het kapitalisme dat zich sinds 
de val van de Sovjetrepubliek als een 
zaligmakend gezwel door de wereld 
heeft verspreid (vandaar de jeuk). De 
heilige sikkel van het kapitalisme is de 
marktwerking. Deze lijkt door veel li-
berale politici aangedragen te worden 
als oplossing voor alles; zorg, onder-
wijs, cultuur, energie, you name it. Je 
zou bijna denken dat het openbaar be-
stuur overbodig is. Door marktwerking 
wordt zorg vanzelf  goedkoper en beter, 

onderwijs innovatiever en effi-
ciënter, en cultuur weer van het 
publiek. We weten echter allemaal 
dat de praktijk weerbarstiger is. 

Dit is waar het fout gaat: marktwer-
king werkt alleen in een kwantificeer-
baar economisch stelsel. Een kroegbaas 
op het marktplein zorgt dat hij óf  meer 
kwaliteit levert, óf  een lagere prijs heeft 
dan zijn buren.  Alleen dan kan hij over-
leven en winst maken. O nee wacht, 
eigenlijk zijn bijna alle kroegen in bezit 
van een brouwer. De brouwers maken 
gewoon afspraken over de prijs. Daar-
om betaal je dus nergens €1,50 voor een 
pils en gaan de prijzen steeds collectief  
omhoog. Oeps, de vlieger van markt-
werking gaat dus zelfs in ons econo-
mische stelsel niet altijd op. Waarom 
zou je het dan invoeren in stelsels die 
fundamenteel anders zijn, zoals de zorg?

Misschien zouden de heren en dames 
in Den Haag eens moeten stoppen met 
deze gemakkelijke politiek. Onderwijs, 
cultuur, zorg, en klimaatverandering 
raakt mensen niet primair financieel, 
maar in de kern van hun bestaan. Wel-
licht moeten we het mensenwerk weer 
teruggeven aan de mensen en niet 
aan de dure zorgondernemers en hun 
raden van bestuur. Het enige probleem 
is; welke functies moeten al die 
ex-politici dan gaan bekleden? <<<

Doorgeschoten 
kapitalisme in de zorg

Column

Kay Bemelen |  redacteur
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gaat: marktwerking 
werkt alleen in een 
kwantificeerbaar 

economisch stelsel.’
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Doorgeschoten 
kapitalisme in de zorg

Hoe DENK links Nederland 
een spiegel voorhoudt

Bespreking

Ben Van de Wall |  redacteur

Wellicht is het een succesvolle strate-
gie. Door DENK als een onredelijk en 
extreem uiterste neer te zetten, behaalt 
de partij niet voldoende stemmen en 
horen we er ooit niets meer van. Dan 
hoeft links Nederland zich er niet meer 
druk om te maken. Indien DENK 
daarentegen een plek in de Tweede 
Kamer blijft veroveren, zullen de linkse 
partijen niet langer om dit fenomeen 
heen kunnen. Zij moeten dan een wijze 
vinden waarop ze zich tot deze nieuwe 
partij verhouden. De kans is groot dat 
ook dan de inmiddels gemeengoed 
geworden verkettering doorzet. Maar 
door de partij weg te zetten als pola-
riserend of  extreem, ontwijken linkse 
politici (en opiniemakers) een heel be-
langrijke, maar gezien de opmars van 
rechts in de peilingen oncomforta-
bele, waarheid: de uitgangspunten van 
DENK zijn namelijk dezelfde als die 
van de gevestigde linkse partijen. De 
partij van Kuzu en Özturk zet sim-
pelweg voort wat links is begonnen.
 
Coentunnel
Het is makkelijk om lacherig te

doen over het voorstel van DENK om 

de naam van de Coentunnel in Amster-

dam te wijzigen. Toen Farid Azarkan 

het plan om een groot deel van de 

Nederlandse infrastructuur te ontdoen 

van dit soort historische verwijzingen 

voor het eerst uitvoerig besprak aan de 

tafel bij Jeroen Pauw, werd het nauwe-

lijks serieus genomen. Toch wordt er 

met regelmaat in discussieprogramma’s 

gesproken over de noodzaak Zwarte 

Piet te veranderen. Het voorstel van 

DENK berust op precies hetzelfde fun-

dament: het aanpassen van historisch 

en cultureel erfgoed in het publieke 

domein omwille van de negatieve 

associaties die het op kan roepen bij 

in Nederland woonachtige minder-

heden. In een politiek-intellectueel kli-

maat waarin het vanzelfsprekend wordt 

gevonden om Zwarte Piet zijn kleur te 

ontnemen (weliswaar met nauwelijks 

draagkracht onder de bevolking), is het 

afschaffen van namen die herinneren 

aan koloniale vormen van onderdruk-

king simpelweg de logische volgende zet.

De nieuwe partij DENK van ex-PvdA Kamerleden Tunahan 
Kuzu en Selçuk Özturk heeft zich ontpopt tot een partij die 
niet alleen op wijdverbreide afkeur door rechtse, maar ook 
door de gevestigde linkse partijen kan rekenen. Voor links 
fungeert de partij namelijk als een afbakening die helpt 
de eigen positie als ‘redelijk’ te definiëren. Niet voor niets 
wordt de positie van de partij steeds vaker met die van de 
PVV op rechts vergeleken. Voor linkse politici is deze beeld-
vorming misschien een electoraal gunstige tactiek. Maar 
ze negeren daarmee dat DENK, als enfant terrible van 
links, niet veel meer doet dan hen een spiegel voorhouden. 
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Erdogan

Een ander standpunt – of  eerder het 

ontbreken daarvan – waar DENK in 

de Kamer, maar ook door journalis-

ten voortdurend op wordt aangevallen, 

is net zozeer een erfenis van links: de 

weigering om de Turkse president Er-

dogan te veroordelen. De politici van 

DENK verwoorden hun positie ten 

opzichte van de recente ontwikkelin-

gen in Turkije niet zozeer als een juri-

disch standpunt, maar als een kwestie 

van identiteit. Het is altijd een links 

kernprincipe geweest immigranten te 

integreren met behoud van identiteit. 

DENK trekt die lijn simpelweg door 

en laat zien dat zelfs de opmars van een 

islamistische autocraat in het moeder-

land deel kan uitmaken van de te behou-

den Turkse identiteit. Links Nederland 

heeft altijd verzuimd te tonen hoe het 

behoud van eigen identiteit er nu con-

creet uitziet. Gezien de complexiteit 

van een begrip als identiteit is dat 

ook weinig verrassend. DENK han-

teert simpelweg de middelen die de 

linkse traditie hen heeft aangeboden 

en toont zich daarmee als een conse-

quent linkse partij die nu echter niet 

over, maar in naam van de te eman-

ciperen bevolkingsgroepen spreekt.

Nieuw links activisme

De omgang met DENK herinnert aan 

de ophef  over Zomergasten vorig jaar 

toen de programmamakers de auteur 

en politiek activist Abou Jahjah had-

den uitgenodigd. De beslissing leidde 

tot veel kritiek op het programma. 

Eenmaal in de uitzending profileerde 

hij zich echter als een consequent 

linkse intellectueel. Wat Jahjah onder-

scheidt van andere linkse denkers, zijn 

niet zijn idealen, maar zijn activisme. 

Zijn linkse gedachtegoed wordt con-

creet in een belangenpolitiek die is af-

gestemd op de huidige subjecten van 

het linkse emancipatie-ideaal: etnische 

en religieuze minderheden. Zijn deni-

grerende houding ten opzichte van 

de Vlaamse Brusselaar die niet kan 

accepteren dat hij niet meer tot de 

meerderheid behoort – ‘nare mensen, 

de racisten’ – is niets anders dan het 

effect van een consequent doorge-

voerd kosmopolitisch ideaal. Links 

heeft er in het huidige politieke klimaat 

veel moeite mee om hier eerlijk over uit 

te komen. Het zou namelijk het begrip 

dat ze menen te tonen voor de zorgen 

van de boze blanke burger nogal onge-

loofwaardig maken. Jahjah was eerlijk. 

Consequent verdedigde hij de stelling 

dat het linkse emancipatie-ideaal, ver-

taald naar de huidige context, in dienst 

van nieuwe belangen is komen te staan. 

De feminist van de jaren zeventig 

heeft plaatsgemaakt voor de Palestina-

supporter van nu. Met DENK heeft dit 

nieuwe,  linkse activisme ook in de Neder-

landse politiek een platform gekregen.

De lange arm van Ankara

Met een oprukkend stemlegioen aan de 

rechterzijde op het oog, is het ongemak-

kelijk voor links om toe te geven dat de 

standpunten van DENK logisch voort-

vloeien uit de politieke idealen die ze al 

jaren verkondigen. Door dit te negeren 

schuiven ze niet alleen de problematiek 

voor zich uit, tot na de verkiezingen; 

het is inhoudelijk ook volstrekt oneer-

lijk. Het zou juister zijn wanneer linkse 

politici en opiniemakers DENK serieus 

nemen en als consistent linkse partij 

omarmen. Wanneer dan uiteindelijk 

blijkt dat de partij toch fungeert als de 

lange arm van Ankara, spoort dit hen 

hopelijk ertoe aan zich eens goed achter 

de oren te krabben en serieus werk te 

maken van een beetje zelfreflectie. <<<

‘Door de partij weg te zetten als 
polariserend of  extreem, ontwijken linkse 

politici (en opiniemakers) een heel 
belangrijke waarheid: de uitgangs-

punten van DENK zijn namelijk dezelfde 
als die van de gevestigde linkse partijen.’

‘Met DENK heeft 
het nieuwe, linkse 

activisme ook in de 
Nederlandse poli-
tiek een platform 

gekregen.’
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De democratie in 
zwaar weer

De democratie zoals we die kennen is in 

zwaar weer beland. In verkiezingstijden 

proberen partijen wanhopig de interesse 

en betrokkenheid van de burger te 

winnen. Een opvallend aantal partijen 

heeft de ‘het moet anders’-slogan weer 

van stal gehaald. Dit om de burger bij 

wie de koelkast vol is, de TV aanstaat 

en een mooie vakantie naar een zon-

niger oord in het verschiet ligt naar de 

stembus te lokken. Maar de democratie 

is een schip in nood. Er is een gat gesla-

gen in haar boeg en er woedt brand in 

de kombuis. Er wordt flink gehoosd, 

maar dat water gaat over de rand en niet 

op het vuur. Dat vuur is best behaaglijk, 

koud zullen de kapiteins en stuurman-

nen het aan boord niet hebben. Maar 

wacht niet langer, we zinken gestaag. 

Onze samenleving verandert in een 

moordend tempo en de democratie kan 

niet volgen. Het roer moet om. Dit zal 

zeker pijn doen in de politiek, maar is er 

een andere optie? Het scenario zonder 

verandering is een stilte voor de storm. 

Waar democratie faalt, kiezen burgers 

de sterke eenling. Daar is het schip 

reeds vergaan. Kan ze in Nederland 

nog van de ondergang gered worden?

Politieke partijen gaan op dit thema 

met een gestrekt been de verkiezin-

gen in. Eén van de nieuwe partijen 

in de lange rij ‘maar wij gaan het an-

ders doen’ is GeenPeil. ‘Word lid en 

stem mee!’, luidt de leus. Hoe mooi 

dat ook klinkt, de politiek is vaak on-

derhevig aan muiterij. Die muiterij is 

eerder een gevolg dan een oorzaak 

van de falende democratie. Daarin is 

eindeloze vrijblijvendheid en een be-

perkte betrokkenheid van de stemmer 

een groot probleem. Je kiest uit ran-

cune een andere partij waarvan het ver-

kiezingsprogramma ongrondwettelijke 

voorstellen bevat, gewoon omdat het 

kan. Liefst zou ik zien dat de gevolgen 

van dergelijk stemgedrag direct terug-

gelegd worden bij die kiezers, maar dat 

standpunt is echter niet in lijn met mijn 

beeld voor een toekomstbestendige 

democratie. Hoe vergroten we de be-

trokkenheid van de burgers dan wel? 

De oplossing is wellicht dichterbij dan 
gedacht. De groep Code Oranje bestaat 
uit betrokken bestuurders, burgers 
en wetenschappers die werken aan 
vernieuwing van de democratie. Zij 
gebruiken hiervoor het online platform 
civocracy, en verwijzen met hun naam 
Code Oranje naar de gelijknamige weers-
waarschuwing. Op een innovatieve 
wijze worden initiatieven gedeeld om 
een co-democratie te ontwikkelen. 
Hier gaan de discussies over de inhoud. 
Nieuwe mogelijkheden worden uitge-
probeerd en ideeën van burgers krij-
gen een kans. Zo komt er geen coali-
tieakkoord, maar een burgerakkoord. 
Ik juich dit toe. Weg met de polarisatie, 
de onrealistische verkiezingsprogram-
ma’s en de oppervlakkige discussies 
over politiek. Burgerparticipatie moet 
mainstream worden. Burgers die mee 
gaan praten zullen meer verantwoorde-
lijkheid ervaren voor het eigen stemge-
drag. Echt bottom-up. Geef  verantwoor-
delijkheid aan de burger die dat wil.  
Met Code Oranje kunnen politici en 
burgers samen die vernieuwing op-
pakken. Orange is the new democracy. 
Als hier geen ruimte voor gegeven 
wordt, is het weer de zoveelste schip-
breuk die geleden zal worden.  <<<

Column
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Zalig zijn de onwetenden? Nee. Philip van Susante zal 
onderzoekend te werk gaan om onwetendheid over de maatschap-
pij uit de weg te ruimen (maar met behoud van ieders zaligheid).
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