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Waterlandstichting

Wilders en de G-spot van de samenleving

Frank van Vree

Een paar weken geleden, in de Albert Heijn, wist ik het ineens: de smurfen! Het 
overweldigend succes, dat kón geen toeval zijn. Daarbij schoot mij een passage te b
innen uit de bijna absurdistische, Louis Paul Boon-achtige roman van de Vlaamse 
schrijver Dimitri Verhulst, De helaasheid der dingen. De hoofdpersoon, 
rondstruinend op een rommelmarkt, ziet een bak met smurfen staan: vrij citerend

‘kleine plastic smurfen uit de jaren zeventig. Smurfen als advocaat, smurfen als v
erpleegster? smurfen op een smurfplank ? voor ieder mens een smurf, moet men in de j
aren zeventig gedacht hebben’

Hij koopt er zelfs een: ‘een vrolijke smurf met een rode neus en een grote Duitse b
ierkroes in zijn hand’. 
Even later, in gesprek met een vriend die hij jaren niet heeft gezien, verzint hij het 
verhaal dat hij thuis een hele verzameling blauwe figuurtjes heeft en zelfs een 
wetenschappelijke verhandeling over het verschijnsel voorbereidt, met als centrale 
stelling: ‘de smurf is de beste reflectie op de jaren zeventig’.

Verhulst had niet kunnen voorspellen dat ze zo snel na het verschijnen van zijn 
boek zouden terugkeren. Dat kan inderdaad geen toeval zijn. Terugkeer betekent 
evenwel geen herhaling. De geschiedenis herhaalt zich nooit op dezelfde wijze ? en da
t is precies wat mij op dat moment in de Albert Heijn als een flits te binnen schoot: 
als de smurf ‘de beste reflectie op de jaren zeventig’ is, dan moet de terugkeer van da
t blauwe wezen worden opgevat als de reflectie van het spiegelbeeld van de jaren 
zeventig. Wat zich de laatste tijd voltrekt, is een tegengestelde beweging ten 
opzichte van de culturele revolutie van de jaren zestig. Klonk toen vooral de stem 
van progressief Nederland, nu geeft rechts de toon aan. Meenden de 
welopgevoede en beschaafde burgers van het land toentertijd dat alles waarvoor zij 
stonden te grabbel werd gegooid, nu worden de idealen van de jaren zestig en 
zeventig belachelijk gemaakt en ogenschijnlijk afgebroken - op uiteenlopende 
gebieden, van justitie tot onderwijs en van jeugdzorg tot sociale zaken. 
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Zelfs het stellen van zware sancties op majesteitsschennis is weer mogelijk: vier 
maanden gevangenisstraf kreeg 25 maart j.l. de man die in een dronken bui de 
koningin voor ‘kankerhoer’ had uitgemaakt ? een buitensporige straf, in een land dat een 
mogelijke golf van terrorisme trotseert ter verdediging van de vrijheid om te 
kwetsen. Dit is wat ik een gotspe zou willen noemen, want de uitroep van de 
dronken man zal echt niet gericht zijn geweest tegen hare majesteit persoonlijk, 
maar tegen de koningin als symbool. 

De jaren zestig en zeventig en de laatste zeven jaar: twee tijdperken waarvan de 
heersende geest tegengesteld aan elkaar lijkt te zijn. Lijkt ? zeg ik, want als we iets be
ter kijken, dan blijken de verhoudingen heel wat genuanceerder te liggen. Laten we 
ons niet te veel leiden door al te gekleurde voorstellingen die als stempels op een 
samenleving worden gedrukt?

In de streek waarin ik ben opgegroeid, in het Westland, het tuinbouwgebied tussen 
Rotterdam en Den Haag, hoorde ik aan het einde van die vrije & vrolijke jaren 
zestig voortduring heel andere geluiden om mij heen. Daar repte men van langharig 
tuig, dat in werkkampen opgesloten moest worden, net als kunstenaars overigens. 
Daar hoorde ik dat vakbonden verboden zouden moeten worden en dat het goed 
zou zijn wanneer er eens flink zou worden ingeslagen op Damslapers, studenten en 
andere demonstranten. Bij een politieke voorlichtingsavond, midden jaren zeventig, 
werd een spreker van D’66 de mond gesnoerd omdat het ‘een vuile communist’ zou zij
n. En laten we nog eens teruggaan naar het midden van de jaren zeventig, in de 
dagen van het meest linkse kabinet van na de oorlog, en luisteren naar de reacties 
op de immigratiegolf van Surinamers rond de onafhankelijkheid in 1975. ‘Ik heb niks t
egen negers, maar d’r motten d’r niet te veel kommen’ ? was nog een van de aardige varia
nten van het geluid dat alom werd gehoord en tot in de media doorklonk. 

Ruwheid en agressie
Laten we ons niet vergissen. Ruwheid en agressie in de politiek of in publieke 
discussies zijn geen fenomenen van vandaag. De geschiedenis staat er bol van. De 
termen waarin politieke partijen elkaar vanaf de opkomst van de massademocratie 
bestreden, logen er niet om, en dat is ook terug te vinden in de kranten van die tijd. 
Zo gebruikte men in de jaren dertig in deftige commentaren permanent woorden als 
‘duivels’, ‘dictatoriaal’, ‘leugenachtig’, ‘revolutionair’, ‘krankzinnig’, ‘heidens’, ‘dwaas’ ? het hele arsenaal aa
n adjectieven die tegenwoordig worden betiteld als ‘demoniserend’. Daarbij moeten we
bedenken dat dit soort termen niet alleen werd gebruikt voor radicale partijen, maar 
ook en vooral jegens groeperingen die ideologisch tamelijk dichtbij stonden 
(antirevolutionairen en SGP-ers, sociaal-democraten en communisten). 
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En ruwheid was er ook in de jaren zestig en zeventig ? niet alleen verbaal in het We
stland, maar ook op straat en in de politiek zelf. Het zijn de jaren van ontelbare 
relletjes, bezettingen, opstootjes en demonstraties, niet alleen in Amsterdam, ook in 
andere plaatsen. Vaak waren deze ? soms zeer - gewelddadige acties min of meer po
litiek geïnspireerd ? in het geval van provo’s, boeren, studenten, mariniers die de Dam 
‘schoonveegden’, Rode Jeugd, Molukkers, krakers ? maar dikwijls ook niet. Sla de kran
ten uit de jaren zestig bijvoorbeeld maar eens na op ‘nieuwjaarsrellen’ en je moet co
ncluderen dat recente klachten over toenemende agressie met de jaarwisseling 
historisch gezien onzinnig zijn. Bij wijze van voorbeeld een fragment uit een 
willekeurig krantenbericht van 2 januari 1960: 

‘Dertien auto’s van de politie zijn ten gevolge van het stenenwerpen min of meer er
nstig beschadigd. Het ging zelfs zo ver dat de vechtersbazen die door het 
waterkanon van de straat waren gejaagd vanuit de dakgoot met stenen naar politie 
en de politieauto’s wierpen. Hier en daar had men - overigens zwakke - barrikades o
p straat opgeworpen. Verkeersborden waren omgebogen zodat ze dwars over 
straat staken. Een politieauto van de verkeersongevallendienst die op weg naar een 
ongeluk moest het ook ontgelden. Alle ruiten van de auto werden stuk gegooid.’

Jaar op jaar vielen er gewonden en zelfs doden. Nederland was, kortom, toch echt 
minder rustig en vreedzaam dan wel wordt aangenomen.

Terug naar de politiek. Wanneer er nu wordt gesproken over ‘verwildering’ van de sa
menleving, dan zouden we kunnen riposteren: ja, dat klopt, maar dan alleen 
wanneer we jaren de tachtig en negentig als maatstaf nemen, want dat waren jaren 
waarin de politieke cultuur beschaafder was dan ooit te voren ? althans: aan de bu
itenkant, als we kijken naar de uiterst rustige politieke campagnes en de vele 
overwegend vreedzame demonstraties. 

Maar als we nu toch aan debunken zijn dan moeten we vast stellen dat er zelfs op 
het beeld van de rustige en harmonieuze jaren tachtig en negentig nog heel wat af 
te dingen valt. Zo goed als er in de jaren zestig en zeventig grote groepen zijn 
geweest die niets moesten hebben van wat zij zagen als de opstand der horden, zo 
manifesteerden zich aan het einde van de jaren tachtig de eerste tekenen van een 
diepgewortelde onvrede, met name in de grote steden. Laten we het niet vergeten: 
in de jaren 1989-1994 behaalden de Centrum Partij en haar opvolger de Centrum 
Democraten grote verkiezingsoverwinningen, tot wel 25% van de stemmen in oude 
en minder oude wijken in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 
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Anders gezegd: is er nu werkelijk iets nieuws onder de zon, waar maken we ons 
eigenlijk druk om, wat blijft er over van de fenomenen Wilders of Verdonk wanneer 
we ze in een historisch perspectief plaatsen? Is het werkelijk mogelijk de onrust en 
de opwinding die de ‘verwildering’ sinds de politieke crisis van 2001/2002 oproept, we
g te redeneren door de mythische voorstelling van Nederland in vroegere decennia 
onderuit te halen? Ik geloof het niet ? en dat was ook niet zozeer de bedoeling van de
ze oefening. Het plaatsen van de huidige ontwikkelingen in historisch perspectief 
kan helpen duidelijk te maken wat nieuw is aan fenomenen als Wilders en Verdonk 
en waarom nieuw-rechts telkens weer een gevoelige spot weten te raken. 

Permanent besef van crisis
Er zijn, denk ik, meerdere factoren die aan de permanente opwinding bijdragen. 
Twee daarvan wil ik er in deze korte voordracht uitlichten: (1) de opkomst van 
nieuw-rechts betekent een onttakeling van het hiervoor geschetste mythische 
zelfbeeld van Nederland (2) nieuw-rechts weet door te dringen tot in de uithoeken 
van het maatschappelijk leven.

Het eerste punt - de onttakeling van een mythisch beeld - is hiervoor al aangestipt. 
Nederland heeft moeite te erkennen dat ook hier, net als in vrijwel alle andere ‘oude’ EU
-landen, 20 tot 25% van de kiezers, afkomstig uit zeer verschillende 
maatschappelijke lagen, zich aangetrokken voelt tot partijen en bewegingen met 
een onmiskenbaar autoritair, min of meer xenofoob en in veel gevallen 
uitgesproken rancuneus en anti-étatistisch en/of antipolitiek karakter. Dit gegeven i
s lang verborgen ? of moeten we zeggen: verbloemd ? gebleven; het ging schuil acht
er het eerder geschetste idyllische beeld van Nederland als tolerant polderland, 
zonder politiek geweld, harmonieus en redelijk eensgezind. Vanaf het moment, in 
2001, dat deze maatschappelijke groepen zich deden gelden als belangrijke 
politieke factor, is er sprake van een permanent besef van crisis.

Dat brengt mij op de tweede factor, die nauw samenhangt met de voorgaande: de 
invloed van deze nieuwe bewegingen doet zich ? anders dan vroegere gr
oeperingen, zoals de Boerenpartij of de Centrum Democraten ? voelen tot in de ui
thoeken van het maatschappelijk leven, de politiek en de media. Dat is niet per se 
een verdienste van deze bewegingen of hun leiders zelf: cruciaal in deze 
ontwikkeling zijn uiteraard de terroristische aanslagen in New York, Madrid en 
Londen, en de moorden op Fortuyn en Van Gogh ? gebeurtenissen die de nieuw-re
chtse beweging hebben aangedreven als een storm een zeilboot doet voortjagen.

De nieuw-rechtse bewegingen doen zich voelen tot in de uithoeken van het 
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maatschappelijk leven. Ze zijn er niet alleen in geslaagd hun stempel te drukken op 
het politiek debat (waar zij de regels lijken te bepalen), maar ook op het verkeer 
tussen burgers onderling en ? vooral - op hun perceptie, niet alleen van de ander, ma
ar ook van zichzelf. Dat heeft geleid tot een opgedrongen etikettering en een 
tamelijk acuut gevoel van verwijdering tussen bevolkingsgroepen. Dat is uiteraard 
waar Harry de Winter met zijn hartekreet op doelde: natuurlijk wilde hij Wilders 
onverzoenlijke anti-islamisme niet gelijkstellen met de nazistische uitbroeiingpolitiek 
? zoals sommigen hem in een primitieve reflex verweten. 

Het gevoel van verwijdering, van onherstelbare kwetsuren, heeft geleid tot 
verontrusting. Ook in kringen die op zichzelf weinig ophebben met de erfenis van de 
libertaire jaren zestig en zeventig: binnen de kerken bijvoorbeeld, maar ook in het 
onderwijs en de zorg, waar men dagelijks waarneemt en ervaart wat de gevolgen 
zijn van de enorme spanningen die de internationale ontwikkelingen en de opkomst 
van nieuw-rechts hebben opgeroepen. En dat is ook het punt waarop met name het 
optreden van Wilders sterke reacties oproept: zijn beweging manifesteert een 
resolute onwil om samen te leven, zij wil de spanningen liever vergroten dan 
verkleinen. 

Tot slot: deze beschouwing begon met de smurfen. Laten we er ook mee eindigen 
? al was het maar, omdat humor misschien wel het meest geëigende middel is om dit
soort spanningen te doorbreken en de pijn te verzachten. Juist op dat punt heeft 
Albert Heijn in het kader van ‘verantwoord ondernemerschap’ een kans laten liggen, do
or een paar eigentijdse smurfen in haar assortiment op te nemen: een recht-door-
zee smurf, een imamsmurf, een peroxidesmurf ? nieuwe smurfen als reflectie op de ja
ren aan het begin van deze eeuw.

Frank van Vree is hoogleraar Journalistiek en Cultuur aan de Universiteit van 
Amsterdam. Deze tekst werd uitgesproken als korte voordracht op een avond 
over De Verwildering van Nederland, in Spui 25, op 27 maart 2008.
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