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IntervIew

‘H
et probleem is niet 
dat we het niet 
goed hebben, maar 
dat we niet weten  
hoe het beter moet. 
de utopie is op 

sterven na dood. Veel mensen hebben 
geen grote idealen, ideeën of verhalen 
over waar we naar toe moeten’, vertelt 
rutger bregman in een verder leeg café 
in het centrum van utrecht. Zoals het 
café later die dag meer bezoekers mag 
verwelkomen, zo kunnen ook de idealen 
gereanimeerd worden. bregman maakt 
onderscheid tussen twee verschillende 
soorten utopieën. ‘die lui die de aanslag 
in Parijs pleegden en er nu achter komen 
dat die 72 maagden niet bestaan wilden 
ook een utopie verwezenlijken. Zulke 
utopieën noem ik blauwdrukutopieën. 
dan heb je een strak beeld van hoe je uto-
pie eruit moet zien en die wil je dan met 
geweld doorduwen. de hele twintigste 
eeuw zat tjokvol met dat soort utopieën: 
fascisme, communisme, enzovoorts’, stelt 
bregman, ‘Vanuit de angst voor dit soort 
utopieën hebben we het kind met het 
badwater weggegooid. alles wat verder 
gaat dan de dagelijkse koopkrachtont-
wikkeling vinden we nu gevaarlijk en 
moet de prullenbak in. ik probeer men-
sen eraan te herinneren dat er ook een 
heel andere utopische traditie is. Het gaat 
daarbij niet om blauwdrukken, maar om 
abstracte vergezichten: een stip aan de 
horizon waar je stap voor stap naar toe 
kunt modderen’. 

Politici wordt verweten dat zij zelden 
naar die stip aan de horizon wijzen. 
Deelt u deze visie?
‘Het probleem met ons partijlandschap is 
niet dat er teveel, maar dat er te weinig 
verschil is. daarom zweven kiezers ook. 
je stemt Pvda en een paar weken later 

zitten ze met de VVd in het kabinet. on-
dertussen is er een oppositie met Cda en 
d66 die vervolgens op vrijwel alle grote 
punten zegt dat het wel goed zit met wat 
dit kabinet doet. in een democratie moe-
ten er juist wezenlijke alternatieven zijn 
waaruit mensen kunnen kiezen. de vraag 
is of we die alternatieven nu hebben. ik 
wil overigens niet teveel met een vinger 
naar partijen, politici of den Haag wijzen, 
omdat ik ervan ben overtuigd dat elk land 
de politiek krijgt die het verdient - en  
iedereen heeft iets politieks in zichzelf. 
als je constateert dat we een visieloos 
den Haag hebben, dan ligt dat misschien 
ook wel aan jezelf, als leraar maatschap-
pijleer, wetenschapper of journalist. ik 
ben ervan overtuigd dat de tijdgeest niet 
alleen in den Haag wordt geschapen. 
Politici surfen vooral op de tijdgeest. de 
tijdgeest wordt vaak door anderen ver-
anderd, bijvoorbeeld door de media, we-
tenschap en betrokken burgers. Met dit 
gesprek bedrijven we ook politiek.’

Burgers zetten zich juist af van de po-
litiek.
‘dat is heel typerend voor nederland. 
“Met mij gaat het goed, met ons gaat 
het slecht”, is het dominante sentiment 
in nederland. Met ons eigen individuele 
leven, onze eigen portemonnee en ons 
eigen huisje zijn we vaak wel tevreden. 
als het echter om het collectief gaat, 
om de toestand en de toekomst van 
ons land, dan zijn we heel ontevreden. 
Mensen zouden individueel wat min-
der optimistisch moeten zijn en meer 
ruimte moeten geven voor het besef 
van tragedie en de notie dat niet alle 
ambities te verwezenlijken zijn. Col-
lectief mogen we daarentegen juist 
een stuk optimistischer worden en het 
idee krijgen dat we als samenleving 
heel wat voor elkaar kunnen boksen.’  

Heeft u een verklaring voor deze houding?
‘dat is een fascinerende vraag. Het so-
ciaal en Cultureel Planbureau (sCP) be-
richtte eind jaren negentig nog dat ne-
derlanders eigenlijk heel tevreden met 
hun land zijn. de onderzoekers conclu-
deerden dat er niets aan de hand was. 
nederlanders waren optimistisch en re-
latief tevreden over Paars ii. er waren 
wel wat klachten over wachtlijsten in 
de zorg en over criminaliteit, maar inte-
gratie was nog geen groot thema. toen 
kwam Pim Fortuyn op. dat was na de 
val van de twin towers - een gebeur-
tenis die absoluut cruciaal is geweest - 
gevolgd door de moord op Fortuyn. dit 
waren allemaal schokken. Het is het in-
teressantst om in te zoomen op de figuur 
van Fortuyn. Hij bedreef een vorm van 
politiek waarvan we bijna zijn vergeten 
dat het kan. We denken vaak dat politiek 
een kwestie is van kiezers hun eigen me-
ning laten consumeren. je belt Maurice 
de Hond en vraagt wat kiezers vinden en 
vervolgens lever je dat product. dat is 
een heel bedrijfsmatige aanpak en ook 
precies de reden waarom er nu zo wei-
nig verschillen tussen de partijen zijn. 
Ze leveren immers voortdurende de-
zelfde meningen. Fortuyn deed iets heel 
anders. Hij riep al jaren dingen die niet 
zo heel veel weerklank vonden. Fortuyn 
volgde de publieke opinie dan ook niet, 
maar vormde die. de socioloog Willem 
schinkel zei het eens mooi: “je moet 
niet zeggen wat mensen denken, maar je 
moet ze iets te denken geven”. Het besef 
dat politiek niet alleen het representeren 
van meningen is, maar ook het vormen, 
scheppen en creëren, dat besef is mo-
menteel niet zo heel sterk. geen misver-
stand: de utopie van Pim Fortuyn was 
in veel opzichten niet de mijne, maar ik 
herken mij wel sterk in zijn methode en 
zijn geloof in de kracht van ideeën.’

Historicus rutger bregman is schrijver en werkt als journalist voor De Correspondent. Met zijn boek  

Gratis geld voor iedereen (de Correspondent, 2014) leidde hij een debat over utopieën en politieke idealen in.  

bregman: ‘in de toekomst verwonderen historici zich over dat chagrijnige volkje dat in luilekkerland leefde.’ 

Ivo PertIjs 
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Zowel journalisten als docenten maat-
schappijleer prediken vaak neutraliteit 
en objectiviteit. 
‘dat is de ziekte van de moderne tijd. ik 
zie dat ook sterk terug in de journalis-
tiek. neem iemand als jeroen Pauw. al-
leen al door zijn gastenkeuze, de vragen 
die hij stelt en de onderwerpen die hij 
agendeert oefent hij macht uit. natuur-
lijk bedrijft hij gewoon politiek, en daar 
is op zich ook niets mis mee, maar als 
hij daarop wordt aangesproken, dan zegt 
hij dat hij een objectieve journalist is en 
slechts verslag doet. in werkelijkheid be-
horen mensen als jeroen Pauw, Humber-
to tan en Matthijs van nieuwkerk juist 
tot de machtigste politici van ons land. 
Ze oefenen dan wel geen directe macht 
uit in het parlement, maar ze agenderen, 
veranderen en creëren de publieke opinie 
wel. dat geldt op kleinere, maar duurza-
mere schaal trouwens ook voor docenten 
maatschappijleer. staatssecretaris sander 
dekker zei laatst nog dat onderwijzers 
hun leerlingen op het jaar 2032 moeten 
voorbereiden, met als belangrijkste vraag: 
hoe moeten we ons geld straks verdie-
nen? dat is onzin. de vraag is: hoe willen 
we ons geld straks verdienen? Wat voor 
wereld willen we hebben? Het onderwijs 
speelt niet alleen een voorbereidende rol, 
maar ook een scheppende. ik wil af van 
het idee dat de markt dicteert wat we 
in 2032 moeten gaan doen. een docent 
zou zich moeten beseffen dat hij in de 

loop van zijn carrière een fikse invloed 
op honderden, misschien wel duizenden 
jongeren uitoefent. er zijn niet veel be-
roepen die dat kunnen beweren. als on-
derwijzer oefen je op de lange termijn 
dus veel macht uit. te veel mensen zien 
zichzelf nu als een uitvoeringsorganisa-
tie: ik doe gewoon wat den Haag mij op-
draagt, maar zo werkt het niet. den Haag 
is onze uitvoeringsorganisatie. in je werk 
kun je je idealen naar voren laten komen. 
daarmee bedoel ik niet dat je als docent 
je werk moet gebruiken als platform om 
je idealen aan leerlingen op te dringen. 
ik geloof echter ook niet dat je neutraal 
kunt zijn. dat moet je ook niet willen. 
Het is goed om expliciet te zijn over waar 
je voor staat, in plaats van je achter de 
schijn van objectiviteit te verbergen.’ 

Hoe spelen jullie hier bij De Correspon-
dent op in?
‘Wij hebben het nooit over het nieuws, 
maar over een nieuws. Wat hebben we 
deze week bijvoorbeeld gezien? een aan-
slag in Parijs, maar ook een slachting in 
nigeria. Pas geleden was er nog een ne-
derlandse syriëstrijder die zich in bagdad 
opblies. dat kreeg nauwelijks aandacht. 
er worden, kortom, voortdurend keuzen 
door de media gemaakt en dat is prima, 
alleen maak ze dan wel expliciet. in de 
praktijk wordt er vooral veel van elkaar 
gekopieerd. Het nieuws heeft een sterke 
focus op wat er slecht gaat, terwijl we 

in feite in tijden van ongekende voort-
uitgang leven. als historici op onze tijd 
terugblikken, dan zullen ze zich verwon-
deren over dat rare, chagrijnige volkje dat 
leefde in luilekkerland, dat paradijs aan 
de noordzee, waarin we het beter had-
den dan ooit. We leven in een wereld die 
veel en veel rijker, veiliger en gezonder 
is dan voorheen, maar we leven ook in 
een tijd waarin je - als je het nieuws erop 
naslaat - het beeld krijgt dat alles juist 
naar de tering gaat. dat is het probleem 
met onze nieuwsvoorziening. als je meer 
van de wereld wilt begrijpen, dan kun je 
maar beter zo min mogelijk nieuws con-
sumeren. je wordt er dommer, dommer 
en dommer van, omdat je voortdurend 
het idee krijgt dat de uitzonderingen de 
regel zijn. terrorisme is daar overigens 
ook een goed voorbeeld van. ik wil men-
sen geen optimisme opdringen, maar het 
is wel belangrijk om onszelf geen angst 
aan te praten. Het is misschien een beetje 
een cliché, maar angst is nooit een goede 
raadgever.’ 

Leerlingen groeien in de wereld van 
vandaag op. Hoe zou u ze naar de toe-
komst laten kijken? 
‘op de lange termijn gaat politiek over 
het betwijfelen van hetgeen we vanzelf-
sprekend vinden. Vraag leerlingen eens 
om uit te zoomen en kijk ook eens drie 
eeuwen terug. er waren toen zoveel din-
gen die we nu barbaars vinden. We heb-

 
Internat ionale j ihadis ten ( ‘ blauwdrukutopis ten’)  bereiden z ich voor op de s tr i jd in Mal i 
( foto: Magharebia)



 

7

maart 2015

ben nu zoveel dromen gerealiseerd die 
toen absurd leken. Vooruitgang begint 
altijd bij de gekkies. die 15- en 16-jari-
gen van nu gaan het einde van de een-
entwintigste eeuw meemaken. Zij maken 
straks een wereld mee die er niet alleen 
in technologisch opzicht totaal anders 
uitziet, maar ook in sociaal en moreel 
opzicht onherkenbaar is veranderd. Mis-
schien is vlees eten straks wel verboden, 
is de werkweek zwaar ingekort of zijn 
de grenzen verdwenen. Zulke verande-
ringen komen niet uit den Haag en kun 
je ook niet voorspellen op basis van een 
peiling van Maurice de Hond. dat is voor 
mij een van de grote lessen van de ge-
schiedenis. de wereld die we nu hebben 
is niet vanzelfsprekend. Het kan anders 
- en dat gaat stapje voor stapje. Het is 
vaak niet eens een kwestie van grote 
leiders of grote intellectuelen. je hoeft 
geen groot denker te zijn om een groot 
idee te hebben. iedereen speelt zijn ei-
gen kleine rol. als je dat besef bij leerlin-
gen kunt aanwakkeren, dan gaan ze ook 
anders naar hun eigen leven kijken.’ u

BRaM van OJIk (GROEnLInks)

MOtIE

vRIJhEId BEschERM JE nIEt  
dOOR vRIJhEId In tE pERkEn

Het nieuwe jaar was nog geen week oud toen europa werd op- 
geschrikt door de barbaarse aanslagen op cartoonisten, jour-
nalisten, agenten en mensen van joodse afkomst in Parijs. een 
aanslag op onze vrijheid. die aanslag is gelukkig mislukt. Wij zijn 
juist meer vastberaden geworden om onze waarden te verdedigen: 
dat je vrij bent om te zijn wie je wilt, te geloven wat je wilt en te 
zeggen wat je wilt.
 
de nasleep van deze afschuwelijke gebeurtenis heeft echter ook 
laten zien dat er verschillend wordt gedacht over hoe we onze 
vrijheid moeten beschermen. We zijn nu ‘in oorlog’, wordt er 
gezegd. er wordt geopperd onze vrijheden te beschermen door 
nationaliteiten af te nemen, passagiersgegevens uit te wisselen, 
grenscontroles te verscherpen, demonstratievrijheid in te perken 
en ‘oorlogsrecht’ toe te passen.
 
dat lijkt mij niet de goede reactie. We moeten niet aan alle, 
onschuldige, burgers vragen om een deel van hun privacy 
en vrijheid op te geven in de hoop daardoor geradicaliseerde 
individuen op te sporen. dat is ongericht en weinig effectief. 
Vrijheid bescherm je niet door vrijheid in te perken.
 
in plaats van vrijheden op te geven, zouden we veel meer de 
maatschappij moeten mobiliseren. We moeten voorkomen dat 
jongeren radicaliseren, dat ze zich buiten de rechtstaat plaatsen. 
dat is een taak voor ons allemaal. deze jongeren hebben ouders,  
buren, leraren. in de buurt werken jongerenwerkers, wijkagen- 
ten en welzijnswerkers. Zij weten wat er speelt. Zij kunnen deze  
jongeren aanspreken en kansen bieden, maar ook ingrijpen 
wanneer jongeren het verkeerde pad op dreigen te gaan.  
daarom, geachte lezer, de volgende motie:
 

de samenleving,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende, dat ieder individu in onze maatschappij een rol 
kan spelen in het voorkomen van radicalisering,
 
vraagt iedereen zich in te zetten tegen radicalisering en vóór 
een inclusieve en vrije samenleving,
 
en gaat over tot de orde van de dag. u
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jeroen Pauw, Humberto 
tan en mattHIjs van 
nIeuwkerk beHoren tot 
de macHtIgste PolItIcI 
van ons land


