Citaten deze week
„Het parlement heeft vaak een
slecht geheugen. De Kamer nam
al in 1971 een motie aan waarin de
bemoeienis van de koningin met
de formatie ceremonieel is gemaakt. Maar steeds als er een formatie is, wil de Kamer toch een
scheidsrechter die de spelregels
bewaakt en laat daarom de kabinetsformatie aan de koningin
over. De Kamer kan niet zonder. Ik
noem dat het hangende-pootjesscenario.”
Historicus Cees Fasseur, Algemeen Dagblad, 15 februari.
„Ik bén Jiskefet. Men heeft vaak
geprobeerd ons programma te
evenaren. Ze doen hun best maar.
Het lukt ze toch niet.”
Acteur Michiel Romeyn, de Volkskrant, 16 februari.
„Jihad betekent strijd. Voor vrijwel alle islamitische homo’s is het
een enorme innerlijke strijd om
eerlijk te zijn naar jezelf, jezelf te
accepteren omdat familie en sociale omgeving in
de regel je geaardheid niet automatisch accepteert. Dat is dus
een constante
strijd voor eigenliefde.”
De homoseksuele imam Muhsin
Hendricks, Spits,
18 februari.
„ In Duitsland zegt Angela Merkel
nu dat ‘multiculti’ dood is. In Engeland zegt premier David Cameron het, in Frankrijk Nicolas Sarkozy. Dat is twintig jaar nadat wij
erover zijn begonnen. Onze
premier Mark
Rutte hoeft dat
niet eens meer te
zeggen. Er is
geen twijfel over
mogelijk dat wij niet meer geloven in de multiculturele samenleving.”
Oud-VVD-leider Frits Bolkestein,
De Dagelijkse Standaard, 17 februari.
„Ik ga niet weg.
[...] Ik denk dat iemand die zijn eigen land verlaten
heeft, helemaal
samen met zijn
familie, geen leven meer heeft.
Hij zal nooit echt
gelukkig zijn. Hij
zal tot zijn dood
gekweld worden omdat hij alles
achtergelaten heeft. En ik denk
ook dat als we het democratische
project nieuw leven inblazen,
mensen niet langer weg zullen
gaan en terug zullen komen.”
Oud-president van de Sovjet-Unie
Michail Gorbatsjov over Rusland,
Novoya Gazeta, 17 februari.
„De premier is een showman. Hij
kan over van alles praten. Hij
zingt, hij vertelt verhalen, allerlei
soorten, zelfs persoonlijke verhalen over zijn ervaringen in de politiek, humoristische verhalen. Zo
verliepen die avonden ongeveer.
Niets schokkends.”
Nicole Minetti, een van de bezoeksters van Silvio Berlusconi’s feestjes, CNN, 17 februari.
„Ook als we nog niks kunnen melden, omdat we met ProRail druk
bezig zijn met een noodplan, zullen we dat melden.”
NS-directeur Bert Meerstadt belooft nooit meer lege blauwe borden op stations, Trouw, 18 febr.
Foto’s Vincent Mentzel,
Bloomberg News
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Alle Nederlanders, behalve
lve ik, zijn ongelukkig en hufterig
gevolg van die verandering, maar vormen er
ook de voorwaarde van. Zonder hen zou de
marktgedachte immers niet functioneren, en
dus moeten zij voortdurend worden aangewakkerd. De wereld die markt geworden is floreert
slecht dankzij een constante ontevredenheid en
het boze vermoeden van het individu dat de
maatschappij hem te kort doet.
Al dat wantrouwen komt de samenleving intussen niet ten goede. Het ondermijnt de sociale
relaties, maakt mensen kribbig en in het ergste
geval onhandelbaar of hufterig. Daarom kan
het met mij goed gaan en tegelijk met ons slecht.
En daarom blijven de oorzaken van die malaise
tegelijkertijd zo goed verborgen. Want het wantrouwige eigenbelang geldt in die nieuwe orde
alleen maar als een goede zaak, die – zo houdt de
overheidsvoorlichting ons voor – de klant kritisch houdt en de markt scherp.

De overheid voedt de
achterdocht. Burgers
mogen op de markt
en bij de
zorgverzekering geen
dief zijn van de eigen
portemonnee. En zo
verdwijnen nuttige
deugden als naïveteit
en vertrouwen.

T

egenover die geleidelijke ondermijning
van het maatschappelijk vertrouwen
wordt het tijd voor lijdelijk verzet. Laten
we ons wat onverschilliger betonen voor de
jacht op almaar méér tegen een almaar lagere
prijs en de oren sluiten voor de influisteringen
van kunstmatige achterdocht. Vergeten we dat
de wereld een strijdtoneel is en laten we vertrouwen op onze eigen ervaring die uitwijst dat
verreweg de meeste mensen aardig zijn. Laten
we desnoods het risico nemen dat dat vertrouwen ooit weleens zal worden beschaamd. Uiteindelijk valt de ontgoocheling daarover weg
tegen de sympathie die het vertrouwen in de
mensheid oproept. Laten we, met andere woorden, datgene wagen wat de achterdocht ons met
minachting verwijten zal: naïviteit.
Waar de achterdocht is binnengeslopen, valt
deze immers alleen maar te verjagen door hem
te negeren. Wie er eenmaal door is aangestoken,
zal altijd redenen vinden om daarin te worden
gesterkt. Niet alleen omdat de achterdocht van
de een vanzelf die van de ander opwekt, maar
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ederlanders zijn een gelukkig volk. Dat
vinden ze, zolang het hun persoonlijke
leven betreft, althans zelf. Maar wanneer de samenleving als geheel in het vizier
komt, slaat dat beeld dramatisch om. Hufterigheid heerst volgens hen alom en de verloedering zal alleen nog maar erger worden. Kort samengevat: met mij gaat het goed, maar met ons
gaat het slecht.
Dat is een vreemde tegenstelling. Alsof het
individu zou kunnen floreren terwijl de samenleving ten onder gaat. In een wereld van eenlingen is geluk hoogstens denkbaar voor geboren
kluizenaars – en dat zijn maar zeer weinigen
onder ons.
Een jaar of tien geleden beschreef de Amerikaanse socioloog Robert Putnam in zijn studie
Bowling Alone wat er gebeuren kan wanneer
mensen zich als dergelijke eenlingen gaan gedragen en het gevoel van gemeenschappelijkheid verdwijnt. Enkele jaren eerder had de politicoloog Francis Fukuyama al de noodklok geluid over het verdwijnen van het maatschappelijk vertrouwen in de Amerikaanse samenleving. Juist dat vertrouwen vormt immers de absolute voorwaarde voor het functioneren daarvan. Ontbreekt het, dan kunnen de sociale
deugden die het verkeer tussen mensen soepel
houden niet tot ontwikkeling komen.
Volgens Fukuyama zijn daar zelfs biologische
redenen voor aan te wijzen. En inderdaad ontdekte de primatoloog Frans de Waal in diezelfde tijd dat het gedrag van chimpansees en bonobo’s in belangrijke mate wordt geleid door wederzijdse welwillendheid. Kennelijk wordt hun
natuur niet alleen beheerst door een harde
strijd om het bestaan, in een oorlog van allen tegen allen, maar zijn zij (zoals de titel van zijn
studie luidde) good natured: aangelegd op het altruïsme en de empathie die de stuff vormt waaruit het sociale leven is opgebouwd.
Baanbrekend konden dergelijke inzichten alleen maar zijn omdat onze maatschappij inmiddels heel anders over de natuur (en vooral onze
eigen natuur) was gaan denken en wantrouwen
daarin de toon was gaan zetten. ‘Meesters van
de achterdocht’ noemde de Franse filosoof Paul
Ricoeur de drie negentiende-eeuwse denkers
die volgens hem het klimaat van de daaropvolgende eeuw hadden bepaald: Marx, Freud en
Nietzsche. Stuk voor stuk hadden zij ontdekt
dat achter onze redelijke wereld een veel ruwere
werkelijkheid schuilging. Het ‘goede’ in onze
natuur bleek weinig meer te zijn dan een sluier
waarachter zich een fel strijdtoneel ontvouwde
jenseits von Gut und Böse.
Dat de menselijke deugdzaamheid flink wat
ondeugendheid verborg was niet zo’n grote verrassing. Al vanaf de 17de en 18de eeuw hadden
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Word bijvoorbeeld onverschilliger
voor de jacht op almaar méér
tegen een almaar lagere prijs
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ie van de achterdocht
Kleine sociologie
‘moralisten’ als Chamfort, Larochefoucauld en
Gracián de schone schijn ontmaskerd waarmee
het menselijk egoïsme zichzelf aan de ogen van
het publieke fatsoen onttrok. De NederlandsEngelse denker Mandeville wierp zich zelfs uitdrukkelijk op als de verdediger van deze private
vices, die volgens hem heel goed konden omslaan in public benefits. Daarvan was de twintigste eeuw zo diep onder de indruk geraakt dat
gaandeweg iedere daad of uiting van goedheid
in het licht van een verborgen egoïsme was komen te staan.
Vanzelfsprekend was dat achterdochtig zoeken naar het kwade achter het goede echter helemaal niet. Want wie zonder al te veel vooringenomenheid naar het menselijk gedrag en samenleven kijkt, wordt allerminst getroffen
door een alomtegenwoordige agressie en zelfzucht. Verreweg de meeste mensen blijken het
grootste deel van de tijd juist op te vallen door
aardigheid. We vinden dat zo normaal, dat we
er niet meer bij stilstaan en dus alleen maar de
mislukkingen van het sociale verkeer onthouden, die we vervolgens onwillekeurig als de regel gaan beschouwen.
Natuurlijk zijn egoïsme, hebzucht en
machtshonger maar al te reële menselijke hebbelijkheden. Maar de erkenning daarvan is nog
iets anders dan die uit te roepen tot diens diepste kern van ons wezen. En ongevaarlijk is dat
niet. Voor we het weten ervaren we onszelf inderdaad als wezens die alleen maar door eigen-

belang gedreven worden, en de rest van de
mensheid als een bedreiging daarvan. Zo leidt
het wantrouwen jegens de aard van de mens uiteindelijk tot een achterdocht tegen het hele
maatschappelijke gebouw en krijgt de malaise
over ‘de’ samenleving vrij spel.

N

og ernstiger wordt het wanneer deze
egoïstische achterdocht van overheidswege willens en wetens wordt gevoed.
Zo kon ze onlangs met een bescheiden juichtoon melden dat in het afgelopen jaar maar
liefst één miljoen Nederlanders van ziektekostenverzekeraar waren veranderd. Het is immers
deze consumentenmobiliteit die op de verzekeringsmarkt het beste product voor de laagste
prijs moet doen bovendrijven. Trekt de burger
zich van al die beloofde voordeeltjes niets aan,
dan brengt de markt niet op wat hij beloofde.
Lichte paniek leek er bij de overheid dan ook
aanvankelijk te ontstaan toen die burger na de
liberalisering van de ziektekostenverzekeringen nauwelijks in beweging te krijgen leek. Hele campagnes moesten eraan te pas komen om
hem ervan te overtuigen dat hij daarmee zichzelf te kort deed. En dat werkte, zodat vandaag
de dag één miljoen herverzekeringen kunnen
begroet als een grote triomf, alsof daarmee ook
maar één wachtlijst korter is geworden.
Wat is er gebeurd dat het zover heeft kunnen
komen? De moderne mens heeft dankzij liberale denkers als John Locke en Adam Smith ge-

leerd een individu te zijn. Een zelfzuchtige homo economicus was hij bij hén echter nog niet. In
hun ogen was hij dankzij zijn moral sentiments
nog altijd een wezen dat met zijn medemensen
verbonden bleef. Maar de ontmaskeraars van de
menselijke ziel wisten ook die illusie te ondermijnen. En daarmee vond het moderne individu zichzelf van de weeromstuit terug in wat de
Franse schrijver Michel Houellebecq omschreven heeft als een ‘wereld als markt en strijd’.
De laatste stap in die ontwikkeling kon pas in

Tegenover de ondermijning van
het maatschappelijk vertrouwen
wordt het tijd voor lijdelijk verzet
de negentiende eeuw worden gezet, toen Darwin de natuur gekenschetst had als een niet aflatende struggle for life and survival. Problematisch werd dat, toen politieke theorieën zich van
die gedachte meester maakten. Het strijdveld
dat de menselijke samenleving geworden was,
kon nu worden voorgesteld als een natuurtoestand die geen verdere rechtvaardiging behoefde. Met de darwinistische legitimatie in zijn
achterzak mocht het achterdochtige, zelfzuchtige individu zichzelf voortaan niet alleen als
feit, maar ook als voorbeeld beschouwen. Door
te doen wat hij deed, handelde hij alleen maar

naar de voorschriften van de natuur zelf.
Het is de combinatie van deze drie elementen
geweest (individualisme, politiek darwinisme
en achterdocht) die dit denken zo’n ongelooflijke kracht gegeven heeft. Daartegenover krijgt
elk alternatief vandaag de dag onwillekeurig
iets gekunstelds en vergezochts over zich. Elk
beroep op maatschappelijkheid of altruïsme
lijkt in strijd met wat deze achterdocht als ‘de
werkelijkheid’ heeft leren zien. Geen wonder –
zo zegt deze achterdocht – dat deze ‘softe’ visie
op mens en maatschappij zich zo gemakkelijk
knollen voor citroenen laat verkopen.
Dit liberaal individualisme was moeilijk te
weerspreken en kon dan ook een grote aantrekkingskracht gaan uitoefenen. De politieke en
economische orde heeft zich inmiddels gretig
gericht naar de voorschriften ervan en aanvankelijk leek het de ene triomf na de andere te behalen. De vrijheid van de markt bracht almaar
meer welvaart: steeds méér producten en diensten die bovendien almaar goedkoper werden.
Ik geef toe: het is prettig dat mijn buurtsupermarkt als gevolg daarvan tot 10 uur ’s
avonds open kan blijven, de telefoontarieven
nog maar een schijntje zijn van wat ze twintig
jaar geleden waren en je voor een vliegreis niet
meer je laatste dubbeltje hoeft om te draaien.
Daarom vinden wij dat het, individueel gezien,
goed met ons gaat – ook al eist deze maatschappelijke strijdcultuur onherroepelijk haar tol en
tast ze ongemerkt het vertrouwen aan waarop

de samenleving drijft.
Voortdurend moet het ontnuchterde individu er immers voor op zijn hoede zijn dat hij niet
de dupe wordt van wat dan ook of achterblijft
bij wie dan ook. Geen betere manier om een dag
verpest te zien dan te ontdekken dat de buurman zijn mobieltje op nét iets gunstiger voorwaarden verkregen heeft. Geen groter gevaar
voor de nachtrust dan een overheidscampagne
die ziektekostenverzekerden inpepert dat zij
een dief zijn van hun eigen portemonnee wanneer zij niet voortdurend de ene verzekeraar inwisselen tegen de andere.
De miljoen die wél de moeite van de overstap
hebben genomen zijn inmiddels mooi goedkoper uit – zullen de kampioenen van de markt- &
strijdgedachte zeggen. Ongetwijfeld. Maar
daarvoor hebben zij wel urenlang prijstabellen
moeten vergelijken, websites moeten doorvlooien en polissen bestuderen. Daar gaat –
voor wie nog altijd in economische termen wil
praten – in vergelijking met de opbrengst prijzige tijd mee heen – vooral wanneer dat ten koste gaat van de toch al schaarse quality time in de
avonduren.
Ik ben er niet zo zeker van dat het financiële
voordeel daarvan opweegt tegen het nadeel.
Maar ernstiger is de verandering in het maatschappelijke klimaat die wordt bewerkstelligd
door de voortdurende achterdocht en angst een
‘dupe’ of dief van de eigen portemonnee te worden. Angst en achterdocht zijn niet alleen het

vooral omdat hij alom het fantoom van het onzichtbare bedrog leert vrezen. Waar de wereld
zich vriendelijk toont, ziet de achterdochtige alleen maar des te meer redenen om op zijn hoede
te zijn voor haar kwaadwilligheid. Die laatste
houdt zich immers niet zonder reden verborgen: waar niets te zien is, is des te meer te vrezen. Het achterdochtige wereldbeeld voorziet
vanzelf in zijn eigen paranoia.
Binnen een dergelijk panorama is naïviteit
niets anders dan de heilzame bereidheid te vertrouwen op wat wél zichtbaar is en één slechte
ervaring niet hoger aan te slaan dan honderd
goede. Misschien bestaat ze allereerst wel in het
vertrouwen dat we opnieuw in onszelf leren hebben, in de wetenschap dat ook wij good natured
zijn: van nature opgenomen in een goedheid
die zich dankzij onze onbekommerdheid vanzelf wel zal bewijzen.
We mogen dat vertrouwen met een geuzennaam ‘naïviteit’ noemen, maar daarmee is het
nog niet wereldvreemd. In werkelijkheid gaan
we er bijna voortdurend gedachtenloos van uit.
Daarom is het met onze samenleving nog niet
zo treurig gesteld als Putnam en Fukuyama ons
voorspiegelen. Ondanks al ons gemopper is het
maatschappelijk vertrouwen in Nederland nog
opmerkelijk groot.
Maar onbedreigd is het niet. Wat wij van onszelf denken zullen we op den duur onvermijdelijk ook worden – vooral wanneer dat van overheidswege krachtig wordt aangemoedigd. Dat
onze natuur voor zoveel achterdocht helemaal
geen aanleiding geeft, durven we nauwelijks
meer te denken. Die angst tast langzaamaan onze levensinrichting, onze wetten, onze relatievormen en ons economisch handelen aan – en
daarin doen we onszelf tekort.
Daartegenover helpt alleen een onbekommerdheid die vernuftiger is dan wereldwijs
wantrouwen waarin de paranoia gemakkelijk
de overhand krijgt. Zorg om verhuftering van
de samenleving vindt zijn beste bondgenoot in
de naïeve overtuiging dat wij eigenlijk veel aardiger wezens zijn dan wij durven denken.
Dit artikel is geïnspireerd door de lezing Het
belang van naïviteit voor het Departement
Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen. De tekst daarvan is op te vragen bij
Secretariaten a/d Maas/NUT, Schiekade 75-77,
3033 BD Rotterdam of secretariaat@nutvantalgemeenrotterdam.nl
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