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De bedrukte Nederlander 
Beeldessay
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Nederlanders staan bekend om hun bedaardheid, 
huiselijkheid, verdraagzaamheid en zuinigheid. 
Sommige van deze eigenschappen worden geïde-
aliseerd als benadering van de universele moraal, 
andere worden aanvaard als onverbeterlijke 
tekortkomingen. Sinds enkele jaren waart een 
nieuwe, ongunstige beschrijving rond waarover 
iedereen praat — zij zou zelfs worden aangepraat. 
Tegelijk wordt de hoop uitgesproken dat zij tijde-
lijk is en niet zal neerslaan in het gemeenschappe-
lijk zelfbewustzijn, volkskarakter en ‘geestesmerk’ 
(Huizinga). Ik doel op de bedreigde of bezorgde, 
bange of boze, berustende of beraadslagende maar 
in alle gevallen bedrukte Nederlander.
 Tot voor kort kon elke meevaller aanleiding 
zijn voor openbare feestdrukte. Prominente 
landgenoten incasseerden zelfs de bitterste 
nederlaag met een geoefende grijns. Godsvruch-
tigen waren alleen nog bij de Evangelische Om-
roep te bezichtigen. In het onderzoek naar geluk 
(voldoening in het leven) scoorde Nederland 
steevast hoger dan mocht worden verwacht op 
grond van het nationaal inkomen.
 Maar tegenwoordig duikt de bedrukte Neder-
lander overal op. In het dagelijkse verkeer, op de 
beeldbuis, op de werkplek, in analyses van con-
sumentengedrag en kiezersgedrag, in columns 
en kranten (Angst heette het kerstnummer van 
Volkskrant Magazine), in toekomstscenario’s, 
tijdens conferenties en in de menigten die zich 
verzamelen bij schokkende gebeurtenissen: een 

politieke liquidatie, de dood van een bekende 
Nederlander, een mislukking van overleg tussen 
kabinet en bedrijfsleven, of een ramp.
 Er zijn allerlei verklaringen in omloop voor 
deze bedruktheid. De globalisering van terreur, 
een deels toevallige opeenstapeling van onge-
lijksoortige sociale spanningen (congestie, se-
gregatie, terreur, jeugdmisdaad), de oplopende 
globaliseringsdruk (waaronder immigratiedruk 
en concurrentie uit de vs en Azië), terugkerend 
overheidsfalen in combinatie met bezuinigings- 
en matigingsbeleid, gepruts en bederf onder 
elites en leiders, overproduktie van beelden van 
malaise door assertieve massamedia, opkomst 
van conservatieve en populistische stromingen 
met een negatief mensbeeld, weerzin tegen het 
verlies van nationale identiteit en soevereiniteit 
in een proces van europeanisering en — populair 
onder economen en andere cyclusdenkers — het 
‘overvloed-effect’ van de Amerikaanse publieke-
opiniepeiler Yankelovich. Als de economie op-
leeft, denkt het publiek dat de nieuwe welvaart 
niet lang zal duren; als ze groeit als een tierelier, 
denkt het publiek dat de welvaartsverbetering 
blijvend is; als ze keldert (zoals in de vs en Eu-
ropa gebeurde in de eerste kwartalen van 2000 
en 2004), denkt het publiek dat het nooit meer 
goed komt en wordt het nostalgisch. 
 Mijn eigen verklaring draait om de neergang 
van de Nederlandse mythe. Een nationale mythe 
is een geloof in volkskracht, opgewekt door bij-
zondere historische gebeurtenissen, verfijnd via 
openbare discussie, gedeeltelijk fictief en onbe-
wijsbaar, en geworteld in een verbinding tussen 
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onthouden en vergeten (‘Maurits én Van Olden-
barnevelt zijn onze erflaters’). Zo’n geloof prik-
kelt burgers van een natiestaat om onderlinge 
betrekkingen en contacten te onderhouden en 
te investeren in de toekomstige gemeenschap. 
Volgens Niek van Sas, schrijver van De metamor-
fose van Nederland (2004), heeft de Bataafse mythe 
gewerkt tot aan de Restauratie van 1813, terwijl 
de mythe van de Gouden Eeuw heeft gewerkt tot 
1940. 
 Ik voeg er twee aan toe. Volgens de mythe van 
het Nederlandse verzet heeft ons volk door de 
loutering van de Duitse bezetting en de weder-
opbouw geleerd om een onderscheid te maken 
tussen fout en goed. Zo is racisme altijd fout en 
ontwikkelingshulp altijd goed. Volgens de my-
the van de lange jaren zestig is de Nederlander 
een tweede maal bevrijd gedurende de ontzui-
ling, resulterend in een ‘prudente progressivi-
teit’ (een term uit 1988 van het scp): Nederlan-
ders zien de voordelen van mondigheid, genot 
en het experiment, maar zij nemen daarbij een 
behoedzame beperking van individualiteit in 
acht, die te maken heeft met wetten en sociale 
conventies, de godsdienstigheid en andere tra-
dities en de noodzaak van samenwerking op een 
klein grondgebied. 
 Beide mythen zijn nu kapot. In 2002 brachten 
anderhalf miljoen Nederlanders hun stem uit op 
Pim Fortuyn, die nochtans door de woordvoer-
ders van weldenkend Nederland — met inbegrip 
van de Telegraaf en de populaire historicus Mak 
— was voorgesteld als een soort reïncarnatie 
van Mussert. Zijn aanhangers voelden zich niet 
aangesproken door een goed-foutschema dat de 
mislukking van de multiculturele samenleving, 
van de hervorming van de publieke sector door 
paarse coalitiekabinetten en van de partijen-
consensus niet meer kon verhullen. En wat de 
mythe van de prudent progressieve Nederlander 
betreft, een dergelijke progressief zou de niet-
westerse landverhuizer moeten toelaten tot haar 
of zijn wereld van behoedzame vrijheid-blijheid. 
Maar de weerstand van hoogopgeleiden tegen 

minderheden neemt fors toe zodra ze er recht-
streeks mee worden geconfronteerd, constateert 
vandaag hetzelfde scp. De meesten beschermen 
hun voorrechten en kosmopolitische zelfbeeld 
op grote fysieke en mentale afstand van de im-
migranten. Sommigen, zoals Hirsi Ali en wijlen 
Van Gogh, hebben van de multiculturele schijn-
heiligheid afscheid genomen. Zij wagen zich aan 
een anti-klerikale verlichting van de migran-
tengroepen, waaraan elke behoedzaamheid en 
relativering vreemd is.
 Een volk dat geen groot verhaal meer heeft, 
een volk dat enkel van zichzelf durft te houden 
bij bepaalde sportieve festijnen (Elfstedentocht, 
toernooien met het Nederlands voetbalelftal), 
is een zwervend volk dat vatbaar is voor paniek 
tot in de hoogste kringen en op de rand staat van 
moedeloosheid en misleiding. Hoe kan er toch 
positieve volkskracht — Thorbeckes term voor fun-
damentele geloofwaardigheid van de eenheids-
staat — worden geput uit een paar schokkende 
gebeurtenissen, te weten de moord op Fortuyn 
en de moord op Van Gogh plus de nasleep van 
brandstichtingen? Kan er een nieuwe patriot-
tenbeweging komen van inheemse, Surinaamse, 
Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse, Somalische 
enzovoort Nederlanders zonder dat dit gepaard 
gaat met een nieuwe golf van extremistisch ge-
weld en groepsuitingen van vijandschap?
 Paul Dekker van het scp heeft uitgerekend dat 
Nederlanders even bedrukt zijn over de toekomst 
als Oostenrijkers, maar minder dan Duitsers. An-
dere Europese volken blijken eveneens bedrukter 
te worden. Nederlanders en andere Europeanen 
zijn bedrukter over hun maatschappij dan over 
hun eigen leven. En bedruktheid over de toekomst 
en de verwachting dat er veel gaat veranderen 
dragen bij tot onvrede over het eigen leven hier 
en nu. Dit is allemaal slechter nieuws voor linkse 
politici dan voor rechtse politici. Als deze omslag 
van publieke gevoelens en meningen doorzet, dan 
versterkt hij de stagnatie van progressieve politiek 
en de terugkeer van conservatisme.
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Foto 1: Oktober 2004, Paul Schnabel presenteert ‘In het 
zicht van de toekomst’, een beleidswetenschappelijke 
vooruitblik tot het jaar 2020.

Het scp meldt dat Nederlanders tevreden zijn over 
hun eigen leven, maar ontevreden over samenle-
ving, overheid en onze gezamenlijke toekomst. Het 
enige goede nieuws voor links is dat we een pure 
prestatiemaatschappij afwijzen en een vorm van 
sociaal burgerschap willen behouden. Schnabel 
kijkt niet als de vrolijke socioloog van de maak-
baarheid die hij was in de jaren van Wim Kok, maar 
als een sombere dominee in de lijn van Thomas 
Malthus, ja als een sociaal-wetenschappelijke 
mutatie van de ontwaakliteratoren Da Costa en 
Potgieter uit de bakkebaardentijd.
Foto: Frank van Rossum/WFA
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Foto 2: Dinsdag 2 november 2004, drie vrouwen tijdens 
de kabaalbijeenkomst op de Dam.

Wat de demonstranten bindt, is woede en een ver-
beten wil om de vrije meningsuiting te verdedigen 
na de liquidatie van Theo van Gogh. Gaandeweg 
zou de krijgshaftige vrijzinnigheid afzwakken, wat 
rest is een ‘trilemma’: wat is de juiste balans tussen 
maatregelen in het kader van terreurbestrijding, 
pacificatie en integratie? Kabinet én oppositie zijn 
zoekende. De vrouw achteraan maakt de bijbeho-
rende gemoedstoestand van stille betrokkenheid 
onder fundamentele onzekerheid al zichtbaar.
Foto: Bram de Hollander

Foto 3: November 2004, een twistgesprek in de Amster-
damse Linaeusstraat.

Ongeregisseerde, maar beheerste dialogen bij de 
plek des onheils, zeven dagen later. Dit is beter dan 
burgeroorlog en apartheid. Maar worden de straat-
gesprekken voortgezet met de vrouwen en kinde-
ren erbij? En worden ze verbonden met wat omgaat 
in de bovenlaag van de samenleving en de politiek? 
Politieke partijen dienen hier te bemiddelen, zegt 
de modernist in mij tegen de postmodernist. Maar 
kunnen ze dat nog?
Foto: Joost van den Broek
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Foto 4: September 2004, Fans van wijlen André Hazes 
kloppen tevergeefs aan bij een volle Amsterdam Arena.

Het afscheidsconcert ter ere van Hazes weerlegt 
het dubbele misverstand dat Nederlanders geen 
grote hartstocht kennen naast die van het geld 
verdienen en dat allen zich spiegelen aan de hoog-
opgeleide en gefortuneerde voorstedeling. Het 
concert is een voorbeeld van hedendaags vader-
landsverdriet onder werknemers — tegenhanger 
van vaderlandsliefde — alsmede van democratise-
ring plus commercialisering van zachte krachten in 
de samenleving, zonder dat daar één socialist aan 
te pas is gekomen.
Foto: Rein van Zanen/WFA
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Foto 5: Februari 2004, vrolijke scholieren collecteren 
voor de bestrijding van angststoornissen. 

Amsterdamse gymnasiasten halen geld op voor 
lijders aan angststoornissen. Hun vrolijkheid 
lijkt strijdig met de campagne en de tijdgeest. 
Ergens na 9/11 maakte Nederland de overgang van 
saaie politiek, zacht bestuur en een ontspannen, 
deels decadente samenleving naar felle politiek, 
hard bestuur en een gespannen samenleving der 
bedrukten. Kan er dan geen lach meer af? Deze 
scholieren bewijzen het tegendeel. Mag er dan 
geen lach meer af? Jawel. Niet om het geloof van 
anderen belachelijk te maken, wel om de geest 
van fanatisme en inquisitie te verdrijven. Laat het 
tweefrontengevecht van de nieuwe kruisvaarders 
— tegen westers relativisme en oosters absolu-
tisme — in een eerzame poldervrede eindigen. 
Foto: Rein van Zanen/WFA
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