
Dé meerderheid  

Dé minderheid  trouwens ook niet
bestaat niet…
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Deze Idee gaat over het samenspel tussen meer-
derheden en minderheden. In een democratie 
beslist de meerderheid; wetten en regelgeving 
zorgen ervoor dat dit niet tezeer ten koste  
gaat van de minderheid. Dat klinkt heel helder  
en moreel verantwoord. Maar schijn bedriegt.  
Want wie is die meerderheid? En wie is die 
minderheid? 

In iedere samenleving zijn er vele soorten minder- 
heden en meerderheden: etnische, economische, 
politieke, godsdienstige… Ieder individu behoort 
tegelijkertijd tot verschillende meerderheden en 
verschillende minderheden. De meerderheid 
bestaat net zo min als dat de minderheid bestaat. 
Daarnaast is er de vraag of de meerderheid eigen-
lijk wel echt beslist? Of komt het er in de praktijk 
van alle dag op neer dat een minderheid beslist 
voor een zwijgende meerderheid? En welke rol 
spelen de media hierin? Is hier geen sprake van 
een zekere willekeur?

In dit nummer gaan we uitgebreid in op deze 
vragen. In het inleidend artikel onderzoekt  
Han Entzinger de begrippen meerderheid en  
minderheid: hoe verhouden meerderheden  
en minderheden zich tot het idee van het vrije 
zelfstandige individu en wat betekent dit voor 
politiek, bestuur en besluitvorming?  
Rens Vliegtenhart gaat in op de rol van de media 
en hoe de wijze waarop zij over vermeende min-
derheden en meerderheden berichten van grote 
invloed kan zijn op besluitvorming en beleid. 
Bram Mellink betoogt vervolgens dat wij juist  
in groepsdenken vervallen door onszelf wel als 
individuen te zien en anderen als groepen.

In een aantal artikelen wordt vervolgens de relatie 
tussen minderheden en meerderheden verder 
uitgediept. Boris van der Ham bekijkt de gespan-
nen verhoudingen tussen religieuze minder- 
heden en seculiere meerderheden. Melvin Schut 
beschrijft de gespannen verhouding tussen vrij-
heid en gelijkheid en de daaruitvolgende tirannie 
van de of de meerderheid of de minderheid.  
Rob Jetten en Tobias van Elferen vragen zich af of in 
de lokale politiek een schreeuwende minderheid 
soms juist niet meer voor elkaar krijgt dan een 
zwijgende meerderheid. Paul Dekker analyseert  
dit thema op Europees niveau: is een meerderheid 
voor of nu tegen ‘Europa’?
 
Al met al genoeg invalshoeken om het thema 
meerderheids- en minderheidsdenken in een 
ander daglicht te zetten. Hopelijk heeft u na het 
lezen van deze Idee een gevoel hoe het meerder-
heids- en minderheidsdenken ons dagelijks leven 
beinvloedt en op welke wijze we kunnen voor- 
komen dat dit een eigen leven gaat leiden.

Annet Aris 

Voorzitter redactieraad Idee 

1Dé meerderheid 
bestaat niet;  
dé  minderheid 
overigens ook niet

Voorwoord
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Door Mirjam Noorduijn
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42 Liberale denkers door de eeuwen heen

Thomas Hill Green: een echte 
sociaal-liberaal? 

De Britse filosoof Thomas Green baseerde 
zijn ideeën op het Christelijke geloof.  
Met zijn vertrouwen in de mens en zijn 
nadruk op positieve vrijheden heeft hij 
echter substantieel bijgedragen aan de 
ontwikkeling van het sociaal-liberalisme.
Door Daniël Boomsma

62  Postbus 66 
Eerlijk delen, een illusie? 

Hoeveel iemand verdient hangt vooral  
af van de sector waarin hij werkt en de 
toegang die hij heeft tot vermogen.  
Beloon prestatie en deel de welvaart  
is daarmee nu nog een illusie. 
Door Erikwim During
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7  Meerderheden,  
minderheden en individuen

Individuen maken altijd onderdeel  
uit van verschillende minderheden en 
meerderheden. De staat moet daarom  
vooral de individuele vrijheid beschermen, 
en niet primair de rechten van een 
minderheidsgroepering.
Door Han Entzinger

14 Afwijkende 
 meningen in de media 
 

De media beïnvloeden hoe wij lezers denken
over wat een gangbare mening is, of juist  
een minderheidsstandpunt. Het is niet 
eenvoudig voor journalisten om een ‘juiste’ 
afspiegeling van meningen te geven.
Door Rens Vliegenthart

18 Worden zoals wij 
Onze individualiseringsdrang leidt 
er toe dat we minderheden als niet-  
geïndividualiseerde groep wegzetten.
Door Bram Mellink

22 De ultieme minderheid   
 is het individu 

Vrijheid van godsdienst betekent niet dat 
religieuze minderheden als ‘groep’ rechten 
wordt gegeven. Het wordt elk individueel 
mens vrijgelaten om te geloven of niet te 
geloven wat hij of zij wil.
Door Boris van der Ham

26 De tirannie van de  
  meerderheid 
 
 Een democratie beschermt minderheden 

tegen de meerderheid. Gek genoeg leiden 
juist gelijke rechten ook tot uniformiteit.

 Door Melvin Schut

32 Mondige en stille burgers 
 in de lokale politiek 

Goed georganiseerde, kleine groepen 
bewoners hebben vaak veel invloed op 
lokaal beleid. Lokale politici moeten het 
gemeentehuis uit om te praten met alle 
burgers, met vooral ook de zwijgende 
meerderheid. 
Door Rob Jetten en Tobias van Elferen 

60 Voor of tegen Europa?
Zijn we in Nederland nu voor  
of tegen Europa? Het is niet zo eenvoudig 
vast te stellen wat 'de meerderheid' in 
Nederland vindt van de Europese Unie. 
Door Paul Dekker 
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Van de Verlichting hebben we geërfd dat het 
democratisch gehalte van een samenleving niet 
wordt afgemeten aan de vraag of belangrijke  
beslissingen door een meerderheid worden  
gedragen, maar aan de vraag of bij die beslissin-
gen voldoende rekening is gehouden met min-
derheden, en daarmee met de diversiteit van de 
samenleving. Minderheden zijn er in vele soorten 
en maten. Wat zij in beginsel met elkaar gemeen 
hebben is dat ze (1) getalsmatig beperkt van om-
vang zijn, dat ze (2) over weinig machtsmiddelen 
beschikken en dat ze (3) worden gekenmerkt door 
een eigen identiteit en die graag willen behouden.

Bij elk van deze drie kenmerken vallen kantteke-
ningen te plaatsen. Allereerst het getalsaspect: 
een minderheid – het ligt eigenlijk in het woord 
besloten – is kleiner dan een meerderheid, maar 
niet altijd en overal. Friezen vormen een min-
derheid in Nederland, maar een meerderheid in 

Friesland. Moslims vormen een minderheid in 
Nederland, maar een meerderheid in tientallen 
andere landen van de wereld, waaronder enkele 
zeer belangrijke en volkrijke. Sommige moslims 
ontlenen daaraan hun identiteit en hun kracht en 
dit verklaart wellicht waarom een relatief kleine 
islamitische minderheid een deel van de autoch-
tone meerderheid angst inboezemt. Hetzelfde 
werd vroeger trouwens ook over rooms-katho-
lieken gezegd, maar hier hebben we het over een 
minderheid waarmee Nederland in de loop der 
eeuwen al veel meer ervaring heeft opgebouwd, 
en die daarom door haar omgeving niet (meer)  
als bedreigend wordt gezien.

Meerderheden, 
minderheden 
en individuen

Een samenleving is een complex samenspel van verschillende 
meerderheden en minderheden. Elk individu behoort dan weer 
eens tot een minderheid en dan weer tot een meerderheid, en nog 
vaker zowel tot verschillende minderheden als tot verschillende 
meerderheden. Taak van de overheid is hiermee niet primair de 
bescherming van de groep, maar het garanderen van de 
noodzakelijke keuzevrijheid van de individuele burger.
Door Han Entzinger
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Tenslotte het identiteitsaspect, onmisbaar om 
een minderheid een zekere continuïteit te verle-
nen. Door het bezit van een eigen identiteit kan 
men zich, ook op termijn, onderscheiden van 
anderen die niet over die identiteit beschikken. 
Dat is alleen zinvol als het identiteitsbepalende 
kenmerk als belangrijk wordt ervaren, zowel door 
de betrokken groepering als door haar omgeving. 
Daarom zullen brildragers, roodharigen of links-
handigen zich naar alle waarschijnlijkheid nooit 
tot echte minderheden ontwikkelen, maar ken-
nen we wel minderheden die zich op grond van 
etnische herkomst, religie of seksuele geaardheid 
van anderen onderscheiden. Dit zijn immers  
criteria die er maatschappelijk toe doen.

Toch is een samenleving meer dan louter een 
optelsom van minderheden, in tegenstelling tot 
hetgeen de communitaristen ons graag doen 
geloven. Aanhangers van deze stroming in filo-
sofie, wetenschap en politiek gaan ervan uit dat 
elke samenleving is opgebouwd uit een aantal 
gemeenschappen (‘communities’), ieder met hun 
eigen identiteit. De meeste mensen treden door 
geboorte toe tot zo’n gemeenschap – vaak een 
etnische of een religieuze – en zullen daarvan 

De zojuist gegeven voorbeelden maken duidelijk 
dat in de relatie minderheid-meerderheid het 
machtsaspect ook een rol speelt. Een minderheid 
is te klein om zo maar haar wil op te leggen aan de 
meerderheid, maar zij kan wel proberen die meer-
derheid door de kracht van haar argumenten te 
overtuigen, dan wel coalities te smeden met  
anderen om althans een deel van haar gedach-
tegoed te kunnen verwezenlijken. In feite is dit 
de basis van het politieke stelsel in hedendaagse 
democratische samenlevingen. Vroeger lag dit  
geheel anders: in feodale en ook in koloniale  
samenlevingen kon een kleine elite haar wil op-
leggen aan een grote ‘zwijgende’ (althans mond-
dood gehouden) meerderheid. Aantal en macht 
vielen lang niet altijd samen: een getalsmatige 
meerderheid kon qua macht in een minder-
heidspositie verkeren en andersom. Het Zuid-
Afrikaanse apartheidsregime vormt hiervan een 
bekend voorbeeld, maar in feite worden nog tot  
op de dag van vandaag vele tientallen landen in  
de wereld op deze wijze geregeerd, zij niet meer 
door mensen met Europese wortels.
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 en minderheden – tegelijk. Deze hoeven elkaar 
absoluut niet uit te sluiten. Men kan tegelijkertijd 
katholiek, Amsterdammer en homo zijn en gelijk- 
tijdig een zekere loyaliteit ervaren met andere 
katholieken, andere Amsterdammers en andere 
homo’s. Loyaliteiten zijn er ook niet voor eeuwig:  
soms verschuiven ze in de loop van iemands 
leven: In het voorbeeld van zojuist hebben vooral 
de katholieken dat ervaren.

Het gevolg van deze denkwijze is dat er binnen 
een samenleving veel meer dynamiek ontstaat 
tussen minderheden onderling en in de afba-
kening van meerderheid en minderheden. Elk 
individu behoort op zijn tijd nu weer eens tot 
een minderheid en dan weer tot een meerder-
heid en nog vaker zowel tot verschillende min-
derheden als tot verschillende meerderheden. 
Maatschappelijke scheidslijnen vallen hiermee 
niet meer per definitie samen, zoals bij het com-
munitarisme, maar lopen kriskras door elke 
samenleving heen en verschuiven bovendien 

hun hele leven deel uitmaken. Het democratisch 
gehalte van een samenleving wordt dan afgeme-
ten aan de mate waarin zij bereid en in staat is aan 
zo’n gemeenschap, zeker als deze een minderheid 
vormt, een mate van autonomie te gunnen die 
haar in elk geval in staat stelt zichzelf te continue-
ren. ‘Soevereiniteit in eigen kring’ heette dat in de 
aloude, antirevolutionaire traditie in Nederland. 
Deze visie heeft vaak ook een nationalistische 
component: de gedachte is haar vreemd dat 
een individu zich gelijktijdig met meer dan één 
natie kan identificeren. In de werkelijkheid van 
de hedendaagse immigratiesamenleving zien we 
steeds meer bewijzen van het tegendeel.

Tegenover de communitaristische visie wordt 
doorgaans de liberale maatschappijopvatting ge-
plaatst. Hier is de samenleving geen verzameling 
min of meer onveranderlijke en onveranderbare 
gemeenschappen, maar veeleer een optelsom van 
individuen die allen beschikken over hun eigen 
loyaliteiten en kenmerken, die mede bepalend 
zijn voor hun identiteit. Basisgedachte is hier niet 
dat het lidmaatschap van een gemeenschap iets 
exclusiefs is, zoals bij de communitaristen, maar 
dat elk individu in feite deel kan uitmaken van 
verschillende categorieën – meerderheden 

‘Vanuit liberaal
perspectief is de 
samenleving geen 
verzameling min of  
meer onveranderlijke 
en onveranderbare 
gemeenschappen, maar 
veeleer een optelsom  
van individuen die allen 
beschikken over hun 
eigen loyaliteiten en 
kenmerken’



Met een van mijn kinderen eet ik wel eens steak 
tartare. Rauw rundvlees, met een rauw ei. Vinden 
we heerlijk. Biologisch – maar het blijft een gema-
len dood beest op je bord. Bij onze ‘Raw!’-selfies 
op Facebook wordt ‘Eng!’ en ‘Brrr...’ geroepen. 
Dan hebben we het erover of zijn of haar kinderen 
ook nog vlees zullen eten. Eigenlijk kan ik me niet 
voorstellen dat wij over honderd jaar nog dieren 
eten. Dat is dan zo ‘Dat dóe je toch niet!’. Dat heet 
beschaving.

We zijn beschaafder dan in het stenen tijdperk. 
Dat komt omdat we steeds gevoeliger worden. 
Iemand denkt: ‘Dat kán toch niet?!’ en praat daar-
over met een ander. Als er genoeg mensen zijn die 
dat ook echt zo vinden, kan de stemming ‘zomaar’ 
omslaan. Omdat er een kritische massa is bereikt. 
Een magisch verschijnsel. Een onzichtbare hand 
die een systeem laat omslaan. Zo ging het met 
vrouwenemancipatie, gelijkberechtiging van 
homo’s en kiezen voor een vrijwillig levenseinde. 
En op een dag kiezen we niet alleen onze burge-
meester, maar ook onze premier en de aanvoerder 
van de Europese Unie. Zoals er op een dag ook een 
wereldwijd Schengen zal zijn. Als genoeg mensen 
het echt willen. Want een minderheid krijgt 
uiteindelijk altijd gelijk – als het een vooruitstre-
vende minderheid is. Vroeg of laat ‘verwandelt’ 
die minderheid in een meerderheid. Hoe dan ook. 

Aan die stappen in onze beschaving – die terug-
kijkend volstrekt logisch zijn – gaat heel wat 
strijd vooraf. Dat komt omdat er twee soorten 
mensen zijn: vooruitstrevend en tegenstribbe-
lend. De tegenstribbelaars houden het graag bij 
het oude en vertrouwde omdat ze in alle oprecht-

heid denken dat het hen zekerheid en veiligheid 
biedt. Ze krijgen de zenuwen van de persoonlijke 
vrijheid die de vooruitstrevenden ‘vooruitgang’ 
noemen. Terwijl die de hang naar traditie en 
respect voor het verleden ervaren als een senti-
mentele illusie van vertrouwdheid en geborgen-
heid. Met als extra tragiek voor de tegen- 
stribbelaars dat ze uiteindelijk aan het kortste 
eind trekken. Want vooruitgang is nu eenmaal 
niet te stuiten. Daarom is het protest van de 
Russisch Orthodoxe Kerk tegen het Eurovisie 
Songfestival-optreden van Conchita Wurst zo 
hilarisch. Mannen met baarden in jurken die 
opgewonden raken van een man met een baard  
in een jurk. It’s all in your mind.

Niet lang geleden waren de doodstraf, kinder- 
arbeid en slavernij hier volstrekt normaal. 
Tot iemand er een vraag over stelde. Wil je weten 
hoe het verder gaat? Luister naar kinderen. Want 
kinderen zijn goed in onbetamelijke vragen stel-
len: ‘Waarom eten we dieren?’ en ‘Waarom mag je 
niet wonen waar je wilt?’. Zij wijzen onbevangen 
de weg naar meer beschaving: ‘Waarom moet ik 
dingen leren die me niets interesseren?’ en 
‘Waarom maken we mensen dood die we niet 
kennen?’. Zo zijn algemeen kiesrecht en onder-
wijs voor iedereen ook ‘normaal’ geworden. 
Omdat iemand dringend de ‘Waarom?’-vraag 
stelde. Diegene is per definitie in de minderheid. 
Maar als het een vooruitstrevende vraag is die 
vaak genoeg gesteld wordt, ontstaat er ‘vanzelf ’ 
een meerderheid. Wonderlijk toch?

Andre Meiresonne spreker en schrijver

De minderheid 
krijgt altijd gelijk

8 illustreren hoe actueel het aristotelische dilemma 
tot op de dag van vandaag is.

We raken hier de kern van de democratische 
rechtsstaat. Deze is er natuurlijk om individuen 
en (minderheids)groepen door middel van tal 
van grondrechten te beschermen tegen willekeur. 
Gelijke behandeling – hoe dan ook geïnterpre-
teerd - is daarvoor een absolute voorwaarde, maar 
niet de enige. Minstens zo belangrijk is het waar-
borgen van de individuele vrijheid: de vrijheid 
van het individu te denken en te handelen zoals 
hij of zij wil – uiteraard binnen de grenzen die 
de wet aan iemands handelen stelt. Als het indi-
vidu er de voorkeur aan geeft zich bij een groep 
gelijkgestemden aan te sluiten, is hij of zij daarin 
natuurlijk volkomen vrij. Taak van de overheid 
is echter niet primair de bescherming van die 
groep, maar het garanderen van de noodzakelijke 
keuzevrijheid van de individuele burger, zodat 
deze zich tot zo’n groep kan bekennen en niet 
hoeft te vrezen voor repercussies van die keuze.

Een samenleving zal altijd een complex samenstel 
blijven van meerderheden en minderheden. Maar 
een echte liberaal zal zich ervan bewust zijn dat 
die meerderheden en minderheden van wisselen-
de samenstelling zijn en elkaar voortdurend weer 
nodig hebben, zij het telkens in andere combina-
ties. Als basis voor politieke besluitvorming komt 
men zo dan uiteindelijk toch terecht bij de kleinst 
mogelijke minderheid, te weten het individu en 
diens individuele kracht en mogelijkheden. Het 
is de verantwoordelijkheid van het individu die 
mogelijkheden optimaal te benutten en die van 
de overheid hem of haar daartoe in staat te stel-
len op een wijze die niemand bevoordeelt en die 
tegelijkertijd maximale vrijheid geeft. Dat het in 
de praktijk vaak bijzonder lastig is deze idealen 
te combineren zal duidelijk zijn, maar dat is nog 
geen reden om ze dan maar op te geven.
 
Han Entzinger is socioloog en hoogleraar migratie- 

en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Van 1993-1997 was hij bestuursvoorzitter 

van de toenmalige Stichting Wetenschappelijk Bureau 

D66 (thans Mr. Hans van Mierlo Stichting).

in de loop der tijd. Er is geen sprake van één 
scheidslijn die qua belang boven alle andere 
uittorent, zoals de godsdienst in de tijd van de 
verzuiling of etnische herkomst in de multicul-
ti-jaren. Door deze flexibiliteit kan iedereen op 
zijn of haar tijd ervaren wat het betekent zowel 
tot een meerderheid als tot een minderheid te 
behoren. Bovendien wordt het individu hiermee 
niet gereduceerd tot lid van een bepaalde groep, 
maar komt duidelijk naar voren dat een indivi-
du als ‘basiseenheid’ van een samenleving zijn 
of haar eigen zelfstandige keuzes kan maken. 
Ook dit is een belangrijke verworvenheid van de 
Verlichting.

Wat is nu de politieke betekenis van deze door 
een liberaal mensbeeld geïnspireerde visie op 
minderheden en diversiteit? Basiskenmerk van 
elke democratische samenleving is de gelijk-
waardigheid van burgers, maar natuurlijk ook 
van groepen burgers die om welke reden dan 
ook besluiten zich aaneen te sluiten. Dit vraagt 
om gelijke behandeling in gelijke gevallen, zo-
als ook vastgelegd in het allereerste artikel van 
de Nederlandse grondwet. Gelijke behandeling 
in gelijke gevallen kan nog altijd twee kanten 
opgaan: die van de formele gelijkheid, waarbij 
elke burger door de overheid werkelijk op pre-
cies dezelfde wijze tegemoet wordt getreden, of 
die van de materiële gelijkheid, waarbij gelijke 
behandeling juist impliceert dat rekening wordt 
gehouden met verschillen tussen (groepen) bur-
gers. In feite gaat het hier dus om ‘ieder hetzelfde’ 
versus ‘ieder het zijne’. Niemand heeft dit dilem-
ma beter weten te verwoorden dan Aristoteles 
in zijn Nicomachische Ethiek, wanneer hij stelt: 
‘Er schuilt evenveel onrechtvaardigheid in de 
ongelijke behandeling van gelijke gevallen als in 
de gelijke behandeling van ongelijke gevallen’. 
Minderheden kunnen zich tekort gedaan voelen 
wanneer de overheid zich onvoldoende gelegen 
laat liggen aan hun specifieke verlangens, terwijl 
het honoreren van zulke verlangens juist weer 
tot scheve ogen bij de meerderheid kan leiden. 
Langlopende debatten over netelige kwesties als 
de zondagsluiting van winkels, het extra straf-
baar stellen van godslastering of het invoeren  
van quotumregelingen voor bepaalde groepen 
(vrouwen, minderheden, gehandicapten) 
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Mediaberichtgeving kan een sterke invloed heb-
ben op wat wij weten, vinden en doen. Voor veel 
mensen zijn media als kranten, televisie en in 
toenemende mate het internet de belangrijkste 
bron van informatie over bijna ieder politiek 
onderwerp. De manier waarop daar verschillende 
standpunten en meningen worden gepresenteerd 
bepaalt voor een gedeelte hoe er in een samenle-
ving wordt gedacht over deze onderwerpen, maar 
helpt mensen vooral ook een inschatting te ma-
ken van wat gangbare meningen over deze on-
derwerpen zijn. Daarnaast gebruiken politici en 
beleidsmakers media ook als een belangrijke bron 
van informatie. Vaak ‘klopt’ het beeld dat wij uit 
de media krijgen echter niet: journalistieke regels 
en conventies zorgen er bijvoorbeeld voor dat 
verschillende meningen als gelijkwaardig worden 
gepresenteerd, terwijl ze dat – in ieder geval in 
termen van hoe breed ze gedeeld worden – niet 

zijn. Ten tweede komen meningen die echt radi-
caal anders zijn vaak helemaal niet aan bod. 

Hoor- en wederhoor
Als het over politieke onderwerpen gaat hechten 
journalisten veel waarde aan het benadrukken dat 
zij in kaart brengen wat ‘leeft onder de bevolking’. 
Met name na de Fortuyn-revolte van 2002 en het 
‘Nee’ in het eu-referendum van 2005 is dit in de 
Nederlandse context een veelgehoorde uitspraak. 
De angst om bepaalde gevoelens onder de bevol-
king niet te signaleren en daar uitgebreid over te 
rapporteren is sterk aanwezig. De achterliggende 
gedachte van hoe de media in een democratisch 
systeem functioneert, is eigenlijk een hele mooie: 
het is een belangrijk platform waar meningen en 
gevoelens uit de samenleving voor het voetlicht 
gebracht worden. 

Afwijkende     
meningen 
in de media

De media zijn een belangrijke bron voor de vorming van de 
publieke opinie en het op de kaart zetten van maatschappelijke 
problemen. Ondanks verschillende journalistieke principes  
die er voor moeten zorgen dat elke mening een podium krijgt,  
lijkt er voor een radicaal afwijkende mening of visie weinig 
ruimte te zijn, betoogt Rens Vliegenthart. 
Door Rens Vliegenthart
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sterk negatief van toon is. Hierdoor kan wel een 
sterk gepolariseerd beeld ontstaan van bestaande 
meningen over bepaalde politieke onderwerpen. 
Een tweede mechanisme dat in de journalistiek 
een belangrijke rol speelt is dat van ‘hoor- en 
wederhoor’. Hierbij is het idee dat verschillende 
kampen in een politieke discussie gehoord moe-
ten worden in de berichtgeving. Hierdoor kunnen 
deze meningen gelijkwaardig lijken, maar dat 
eigenlijk niet zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is 
de klimaatdiscussie en de vraag of de opwarming 
van de aarde veroorzaakt wordt door menselijk 
handelen. Een overgroot deel van wetenschappers 
is daar wel van overtuigd, maar in berichtgeving 

hierover wordt vaak net zoveel ruimte geboden 
aan de handvol klimaatsceptici die het tegendeel 
beweren. Op zich is het natuurlijk goed als ook zij 
aan bod komen, maar het is daarbij ook belang-
rijk dat duidelijk wordt dat het hier een minder-
heidsstandpunt betreft.

Nieuwsselectie en zwijgspiraal
Bovenstaande klinkt allemaal mooi voor politici 
en burgers met een radicale, negatieve mening. 
En inderdaad, bijvoorbeeld Geert Wilders heeft er 

Het mechanisme dat hierbij aan het werk is, is 
die van ‘bottom-up’ agenda setting: journalisten 
rapporteren over de onderwerpen die burgers 
belangrijk of problematisch vinden en op die 
manier fungeren media voor politici en beleid-
smakers als een belangrijke bron van informatie 
om hun prioriteiten te stellen en te bepalen met 
welke onderwerpen zij zich bezig dienen te hou-
den. Wetenschappelijk onderzoek lijkt de laatste 
relatie duidelijk te bevestigen: als er bijvoorbeeld 
naar Kamervragen gekeken wordt, blijkt ruim 80 
procent daarvan direct op mediaberichtgeving te 
zijn gebaseerd. Dit betekent overigens niet dat dit 
ook leidt tot sterke beleidsveranderingen. Deze 
zijn vaak meer incrementeel en van een grotere 
hoeveelheid factoren afhankelijk.

Twee journalistieke principes
De angst om relevante ontwikkelingen te mis-
sen kan in veel gevallen wel betekenen dat een 
bepaalde mening sterk wordt uitvergroot en 
als dominant wordt gepresenteerd, terwijl deze 
dat eigenlijk helemaal niet is. Bij de afgelopen 
Europese Parlementsverkiezingen leek bijvoor-
beeld het pvv standpunt dat Nederland uit de 
Europese Unie zou moeten stappen een heel 
gangbare, tenminste als je de berichtgeving 
moest geloven. Er was veel aandacht voor het 
negatieve sentiment onder de Nederlandse be-
volking over de eu en bijvoorbeeld de actie van 
Geert Wilders waar hij de ‘Nederlandse’ ster in 
Brussel uit de vlag van de Europese Unie knipte 
werd uitgebreid in beeld gebracht. Schijnbaar 
vierde euroscepsis hoogtij onder de Nederlandse 
bevolking. Daarbij wordt voor het gemak nog wel 
eens voorbij gegaan dat slechts een zeer beperkt 
deel van de bevolking ook daadwerkelijk wil dat 
Nederland uit de eu treedt en de pvv met dit stand-
punt maar een beperkt deel van het electoraat 
achter zich krijgt. 

Dat deze opinie toch zo veelvuldig naar voren 
komt in de berichtgeving heeft te maken met 
twee andere journalistieke principes. De eerste 
is dat zowel conflict als negativiteit belangrijke 
nieuwswaarden zijn: berichtgeving wordt inte-
ressanter en relevanter gevonden als er duide-
lijk twee sterk verschillende meningen worden 
gepresenteerd en vooral als één van beiden ook 

‘De angst om relevante
ontwikkelingen te missen 
kan in veel gevallen wel 
betekenen dat een bepaalde 
mening sterk wordt 
uitvergroot en als dominant 
wordt gepresenteerd, 
terwijl deze dat eigenlijk 
helemaal niet is’
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de afgelopen jaren op een aantal momenten flink 
van geprofiteerd dat hij zijn extreme standpun-
ten op bijvoorbeeld het immigratie-onderwerp 
kon ventileren. De daarop volgende berichtge-
ving zorgde er regelmatig voor dat de pvv steeg in 
de peilingen. Toch hebben journalisten ook een 
sterk selecterende rol die ervoor kan zorgen dat 
bepaalde meningen die niet tot de hoofdstroom 
van meningen in een samenleving behoren niet 
gehoord worden. De Duitse politicologe Elisabeth 
Noelle-Neumann ontwikkelde dit idee in wat zij 
de ‘zwijgspiraaltheorie’ noemde: uit angst voor 
isolatie zullen minderheden met een (sterk)  
afwijkende mening deze voor zich houden. 

Wat beschouwd wordt als gangbaar en afwijkend 
wordt voor een groot gedeelte bepaald door  
mediaberichtgeving. Als mensen zien dat hun 
mening in die berichtgeving veel terugkomt 
zullen zij deze meer en met meer vertrouwen 
naar voren brengen. Zij die merken dat dit niet 
het geval is zullen besluiten deze minder of min-
der sterk te verwoorden. Dit betekent dat op die 
manier een beperkt aantal meningen dominant 
wordt en andere meningen bijna geheel uit het 
publieke discours verdwijnen en nog slechts  

Een 
minderheid 
tussen de 
meerderheden

Aan het begin van mijn studententijd ging ik,  
zoals zoveel studenten, ‘op kamers’. Ik in 
Groningen. En zo gebeurde het dat ik van de ene 
op de andere dag in het Friese dorpje waar ik vrij-
wel mijn hele jeugd doorbracht, opeens een klein 
beetje als outsider werd gezien. Tegelijkertijd 
was ik nog te ‘vers’ om in Groningen te worden 
aangezien voor een doorgewinterde student, 
waardoor ik daar net zo goed tot de minderheid 
werd gerekend. 

Op feestjes in Groningen werd ik aangekeken voor 
een Fries die wel een volharde SC Heerenveen fan 
moest zijn, want ja, ‘daar kom je toch vandaan  
of niet dan’. Thuis gebeurde precies hetzelfde,  
maar dan net andersom. Daar vond men het  
maar vreemd dat ik geen FC Groningen fan was, 
immers, ‘Jij woont toch in Groningen!’ Net zo 
goed was ik in Groningen de nuchtere Friese boe-
renjongen, en werd ik thuis aangekeken voor  
een luie, bierdrinkende student. 

Meerderheden en minderheden zien er van een 
afstand vaak homogeen uit. Ik heb mij nooit tot 
één van de twee groepen gerekend, maar zag 
mezelf als deel van beide.  

Andrys Wierstra  

Student geschiedenis en stagiair Van Mierlo Stichting

door een harde kern verwoord worden. Om bij  
het immigratie-onderwerp te blijven: na 2002 
is het minder en minder gangbaar geworden te 
wijzen op de voordelen van de multiculturele 
samenleving. Zelfs de meest sterke voorstanders 
van de multiculturele samenleving formuleren 
hun mening tegenwoordig omslachtig en met 
terughoudendheid. Het multiculturele frame is 
bijna geheel uit het publieke discours verdwe-
nen. Zelfs zij die proberen een alternatief tegen 
het anti-islam geluid van Geert Wilders te laten 
horen doen dit grotendeels door zijn argumenten 
aan te vallen, meer dan door een eigen alternatief 
verhaal te presenteren. Dit betekent dat bepaalde 
aspecten van het immigratie-onderwerp volledige 
onderbelicht blijven, terwijl anderen juist bijzon-
der veel aandacht krijgen. 

Complex evenwicht
Voor journalisten is het niet eenvoudig om een 
goede afspiegeling van de publieke opinie te 
geven en gepaste ruimte te geven aan zowel meer-
derheids- als minderheidsstandpunten. Vaak zijn 
standpunten onder de bevolking niet duidelijk 
of nog niet uitgekristalliseerd. Publiek opinie-
onderzoek laat zien dat kleine veranderingen in 
de vraagstelling kunnen zorgen voor grote ver-
schuivingen in de antwoorden. Bovendien bestaat 
er – zoals eerder aangegeven - een wederzijdse 
relatie tussen berichtgeving en publieke opinie: 
niet alleen zouden journalisten rapporteren op 
basis van publieke opinie, andersom oefent be-
richtgeving in veel gevallen een sterke invloed 
uit op de mening van burgers. Daarnaast is hier 
sprake van een collectief actie probleem. Een 
individuele journalist heeft in een enkel artikel 
of nieuwsitem niet de ruimte om alle meningen 
op representatieve wijze aan bod te laten komen. 
Individuele journalisten kiezen daardoor op 
basis van nieuwswaarden en inschattingen van 
relevantie uit de veelheid van opinies die aan-
wezig zijn, maar vaak zullen andere journalisten 
precies dezelfde afweging maken, waardoor de 
berichtgeving een grote uniformiteit krijgt. Die 
eenvormigheid wordt nog verder versterkt door-
dat journalisten elkaar goed in de gaten houden 
en bijvoorbeeld bij onderwerpselectie zich laten 
leiden door keuzes van collega’s.

‘Journalistieke regels 
en conventies zorgen  
ervoor dat verschillende 
meningen als gelijk-
waardig worden 
gepresenteerd, terwijl  
ze dat – in ieder geval  
in termen van hoe breed  
ze gedeeld worden –  
niet zijn’

Het is geen probleem waar een makkelijke of  
eenduidige oplossing voor is. Het internet zou  
in een aantal opzichten een uitkomst kunnen  
bieden: het geeft in ieder geval de mogelijkheid 
om een grotere hoeveelheid verschillende menin-
gen aan bod te laten komen, maar wel vaak met 
een beperkt bereik. Nieuwe journalistieke initia-
tieven zoals De Correspondent proberen zich buiten 
de ‘mainstream’ politieke berichtgeving  
te begeven, maar ook daar is het bereik toch 
beperkt en de toekomst ongewis.  

Rens Vliegenthart is hoogleraar Communicatie-

wetenschap, in het bijzonder media en organisaties, 

aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragsweten-

schappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
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Worden zoals wij
  

We leven in een geïndividualiseerde samenleving. Of althans,  
dat denken we. Door onszelf als geïndividualiseerd te beschouwen 
en etnische minderheden in Nederland als (nog) niet, creëren we 
onwillekeurig een ongeïndividualiseerde minderheid. En daarmee 
vervallen we zelf in groepsdenken.
Door Bram Mellink

vervallen we als zelfbenoemde individualisten  
in het soort groepsdenken dat Wilders in de  
kaart speelt. 

De uitvinding van het individu
Kort na de gemeenteraadsverkiezingen schreef 
journalist Chris Rutenfrans in de Volkskrant 
(22 maart 2014) een kort artikel over ‘de uitvin-
ding van het individu’. Dit naar aanleiding van 
een recent boek van de hand van filosoof Larry 
Siedentop. Rutenfrans legt uit dat ‘individualis-
tisch denken’ een westerse uitvinding is, afkom-
stig uit het vroege christendom. Dit cultureel 
erfgoed moeten we koesteren, meent hij. En 
Wilders’ groepsdenken (‘de Nederlandse stam 
tegenover de Marokkaanse stam’) past hier niet 
bij. Tegelijkertijd was het volgens Rutenfrans 
duidelijk dat ‘immigranten (die) zijn gekomen uit 
tribale samenlevingen […], begrijpelijk, moeite 
hebben zich aan te passen aan onze geïndivi-
dualiseerde samenleving.’ En omdat het proces 
van individualisering ons eeuwen heeft gekost, 
mogen we niet verwachten dat nieuwkomers de 
achterstand in individualisering in twee, drie ge-
neraties in zullen halen.

Op vrijdag 21 maart, twee dagen na gemeen-
teraadsverkiezingen, deed cabaretier Pieter 
Derks een voorspelling. In De Wereld Draait Door 
vertelde hij dat Geert Wilders zijn hand defini-
tief had overspeeld, en dat het na het ‘minder 
Marokkanen’ afgelopen zou zijn met de pvv. Vanaf 
nu werd het met de pvv alleen nog maar ‘minder, 
minder, minder’. In het weekend dat volgde, leek 
Derks eventjes gelijk te krijgen: de pvv zakte in de 
peilingen, de politieke verontwaardiging steeg 
tot een hoogtepunt en vele pvv’ers traden uit. 
Maar Wilders en de pvv lijken ondertussen als 
vanouds terug op het politieke toneel. Waarom 
valt Wilders zo moeilijk te bestrijden? Is het dat 
Wilders het zo goed doet, zoals ‘rechts’ beweert, 
omdat hij als enige de ‘echte problemen’ durft te 
benoemen? Of is Wilders’ succes vooral aan zijn 
slimme politieke strategie te wijten, zoals ‘links’ 
gelooft? In dit artikel verklaar ik het succes van 
Wilders vanuit een andere invalshoek. Naar mijn 
idee is zijn politiek niet zozeer invloedrijk van-
wege een briljante strategie, maar vanwege een 
ideologisch fundament dat in Nederland bijna 
onomstreden is geraakt: het idee dat allochtonen 
minder geïndividualiseerd en dus minder vrij en 
zelfstandig zijn, dan ‘wij’ Nederlanders. Daarmee 

Individualisering leidt juist tot groepsdenken
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Het betoog van Rutenfrans laat in een notendop 
zien waar het debat over de multiculturele  
samenleving in Nederland om draait: de tegen-
stelling tussen geïndividualiseerde Nederlanders 
en niet-geïndividualiseerde migranten. Over 
de wijze waarop we met die tegenstelling moe-
ten omgaan, verschillen de meningen. In linkse 
kringen wordt veelal gezegd dat de zaken niet 
onnodig op de spits moeten worden gedreven. 
Emancipatie en integratie vergen nu eenmaal 
tijd. Ter rechterzijde, vooral binnen vvd en pvv, 
heeft men meestal minder geduld en wordt erop 
gehamerd dat nieuwkomers van meet af aan de 
Nederlandse waarden moeten omarmen. Maar 
ondanks dit meningsverschil delen beide par-
tijen één veronderstelling die hardnekkig in het 
Nederlandse denken over culturele minderheden 
zit ingebakken: nieuwkomers zijn minder geïndi-
vidualiseerd dan wij.

Individualisering als mythe
Of dit onderscheid klopt, valt echter te bezien. 
De socioloog Zygmunt Bauman heeft eens opge-
merkt dat de scheidslijn tussen geïndividuali-
seerden en niet-geïndividualiseerden lastig is  
te ontwaren, omdat dit veronderstelt dat een  
individu los van de samenleving kan bestaan.  
Dat is echter een denkfout, aldus Bauman, omdat 
wij als individuen opgroeien in een samenleving 

die lang voor onze geboorte bestaat, en lang na 
onze dood blijft voortbestaan. Een individu komt 
dus niet met een samenleving in aanraking, maar 
maakt daar van wieg tot graf deel vanuit (Bauman 
2001: p. 2). Een ‘geïndividualiseerde’ Nederlander 
is dus net zozeer ingebed in een samenleving als 
een niet-geïndividualiseerde Nederlander.
Dagelijkse voorbeelden ondersteunen Baumans 
betoog: de grenzen die we trekken tussen indivi-
du en groep, tussen ‘vrije keus’ en groepsdwang, 
zijn poreus en niet zelden arbitrair. Als je ’s och-
tends een spijkerbroek aantrekt, zullen weinig 
mensen betwisten dat je zelf tot die keuze bent 
gekomen. Tegelijkertijd doen we het allemaal. 
De hoofddoek wordt echter veelal in verband 
gebracht met dwingend groepsgedrag, terwijl 
die veel minder voorkomt in het Nederlandse 
straatbeeld en dus ook gemakkelijk als eigenzin-
nig gezien zou kunnen worden. Ga je naar het 
vrijdagmiddaggebed in de moskee? Dan voeg je 
je naar een groepscultuur. Blijf je thuis, zoals de 
overgrote meerderheid van Nederland, dan geld 
je als zelfstandig individu.

Het idee dat we allemaal steeds zelfstandiger  
worden, als gevolg van ‘de individualisering’,  
is een mythe, zo stelden sociologen als Jan 
Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp al eens 
(Duyvendak en Hurenkamp 2004). De cruciale 
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vraag is echter wat die mythe met ons doet. Wat 
zijn de gevolgen van ons geloof in het vrije, zelf-
standige individu, en welke invloed heeft zij op 
onze benadering van migranten? Naar mijn idee 
heeft ons geloof in de Nederlandse geïndividua-
liseerde samenleving een merkwaardig nevenef-
fect: hoewel het individualistisch denken lang ten 
dienste stond van zelfontplooiing, seksuele be-
vrijding en secularisatie, leidt het tegenwoordig 
vooral tot politieke uniformiteit. De geïndividu-
aliseerde Nederlander accepteert niet langer dat 
anderen zich niet voegen naar dit ideaalbeeld. De 
samenleving die aan ieder individu ‘worden wie 
je bent’ beloofde, heeft tegenwoordig een sterke 
neiging om haar individualiseringswaarden op te 
dringen, om van andersdenkenden te verlangen 
dat ze worden zoals wij (zie Mellink 2014).

Deze neiging is bijvoorbeeld zichtbaar in de 
omgang met orthodoxe christenen, die vrouwen 
in hun partij moeten toelaten en homovoor-
lichting op school moeten slikken. Ze blijkt uit 
het Nederlandse emancipatiebeleid, waarin van 
overheidswege via een ‘emancipatiemonitor’ 
wordt bijgehouden hoe het met de emancipatie 
van minderheden staat. Maar ze blijkt bovenal 
uit de wijze waarop we met migranten omgaan, 
door hen via inburgeringscursussen en natu-
ralisatieceremonies tot vrij en zelfstandig indi-
vidu op te voeden (vlg. Verkaaik 2009). Daarom 
moeten nieuwkomers, bij het verkrijgen van hun 
paspoort, verplicht de verklaring van verbonden-
heid afleggen, waarin ze beloven de rechten en 
vrijheden van Nederland te respecteren. Daarom 
ligt in inburgeringscursussen de nadruk niet op 
sociaal-economische zelfredzaamheid, maar op 
de omarming van Nederlandse waarden. 

Het sentiment dat hier achter schuilgaat wordt 
door links en rechts gedeeld, en is pregnant ver-
woord door Pim Fortuyn. In 2002 verklaarde hij, 
in het beruchte interview in de Volkskrant  
(9 februari 2002) waarin hij de islam achterlijk 
noemde: ‘Ik heb geen zin de emancipatie van 
vrouwen en homoseksuelen nog eens over te 
doen.’ De betekenis van deze uitspraak is tweele-
dig: enerzijds wekt zij de indruk dat Nederland als 
land van geëmancipeerde individuen ‘af ’ is, dat 
Nederlanders de emancipatie van bijvoorbeeld 

‘D66 ontwikkelt zich tot de stadspartij bij uitstek’, 
volgens de Groene Amsterdammer van 19 februari 
jl. ‘Ze richt zich op actieve, vrijzinnige, kosmopoli-
tische burgers’. En die blijken vaak hoogopgeleid, 
jong en man te zijn. Tja, dit citaat bevestigt hoe 
de media de publieke opinie en het groepsdenken 
beïnvloeden. En ook dat er kennelijk te veel jour-
nalisten zijn die onvoldoende buiten de stadgrens 
van Amsterdam komen. Ze blijken geen benul 
te hebben van wat zich in de provincie afspeelt. 
Hoezo, kosmopolitisch?

Ook ik beschouw mijzelf als zo’n actieve, vrijzin-
nige, kosmopolitische burger. Inderdaad, een 
typisch D66-lid. Ik woon echter in het Land van 
Heusden en Altena in een dorpje in de gemeente 
Woudrichem. Ja, dat is een stad. Maar dat komt 
door de in 1356 verkregen stadsrechten. Er wonen 
slechts 4500 mensen. Bovendien ben ik een vrouw, 
geboren in 1961 en dus vooral jong van geest, en, 
nog afwijkender, ook een moeder en echtgenote.

Behoor ik daarmee binnen D66 tot een minder-
heid? In mijn woongebied zijn er veel meer men-
sen zoals ik die zich aangetrokken voelen tot het 
sociaal-liberale gedachtegoed. In absolute aan-
tallen zijn dat er natuurlijk nooit zo veel als in de 
stad: Altena is nog steeds een van de dunstbevolkte 
gebieden van Nederland. Ik zou wel eens willen we-
ten hoe de stadsaanwas van D66 zich procentueel 
verhoudt tot de provincieaanwas. Misschien blijkt 
dan wel dat de tijd simpelweg rijp is voor D66. 

Maar dan nog. Als dat al zo zou zijn, wat zegt dat 
dan? Een blauwdruk voor de toekomst bestaat 
niet. Dus vanwaar toch die behoefte om alles te 
willen kaderen? Als D66 inderdaad een partij voor 
actieve, vrijzinnige kosmopolitische burgers is 
(en die nemen kennelijk snel in aantal toe) laten 
we dan vooral grenzeloos denken. Over de stads-
wallen heen, over de provinciegrens heen, over de 
landsgrens heen. 

Mirjam Noorduijn

Redacteur Idee

Sociaal-liberale 
minderheid?

een weerbare democratische debatcultuur, maar 
riekt naar de opbouw van een nieuw soort politie-
ke correctheid. Zo leidt het beroep op individuele 
vrijheid er vooral toe dat we allemaal hetzelfde 
moeten vinden – zonder daarbij overigens echt in 
de spiegel te willen kijken.

Een beroep op individuele vrijheid tegenover 
Wilders, die mensen ‘als groep’ zou wegzetten, 
helpt ons daarom niet veel verder. Want juist in 
het idee van het vrije individu zit het groeps-
gedrag van autochtone Nederlanders besloten. 
Autochtone Nederlanders zullen moeten accep-
teren dat zij, net als nieuwkomers, een groep 
vormen. Op basis van deze gelijkwaardigheid, 
een democratische strijd van groepen tegen 
groepen, kunnen we vervolgens opnieuw het 
debat over minderheden aangaan. Misschien 
moeten we daarbij zelfs wel erkennen dat een 
gezonde democratie bij groepsvorming is gebaat. 
Groepsvorming geeft individuen namelijk de 
ruimte om zich met andere individuen te vereni-
gen, en als groep een vuist te maken in het publie-
ke debat. Al kan dit leiden tot forse spanningen, 
als medicijn tegen zelfgenoegzaamheid en tot 
behoud van een breed democratisch debat is 
groepsstrijd onontbeerlijk. Groepsdenken brengt 
opponenten van Wilders daarom verder dan  
ongefundeerde individualiseringsdrang.

Bram Mellink is historicus en auteur van Worden zoals 

wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde 

samenleving sinds 1945 (Wereldbibliotheek; Amsterdam 

2014).
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vrouwen en homo’s ten volle hebben omarmd. 
Anderzijds betoogde Fortuyn dat deze culture-
le verworvenheid op de tocht staat, en ons door 
nieuwkomers wordt afgepakt. De niet-geïndivi-
dualiseerde Nederlander wordt zo niet neergezet 
als iemand met andere culturele waarden, maar 
als iemand die een stap terug wil doen in de tijd. 

Strijdbare democratie 
Het is de vraag of een democratie baat heeft bij 
deze scheidslijn tussen geïndividualiseerden en 
niet-geïndividualiseerden. Onder de banier van 
‘individuele vrijheid’ zijn we hard bezig om hor-

des burgers zonder deugdelijke argumentatie 
als niet-geïndividualiseerden weg te zetten. Dit 
vernauwt het democratisch debat: we verwach-
ten van nieuwkomers dat ze door integratie ‘onze 
waarden’ omarmen, we schrijven christenen via 
de wet voor dat ze vrouwen moeten toelaten tot 
de kieslijst en homo’s moeten toelaten op school, 
en als iemand uitspraken doet die ons niet zinnen 
(van ‘minder Marokkanen’ tot ‘etnisch monopo-
lie’), stappen we naar de rechter. Dat duidt niet op 
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‘ De samenleving die 
aan ieder individu 
‘worden wie je bent’ 
beloofde, heeft een 
sterke neiging om haar  
individualiserings-
waarden op te dringen, 
om van anders 
denkenden te verlangen 
dat ze worden zoals wij’
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De ultieme 
minderheid 
is het individu

Nederland is verregaand geseculariseerd. Maar hoe om te gaan  
met streng-religieuze minderheden? Boris van der Ham, politicus 
‘op time-out’ en huidig landelijk voorzitter van het Humanistisch 
Verbond, geeft zijn visie. Hij stelt dat seculiere partijen, waaronder 
D66, hun seculiere waarden beter moeten doordenken.
Door Boris van der Ham

Seculiere 
meerderheid

vs.
religieuze 
minderheid

Het is een veelgehoorde klacht in religieuze krin-
gen: nu de niet-gelovigen in de meerderheid zijn, 
zitten de religieuze minderheden in de knel. Met 
name behoudende christenen stellen dat er een 
gure seculiere wind waait door Nederland. Alles 
wat maar neigt naar religie wordt door die wind 
uit het openbare leven weggeblazen. Joden en 
moslims maken zich zorgen over het in de ver-
drukking komen van hun tradities. Discussie 
over ritueel slachten, over het besnijden van 
jongens of het afschaffen van weigerambtena-

ren zouden hiervan getuigen. Religie lijkt in de 
te worden gedrukt. Roel Kuiper, senator namens 
de ChristenUnie sprak zelfs van een heuse 'kruis-
tocht' tegen gelovigen. 

Deze klacht uit religieuze kringen mist zijn doel 
niet. Lange tijd hadden boze orthodoxe chris-
tenen nauwelijks grip op deze discussies, maar 
wanneer joodse en islamitische organisaties zich 
roerden zag je bij nogal wat rode en liberale poli-
tici onmiddellijk terugtrekkende bewegingen: ‘Zo 
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de in 2013, in samenwerking met de International 
Humanist and Ethical Union (IHEU) een rapport 
waaruit blijkt dat atheïsten en humanisten in  
dertien (vrijwel allemaal streng-islamitische)  
landen ter wereld de doodstraf riskeren vanwege 
hun overtuigingen. De vrijheid van godsdienst  
en levensovertuiging is dus verre van vanzelfspre-
kend, en dient steeds opnieuw verdedigd 
te worden. 

Maar met het verdedigen van die vrijheid  
komen we meteen bij de belangrijke vraag voor 
wie die vrijheid precies te verdedigen? Bij het 
beantwoorden van die vraag begint al vaak de 
verwarring. Dan wordt gesteld dat ‘christenen’ 
vrijheid van godsdienst hebben, of dat ‘moslims’ 
en ‘joden’ deze vrijheid toekomt. Maar hoe van-
zelfsprekend dat antwoord ook mag klinken, in 
deze woordkeuze zit een subtiele, maar wezen-
lijke gedachtefout. Vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging komt namelijk niet een ‘groep’ 
toe, maar individuele mensen. Het is niet zo dat 
‘christenen’, ‘joden’, ‘moslims’ of ‘atheïsten/huma-
nisten’ als ‘groep’ een stel rechten wordt gegeven, 
maar het wordt elk individueel mens vrijgelaten 
om te geloven of niet-geloven wat hij of zij wil. 
Het staat iemand ook vrij om binnen een bepaal-
de stroming af te wijken. Neem bijvoorbeeld 
eo-presentator Adries Knevel die zichzelf een  
orthodox Christen noemt, maar op het punt 
van het Bijbelse scheppingsverhaal dichter bij 
de evolutietheorie zegt te staan. Zijn orthodoxe 
religieuze groepering vormt een minderheid in 
onze samenleving, maar binnen zijn ‘groep’ is 
dus Knevel ook weer een minderheid. Het feit 

bedoelden we het niet!’ Het leidde in 2012 er bij  
de Eerste Kamerfracties van PvdA, vvd, D66  
en GroenLinks zelfs toe dat ze tegen het wets-
voorstel stemden dat het ritueel slachten wilde 
onderwerpen aan eerlijke welzijnseisen. Een van 
de argumenten van D66-senator Joris Backer om 
tegen dit wetsvoorstel te stemmen was dat het 
onderwerpen van rituele slacht aan wettelijke 
welzijnseisen in strijd zou zijn met het grond-
recht van de vrijheid van godsdienst. Het klonk 
als een verheven argument. Maar klopt het ook?  

Voor ik op de redeneringen over godsdienstvrij-
heid inga, moet eerst worden vastgesteld dat veel 
seculiere politieke partijen zich vaak volkomen 
comfortabel voelen bij het bekritiseren van chris-
telijke rituelen en uitzonderingsposities, maar 
dat er een groot ongemak optreedt bij het nuchter 
bespreekbaar maken van onder meer joodse en 
islamitische rituelen en gebruiken. Dan opeens 
klinken woorden over het belang van godsdienst-
vrijheid, over het respect voor eeuwenoude tradi-
ties en het belang van rituelen voor ‘de groep’ van 
gelovigen. De meerderheid aan niet-gelovigen 
moet deze ‘minderheid’ zijn rechten en rituelen 
niet ontnemen, heet het dan. In mijn ogen leggen 
deze redeneringen vooral bloot dat hun stand-
punt over religie weinig doordacht is, en dat er  
in ieder geval de neiging is godsdiensten ongelijk 
te behandelen.   

Laten ik nu dan de genoemde argumenten eens 
langslopen. Allereerst: is godsdienstvrijheid 
een belangrijk goed? Jazeker. Overigens zou ik 
dat recht meteen iets willen verbreden naar het 
recht van ‘godsdienst en levensbeschouwing’, 
waardoor ook niet-religieuze levensvisies wor-
den meegenomen. Dat die fundamentele vrijheid 
van godsdienst en levensbeschouwing nog lang 
niet overal gerespecteerd wordt zien we dagelijks 
in het nieuws. In Soedan werd in mei 2014 een 
ex-moslima die tot het christendom was bekeerd 
tot de doodstraf veroordeeld. In diezelfde maand 
kreeg een liberale blogger vanwege geloofsafval 
een wrede martelstraf opgelegd in Saudi-Arabië. 
Organisaties als Open Doors maken zich terecht 
hard voor de positie van onderdrukte christenen 
in bijvoorbeeld Noord-Korea en in de islamitische 
wereld. Het Humanistisch Verbond presenteer-

‘Vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging  
komt niet een ‘groep’ toe, 
maar individuele mensen’
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gen. Ook kinderen hebben immers het recht om 
een eigen opvatting te ontwikkelen. Maar waar 
begint de vrijheid van hen, en neemt de vrijheid 
van de ouders af ? Ik zou zeggen dat in ieder geval 
vanaf 12 jaar kinderen een bredere wereldoriënta-
tie mee moeten krijgen, ook binnen het strengre-
ligieuze onderwijs. Is dit dan een inbreuk op de 
vrijheid van godsdienst? Nee, het is dus juist het 
creëren van die vrijheid voor de kinderen!

Bij het punt van jongensbesnijdenis is er nog iets 
fundamentelers aan de hand. Er wordt grote in-
breuk gemaakt op het lichaam van een baby met 
een handeling die per definitie onomkeerbaar is. 
Waar de wetgever het alle ouders verbied om hun 
eigen kinderen bijvoorbeeld te laten tatoeëren, of 
andere vergaande aanpassingen aan het lichaam 
te verrichten, wordt deze niet medisch-noodzake-
lijke ingreep wel geaccepteerd, alleen maar omdat 
er een beroep wordt gedaan op religie. Politici 
duiken zelfs angstvallig weg bij deze discussie, 
bang om weer voor anti-godsdienstig te worden 
uitgemaakt. Zelfs een oproep van medici om 
ouders verplicht te informeren over de nadelen 
en alternatieven van dit soort babybesnijdenis 
kreeg een koel onthaal in de politiek. Het toont 
aan dat met name rode en liberale partijen deze 
thema’s nog onvoldoende doordenken. Dat het 
onderwerp vermeden wordt, verraadt zelfs een 
mate van willekeur. Dat was dus ook te merken bij 
het al eerder genoemde debat over het verbod op 
onbedwelmd ritueel slachten. Waarom wel wette-
lijke voorschriften voor het slachten van miljoe-
nen ‘normale’ dieren – en overtredingen daarvan 
hard bestraffen – maar niet dezelfde nuchterheid 
toepassen bij dieren die toevallig terechtkomen 
in een joods of islamitisch slachthuis? De Eerste 
Kamerfracties van PvdA, vvd, D66 en GroenLinks 
bleken hier opnieuw niet in staat het beeld van 
willekeur weg te nemen. 

Debatten over onderwijs, over kledingvoorschrif-
ten en over lichamelijke integriteit zijn buiten-
gewoon gevoelig en kennen diverse grijstinten. 
Het is daarom belangrijk de schuring van grond-
rechten met grote precisie te benaderen. Het is 
daarbij zowel principieel als praktisch het meest 
handzaam om hierbij niet ‘de groep’ of de insti-
tutionele en abstracte ‘godsdienst of levensbe-

dat Knevel zelf een set aan waarden en gedachten 
heeft, los van de meerderheid van de Nederlandse 
bevolking, maar ook los van de meerderheid in 
zijn eigen religieuze groep, is de werkelijke kern 
van zijn vrijheid.

Maar het mogen afwijken binnen de groep is nog 
allerminst een vanzelfsprekendheid. Als islami-
tische meisjes uit vrije wil een hoofddoek willen 
dragen is dat hun recht. Maar als op het school-
plein moslima’s, die er voor kiezen géén hoofd-
doek te dragen, door andere meisjes onder druk 
worden gezet die wel te gaan dragen, dan staat 
dat haaks op individuele geloofsvrijheid. Helaas 
is deze inbreuk op de godsdienstvrijheid aan de 
orde van de dag.   

Hoe diverser de samenleving wordt, hoe con-
sequenter de samenleving dus moet zijn in het 
bieden van een gelijk speelveld en echte gelijke 
behandeling van alle verschillende levensover-
tuigingen, juist op het meest individuele niveau. 
Dat schuurt niet alleen op het schoolplein, maar 
ook binnen de wet. Bijvoorbeeld in onderwijswet-
geving. Ouders staat het vrij om hun kinderen 
naar eigen levensovertuiging op te voeden, maar 
mag dat geheel naar schoolkeuze worden doorge-
trokken? In het orthodoxe deel van het bijzonder 
onderwijs levert dat recht van de ouders een span-
ning op met de grondrechten van hun kinderen. 

Vanuit de verdediging van hun recht kan het im-
mers niet zo zijn dat ze worden weggehouden van 
andere opvattingen dan die ze van thuis meekrij-

‘De vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging is dus 
verre van vanzelfsprekend, 
en dient steeds opnieuw 
verdedigd te worden’

in een rechtstaat dient  iedereen daarin gelijk te 
worden behandelend en is de ultieme minderheid 
het individu.

Boris van der Ham is voorzitter van het Humanistisch 

Verbond.

schouwing’ als uitgangspunt te nemen, maar 
altijd iemands individuele levensvisie als basis te 
hanteren. Bovendien moeten al die levensvisies 
gelijk worden behandeld, en geen schade doen 
aan elkaar. Dat voorkomt dat onder het mom van 
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
feitelijk inbreuk kan worden gemaakt op iemands 
meest fundamentele en allerpersoonlijkste recht: 
het recht op gewetensvrijheid. Willekeur moet 
ten aller tijde worden voorkomen, voor mens en 
dier.Moet de seculiere meerderheid dus rekening 
houden met religieuze en andere levensbeschou-
welijke minderheidsopvattingen? Zeker! Maar 
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De liberale Franse aristocraat Alexis de 
Tocqueville (1805-1859) maakte zijn naam met zijn 
studie naar vrijheid in moderne, democratische 
samenlevingen. Hij waarschuwde voor tirannie 
en conformisme van de meerderheid; vervlakking 
van geest en mores; en een van gewone burgers 
(de meerderheid) vervreemd geraakte, gesloten 
technocratische elite (een minderheid). Is zijn ge-
dachtegoed toepasbaar op Nederland? Zien we de 
valkuilen ontstaan waar hij voor waarschuwde?
In dit artikel betoog ik dat het antwoord ‘ja’ 
luidt. De Nederlandse samenleving valt onder 
Tocqueville’s noemer van moderne democra-
tie, georganiseerd als zij is op basis van gelijke 
rechten. De valkuilen die hij vreesde zijn ook 
zichtbaar, maar dan in een Nederlands jasje. 

Daarbij moeten we primair denken aan de kloof 
tussen burger en politiek, en de dominantie van 
het economisch denken in vrijwel alle onderde-
len van de samenleving: twee fenomenen die in 
Tocqueville’s filosofie verklaard kunnen worden 
vanuit de dynamiek eigen aan gelijke rechten. 

Aristocratie & ongelijkheid
De fundamentele vragen die Tocqueville stelt 
zijn: wat is het wezen van moderne democratie? 
En: hoe verhoudt een democratische samen- 
leving zich tot vrijheid en volkssoevereiniteit?  
In Frankrijk was de doorbraak van volkssoeverei-
niteit in 1789 gepaard gegaan met een decennia 
durende afwisseling van revoluties. De verhou-
dingen in de Franse samenleving waren langzaam 

De tirannie 
van de 
meerderheid

In een democratie worden minderheden beschermd tegen de 
tirannie van de meerderheid. Paradoxaal genoeg leiden juist gelijke 
rechten voor iedereen vaak tot uniformiteit. Alexis de Tocqueville 
(1805-1859) wees al op dit risico van de democratie. Zijn gedachte-
goed is nog steeds toepasbaar op de situatie nu in Nederland. 
Door Melvin Schut

Tocqueville in de polder

steeds vlakker geworden, maar de wetten en het 
bestuur van het land hadden deze ontwikkeling 
niet bijgebeend. Zo was er volgens hem een span-
ning ontstaan tussen het pays réel (democratisch) 
en het pays légal (aristocratisch). Die had zich ont-
laden in een bloedige Revolutie, aangemoedigd 
door een elitaire minderheid van intellectuelen in 
de ban van efficiëntie en abstracte mensenrech-
ten, maar onervaren met zelfbestuur. Tocqueville 
zocht inzicht in de vrijheid van de Amerikaanse 
democratische samenleving om, met inachtne-
ming van de eigen Franse gewoontes, tradities,  
en omstandigheden, de Franse democratie in 
liberale banen te leiden. 

Een aristocratische samenleving kenmerkt zich 
in Tocqueville’s denken door ongelijke rechten. 

Simpelweg door geboren te worden hoort ieder-
een bij groepen en klassen, elk met eigen belan-
gen en gewoontes, die op hiërarchische wijze 
verbonden zijn. Zij scheppen maatschappelijke 
diversiteit, bestaande uit grote verschillen in 
opvattingen, mores, en intellectuele vorming. 
Tegelijkertijd benadrukt een sterke adel de 
waardigheid van zelfbestuur, en voorkomt zij 
centralisering. 

Democratie & gelijkheid
Een democratische samenleving daarentegen 
kenmerkt zich door gelijke rechten. Dit is vol-
gens Tocqueville rechtvaardiger dan aristocratie, 
omdat het meer ruimte geeft aan de individuele 
capaciteiten van de meeste mensen. Gelijke rech-
ten betekenen echter ook dat, buiten het niveau 
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één) in een politiek orgaan. Daarnaast kunnen 
democratische samenlevingen ten prooi vallen 
aan een verstikkend conformisme. De meerder-
heid bepaalt namelijk hoe de omgangsvormen in 
elkaar zitten, wat de mode is, en wat ‘men’ vindt. 
Dit maaiveld, waarin je vooral ‘gewoon’ moet 
doen – dat wil zeggen, de goegemeente moet 
volgen, de middelmaat aanhangen, en niet teveel 
opvallen – want dat zou al gek genoeg zijn, is 
Nederland welbekend. Hierbij wordt de vrijheid 
van meningsuiting sterk beperkt door een on-
zichtbare, doch zeer voelbare, code van politieke 
correctheid. 

Bestuurlijke minderheid
De logica van gelijke rechten zorgt ook voor een 
neiging tot bestuurlijke centralisering, zonder 
ruimte en oor voor de burger. Dat leidt volgens 
Tocqueville tot de tirannie van een bestuurlijke 
minderheid. Hij geeft hierbij het voorbeeld van 
de ontwikkeling van een bureaucratisch despo-
tisme in Frankrijk, voor en ná de Revolutie. Die 
ontwikkeling was, onderbroken door regelmatig 
volksoproer, gepaard gegaan met toenemende 
passiviteit bij de burgers en ressentiment tegen 
bemoeienis door ‘de anderen’– de ambtenaren uit 
het verre Parijs, onbekend met lokale belangen, 
gewoontes, en omstandigheden. Tocqueville-
kenner Larry Siedentop heeft gewaarschuwd dat 
de Europese Unie bezig is dezelfde fout op conti-
nentale schaal te herhalen (Democracy in Europe, 
Londen 2001).
Het meest bezorgd is Tocqueville echter over 
het ‘zachte despotisme’ van een gecentraliseer-
de, paternalistische overheid – een vorm van 
‘gereguleerde, milde, en vreedzame slavernij’ 
die ‘in de schaduw van de volkssoevereiniteit’ 
goed gecombineerd zou kunnen worden met de 
‘uiterlijke vormen van vrijheid’, zoals respect 
voor rechten, functionele scheiding van mach-
ten, en regelmatige verkiezingen. Door meer en 
meer mensen op meer en meer terreinen hulp 
te verlenen – op basis van gelijke rechten, gega-
randeerd door ambtelijke procedures – dreigt 
een democratische samenleving door de staat 
te worden gedomineerd. Dat is immers de enige 
sterke maatschappelijke organisatie waartoe het 
zwakke democratische individu zich om hulp kan 
wenden. Tocqueville’s beschrijving hiervan – ‘een 

van regio’s, landen, of volkeren, geen enkel indi-
vidu of groep voldoende is afgezonderd in tijd, 
ruimte, en geld om zich diep – en daarmee uniek 
– te ontwikkelen. Dat leidt tot egalitarisme en 
uniformiteit. Tocqueville noemt dit ‘individualis-
me’, en hij denkt dat het de democratische mens 
eenzaam, zwak, en anoniem dreigt te maken. Het 
nodigt uit tot een vernauwing van de menselijke 
horizon en veronachtzaming van het publieke 
belang. Iedereen is geneigd zichzelf op te slui-
ten in een klein kringetje, bestaande uit hooguit 
collega’s, naaste familieleden, en wat vrienden. 
Iedereen moet werken om status en geld voor 
zichzelf te bemachtigen. Hierdoor neigen alle 
relaties tot een contractueel karakter, wat zorgt 
voor oppervlakkigheid. De koopmansgeest door-
dringt alles. Als puntje bij paaltje komt kiezen 
democratische mensen bovendien voor gelijkheid 
boven vrijheid. Meer dan andere soorten samen-
levingen stimuleert democratie de ondeugd 
van jaloezie, zoals te zien in de obsessie met 
inkomensongelijkheid.

Bovenal echter brengt de gelijkheid van status 
de autoriteit van de meerderheid. Iedereen legt 
immers hetzelfde gewicht in de schaal. Dit kan 
leiden tot gebrek aan respect voor minderheden. 
Zulke tirannie van de meerderheid is al moge-
lijk middels een simpele stemming (de helft plus 

‘Democratische
samenlevingen kunnen  
ten prooi vallen aan een 
verstikkend conformisme. 
De meerderheid bepaalt 
namelijk hoe de omgangs-
vormen in elkaar zitten,  
wat de mode is, 
en wat ‘men’ vindt’

netwerk van … uniforme regeltjes waardoor zelfs 
de meest originele geesten en de meest sterke 
zielen zich geen weg voorbij de massa kunnen 
banen’ – heeft velen doen denken aan de moderne 
verzorgingsstaat. Tocqueville meent aldus dat de 
traditionele associatie van democratie met anar-
chie – een gedachte ogenschijnlijk bevestigd door 
de Franse Revolutie – niet langer opgaat. 

Politieke apathie
Dit is belangrijk in het beoordelen van ‘populis-
me’. Door haar egalitaire, commerciële karakter 
en tendens tot centralisering (die besluitvorming 
voor de burger ongrijpbaar maakt) neigt een mo-
derne democratie in Tocqueville’s analyse juist 
tot politieke apathie. Revolutie en volksopstan-
den zijn een kleinere bedreiging dan stagnatie en 
gebrek aan belangstelling voor de publieke zaak. 
De echte zorg is niet dat burgers zich zouden 
opzwepen tot actie, maar dat zij dat niet doen. 
Zo hebben in Nederland grote maatschappelijke 
onvrede over staatssteun aan banken, de Euro, en 
massa immigratie (nog) niet geleid tot demon-
straties of geweld. 
Tocqueville waarschuwt hierbij tegen het ver-
warren van belangrijke semi-aristocratische 
instituties – zoals een onafhankelijke rechterlijke 
macht, een indirect verkozen Eerste Kamer, en 
universiteiten – met een traditionele aristocra-
tie. Democratische elites (minderheden) in het 
bestuur, in de media, en in het zakenleven zijn 
weliswaar noodzakelijk, maar zij verschillen in 
essentie niet juridisch, economisch, of cultureel 
van de rest van de bevolking (de meerderheid). 
Net zoals alle andere burgers verkopen zij een 
product. Voor intellectuelen bestaat dit uit ideeën 
en voor technocraten uit (vermeende) expertise. 
Alleen in de letterlijke betekenis van het woord 
aristoi – de besten – zijn intellectuelen en tech-
nocraten een soort ‘aristocratie van de geest’ en 
topmanagers een ‘aristocratie van geld’. Hierbij 
neigen zakenlieden tot een gebrekkig oog voor 
het publiek belang; technocraten tot tunnelvisie 
en het doven van initiatief; en intellectuelen tot 
denken in abstracties en gebrek aan praktische 
ervaring (vaak leidend tot verlies van contact met 
de werkelijkheid). Net zoals andere burgers heb-
ben zulke elites (minderheden) de neiging om de 
staat voor hun eigen gewin te misbruiken.  
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Zij kunnen daarom alleen in balans met de 
rest van de bevolking (meerderheden) goed 
functioneren.

Decentralisering en diversiteit
Om vrijheid en diversiteit te waarborgen, en 
tirannie door minderheden of meerderheden 
te voorkomen, moet een moderne democrati-

sche samenleving als de Nederlandse volgens 
Tocqueville kunstmatig de machtsverdeling 
imiteren die aristocratie eigen is. Dit vereist 
waakzame burgers, bestuurlijke decentralisering, 
en functionele machtenscheiding, alsmede on-
afhankelijke organisaties, zonder banden met de 
staat, gesteund door vele onafhankelijke media. 
Hij beschouwt vrijheid van vereniging en vrijheid 
van meningsuiting dan ook als de belangrijkste 
rechten, sterk met elkaar vervlochten. 
Hierbij houden goede instituties en mores elkaar 
in stand. 

Tocqueville prijst hoe in Amerika besluiten over 
een gedeeld belang zoveel mogelijk op het laagste 

‘Gelijke rechten 
betekenen ook dat, 
buiten het niveau van 
regio’s, landen, of volkeren, 
geen enkel individu of  
groep voldoende is 
afgezonderd in tijd, 
ruimte, en geld om  
zich diep � en daarmee 
uniek � te ontwikkelen’
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niveau worden genomen en uitgevoerd, en wel 
door de vertegenwoordigers van de cirkel van 
mensen die het aangaat, of simpelweg gezamen-
lijk door die mensen zelf. Dit gaat grotendeels 
buiten de overheid om, via participatie in vrijwil-
lige verbanden, zoals verenigingen en bedrijven, 
in civil society – de ruimte tussen overheid en 
burger. Zulke actieve deelname aan de organisa-
tie van de gemeenschap is volgens Tocqueville 
ook meteen de beste opleiding tot politiek zelfbe-
stuur. Vrijheid vormt tot vrijheid en tempert ab-
stract, utopisch denken, losgezongen van lokale 
omstandigheden, belangen, en gewoonten, zoals 
dat van Franse intellectuelen voorafgaand aan de 
Revolutie. Decentralisatie en homogeniteit van 
de bevolking helpen hierbij de neuzen dezelfde 
kant op te houden. Zij voorkomen, door wisse-
lende meerderheden, het ontstaan van perma-
nente verliezers.
Daarom: hoe groter de diversiteit van de 
bevolking, hoe belangrijker decentralisatie. 

Multiculturalisme vormt aldus een bijzonde-
re uitdaging. Superprovincies en machtsover-
dracht naar Brussel, verdedigd met economische 
taal, breken historische banden en getuigen 
van blindheid voor het vervreemdende effect 
op het individu als mens en burger, net als eer-
der bij schaalvergrotingen in de zorg en in het 
onderwijs. Een gekozen burgemeester, een dis-
trictenstelsel, en referenda brengen het bestuur 
daarentegen dichter naar de burger en respec-
teren de menselijke maat. Dit heeft een positief 
effect op de opvoeding van de kiezer tot burger 
en corrigeert noodzakelijke elites. Het vereist 
parallelle decentralisering in civil society, waar nu 
overheidsfinanciering van media, universiteiten, 
en andere verzuilde organisaties het vrije, pluri-
forme zelfbestuur van geëmancipeerde burgers 
verstoort. Het pays légal van het verzuilde, regen-
teske Nederland past niet bij het pays réel van 
2014. Tocqueville’s inzicht toont het gelijk van 
Van Mierlo.

Melvin Schut doceert European and International 

Institutions en Introduction to Social Policy aan 

Amsterdam University College (AUC). Hij studeerde 

rechten en geschiedenis in Leiden, ideeëngeschiedenis 

aan Cambridge, en politieke filosofie aan Oxford en de 

Universiteit van Chicago, waar hij promoveerde met een 

proefschrift over het vrijheidsbegrip van Tocqueville. 

Als campagneleider daags na de uitslagenavond 
van de Europese verkiezingen een column  
schrijven over meerderheden en minderheden.  
Veel symbolischer kan het niet. Zeker niet als je 
bedenkt dat D66 op donderdag 22 mei 2014 met 
15.4% van de stemmen (bij de gemeenteraads- 
verkiezingen van 19 maart was het ‘slechts’ 11.8%) 
de score van 1994 (destijds goed voor 24 Kamer-
zetels!) onder leiding van Hans van Mierlo even-
aarde. En D66 er na bijna 50 jaar na haar op- 
richting in slaagde de grootste partij te worden 
bij een verkiezing. Althans … in het aantal  
behaalde stemmen dan. Want door een lijstver-
binding haalde het cda met minder stemmen toch 
een zetel meer. Zie hier de titelverklaring  
van deze column.

Naast het feit dat met een opkomst van 37% een 
minderheid ging stemmen (bij de laatste Tweede 
Kamerverkiezingen stemde een meerderheid van 
circa 74%) legden deze Europese verkiezingen nog 
meer bloot. Namelijk dat het bepalen van meer-
derheden en minderheden nog niet zo eenvoudig 
is. Of op zijn minst sterk afhankelijk van de ge-
hanteerde definitie (in zekere zin is ieder individu 
immers een unieke minderheid). Zo claimden 
eurosceptici dat in Nederland de meerderheid 
tegen Europa had gestemd: pvv, SP, CU/SGP, de 
dieren en het cda haalden immers 14 van de 26 
zetels tegen de 12 van D66, vvd, pvda en 
GroenLinks. Maar de ochtend na de verkiezingen 
durfde het cda zichzelf toch weer voluit pro-Euro-
pees te noemen en was de eurosceptische meer-
derheid weer verdwenen. 

Ook het bepalen van het gewicht van de minder-
heid is een ingewikkelde exercitie. Met 30% voor 
UKIP van de Brit Nigel Farage en 26% voor het 

Minder 
is meer

Franse Front National van Marine Le Pen was er 
in grote Europese landen een aanzwellend geluid 
tegen meer Europa. Tegelijk hebben de euroscep-
tische partijen samen rond de 150 zetels gehaald, 
een vijfde van de 751 zetels in het Europees 
Parlement. De grote meerderheid is na vijf jaar 
crisis nog steeds pro-Europees. Daar komt nog 
eens bij dat blokvorming niet lukt omdat Farage 
en Le Pen niet samen (met Geert Wilders) in een 
Europese fractie gaan zitten (iets wat Verhofstadt 
en Van Baalen bijvoorbeeld wel doen) omdat ze 
teveel van elkaar verschillen. Zo leggen ze toch 
weer minder gewicht in de schaal dan de cijfers 
uitwijzen. 

Maar goed. Laten we grensgevallen en grijze 
gebieden nu verlaten en inzoomen op de positie 
van een duidelijk omlijnde en goed georganiseer-
de minderheid. Bijvoorbeeld de groep streng 
gelovigen die wil vasthouden aan strikte zon-
dagsrust. In ons parlement vertegenwoordigd 
door 8 van de 150 Kamerzetels: 5 van de 
ChristenUnie en 3 van de SGP. Nu luidt een  
belangrijk democratisch uitgangspunt dat de 
meerderheid rekening dient te houden met de 
minderheid. Voor mijn collega en stadgenoot 
Gert-Jan Segers van de ChristenUnie betekent dit 
dat Nederland ook in 2019 tot de minderheid van 
landen blijft behoren die niet op zondag stemt 
voor het Europees Parlement. Wat mij betreft 
gaat die greep van de minderheid te ver. Laten we 
daarom net als de meerderheid van de eu-landen 
op zondag stemmen en voor de minderheid van 
streng gelovigen regelen dat ze per brief hun 
stem kunnen uitbrengen. 

Maar laten we vooral zorgen dat in 2019 een 
meerderheid van de mensen gaat stemmen!

Kees Verhoeven 

D66-Tweede Kamerlid en campagneleider
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De lokale politicus is zeer benaderbaar. Dit heeft 
niet alleen te maken met de geringere omvang 
van de gemeente, vooral in vergelijking met de 
provinciale en Rijksoverheid. Ook de maatschap-
pelijke herkomst van de volksvertegenwoordiger 
speelt een rol. Niet zelden is het immers de reeds 
actieve wijkraadsvoorzitter, de penningmeester 
van de hockeyclub of prins carnaval die zich ver-
kiesbaar stelt voor de gemeenteraad. Tel hierbij 
op dat het op lokaal niveau als een deugd wordt 
beschouwd om zoveel mogelijk ‘zichtbaar’, ‘aan-
spreekbaar’ en ‘midden in de maatschappij’ te 
zijn. Kortom, het gemeenteraadslid lijkt bij uit-
stek bestemd om doorlopend bestookt te worden 
met geluiden van inwoners. De kleinschaligheid 
van de lokale politiek brengt echter ook met zich 

mee dat kleine, maar sterk aanwezige, minder- 
heden relatief goed gehoord worden door lokale 
politici. Daardoor kan een vertekend beeld ont-
staan van ‘de breed gedragen mening’.

De volksvertegenwoordiger
De lokaal politicus is een volksvertegenwoor-
diger. Dit betekent volgens ons dat hij of zij de 
belangen van het hele ‘volk’ – wat die term dan 
ook mag omvatten – vertegenwoordigt, en niet 
alleen maar die van een minderheid. In andere 
woorden: zij dienen het algemeen belang. Het is 
echter niet altijd eenvoudig om te achterhalen 
wat dit algemene belang is, en wat de bevolking 
wil. ‘Luisteren naar burgers’ is tegenwoordig het 
devies, op alle politieke niveaus. En dat is niet 

Mondige en 
stille burgers in 
de lokale politiek
  De zwijgende meerderheid

In een gemeente kunnen kleine groepen inwoners relatief veel 
invloed uitoefenen op het beleid. Het is de morele plicht van elk 
lokaal politicus om alle belangen van mensen mee te wegen, ook 
van de zwijgende meerderheid, menen D66-gemeenteraadsleden 
Rob Jetten en Tobias van Elferen.  
Door Rob Jetten en Tobias van Elferen

altijd eenvoudig. Vooral op het lokale niveau wor-
den gemeenteraadsleden meer gefragmenteerd 
en ongeorganiseerder benaderd met informatie 
en vragen. Terwijl tegelijkertijd de toegang tot 
gemeenteraadsleden relatief laagdrempelig is. 
In ons dagelijks werk hebben we te maken met 
drie typen burgers. Allereerst, zijn er die mensen 
die actief zijn in de wijkraad, buurtraad of straat-
commissie, die onder regie van een voorzitter, 
een secretaris en met hulp van de raadsgriffie en 
zelf aangetrokken experts hun inspraak en visie 
goed georganiseerd bij betrokken raadsleden 
onder de aandacht krijgen. Ten tweede zijn er die 
mondige en betrokken inwoners, die het raadslid 
uitnodigt op de koffie en ter plekke, eventueel aan 
de hand van zelf getekende alternatieven op het 
voorliggend besluit, zijn mening kenbaar maakt. 
Als laatste is er de ongehoorde stille bewoner, die 
zich niet kenbaar maakt, maar door de plek waar 
hij of zij woont wel een verandering ervaart door 
het nieuwe beleid. De volksvertegenwoordiger 
vertegenwoordigt in principe de belangen van al 
deze burgers. Hoe voorkomen we dat een minder-
heid zijn stempel kan drukken op de (vooral stille) 
meerderheid? 

De actieve burger
De eerste categorie burgers komt veel voor. Zij 
kennen het belang van de kracht van organisatie 
en presenteren zich als vertegenwoordigers van 
de meerderheid. Vaak benaderen ze de lokaal po-
liticus, gepaard met lange lijsten handtekeningen 
als ondersteuningsverklaringen. Meestal reali-
seert men zich ook dat een betoog in het licht van 
het algemeen belang beter slaagt. Politici vinden 
het immers makkelijker dit type argumenten mee 
te nemen naar het debat. In de praktijk hoor je in 
de gemeenteraad vaker: ‘Leefbaar Stadskanaal is 
tegen de voorgenomen ontwikkeling om redenen 
van volksgezondheid’, dan ‘Leefbaar Oppersum 
is tegen deze ontwikkeling omwille van het uit-
zicht van mevrouw Treurniet.’ Het is van belang 
om goed naar deze organisaties te luisteren. Ze 
vertegenwoordigen vaak een aanmerkelijke groep 
inwoners en hun argumenten zijn vaak goed ge-
fundeerd. Maar een volksvertegenwoordiger kan 
het zich niet veroorloven slechts naar deze orga-
nisaties te luisteren.

De mondige burger
De mondige burger is een tussencategorie. 
We treffen vaak goed voorbereide inwoners, die 
regelmatig ook juridische en planologische bij-
stand hebben gezocht. Sommige burgers realise-
ren zich, zoals voornoemde wijkcomités, dat hun 
betoog met name slaagt als ze een algemene grief 
poneren: ‘Zie toch, duurzaam raadslid, hoeveel 
groen uit hoeveel parken de voorliggende plan-
nen vernietigen!’ Als dit soort uitspraken ook nog 
gepaard gaan van een redelijk alternatief, waar-
in ettelijke vlinderstruiken gered worden, is het 
pleit vaak beslecht.
Sommige van deze mondige inwoners doen ech-
ter iets anders. Zij pleiten voor hun eigen zaak. 
Door de voorgestelde plannen wordt uitzicht, 
uitrijmogelijkheden of wijkwelzijn aangetast.  
In de wandelgangen placht men deze inwoner wel 
af te doen als nimby’s: not in my backyard. Volgens 
ons niet altijd terecht. Waarom zou immers de in-
dividuele burger zijn belang niet mogen verdedi-
gen bij een politicus? Waarom zou het belang van 
deze expliciete minderheid niet evenzeer door het 
raadslid moeten worden overwogen?  
En, misschien wel het meest belangrijk, moet de 
politicus die alsnog vóór de ontwikkeling stemt, 
niet juist aan deze burger rekenschap afleggen 
over zijn overwegingen? Ons lijkt van wel. De 
politicus is geen bestuursrechter en geen simpele 
utiliteitsmachine, maar een transparant overwe-
ger van argumenten en belangen, die hij vervol-
gens in debat toelicht en verklaart.

De stille burger
Tot slot is er nog de verborgen belanghebbende. 
Als er een aardig voorbeeld bestaat van een min-
derheid die eenvoudig vergeten wordt, en die in 
aantal zeker de meerderheid kan overstijgen, is 
het deze inwoner wel. Deze inwoner is om ver-
schillende, vaak zeer individuele redenen, niet 
actief en mondig. Wij vermoeden dat veel burgers 
(en democratisch-liberale kiezers zeker) denken 
dat politici niet luisteren als zij hun persoonlijk 
belang over het voetlicht brengen. Men is gewend 
dat een politicus slechts luistert naar argumenten 
van algemeen belang, terwijl ieder gemeente-
raadslid onmogelijk om persoonlijk nadeel van 
een bewoners heen kan. En hij of zij moet er in 
ieder geval van op de hoogte zijn. 
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Door op zoek te gaan (ze hebben meestal een 
deurbel) naar deze belanghebbenden, kan de 
politicus zich een beter beeld vormen van wat 
de werkelijke lokale meerderheid of minderheid 
vindt. Niet in de laatste plaats om te achter- 
halen wat er zoal écht wordt ervaren. Indien een 
wijkraad bijvoorbeeld een paar zware inspraak-

klachten indient die te maken hebben met de 
subjectieve beleving van inwoners, dan is het 
interessant om op zoek te gaan naar de bewoners 
die dit onheil zouden gaan beleven. Hoewel het 
luie raadslid wellicht meent dat het verstandig is 
om een avondje in het wijkcentrum of de achter-
kamer met het bewonerscomité door te brengen, 
kan de actievere politicus hoge ogen gooien door 
in dezelfde tijd met vier betrokken wijkbewoners 
te gaan praten.

De 
Facebookloze 
minderheid

Zeventig procent van de Nederlanders schijnt 
Facebook te gebruiken. In mijn eigen omgeving 
lijkt het eerder negenennegentig procent te zijn, 
waarbij ik en een paar andere recalcitrante zon-
derlingen trots de één procent vormen. Ik ben 
hiermee deel van een minderheid, zelfgekozen 
weliswaar, maar toch een heuse minderheid. 

Dit verzet is niet kosteloos. Er gaat regelmatig een 
feestje aan mij voorbij en ik heb vaak het gevoel 
achter de feiten aan te lopen. Waarom sluit ik me 
niet gewoon aan bij het wereldwijde netwerk?  
Het zou het leven zoveel makkelijker maken. 

Ik vrees dat hier de wens aan ten grondslag ligt 
om anders te zijn, om niet op te gaan in de liken-
de, taggende massa. Het behoren tot die laatste 
procent geeft een soort bevestiging dat ik een 
onafhankelijke geest ben die zich niet laat mee-
sleuren door trends en hypes. Voor dat gevoel wil 
ik wel wat ongemakken trotseren. 

En als ik iets echt niet kan missen, dan heb ik 
altijd de inloggegevens van mijn zusje nog.

Cato van Hasselt

Redacteur Idee 

‘De politicus is 
geen bestuursrechter  
en geen simpele 
utiliteitsmachine,  
maar een transparant 
‘overweger’ van 
argumenten en belangen, 
die hij vervolgens in 
debat toelicht en 
verklaart’
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Conclusie
De volksvertegenwoordiger heeft volgens ons de 
morele verplichting om op zoek te blijven gaan 
naar het hele verhaal: hij of zij mag geen spreek-
buis vormen van specifieke groepen minder-
heden. Hij of zij moet de belangen afwegen van 
zowel de goedgeorganiseerde wijkraad en mondi-
ge burger, maar ook luisteren naar het verhaal van 
de (stille) inwoner met een persoonlijk belang. 
Deze onderzoekende houding mag niet alleen 
moreel verwacht worden van een politicus, maar 
maakt het politieke handwerk ook interessanter 
en breder. Dus hop, het gemeentehuis uit,  
op naar de verhalen van uw inwoners!

Rob Jetten is fractievoorzitter van de 

gemeenteraadsfractie in Nijmegen

Tobias van Elferen is raadslid eveneens in Nijmegen.
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Zijn we in Nederland nu voor  
of tegen Europa? D66-leider 

Pechtold claimde een overwinning 
voor het pro-Europese kamp.  

pvv-leider Wilders meende juist dat 
het anti-eu sentiment had 

gewonnen. Wie heeft er gelijk? 
Volgens scp-onderzoeker  

Paul Dekker is het niet zo eenvoudig 
vast te stellen wat ‘de meerderheid’  

in Nederland vindt van de  
Europese Unie.  

Door Paul Dekker

Meerderheid en minderheid in de 
publieke opinie over de EU

Voor of 
tegen 

Europa? 
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‘Nederland heeft op een overweldigende manier 
vóór Europa gekozen’, zo stelde D66-leider 
Pechtold naar aanleiding van de exitpolls bij  
de Europese verkiezingen op 22 mei. Ook bij  
een ruime interpretatie van wat stemmen vóór 
Europa zijn (37% opkomst maal 63% voor cda, 
D66, gl, PvdA, PvdD en vvd), komt men nog niet 
aan een kwart van de kiesgerechtigden. Wat er 
ook overweldigend mag zijn geweest bij de ver-
kiezingen, het was zeker niet de openbaring van 
een pro-Europese meerderheid. Maar wat vinden 
we wel van Europa? 

Opinieonderzoeken buitelen over elkaar heen met 
onvergelijkbare en soms tegenstrijdige resultaten 
over wat de meerderheid vindt van de eu.  
Volgens cynici zeggen deze resultaten niets.  
Door het voorleggen van simpele stellingen  
worden er vanuit vage gevoelens harde opiniecij-
fers gecreëerd, waarvan weldenkende politici dan 
ook nog last hebben. Daar zit wel een kern van 
waarheid in, maar vergelijking van onderzoeken 
op verschillende tijdstippen en in landen met 
dezelfde vragen levert wel inzicht op. En dat 
verschillende vragen verschillende resultaten 

opleveren is geen gebrek van het onderzoek,  
maar iets wat veel kan zeggen over menings- 
vorming in het echte leven.

Een goede zaak 
‘Het Nederlands lidmaatschap van de Europese 
Unie is een goede zaak.’ Volgens de meest recente 
peiling van april 2014, het Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven van het scp, is 24% het met die 
stelling oneens, 40% eens en 36% houdt zich op 
de vlakte of zegt het niet te weten. Kortom, er is 
minderheid voor het eu-lidmaatschap en er is een 
minderheid tegen het eu-lidmaatschap; er is een 
meerderheid niet voor en er is een meerderheid 
niet tegen; maar er zijn wel meer mensen voor 
dan tegen. Het is dus niet zo simpel te zeggen of 
de meerderheid en minderheid pro of contra 
lidmaatschap is en dat is niet voor het eerst. 
Figuur 1 toont de ontwikkeling van de opvattingen 
sinds begin 2008, dus van ver voor de eurocrisis. 
In enkele kwartalen komt de steun voor de stel-
ling boven de 50%. Gezien de onzekerheidsmar-
ges van onderzoek met steekproeven echter te 
weinig om stellig te zijn over de meerderheid  
van de bevolking in die kwartalen. 

Bron: Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008-2014 (SCP). 

Figuur 1.  
Reacties (in %) op ‘Het Nederlands lidmaatschap van de Europese Unie is een goede zaak’ (bevolking van 18+)

Bron: Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008-2014 (SCP). 
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Er is wel een absolute meerderheid in subgroe-
pen. In alle kwartalen samen is het lidmaatschap 
een goede zaak volgens 53% van 18-34-jarigen,  
65% van de hogeropgeleiden (hbo+), 62% van de 
mensen met een bovenmodaal inkomen, 60% van 
de mensen die zeggen PvdA of vvd te stemmen  
als er Kamerverkiezingen zouden zijn, 64% van  
de aanhang van het cda, 72% van D66 en 73% van 
GroenLinks. Op deze kenmerken afzonderlijk 
be-schouwd is er nergens een meerderheid die  
de stelling afwijst. De pvv-aanhang komt met  
47% nog het dichtst in de buurt. 

Nederland vergeleken
De zojuist gebruikte stelling werd afgeleid van 
het eu-onderzoek Eurobarometer, waarin decennia-
lang voortdurend werd gevraagd of men het 
lidmaatschap een goede of verkeerde zaak vond. 
Om onduidelijke redenen wordt de vraag tegen-
woordig alleen nog incidenteel gesteld in de 

Eurobarometer. In plaats van terug te grijpen 
naar oudere gegevens in deze turbulente tijden 
van de publieke opinie over de Europese Unie, 
gebruik ik voor een plaatsing van Nederland in 
Europees perspectief liever twee andere vragen 
uit een Euro-barometer van begin 2014: 

• ‘(Nederland) zou zich beter kunnen gaan
richten op een toekomst buiten de Europese 
Unie’: daarmee is in ons land 21% het (hele-
maal/eerder) eens, 73% (hele-maal/eerder) 
oneens en 6% weet het niet. 

• ‘Er zouden meer beslissingen op eu-niveau
genomen moeten worden’: 35% (hele-maal/
eerder) eens, 59% (helemaal/eerder) oneens  
en 6% weet het niet.

Waarover beslist zou moeten worden, wordt  
bij de laatste stelling niet gezegd. Gezien die 
onbepaaldheid zou het logisch zijn als veel men-

a Het percentage mensen dat voor is min het percentage dat tegen is (zie tekst voor de vragen).

Bron: Eurobarometer 81.2 (ec.europa.eu/public_opinion/archives); bevolking van 15+ 

Zie voor de landcodes www.landafkorting.nl.

Figuur 2.  
Nettosteun (in %-punten)a voor het lidmaatschap en meer besluitvorming van de EU, begin 2014
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sen zich van een oordeel zouden onthouden.  
Dat toch maar 6% voor ‘weet niet’ kiest zal komen 
omdat deze antwoordmogelijkheid helemaal niet 
wordt aangeboden, maar volgens de enquêteurs-
instructies slechts wordt geregistreerd ‘indien 
spontaan geantwoord’. In Zweden weet 2% het 
niet, in Bulgarije 15%, maar onduidelijk is of dat 
een gevolg is van echte verschillen tussen  
respondenten of van verschillen in de manier  
van ondervragen. We laten de weet-niets buiten 
beschouwing en presenteren in Figuur 2 de nettos-
teun voor beide opvattingen (het saldo van voor- 
en tegenstanders van de stellingen) in Nederland, 
de 27 andere eu-lidstaten en de bevolking van alle 
lidstaten samen. De nulassen onderscheiden 
tussen relatieve meerderheden: in landen rechts 
en boven de as zijn er meer mensen pro dan con-
tra  eu, in landen onder en links van de as meer 
mensen contra dan pro.
  

Alleen in het Verenigd Koninkrijk en Cyprus is er 
een meerderheid voor een toekomst van het eigen 
land buiten de eu. Het is een nipte meerderheid, 
maar wel in overeenstemming met de resultaten 
van een eerdere meting eind 2013 (Dekker en De 
Ridder 2014: 23). De grootste meerderheid tegen 
meer beslissingen op Europees niveau is in de 
drie Noordse lidstaten te vinden, de grootste 
meerderheid voor in de Iberische eurocrisislan-
den Spanje en Portugal. Nederland zit met 

Duitsland, Estland en Ierland in een clustertje 
landen met een grotere meerderheid om in de eu 
te blijven en een substantiële meerderheid tegen 
meer eu-besluitvorming. 

Eind 2013 combineerden we de vraag naar het 
lidmaatschap met opvattingen over de stelling 
dat er in de eu goed rekening wordt gehouden met 
de nationale belangen. Daar was in ons land toen 
44% het mee eens en 50% oneens. Dat was niet zo 
negatief als in Griekenland en Cyprus (meer dan 
80% oneens), maar aanzienlijk negatiever dan in 
de buurlanden België (61% eens, 36% oneens) en 
Duitsland (61% eens, 33% oneens; Dekker en De 
Ridder 2014: 22). Deze cijfers bevestigen het vaker 
geschetste beeld van acceptatie van de eu en het 
eu-lidmaatschap van ons land als een onvermijde-
lijkheid: men is in groten getale voor omdat het 
onverstandig is om tegen te zijn, maar prettig 
vindt men het niet (Dekker 2013). 

Ambivalentie en onverschilligheid
Die dubbelheid van verstand en gevoel plaatst 
ook vraagtekens bij het idee van een on-dubbel-
zinnige meerderheid of minderheid steun voor  
de eu. Er is in Nederland een ver-standelijke meer-
derheid en een emotionele minderheid voor de eu. 
Er is een meerderheid voor meer samenwerking 
en een minderheid voor meer Brussel c.q. een 
absolute meer-derheid in Nederland voor de 
stelling ‘De politiek in Den Haag heeft teveel 
macht overge-dragen aan Europa.’ 
Tegenstrijdigheden en spanningen zijn er niet 
alleen op het niveau van de publieke opinie, maar 
ook bij combinaties van oordelen per individu 
(Stoeckel 2012). Vragen over de eu worden nauwe-
lijks beantwoord vanuit Europese kennis en 
er-varing, maar vanuit politieke intuïties  
(wat zou mijn partij ervan vinden?), expressief 
(Eu-ropa als symbool van grenzeloos kapitalisme 
of ontluikend kosmopolitisme) en tamelijk pri-
mair reagerend op aantrekkelijke en afstotende 
woorden in de vraagstelling. 

Een fraai voorbeeld daarvoor leverde recent on-
derzoek van het Nipo op in samenwerking met  
de Universiteit van Amsterdam. ‘Het vrije verkeer 
van goederen en personen in de eu is een goede 
zaak’ kreeg instemming van 54% van de onder-

‘In Nederland is men 
in groten getale voor  
EU-lidmaatschap  
omdat het onverstandig 
is om tegen te zijn, 
maar prettig vindt  
men het niet’
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vraagden; de stelling ‘Het vrije verkeer van goederen en 
personen in de eu (dus ook van werknemers uit Bulgarije en 
Roemenië) is een goede zaak’ slechts van 18% (De Koning en 
Moerland 2014). Is er nu een meerderheid of een minderheid 
voor het vrije verkeer van personen? Dat hangt af van de 
vraag en ook van de antwoord mogelijkheden. Bij de 
Eurobarometervragen die we net gebruikten wordt niet 
alleen het ‘weet niet’ antwoord ontmoedigd, het ontbreekt 
in beide vragen ook aan de mogelijkheid om een neutrale 
positie in te nemen. Mensen worden verleid een mening te 
geven, ook al zouden ze zich liever op de vlakte houden.  
Het onderzoek creëert zo min of meer toevallige minder- 

heden en meerderheden. Dat vind ik een slechte zaak,  
maar ook weer niet iets om uitsluitend opinieonderzoeken 
te verwijten. In de werkelijkheid van verjaardagsfeestjes tot 
politieke debatten en alle borrelpraat daartussen wordt er 
ook vaak geen respectabele neutrale positie of ‘weet niet’- 
optie aangeboden en is er aandrang om oordelen te geven 
– zich aan te sluiten bij een meerderheidsstandpunt of zich 
juist te profileren met een interessante minderheidspositie. 

Veranderlijkheid
Omdat er zo weinig over Europa wordt nagedacht zijn op-
vattingen weinig verankerd en gevoelig voor tegenargumen-
ten. Opvattingen zijn veelal weinig doordacht en maken 
geen onderdeel uit van algemenere ideologische voorkeuren 
en politieke loyaliteiten en emoties. Dat maakt steun fragiel. 
Dat was goed zichtbaar bij het referendum in 2005 waarbij 
de publieke stemming over Europa in enkele weken sterk 
veranderde. In opinieonderzoek is er ook steeds meer aan-
dacht voor verandering. In enquêtes blijken veel mensen 
onder invloed van extra informatie of overwegingen hun 
opvattingen over Europese kwesties te wijzigen. In onder-
zoek met focusgroepen, waarin willekeurig gekozen  

burgers met elkaar over Europa praten, kunnen 
meningen ook makkelijk veranderen. Niet zelden 
wordt een lauwe instemming al pratend negatie-
ver aan de hand van verhalen over schandalen en 
misstanden waar de voorstanders weinig tegen  
in te brengen hebben (Dekker 2013). 

Dergelijk onderzoek kan ons veel leren over de 
oppervlakkigheid en veranderlijkheid van de 
echte publieke opinie over de eu (Van Ingelgom 
2014). Meerderheden en minderheden zijn afhan-
kelijk van de framing van het onderwerp en van 
de aangeboden opties om te reageren. Wil men 
stelliger meten wat de mensen vinden dan moe-
ten de mensen steviger weten wat ze willen en dat 
vergt discussie waarin informatie wordt gedeeld 
en ontwikkeld en consensus ontstaat over de 
opties. Of dat leidt tot stabielere meerderheden 
en minderheden of vooral tot een vervanging van 
onverschilligheid en onwetendheid door genuan-
ceerde tussenposities en beter gefundeerde 
‘known unknowns’ is van minder belang. Tot die 
tijd kunnen we herhaald en vergelijkend opinie-
onderzoek in ieder geval gebruiken ter relative-
ring van opgewonden berichten over enorme 
veranderingen of uitzonderlijke euroscepsis  
in ons land.

Paul Dekker is hoogleraar Civil Society aan de 

Universiteit van Tilburg en hoofd van de sector 

Participatie, Cultuur en Leefomgeving van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (SCP). 
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‘Meerderheden en minder
heden zijn afhankelijk van  
de framing van het onderwerp 
en van de aangeboden opties 
om te reageren’
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Waar liggen de historische wortels van het  
sociaal-liberalisme? Zijn er grondleggers van  
een sociaal-liberale politieke stroming? In heden-
daagse tekstboeken wordt het sociaal-liberalis-
me regelmatig toegeschreven aan een aantal laat 
negentiende eeuwse liberale denkers. Deze ‘nieu-
we liberalen’ keerden zich tegen het laissez-faire 
denken van het klassieke liberalisme. Ze pleitten 
voor sociale hervormingen en meer staatsvoorzie-
ningen. Één van die nieuwe liberale denkers was 
de Brit Thomas Hill Green. Is deze Christelijke 
denker een echte sociaal-liberaal? 

Genialiteit
Green werd op 7 april 1836 geboren in het dorpje 
Birkin, in het noorden van Engeland. Zijn moeder 
overleed voor hij twee jaar oud was. De opvoe-

ding van Thomas, zijn oudere zus en twee broers 
kwam voor rekening van vader Valentine Green, 
die als priester het lokale kerkdistrict leidde. 
Desondanks hadden de kinderen een gelukkige  
en zorgeloze jeugd. In 1855 werd Green op negen-
tienjarige leeftijd toegelaten tot Balliol College  
in Oxford. Hij richtte zich eerst vier jaar op 
de filosofie en geschiedenis van de Romeinse 
en Griekse oudheid, zoals in die tijd gewoon 
was. Daarna studeerde hij een jaar moderne ge-
schiedenis en recht. Beide studies gingen hem 
bijzonder gemakkelijk af. Professor theologie 
Benjamin Jowett merkte over de jonge Green op 
dat hoe beter hij hem leerde kennen, hoe meer 
hij overtuigd raakte van zijn uitzonderlijke ge-
nialiteit. Later, toen Green docent werd en in 
1878 Whyte’s Professor of Moral Philosophy, zou die 

Thomas Hill Green: 
een echte 
sociaal-liberaal?
  

De Britse filosoof Thomas Green baseerde zijn ideeën op het 
Christelijke geloof. Volgens hem was alle filosofie een intellectuele 
poging om tot God te komen. Toch heeft hij met zijn vertrouwen  
in de mens en zijn nadruk op positieve vrijheden substantieel 
bijgedragen aan de ontwikkeling van het sociaal-liberalisme. 
Door Daniël Boomsma

genialiteit zich nog sterker manifesteren. Herbert 
Asquith, een oud-Balliol student en premier van 
het Verenigd Koninkrijk (1908-1916) namens de 
Liberal Party, beschreef Green's invloed als volgt:

‘Tussen 1870 en 1880 oefende Green zonder twijfel 
de grootste […] invloed uit op het academische 
leven in Oxford. Het is niet overdreven om te 
zeggen dat toen hij (in 1882 op slechts 45-jarige 
leeftijd) overleed, hij zowel de toon als de me-
thode van het filosofisch denken aan Oxford had 
getransformeerd.’

Deze invloed had Green niet aan zijn produc-
tiviteit te danken. Het belangrijkste deel van 
zijn werk verscheen postuum. De Lectures on the 
Principles of Political Obligation, die Green in 1879 
had gehouden verscheen pas in 1882 in druk. De 
Prolegomena to Ethics werd in 1883 gepubliceerd. 
Green's verzameld werk was vanaf 1885 te koop. 
Alleen de Introduction to Hume (1874) werd tijdens 
zijn leven gepubliceerd. Toch had hij al lang 
voor die tijd een duidelijke politieke filosofie 
geformuleerd.

Brits idealisme
Om die te kunnen omschrijven is een goed  
begrip van het zogeheten British Idealism belang-
rijk, een Britse filosofische stroming die in de 
tweede helft van de 19de eeuw aan invloed won. 
Vertegenwoordigers van deze stroming wa-
ren naast Green, F.H. Bradley, Edward Caird en 
Bernard Bosanquet. Enerzijds richtten zij zich 
op het Duitse idealisme. Hierin vonden ze een 
metafysische taal waar het de empirische Britse 
filosofen aan ontbrak. Die taal ging de vele (valse) 
tegenstellingen die het moderne denken ken-
merkten tegen; bijvoorbeeld die tussen rede en 
gevoel. Met name Hegel’s organische filosofie 
bleek zeer bruikbaar. Hegel probeerde met ab-
stracte ideeën zoals ‘de interne relatie tussen de 
delen het geheel’ en ‘zelfbewustzijn als wederzijd-
se erkenning’ allerlei tegenstellingen in het mo-
derne denken op te heffen. Zijn metafysica was 
in wezen één grote poging om de relatie tussen 
individu en gemeenschap en mens en natuur  
(of God) te herstellen. Dat was waar de nieuwe 
idealisten naar op zoek waren.

Anderzijds vormde het Britse idealisme een reac-
tie op het utilitarisme uit de vroeg negentiende 
eeuw, waarvan Jeremy Bentham en James Mill de 
meest uitgesproken vertegenwoordigers waren. 
De idealisten deelden hun typisch negentiende 
eeuwse optimisme, en konden zich ook vinden 
in de kern van het utilitarisme; het idee dat wet-
geving een instrument is om tot sociale verande-
ring en verbetering te komen. Maar tegelijkertijd 
vonden ze de utilitaire doctrine te oppervlakkig. 
Het zou te veel vanuit het perspectief van de 
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wetgever zijn geformuleerd en geen band schep-
pen tussen individu en collectief, tussen staat en 
gemeenschap. Het greatest happiness principle van 
het utilitarisme ging uit van het individu als een 
optelsom van verlangens en angsten en de staat 
als een controle- en regelinstrument. Deze me-
chanische filosofie schoot tekort, dachten Green 
en zijn opvolgers.

Met uitzondering van de meer pessimistische 
F.H. Bradley werden de idealisten gedreven door 
een nieuw soort humanisme. In de tweede helft 
van de twintigste eeuw zou het sociaal-democra-
tie zijn genoemd. Ze ageerden tegen het idee van 
‘ieder voor zich en de duivel voor ons allen’ dat 

een aantal conservatieve denkers propageerden, 
en wezen het laissez-faire laissez-passer denken van 
sommige Victoriaanse liberalen af. Ze waren zich 
sterk bewust van de grote inkomensverschillen in 
het Engeland van die tijd. Bovendien hadden de 
idealisten vertrouwen in het volk en de democra-
tie. De angst voor een zogenaamde dictatuur van 
de meerderheid, waar onder andere John Stuart 
Mill voor waarschuwde, deelden ze niet. Green 
had dezelfde uitgangspunten. 

Vertrouwen in de mens
Aan de basis van zijn denken lag het Christelijk 
geloof. Alle filosofie, zei hij eens, ‘is slechts een 

beredeneerde, intellectuele uitdrukking van de 
poging om tot God te komen.’ Maar in tegenstel-
ling tot de in Victoriaanse Engeland dominante 
Evangelische kerk, die meer nadruk legde op het 
‘innerlijke leven’ en de zondeval, geloofde Green 
in het gemeenschappelijk leven en de wezenlij-
ke goedheid van de mens. Vooral het idee van de 
zondeval kon hij niet verenigen met zijn diepge-
wortelde vertrouwen in de mens en diens vermo-
gen om zich te verbeteren.

Uit zijn Essay on Christian Dogma blijkt dat hij 
moeite had met de starre kerkleer. Toch wist hij 
dat zijn idealisme niet zonder het Christelijk 
geloof kon. ‘Dogmatische theologie is iets an-
ders dan het Christelijk leven’, benadrukte hij. 
‘De Christelijke dogmatiek dient behouden te 
blijven, maar moet worden omgevormd tot een 
filosofie’. Idealisme als pure abstractie, zonder het 
Christelijke geloof, vond hij niet voldoende. Het 
moest door iets gedragen worden dat aan de erva-
ring appelleerde. Die gedachte paste in het intel-
lectuele klimaat van die tijd. Wetenschap en de 
‘taal van deductie en analyse’ hadden een toene-
mende invloed op het denken, zeker na de publi-
catie van Darwin’s The Origins of Species (1859). Het 
idee van de mens als spiritueel wezen in het alge-
meen en het Christelijke geloof in het bijzonder, 
lagen onder vuur. Green ging hier tegenin. Henry 
Scott Holland, professor aan Oxford University en 
oud-leerling van Green op Balliol, schreef hier 
later over:

‘(Veel mensen geloofden) dat wetenschappelijke 
analyse de sleutel tot het universum vormde […] 
Er ontstond een bepaalde dorheid op Oxford; we 
zagen dat alles zich in de richting bewoog van 
de tirannie van rationeel, abstract mechanisch 
(denken).Toen eindelijk, begonnen de muren in te 
storten. Een wereld van nieuwe invloeden opende 
zich voor ons. Die verandering van het filosofisch 
denken en klimaat in Oxford werd voor het groot-
ste deel bewerkstelligd door T.H. Green.’

Die filosofie van het ‘hogere ideaal’, doortrok-
ken van een eigenzinnige, maar desalniettemin 
Christelijke moraal, kreeg vaste vorm in Green's 
belangrijkste werk: de Lectures on the principles of 
Political obligation. In dit werk richt Green zich op 

‘Vrijheid is niet eerste
instantie de áfwezigheid 
van dwang, maar de 
áánwezigheid van een wil 
die gericht is op dat wat  
het individu als goed 
beschouwd’ D
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twee klassieke vraagstukken: Wat betekent vrij-
heid? En wat is de rol van de staat en het doel van 
het recht? Het zijn morele vragen. Het gaat hem 
primair om de vraag wáárom het individu zich 
moet schikken naar de wetten van de staat, en wat 
de rol van die staat zou móéten zijn.

Vrijheid
Vrijheid, zo beargumenteert hij, is niet alleen de 
afwezigheid van obstakels en dwang, wat soms 
negatieve vrijheid wordt genoemd, maar ook een 
‘positieve kracht’: het is een kracht, die mensen 
kunnen aanwenden om een volledig leven te lei-
den. Green vindt net als veel andere liberalen dat 
het individu zo min mogelijk obstakels zou moe-
ten hebben om zijn eigen leven naar eigen inzicht 
in te richten. Maar hij gaat nog een stap verder 
en verbindt vrijheid aan zelfverwezenlijking: ‘the 
general power of men to make the best of themselves’. 
Green zag een direct verband tussen vrijheid en 
‘(men's) idea of self-perfection’ of ‘the idea of a possible 
satisfaction of himself ’.

De kern van zijn ideeën over vrijheid wordt ge-
vormd door het begrip wil. De belangrijkste 
vraag, die volgens Green ook de basis van de 
ethiek in het algemeen vormt, luidt: ‘Wat is het 
verschil tussen een goede en slechte wil?’. Goede 
wil leidt tot ware vrijheid en de slechte wil niet. 
Vrijheid betekent dat wil en verstand samenvallen, 
dat datgene wat het verstand als 'het goede' ziet 
ook het streven wordt van de wil. Het individu 
is vrij als hij een staat van de hoogst mogelijke 
zelfverwezenlijking in het vooruitzicht heeft. 
Vrijheid is dus niet eerste instantie de áfwezig-
heid van dwang, maar de áánwezigheid van een 
wil die gericht is op dat wat het individu als goed 
beschouwt. Green noemt het individu dat hiertoe 
in staat is het ‘self-conscious and self-realising sub-
ject’ met een ‘true idea of his self ’.

Deze theorie van de wil trekt Green door naar een 
hoger niveau. ‘Wil, en niet dwang, is de basis van 
de staat’, zo luidt de idealistische titel van één van 
zijn lezingen. Het betekent dat ook de staat een 
wil heeft, zich richt op 'het goede'. De staat heeft 
een moreel doel en het individu hoeft zich alleen 
te schikken naar de wetten van de staat als deze 
‘het goede’ verder verwezenlijkt. Het doet den-

ken aan Rousseau's volunté générale of algemene 
wil; de gedachte dat elke staat door een algemeen 
belang wordt gedragen dat individuele belangen 
overstijgt. Green komt dicht bij deze theorie, al 
benadrukt hij het belang van het beperken van 
staatsmacht. Toch is de staat is voor hem meer 
dan een externe noodzaak. Het is bijna een ver-
lengstuk van de wil van het individu: dat wat hij 
als het goede ziet, moet de staat en de samenle-
ving als geheel óók herkennen als goed. De staat 
moet bijdragen aan een ‘hoger ideaal’ (Green 
noemt dit ‘the moral life’) door obstakels die dit in 
de weg staan weg te nemen.
Hegel schreef al dat het ultieme doel van de staat 
het verenigen van de individuele wil met de ‘uni-
versele’ of algemene wil’ is, en ondanks dat Green 
zich haastte te benadrukken dat hij dit te collec-
tivistisch vond, nadert hij het idee zeer dicht. 
Boude stellingen als ‘niemand heeft een recht 
behalve als lid van een samenleving’, ‘alleen door 
actieve participatie in staatszaken kan een indivi-
du… zichzelf verbeteren’ en ‘de band tussen indi-
vidu en samenleving moet vergelijkbaar zijn met 
een familieband’, droegen daar ook aan bij.

Activisme
Daar waar andere filosofen zich beperkten tot  
publicaties en lezingen, voelde Green ook de ster-
ke drang om zijn ideeën in de praktijk te brengen. 
Hij begon hiermee op Balliol waar hij ervoor zorg-
de dat armere studenten betaalbare huisvesting 
konden krijgen. Vanaf 1864 richtte hij zich ook 
op het onderwijs buiten de universiteitsmuren. 
Hij zette hoog in en werd een ‘true social leveller’ 
genoemd, soms zelfs een socialist. Als lid van 
een Royal Commission die de opdracht had om het 
onderwijs van Engeland en Wales onder de loep 
te nemen, probeerde hij de kloof tussen beroeps- 
en hoger onderwijs te dichten. Te weinig arme 
kinderen gingen naar de universiteit. Green wilde 
een einde maken aan het feit dat ‘wat we hoger 
onderwijs noemen, eigenlijk alleen open staat 
voor diegenen die het beschouwen als een sociale 
plicht’, waarmee hij doelde op upper class England. 
Doormiddel van onderwijs moest het klassensys-
teem veranderd worden.

Kun je Green hiermee een grondlegger van (een 
vorm van) sociaal-liberalisme noemen? In zekere 



44 45zin wel. Je kunt zeggen dat moderne sociaal-li-
beralen Green’s filosofie over positieve vrijheid 
voortzetten, zijn hervormingsgezindheid delen, 
en net als hij individualisme niet afwijzen, maar 
van een extra dimensie voorzien door het  
individu altijd in een sociale context te plaatsen.  
De verleiding is groot om in Green's filosofie een 
vorm van ontplooiingsliberalisme te zien, één 
van de kernen van de sociaal-liberale traditie.
Maar om tot deze conclusie te komen moet 
Green’s denken uit zijn historische en sociale  
context worden gehaald: hij lijkt te zeer een  
filosofisch idealist, te veel een Christelijk denker, 
om een grondlegger te worden genoemd van wat 

we nu modern sociaal-liberalisme noemen. Hij 
was op zoek naar een ‘hoger ideaal’, een ‘bezield 
verband’ en sprak eerder de taal van het Duitse 
idealisme, dan die van een politiek liberalisme. 
Bovenal was zijn gedachtegoed een reactie op het 
veel aardsere common sense denken van Locke en 
Hume en het utilitarisme. Het sociaal-liberalis-
me van vandaag vormt daarentegen geen reactie, 
staat ver van het Christelijke denken, stoelt niet 
op een filosofisch idealisme en is ontsprongen uit 
een sociale context die wezenlijk verschilt met die 
van de laatste decennia van de negentiende eeuw.

Daniël Boomsma is jurist en publicist. Hij schrijft  

o.a. voor de Groene Amsterdammer. Hij is als vrijwilliger 

werkzaam bij de Van Mierlo Stichting en werkt in die 

hoedanigheid aan de uitwerking van de D66-

richtingwijzer Beloon prestatie en deel de welvaart. 

feiten & cijfers
De meerderheid
bestaat niet

Een meerderheid, zo wordt vaak gesteld, is de helft +1. Dit lijkt een 
simpel principe, maar bij het bepalen van een meerderheid komt 
vaak meer kijken. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
hanteren bij de verkiezingen bijvoorbeeld een districtenstelsel, 
terwijl Nederland haar zetels verdeelt op basis van absolute 
stemmen. Ook de vraagstelling speelt vaak een belangrijke rol. 
De vraag of u zichzelf tot een kerk of gezindte rekent, verschilt 
bijvoorbeeld van de vraag of u wel of niet gelooft. Hoe stellen we  
de meerderheid eigenlijk vast? En is de realiteit niet, zoals zo vaak,  
een stuk genuanceerder? 

Samenstelling: Andrys Wierstra
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Het verdelen van zetels door middel van een dis- 
trictenstelsel of op basis van absolute stemmen 
kan een doorslaggevend verschil aanbrengen in de 
verkiezingsresultaten. Het bekendste voorbeeld is 
de aanstelling van George W. Bush als President 
van de Verenigde Staten in 2000. Absoluut gezien 
had zijn democratische tegenstander Al Gore een 
half miljoen meer stemmen; maar Bush had meer 
kiesmannen verworven. In Nederland worden de 
bij de Tweede Kamerverkiezingen de zetels tegen-
woordig verdeelt op basis van absolute stemmen, 
maar tot 1917 kende ook Nederland een districten-
stelsel. NRC Handelsblad vertaalde de uitslag  

Bron: www.nrc.nl/verkiezingen/files/2012/09/districtenstelsel.jpg 

Figuur 1 | Overzicht zetelverdeling TK verkiezingen 2010 regulier en op basis van districtenstelsel

van de voorlaatste Tweede Kamerverkiezingen 
(2010) naar een zetelverdeling op basis van kies-
districten. Het gevolg was een wezenlijk verschil 
in verdeling van de zetels (zie Figuur 1). Een aantal 
kleine maar gevestigde politieke partijen 
(ChristenUnie, GroenLinks, maar ook D66) zou 
per direct uit de Tweede Kamer verdwijnen. In 
plaats van tien verschillende partijen zouden er 
nog slecht vijf kunnen rekenen op zetels. De VVD 
zou haar toenmalige winst zien verdubbelen tot 
een, voor huidige begrippen onhaalbaar aantal 
van 66 zetels, en ook de PvdA zou er nog eens de 
helft aan zetels bij krijgen. 

The majority rules?

Politieke
partij

vvd
pvda

pvv
cda

sp
d66

groenlinks
christenunie

sgp
pvdd

Percentage 
stemmen

20,5 %
19,6 %
15,4 %
13,6 %
  9,8 %
  6,9 %
  6,7 %
  3,2 %
  1,7 %
  1,3 %

Zetels 
Op basis van 

verkiezingen 2010

31
30
24
21
15
10
10

5
2
2

Zetels 
Volgens  

districtenstelsel

66
48
16
19

1
– 
– 
– 
– 
– 

Bron: scp (2006). Goddienstige veranderingen  in Nederland (2006).

Het bepalen van de meerderheid is dus vaak meer 
dan een simpel ‘de meeste stemmen gelden’. Ook 
op het gebied van religie liggen de grenzen tussen 
meerderheden en minderheden niet vast. Zo kent 
Nederland op dit moment 16.850.000 inwoners, 
waarvan ongeveer de helft (8.439.000) een geloof 
aanhangt. Binnen de groep gelovige Nederlanders 
vormt de Rooms-katholieke kerk de meerderheid 
(4.400.000), gevolgd door de protestanten 
(1.950.000), die tezamen driekwart van de gelovi- 
gen in Nederland vormen. Daarna volgt op afstand 
de islam met 600.000 leden. Op het totaal van ge- 
lovigen in Nederland vormt de islam 9.4% van de 
gelovigen in Nederland. Op de totale Nederlandse 
bevolking is dit 5% van de Nederlanders, tot zover 
de ‘tsunami van islamisering’. 
Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw is 
Nederland sterk ontkerkelijkt. Over de mate 

waarin deze ontwikkeling zich voordoet bestaat 
echter geen consensus. Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (cbs) voorzag een stabilisering van 
de secularisatie vanaf 2000. Daarentegen voorzag 
het Sociaal Cultureel Planbureau (scp) een verde-
re stijging. De verschillen in metingen zijn in 
sommige gevallen meer dan 10%, een aanzienlijke 
afwijking. Het verschil in resultaten, zo beweert 
het scp in Goddienstige veranderingen in Nederland 
(2006), kan worden verklaard op basis van de 
vragenlijst die de respondenten is voorgelegd. 
Het cbs maakte gebruik van een eentrapsvraag, 
terwijl het scp een tweetrapsvraag hanteerde. Het 
gevolg van beide onderzoeken is dat men op basis 
van het onderzoek van het scp kan spreken van 
een ontkerkelijkte meerderheid, terwijl op basis 
van cbs de groep gelovige Nederlanders een 
meerderheid vormt. 

Meetlat voor de meerderheid 

Figuur 2 | Mate van ontkerkelijking volgens het cbs en het scp
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Bron: Stephan Lewandowsky, The Loud Fringe: Pluralistic Ignorance and Democracy. 

Jullie zijn groot, en wij zijn klein

Figuur 3 | Daadwerkelijk en verwachtte standpunten ten aanzien van klimaatverandering, Australië

daadwerkelijk
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Het vaststellen van meerderheden en minderhe-
den is dus in iedergeval afhankelijk van de manier 
van meten en de vraagstelling. Daarnaast speelt 
ook onze perceptie van meerderheden en minder-
heden een belangrijke rol. Onderzoek heeft  
bijvoorbeeld aangetoond dat in 1967 75% van de 
Amerikanen aangaf het geen probleem te vinden 
wanneer hun kind met een Afro-Amerikaanse 
speelde, terwijl slechts 33% inschatte dat dit de me- 
ning van de meerderheid zou zijn. Dit voorbeeld is 
geen uitzondering. Ook recent nog bleek uit een 
onderzoek uitgevoerd door csiro (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation) dat er 
een groot verschil bestaat tussen verwachtte en 

werkelijke meningen. In het onderzoek werden 
Australische respondenten gevraagd naar het wel 
of niet bestaan van klimaatverandering, en hun 
verwachting over hoe de Australische bevolking 
als geheel hierover dacht. Gevraagd naar de ver-
houdingen tussen de verschillende meningen over 
klimaatverandering gaven de respondenten aan te 
verwachtten dat meer dan 20% de problematiek 
ontkent. Terwijl in werkelijkheid slechts 7% van de 
Australiers ontkent dat er sprake is van klimaat-
verandering. Het gevolg is dat de minderheid 
onterecht denkt te spreken voor een grote groep, 
en de meerderheid zich veel kleiner acht dan in 
werkelijkheid het geval.

Minister Asscher gaf onlangs aan dat immigran-
ten zich moeten aanpassen aan de Nederlandse 
normen en waarden. Maar zijn dit de normen en 
waarden van de meerderheid? Kijken we naar 
Amsterdam, de stad waar Asscher tot voorkort 
wethouder was, dan vormt het deel van de bevol-
king van Nederlandse afkomst een ‘lichte’ min-
derheid (49,7%), en dus geen meerderheid. 
Hoogleraar diversiteit en onderwijs Maurice Crul 
gaf in zijn oratie aan dat steden als Amsterdam, 
maar ook New York, Sao Paolo, Toronto en 
Sydney geen meerderheid meer kennen; er zijn 

slechts minderheden. Met het verdwijnen van een 
meerderheid verdwijnt ook een set van normen, 
waarden en conventies waaraan een minderheid 
zich kan conformeren. Diversiteit wordt de norm. 
Langetermijnprognoses laten zien dat de etnische 
diversiteit zich niet blijvend concentreert in de 
grote steden. Op dit moment (zie figuur 4) con-
centreren de niet-Westerse allochtonen zich in 
Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Almere. 
Het percentage zal in de komende dertig jaar 
ongeveer gelijk blijven, terwijl in de rest van 
Nederland de diversiteit toeneemt. 

48 4948

Bron: pbl/cbs, Maurice Crul, Jens Schneider en Frans Lelie, Superdiversiteit

Het oplossen van de meerderheid

Figuur 4 | Ontwikkeling percentage niet-Westerse allochtenen per gemeente in 2010-2040
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De colleges sociale en politieke filosofie van de 
Leuvense professor Van de Putte waren berucht. 
Hij had iets van een kabouterdictator: klein ge-
bouwd, borstelige baard, priemende oogjes, en 
met een zero tolerance beleid. Ik herinner me hoe 
hij ooit zijn les onderbrak, mijn richting op keek 
en op archaïsche toon dicteerde: ‘Die jongen daar 
met dat felblauwe shirt, u kunt vertrekken.’ Achter 

Literatuur & Film

‘Politieke realiteitszin
begint met het erkennen
van het in iedere democratie 
altijd aanwezige sluipende 
gevaar van de dictatuur  
van de meerderheid,  
die ertoe kan leiden dat  
de (rechts)positie van 
minderheden ernstig in  
het geding komt’

Comfortabele 
minderheid
  
Een minderheid is meer dan een statistiek.  
Een groep wordt pas een minderheid in interactie 
met een meerderheid. Zo behoor ik statistisch tot 
de minderheid van hoogopgeleiden, maar merk 
ik er in mijn dagelijkse leven weinig van. Omdat 
ik weinig interactie heb met laagopgeleiden.

Dat klinkt raar, en ook een beetje wereldvreemd, 
maar de praktijk laat het zien. Bijna al mijn vrien-
den hebben een hbo- of universitair diploma. In 
mijn familie, onder collega’s, de leden van D66: 
velen zijn hoogopgeleid. Ik kijk naar televisiepro-
gramma’s met vooral hoogopgeleide presentato-
ren en gasten. Zelfs mijn zorgverzekering is alleen 
toegankelijk voor hoger opgeleiden.

Nu ben ik niet de enige. Laagopgeleiden en hoog-
opgeleiden leven in gescheiden werelden. De 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling sprak 
zelfs van ‘horizontale verzuiling’. Dit leidt tot 
flinke verschillen. Onder laagopgeleiden is de 
werkloosheid hoger, en hoogopgeleiden verdie-
nen bijna tweemaal zo veel. Laagopgeleiden zijn 
minder gezond en leven minder lang, en hebben 
minder vertrouwen in de politiek. Maar juist meer 
vertrouwen in de kerk. Sommigen wijten het 
groeiende wantrouwen in Europa aan de kloof 
tussen laag- en hoogopgeleiden. Anderen spreken 
van een diplomademocratie, waarbij je diploma 
de mate van invloed bepaalt.

Zo voelt een minderheid vanzelf als een meerder-
heid, als je maar in je eigen leefwereld blijft. Het is 
comfortabel. Maar de vraag is of dit voor de samen- 
leving op lange termijn houdbaar is.

Mark Snijder

Redacteur Idee

Alice in 
Wonderland 
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mij stommelde iemand de zaal uit. Onverstoord 
vervolgde de professor zijn verhaal. Een van zijn 
studievrienden was ten prooi gevallen aan het 
anarchisme. Volgens Van de Putte was samenle-
ven zonder regels echter een infantiele en vooral 
futiele gedachte. Conflicten zijn onvermijdelijk, 
ook als je een stel anarchisten bij elkaar zet. Om 
die te beslechten heb je regels nodig, en instan-
ties (politici, politie, rechters) die daarop toezien. 
Anarchisten verspilden hun energie. De kleine 
minderheid van subversievellingen zou er toch 
niet in slagen ‘het systeem’ omver te werpen. En 
al het verzet ten spijt: zijn vriend profiteerde er 
maar mooi van: gratis onderwijs, bijbaan, voor 
een habbekrats in de trein terug naar huis. Als je 
het zo nodig anders wilde, dan kon je de regeltjes 
hoogstens van binnen het systeem proberen te 
veranderen.

Toen Van de Putte nog in de collegebanken zat 
wemelde het van subversievellingen. Rode jon-
gens. Staatsondermijners. Waar zijn ze gebleven? 
In de documentaire De Hokjesman gaat Michael 
Schaap naar ze op zoek. Als een karikatuur van 
een 19de-eeuwse antropoloog (tweetjasje, vlin-
derdas, verrekijker, paraplu onder de arm) gaat 
Schaap op safari in Nederland. Een van de plek-
ken die hij bezoekt, is een kraakpand bij mij om 
de hoek in Amsterdam-Oost. Tijdens het inloop-
spreekuur kunt u met al uw vragen bij Rogier 
terecht. Kraken is voor hem meer dan verzet: 
‘Het maatschappelijke leven legt regels op, en ik 
wilde proberen hoe het op een andere manier kon. 
En kraken was voor mij bij uitstek het middel.’ 

Als je wil weten hoe zo’n alternatieve samenleving 
eruitziet moet je naar het terrein van het voor-
malige Amsterdamsche Droogdok Maatschappij 
(adm). Het wordt sinds eind jaren ’80 gekraakt 
en staat vol Pipo de Clown wagens, tenten, sau-
na’s, en vooral: veel kunstinsecten gemaakt van 
autowrakken, reusachtige roestige pompoen-
vormen, en andere objecten die zo uit Alice in 
Wonderland lijken te komen. Ooit vormden ze de 
culturele zelfverdedigingslinie in de strijd tegen 
de pandjesbaas en voormalige eigenaar van het 
terrein, Bertus Lüske, beter bekend als Bulldozer 

Bertus. Inmiddels wonen er meer dan 100 kra-
kers, van levenskunstenaars en alternatieve on-
dernemers tot gepensioneerde creatievellingen. 
Ze doen veel dingen samen, organiseren festivals, 
maken kunst. Maar een regelloos paradijs is het 
niet. Er zijn afspraken over waar je afwaswater 
laat. Of hoe wordt besloten wie binnen mag.  
De Poolse Pavel bijvoorbeeld kwam er niet in. 
Nu woont hij in een krakkemikkig caravankamp 
voor de poorten van het terrein –‘de boevenhoek’, 
zo genoemd omdat er gestolen goederen werden 
gevonden. ‘Hier hebben we eigenlijk geen echte 
regels’ zegt hij. Op de achtergrond zie je bergen 
vuilnis en vieze Wc’s.

Het verzet van de gemiddelde adm’er is bekoeld. 
Met de wereld gaat het volgens underground 
cook Peter best de goede kant op. De krakers 
lijken vooral te doen waar ze zin in hebben. 
Houthakken, veganistisch koken, lekker in de 
sauna. Het rode gevaar is het al lang niet meer, 
maar volgens Peter ‘geven we toch een beetje 
kleur’. Welke regels willen we? Zoals de Cheshire 
kat uit Alice in Wonderland zegt: ‘Dat hangt ervan 
af waar je naartoe wil.’

Maarten Gehem is onderzoeker en redacteur bij Idee. 
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‘Mensen zijn 
niet 

geïnspireerd 
door het 

politieke debat’
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Wie in de jaren zeventig politieke filosofie stu-
deerde aan Harvard werd meegezogen in een 
debat tussen twee grootheden. De sociaal-liberale 
John Rawls beargumenteerde dat iedereen recht 
heeft op gelijke vrijheden en dat sociaaleconomi-
sche verschillen in een samenleving alleen gerecht- 
vaardigd zijn als ze uiteindelijk voordelig uitpak-
ken voor iedereen. Anarcho-liberaal Robert 
Nozick moest niets hebben van een te ambitieuze 
staat en beargumenteerde dat alleen een minima-
listische overheid te rechtvaardigen is. En toen 
was daar opeens Michael Sandel (1953), een bij  
de communitaristische denker Charles Taylor 
gepromoveerde jonge filosoof. Hij bekritiseerde 
met name Rawls, die ‘waarden’ buiten het debat 
over rechtvaardigheid probeerde te houden met 
zijn sluier der onwettendheid. Sandel pleitte juist 
voor een debat over normen, waarden en per-
soonlijke overtuigingen. De keuze voor een levens- 
beschouwelijk neutrale overheid is immers ook 
een levensbeschouwelijke keuze. Sandel doceert 
inmiddels dertig jaar aan Harvard. Zijn college-
reeks Justice trok duizenden studenten en de 
online hoorcolleges worden wereldwijd bekeken. 
De laatste jaren publiceert Sandel met name over 
de dominantie van de vrije markt in de samenle-
ving. Zijn laatste boek is What money can’t buy;  
the moral limits of markets (2013).

Bent u een politicus die in de filosofie 
belandde of een filosoof die zich met politiek 
is gaan bezighouden?
‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door politiek. 
Eerst kwam de interesse voor politiek, daarna pas 
de interesse voor filosofie. Tot aan de graduate 
school hield ik me eigenlijk niet met filosofie 
bezig. Ik kwam terecht bij politieke filosofie 
vanwege mijn interesse voor politieke debatten. 
Ik heb altijd geprobeerd om filosofie in contact  
te brengen met de daadwerkelijke politiek en met 
daadwerkelijke politieke debatten. In mijn recen-
te boeken probeer ik filosofische ideeën toe te 
passen op een paar van de meest ingewikkelde 
politieke controverses. Justice, What money can’t 
buy en The case against perfection zijn alledrie een 
poging om filosofie toe te passen op contempo-
raine politieke dilemma’s.’

U bent waarschijnlijk het beste voorbeeld  
van een politiek filosoof die het contact 
probeert te leggen met de samenleving.  
Uw collegereeks Justice is online door tien-
duizenden bekeken. Hebt u het gevoel dat  
uw ideeën ook landen in de politieke arena?
‘Het is lastig dat zeker te weten. Dankzij boeken 
en lezingen heb ik de kans gekregen om veel 
landen te bezoeken en grote groepen mensen te 
betrekken in discussies over politieke dilemma’s. 
Ik dacht nooit dat ik de kans zou krijgen om in 
Europa, Azië en Zuid-Amerika te spreken. Soms 
toonden politiek leiders interesse. Zo sprak ik op 
een partijcongres van de Labourpartij in het 
Verenigd Koninkrijk. Dat is gewoonlijk een lezing 
voor een zaal. Het leuke was dat ze me toestonden 
om de afgevaardigden vragen te stellen. Dat was 
erg ongebruikelijk, maar ze reageerden goed en 
gingen in debat. Ook hoorde ik dat een hoge 
Chinese overheidsfunctionaris mijn boek over 
rechtvaardigheid had aangeraden aan zijn colle-
ga’s. Het is opwindend als dat gebeurt, maar toch 
denk ik dat de lange termijn impact van politieke 
filosofie vaak indirect is. Filosofen kunnen de 
politieke cultuur vormen en discussies framen. 
Dat is moeilijk om precies te meten. Maar het is 
waarschijnlijk even waardevol en bovendien 
duurzamer.’

Hoe zou de rol van de filosofie in de politiek 
moeten zijn, als het aan u ligt? U werd door 
President Bush aangesteld om te adviseren  
over bio-ethische onderwerpen. Is dat de 
verantwoordelijkheid van een politiek filosoof?
‘Ik zie het als het nemen van mijn verantwoorde-
lijkheid in een democratische samenleving en in 
het publieke debat. Maar ik vind niet dat alle 
filosofen – of zelfs politiek filosofen – die rol 
hoeven te spelen. Binnen de academische wereld 
is ruimte voor verschil. Sommige filosofen rich-
ten zich meer op technische discussies die zich 
minder goed naar buiten toe vertalen. Dat heeft 
ook waarde. Ik bekritiseer hen zeker niet. Wat ik 
interessant vind aan het beoefenen van politieke 
filosofie is de kans om deel te nemen aan het 
publieke debat. Ik werd gevraagd voor The 
President's Council on Bioethics door een president 
die niet van mijn eigen partij was. Het was een 
vrij conservatieve groep filosofen, theologen en 

Onder liberalen: 
Tussen denkers en daden 

Bibliotheken zijn er vol mee 
geschreven. Verheven theorieën  

over politiek en bestuur,  
over rechtvaardigheid of vrijheid.  
Van Aristoteles tot John Rawls, de 

geschiedenis is gevuld met denkers 
die hun steentje bij wilden dragen 

aan een betere politiek. Maar trekken 
politici en bestuurders zich wel iets 

aan van al die abstracte ideeën? 
Staat de politiek denker langs de 

zijlijn of is hij juist een 
gewaardeerde richtingwijzer?  

Idee presenteert een interviewserie 
waarin historicus Coen Brummer 

(liberale) politiek denkers interviewt 
over het spanningsveld tussen 

theorie en praktijk. 
In deze aflevering: Michael Sandel 

Door: Coen Brummer



54 55wetenschappers. Ik denk dat ze met mijn aanstel-
ling intellectuele en filosofische diversiteit zoch-
ten. Het verraste me, maar ik leerde veel over 
stamcelonderzoek en genetical engineering. We 
adviseerden de president, maar droegen ook bij 
aan het publiek begrip van ethische dilemma’s 
rond deze thema’s.’ 

U noemde zojuist de lange termijn impact  
van politieke filosofe op de politieke cultuur.  
In uw recente lezing in Nederland had u het 
over de teleurstelling van het publiek in de 
politiek. Volgens u komt dit door het niveau 
van het debat.
‘De lezing heette The Lost Art of Democratic 
Discourse. Mensen zijn niet geïnspireerd door het 
politieke debat. Ik denk dat dit één van de rede-
nen is waarom mensen gefrustreerd zijn over 
politiek in democratische samenlevingen overal 
ter wereld. Het gaat vaak over technocratische 
oplossingen. Ik mis vragen over wat het betekent 
om een staatsburger te zijn. Of wat het publieke 
belang precies is. Ik probeer die leegheid te analy-
seren en oplossingen voor te stellen die het debat 
verrijken. Juist op het gebied van waarden, want 
die spelen nu een te beperkte rol in het politieke 
debat.’

U bekritiseerde John Rawls, omdat in zijn 
politieke ideeën geen ruimte is voor waarden. 
Kort na Rawls begon de opkomst van politici 
als Margaret Thatcher en Ronald Reagan. Is het 
huidige ‘lege’ politieke debat dat u zorgen 
baart een filosofische erfenis van Rawls of een 
politieke erfenis van Thatcher en Reagan?
‘Het is een verrassende samenkomst. Ideologisch 
staan welvaartstaat-liberalen als Rawls en lais-
sez-faire liberalen als Thatcher en Reagan tegen-
over elkaar. Mijn kritiek op Rawls is dat het een 
vergissing was om het debat over rechtvaardig-
heid los te koppelen van een debat over de morele 
en spirituele overtuigingen van mensen. Ik ben 
dus tegen de liberale neutraliteit ten opzichte van 
de vraag wat het goede leven is. Thatcher en 
Reagan omarmden de markt als de beste manier 
om het publieke belang te dienen. Dat kwam 
deels voort uit hun hang naar vrijheid. Maar ook 
omdat zij dachten dat markten waardenneutraal 
zijn. Als twee volwassenen instemmen met een 

overeenkomst, dan hoeven daar geen verdere 
vragen bij gesteld te worden. 
Eén van de redenen dat ons publieke debat zo 
verarmd is, is dat we substantiële morele vragen 
zijn gaan vermijden. Een gevolg daarvan is dat we 
steeds meer aspecten van het leven aan markten 
overlaten. Dat noem ik het triomfalisme van de 
markt van de laatste decennia. Dat gaat sowieso 
terug naar Thatcher en Reagan, maar ook cen-
trum-linkse politici als Bill Clinton, Tony Blair en 
Gerhard Schroder namen de uitgangspunten 
over. Ze bekritiseerden nooit de aanname dat 
markten geschikt zijn om morele goederen te 
verdelen. Sinds de tijd van Reagan en Thathcher is 
er nooit een principieel debat in de politiek ge-
weest over grote vragen rond rechtvaardigheid en 
het goede leven. Dat draagt bij aan het huidige 
morele vacuüm en het technocratische karakter 
van onze politiek. Het laat mensen gedesillusio-
neerd en gefrustreerd achter.’ 

U wilt het publieke debat opnieuw doen 
opleven. Moeten politici weer over waarden 
praten of is er meer nodig?
‘Politici moeten principiële debatten aangaan 
over fundamentele vragen. Wat moeten we met de 
kloof tussen arm en rijk? Welke verantwoordelijk-
heden hebben burgers ten opzichte van elkaar? 
Welke morele basis ligt ten grondslag aan solida-
riteit? Welke waarden horen bij een pluralistische 
samenleving? Welke plaats hebben immigranten 
in onze gemeenschap? Dit zijn waarden-geladen 
vragen die gesteld moeten worden in de politiek. 
Maar ik realiseer me dat dit vaak controversiële 
vragen zijn, wat precies de reden is dat politici ze 
vaak vermijden. Dat is een vergissing en die ver-
gissing heeft gevolgen. Populistische partijen 
vullen dan het gat dat ontstaat.’ 

Wat zou u zeggen tegen iemand die uw 
analyse deelt, maar zich ongemakkelijk voelt 
bij een overheid die opeens het morele domein 
betreedt en uitspraken doet over het goede 
leven? Is dat geen inbreuk op de persoonlijke 
vrijheid van mensen?
‘Politici hoeven geen morele waarden te prediken. 
Maar ik denk wel dat ze de overdenking van more-
le vragen actief moeten aanmoedigen. Zo’n debat 
moet open staan voor meningsverschillen. 
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Politici kunnen dit niet alleen. Universiteiten 
hebben ook een rol. Zij moeten hun studenten, 
ongeacht hun studie, opleiden zodat ze om kun-
nen gaan met dit soort vragen. De media hebben 
een rol, maar tot dusver stimuleren zij snelle 
statements zonder dialoog. Media hebben de 
verantwoordelijkheid om platforms te bieden 
voor een goede publieke cultuur.’ 

In What money can’t buy beschrijft u de 
bizarre gevolgen van een samenleving waarin 
marktwaarden centraal staan. Zo noemt u een 
vrouw met reclame voor een casino op haar 
voorhoofd getatoeëerd. Misschien klopt het 
dat markten op macroniveau ons morele 
kompas veranderen, maar zulk individueel 
gedrag is toch eigenlijk niet te verbieden of  
te voorkomen? 
‘De microvoorbeelden die ik noem dramatiseren 
de bredere beweging die ik zie. Het is één ding 
voor een vrouw om een reclame op haar voor-
hoofd te tatoeëren. Maar wat gebeurt er als de 
publieke sfeer echt gedomineerd wordt door 
marketing en reclame? Op de lange termijn  
vormt dat het gedrag van mensen. Voor we het 
ons realiseren bewonen we publieke ruimten die 
steeds meer draaien rond marketing en branding. 
Het cumulatieve effect is groot. Denk bijvoor-
beeld aan de mogelijkheid om een verblijfsver-
gunning of nationaliteit te kopen. Maar is 
burgerschap te koop? Ik heb geen pasklare ant-
woorden, maar we moeten een debat voeren over 
de vraag of dit gewenst is.’

U verzet zich dus nadrukkelijk tegen een  
idee van moraliteit dat draait om het optellen 
van kosten en baten, zoals het utilitarisme. 
Maar waarom mag moraliteit eigenlijk niet 
simpelweg gebaseerd zijn op een 
kosten-batenanalyse?
‘De filosofische vraag is of het publieke belang 
draait om het optellen van persoonlijke voorkeu-
ren. Utilitaristen gaan daar vanuit. Maar ook in de 
democratie is deze gedachte vaak dominant. Ik 
ben kritisch over deze manier van denken. We 
moeten kwalitatieve oordelen vormen, geen 
kwantitatieve. Vervolgens moeten we in gesprek 
gaan daarover. Als we alleen maar voorkeuren bij 
elkaar optellen in een democratie, doet dat af-

breuk aan wat het betekent om een staatsburger 
te zijn. We zien onszelf dan als consument, in 
plaats van als staatsburger. Dat is schadelijk voor 
de democratie.’

Corrumperen markten volgens u ons  
morele kompas? Of veranderen ze slechts  
onze moraliteit?
‘Als markten gaan over het domein van immateri-
ele zaken, zoals persoonlijke relaties, gezondheid 
en onderwijs, dan kunnen ze ons morele kompas 
corrumperen. Ik zeg niet dat dit altijd zo is. Ik 
maak onderscheid tussen het hebben van een 
markteconomie en het worden van een marktsa-
menleving. De laatste drie decennia zijn we opge-
schoven van de markteconomie naar de markt- 
samenleving. Het verschil is dat markteconomie-
en middelen zijn om productie te organiseren. 
Maar een marktsamenleving is een manier van 
leven waarin alles te koop is. Mijn boek is geen 
pleidooi tegen markten, maar een pleidooi om 
markten op hun plek te houden. Wat die geschik-
te plek is, daar moeten we over debatteren, want 
de meningen lopen uiteen. De belangrijkste reden 
om dit boek te schrijven, is op te roepen tot dit 
debat.’ 

Veel van de ontwikkelingen die u beschrijft 
komen voort uit de wens om kosten te 
besparen. Denkt u niet dat overheden tot  
deze kostenbesparende stappen worden 
gedwongen door een electoraat dat weigert 
om verworvenheden op te geven, terwijl de 
middelen hiervoor niet meer toereikend zijn?
‘Het publiek heeft een verantwoordelijkheid. Dat 
is dan ook een reden om mensen te betrekken bij 
het publieke debat. Maar daarnaast is privatise-
ring niet altijd de meest efficiënte manier van 
produceren. In de Verenigde Staten geven we 18 
procent van ons bruto binnenlands product uit 
aan gezondheidszorg. Een derde gaat naar over-
head. En dat is dan een geprivatiseerd systeem! 
Natuurlijk, de overheid moet efficiënt zijn, maar 
er zijn hogere waarden dan efficiëntie.’  

Coen Brummer studeerde geschiedenis en filosofie. 

Hij werkt als persvoorlichter voor de Tweede 

Kamerfractie van D66.
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Zeitoun: 
de bizarre metamorfose 
van een modelburger

Zeitoun Dave Eggers (2009)

In Zeitoun toont  
Dave Eggers 
onomwonden wat  
er gebeurt als je als 
individu keihard 
vanuit een 
vanzelfsprekende 
meerderheidspositie 
in een rechteloze 
minderheidspositie 
dondert. Iedere 
democratie is feilbaar, 
zo blijkt.

Door Mirjam Noorduijn

Boekrecensie
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bloot tussen de theorie van de smeltkroes die van 
immigranten allereerst Amerikanen heet te maken 
en de op de angst voor de ander gebaseerde 
praktijk van alle dag. Zeitoun dondert keihard 
vanuit een vanzelfsprekende meerderheidspositie 
in een rechteloze minderheidspositie. De 
Amerikaanse modelburger die hij meende te zijn 
blijkt plots een islamitische terrorist. Zijn stiefzoon 
en drie dochtertjes zijn ‘niet langer de welgestelde 
kinderen van een succesvol man, maar de verguis-
de kinderen van het vermoedelijke brein van een 
slapende cel’. Althans, in de ogen van het over-
heidsbestuur van de Verenigde Staten: het land 
dat zichzelf zo graag als toonbeeld van democra-
tie en mensenrechten aan de rest van de wereld 
presenteert. 
Zeitouns keus om, gelijk de hoofdpersoon in een 
postapocalyptische roman, peddelend in zijn oude 
kano de ondergelopen stad te verkennen en zo 
gestrande buren en bejaarden en hongerende 
honden te helpen, voelt – dankzij Eggers’ subtiele 
opbouw van het verhaal waarin hij alle ruimte 
neemt om zonder overdreven sentiment de le-
vensgeschiedenis van zijn protagonist sfeervol en 
precies te beschrijven – aanvankelijk als een vol-
strekt logische. Natuurlijk doet hij dat, denkt de 
lezer. Natuurlijk wil hij, nadat vrouw en kinderen 
de stad hebben verlaten, zijn eigen onroerend 
goed (woonhuis, kantoor en enkele huurpanden) 
beschermen. En natuurlijk voelt hij zich verant-
woordelijk voor de locaties waar zijn personeel 
aan werkt en waarvoor hij, in geval van schade, 
aansprakelijk is. 

Bovendien, wil niet iedereen net als Zeitoun op de 
een of andere manier stiekem ‘uitzonderlijk’ zijn? 
Hopend misschien wel een heldenstatus te verkrij-
gen? ‘Hij had nog nooit zo’n gevoel van urgentie 
en vastberadenheid gehad’, schrijft Eggers. 
Indachtig zijn te jong gestorven broer 
Mohammed, in Syrië een bekende langeafstands-
zwemmer, besluit Zeitoun zodoende door te 
zetten en ‘sterk, manhaftig en integer te zijn’. 
Totdat zwaarbewapende federale hulptroepen – 
soldaten en particuliere agenten – hem zonder 

Het gruwelsprookje van de succesvolle immigrant: 
als ondertitel had het niet misstaan. Zeitoun 
(2009) van de Amerikaanse succesauteur Dave 
Eggers kan het best worden geëtiketteerd als 
literaire non-fictie. In een trefzeker documentair 
verslag schetst Eggers met een groot gevoel voor 
detail in beheerst show-don’t-tell-proza hoe de 
allesverwoestende orkaan Katrina de werkelijk-
heid op zijn kop zet en het bestaansrecht van  
een van de inwoners van New Orleans volledig 
ondermijnt. 

Modelburger
Lange tijd lijkt het levensverhaal van de in Syrië 
geboren handwerksman Abdulrahman Zeitoun, 
die samen met zijn Amerikaanse vrouw Kathy een 
succesvol schilders- en aannemersbedrijf runt, te 
mooi om waar te zijn. Lange tijd denkt hij dat hij 
‘een modelburger’ is. Zo eentje die door hard 
werken veel heeft weten te bereiken. Zo eentje 
die goed voor zijn gezin en omgeving zorgt en 
geliefd is in de hele stad. Zo eentje waar de 26e 
President van de Verenigde Staten, Theodore 
Roosevelt (1858-1919) van droomde toen hij in zijn 
redevoering Duties of American Citizenship (1883) 
zijn landgenoten verzocht om zich niet bezig te 
houden met ‘questions of race origin’ en ‘questi-
ons of creed’, maar met ‘the individual quality of 
the individual man’, onder het motto, ‘we are all 
Americans, pure and simple.’ 
Maar dan slaat het noodlot toe. De elfde storm  
en op twee na grootse orkaan van de in totaal  
vijf orkanen van het seizoen 2005 raast over New 
Orleans. Dijken bezwijken. ‘The Big Easy’ ver-
dwijnt onder water en het merendeel van de 
inwoners wordt geëvacueerd. Diegenen die ver-
kiezen te blijven, zoals Zeitoun, zien hun woon-
plaats in een spookstad veranderen waar het recht 
van de sterkste geldt en anarchie de straten 
beheerst.

Islamitische terrorist
De schrijnende gebeurtenissen die volgen en de 
onwaarschijnlijke lotgevallen die Zeitoun dan 
moet ondergaan leggen pijnlijk de immense kloof 
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Dat Zeitoun door Nederlandse literatuurcritici 
daardoor indertijd is getypeerd als ‘een definitieve 
afrekening met het kwaad van het tijdperk Bush’ 
en ‘een aanklacht’ tegen het gezag is begrijpelijk. 
Maar daarmee is nog geen helder antwoord ge-
formuleerd op Zeitouns vraag ‘waarom’.

Het gevaar van de dictatuur van de meerderheid
Zeker, Zeitoun is het surrealistische verhaal van 
slechts één man. Toch wil dat niet zeggen dat de 
geschiedenis zich niet kan en zal herhalen. Geen 
land is uniek. En ieder land – ook Nederland – is, 
zeker als de angst regeert en het ‘wij-zij-denken’ 
zijn intrede doet, feilbaar. Het menselijk tekort is 
onoplosbaar: uiteindelijk is dat het antwoord op 
Zeitouns vraag waarom juist hij het slachtoffer 
moest worden van een bizarre contraterroristische 
actie. Dat gegeven vraagt om politieke realiteits-
zin. En die begint met het erkennen van het in 
iedere democratie altijd aanwezige sluipende 
gevaar van de dictatuur van de meerderheid, die 
ertoe kan leiden dat de (rechts)positie van minder-
heden ernstig in het geding komt. 
Wat er gebeurt als dat gevaar ineens werkelijk-
heid wordt en je door het disfunctioneren van het 
democratisch systeem en daaruit voortkomende 
machtsmisbruik in je eigen land voor iemand 
anders wordt aangezien dan je eigenlijk bent, 
daarover kan Abdulrahman Zeitoun je een span-
nend, tragisch en bizar verhaal vertellen. Maar, 
concludeert Eggers bij monde van zijn protago-
nist, hoe donker de tijden ook zijn (geweest), ‘het 
enige wat erop zit is aan de slag gaan. […] Laten 
we dus vroeg opstaan en laat opblijven en steen 
voor steen en straat voor straat het werk afmaken. 
Zolang hij het voor zich kan zien, is het mogelijk’. 

Mirjam Noorduijn is schrijver en redacteur van Idee.

Zeitoun

Dave Eggers (2009)

Vertaling uit het Amerikaans door 

Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap, 

Amsterdam: Lebowski Publishers/ Dutch Media

ISBN: 978 90 488 0531 0

beschuldiging oppakken en vastzetten in een in 
haast gebouwde Guantánamo Bay-achtige buiten-
gevangenis. Zonder officiële aanklacht, zonder 
advocaat en zonder één enkel telefoontje te 
mogen plegen, wordt hij daar gedwongen zich af 
te vragen of het de in volledige vrijheid gemaakte 
individuele keuzes in zijn leven, of zijn afkomst en 
geloof zijn die zijn identiteit bepalen. Het ant-
woord laat zich raden: Zeitoun wist heel goed, zo 
schrijft Eggers, dat ‘sinds 9/11 de fantasie van 
velen op hol was geslagen’. In de ogen van zijn 
door angst en racisme bevooroordeelde gevan-
gennemers is het een uitgemaakte zaak: hij is lid 
van Al-Qaeda. Hij is de Taliban. En in deze Kafka-
achtige setting is geen plaats voor redelijkheid en 
gerechtigheid.

Landgenoot, buurtbewoner of mens?
Het gegeven dat Zeitoun vanuit de overtuiging 
dat het zijn roeping was om in de stad te blijven 
en vanuit het verlangen goed te willen doen en 
uitzonderlijk te willen zijn, zichzelf ongelukkiger-
wijs in bovengenoemde rechteloze minderheids-
positie heeft gemanoeuvreerd, geeft de 
verhaalgebeurtenissen een uitermate wrange, zo 
niet absurdistische ondertoon. Is Zeitoun, tegen 
het licht gehouden van Theodore Roosevelts 
hierboven aangehaalde redevoering, niet juist het 
prototype Amerikaan? De burger die vanuit zijn 
individuele kracht en kwaliteiten zijn leven vorm-
geeft, conform Roosevelts oproep ‘we wish to do 
good’? 
Wat, wil Zeitoun weten, geeft een overheid volle-
dige en onbeperkte macht om iemand zonder 
reden voor onbepaalde tijd op te sluiten en te 
verstoppen? En waarom, vraagt Zeitoun zich 
terecht af als hij uiteindelijk na weken zonder 
contact met de buitenwereld door een gelukkig 
toeval vrij en onschuldig wordt verklaard, konden 
de mensen die ‘hem arresteerden en opsloten, die 
hem van de ene kooi naar de andere brachten 
alsof hij en beest was’, hem niet zien ‘als landge-
noot, als buurtbewoner, als mens’? 
Dat tijdens de nasleep van de rampzalige gevol-
gen van de orkaan Katrina het democratische 
rechtssysteem volledig heeft gefaald is evident. 
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De verdeling van inkomen en welvaart staat weer 
volop in de maatschappelijke en politieke schijn-
werpers. Met bijdragen van Paus Franciscus, 
Barack Obama, het World Economic Forum, de 
Occupy-beweging, de Tea Party en met het recente 
boek Capital in the twenty-first century van Thomas 
Piketty (2014). Het gevoel dat er niet eerlijk wordt 
gedeeld, leeft al langer onder brede lagen van de 
bevolking. Meestal zonder goed begrip van de 
economische oorzaken. In dit artikel schets ik hoe 
de principes van zelforganisatie en rente-op-ren-
te in onze huidige economie ervoor zorgen dat 
eerlijk delen en loon naar prestatie zo vaak een 
illusie is. En dat daarom klassiek-liberale ideeën 
over meer marktwerking, en meer en beter onder-
wijs niet voldoende zijn om te komen tot eerlijk 
delen.

Beloon prestatie
De beste verpleegkundige verdient ongeveer 
evenveel als ieder ander in de verpleging. Zo niet 
Cristiano Ronaldo. Die verdient een veelvoud 
van de modale profvoetballer. Kofi Annan, de Bill 
Gates van het openbaar bestuur, verdiende  

us$ 227.253 en had geen optiepakket of aandelen  
in de wereldeconomie. Tingue Klapwijk, leraar 
van het jaar 2013 in het basisonderwijs, kreeg voor 
haar prestatie geen sponsorcontract of aandelen 
in haar school. Een excellente prestatie in de ene 
sector van de economie leidt tot een lintje en een 
schouderklop, in de andere tot ondenkbare rijk-
dom. Een matig presterende bankmanager vindt 
dat hij recht heeft op zijn eindejaarsbonus van 
een ton, terwijl de leraar van het jaar tevreden 
is met een de bos bloemen en een tekening van 
de kinderen. Beloning wordt in eerste instantie 
bepaald door de keuze van je vak en daarna door 
de passie of het talent waarmee je bent geboren. 
Hoe komt dat? 

Deze verschillen in beloning zijn geen toeval 
maar zijn grotendeels het gevolg van de dyna-
miek van zelforganisatie in onze markteconomie. 
Zelforganisatie2 is de wetenschappelijke bena-
ming voor het mechanisme dat ervoor zorgt dat 
‘als vanzelf ’ orde ontstaat in complexe dynami-
sche systemen. Adam Smith noemde dit ook wel 
de 'onzichtbare hand'. Die onzichtbare hand zorgt 

Eerlijk delen, 
   een illusie?

Beloon prestatie en deel de welvaart. Zo luidt een van de  
zogeheten richtingwijzers van D661. Dit klinkt sympathiek,  
maar is een illusie in ons huidige economische en politieke stelsel. 
Daarom is er behoefte aan nieuwe ideeën over een rechtvaardige 
verdeling, meent Erikwim During. 
Door Erikwim During

po
st

bu
s 

66

Er
ik

w
im

 D
u

ri
n

g
 

Ee
rl

ijk
 d

el
en

, e
en

 il
lu

si
e?

ervoor dat kleine boeren in alle landen relatief 
arm zijn en artsen juist rijk. Dat ambtenaren en 
leraren overal in de wereld ongeveer op dezelfde 
gematigde manier worden beloond. En dat som-
mige muzikanten hits scoren maar de meeste er 
weinig mee verdienen. Nassim Taleb (2007) legt 
in zijn boek The Black Swan uit hoe deze zelfor-
ganisatie verschillend uitwerkt. Hij vergelijkt 
twee denkbeeldige werelden: Mediocristan en 
Extremistan. In Mediocristan volgen verschijnse-
len de normale verdeling. We vinden daar mensen 
met een vast salaris: leraren, artsen, verpleeg-
kundigen. In Mediocristan zijn inkomensver-
schillen niet heel groot, de best betaalde leraar 
verdient niet veel meer dan de gemiddelde leraar. 
In Extremistan volgen verschijnselen een Pareto-
verdeling of ‘power-law’ in het Engels. Hier vinden 
we de inkomens van sporters, muzikanten, uit-
vinders, zelfstandige app-ontwikkelaars, inves-
teerders en ondernemers. Hier zijn verschillen 
in beloning extreem, de best betaalde voetballer 
verdient een veelvoud van de gemiddelde voet-
baller. Het voert te ver om in het bestek van dit 
artikel diepgravend in te gaan op de oorzaken van 

deze verschillen in Mediocristan en Extremistan, 
maar zijn analyse laat zien dat beloning door twee 
zaken wordt bepaald. Eerst door de keuze van de 
sector waarin je gaat werken, en je positie in die 
sector. En vervolgens door hoe jouw specifieke 
prestatie binnen die sector wordt beloond. 

Ongelijk vermogen
Ongelijke verdeling van rijkdom ontstaat door 
de bovengenoemde verschillen in inkomen, 
maar minstens zo belangrijk is het principe van 
rente-op-rente, of in het Engels compound inte-
rest. Einstein zei: ‘Compound interest (is) the eighth 
wonder of the world. He who understands it, earns 
it ... he who doesn't ... pays it.’ De meeste mensen 
kennen het principe van rente-op-rente van hun 
spaarrekening: je ontvangt rente over het bedrag 
op je spaarrekening en als je niks doet ontvang je 
het jaar erna ook rente op die rente. Bij de huidige 
lage spaarrente is dit effect op een spaarrekening 
bijna niet te zien. 

Slechts weinigen beseffen dat de rijkdom van 
Bill Gates, Steve Jobs of de familie Heineken ook 
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gebaseerd is op hetzelfde principe. Hun rijkdom 
ontstaat door het rente-op-rente effect op de aan-
delen in hun onderneming. De meeste werkende 
mensen in onze samenleving hebben nauwelijks 
toegang tot deze superkracht in de economie. 
Sterker, zij betalen deels de rekening via rente op 
leningen en door gedeeltelijke 'onteigening' van 
het rente-op-rente effect in hun prestaties door 
werkgevers. De werknemer die een nieuw product 
bedenkt of een nieuwe markt aanboort krijgt 

hiervoor eenmalig salaris. De werkgever krijgt 
jaar na jaar de extra winst die is ontstaan.

Delen van welvaart
Beloon prestatie is dus een illusie in ons huidi-
ge economische systeem. Deel de welvaart ook? 
Ja, zegt Piketty (2014) in zijn nieuwe, en met 
veel data onderbouwde boek. Sinds 1980 weer in 
toenemende mate. Zoals Piketty laat zien is de 
verdeling van bezit sterk bepaald door historie, 
onder andere door erfrecht. Wetgeving bepaalt in 
belangrijke mate wat van wie is en daarmee hoe 
welvaart in eerste instantie wordt verdeeld en in 
het verleden is verdeeld. Zo hoort de uitvinding 
van een werknemer toe aan de aandeelhouder, 
het copyright van een boek aan de schrijver, het 
patent op de wetenschappelijke doorbraak van de 
promovendus aan de universiteit, en de winst op 
de verkoop van een stuk gemeentegrond niet aan 
de burgemeester persoonlijk.

Traditioneel wordt belastingheffing mede ge-
bruikt om verschillen in inkomen en vermogen 
deels te nivelleren. Ook Piketty grijpt naar dit 
middel bij zijn voorstellen om verschillen in 
inkomen en vermogen niet uit de hand te laten 
lopen. Maar in de wereld van Extremistan en 
rente-op-rente is belasting vrij machteloos. Een 
voorbeeld uit Extremistan: hoe belast je het inko-
men van een topartiest als Lady Gaga zodat haar 
inkomen meer in verhouding komt met dat van 
even hardwerkende en talentvolle artiesten die 
heel veel minder verdienen? Een voorbeeld van 
rente-op-rente: hoe belast je het vermogen van de 
familie Heineken zodat het weer wat op het ver-
mogen van iemand in de bediening in de horeca 
gaat lijken? Piketty tracht dit op te lossen met 
hele hoge belastingtarieven. Zelfs hele hoge tarie-
ven lossen het vraagstuk van Extremistan echter 
niet echt op en ook leert de historie dat extreem 
hoge belastingtarieven praktisch niet uitvoer-
baar zijn. Traditionele belastingheffing is vooral 
geschikt in situaties waar de verschillen niet heel 
groot zijn, dus vooral in Mediocristan. 

Liberaal antwoord
Hoe zouden we met deze scheve inkomensver-
delingen om kunnen gaan? Het klassiek-libera-
le antwoord komt van Milton Friedman in zijn 
boek Capitalism and Freedom uit 1962 (2002). Dat 
wil zeggen het klassiek-liberale idee dat de beste 
resultaten ontstaan als individuen zoveel mo-
gelijk vrijheid krijgen, vooral ook economische 
vrijheid. Ook de bijdrage door diverse auteurs aan 
een debat over de D66-richtingwijzer beloon pres-
tatie en deel de welvaart in het Idee-themanummer 
van april 2008 ademt deze sfeer. Het beschrijft 
een samenleving die zich kenmerkt door een vrij 
strikte scheiding tussen privaat en publiek, een 
kleine overheid en vrije marktwerking. De hier-
mee gepaard gaande welvaartsverschillen zijn 
hierbij in principe goed en waar ze te groot wor-
den moet gelijkheid (van kansen) vooral komen 
van onderwijs en betere marktwerking.

Deze klassieke invulling van het liberale idee lost 
in mijn ogen niet voldoende op. Meer onderwijs 
zorgt niet dat het inkomen van de muziekdocent 
op de basisschool meer in verhouding komt met 
dat van de hip-hop ster. Meer vrije marktwerking 

‘ Beloning wordt in eerste 
instantie bepaald door de 
keuze van je vak en daarna 
door de passie of het talent 
waarmee je bent geboren’ 
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Conclusie
De cruciale vraag is hoe we bouwen aan een sys-
teem dat meer recht doet aan werkelijke pres-
taties en dat welvaart eerlijker verdeelt. Er is 
behoefte aan ideeën over hoe we de grote effecten 
van zelforganisatie en rente-op-rente op de ver-
deling van welvaart zo vorm kunnen geven dat 
welvaartsverschillen niet uit de hand lopen.  
Een antwoord aan de hardwerkende mensen die 
goed opgeleid zijn, prima presteren en zien dat 
ze vaak een te klein en soms een te groot stuk van 
de taart ontvangen. Die zien dat de inmiddels 
roemruchte 1%, een veel te groot stuk van de taart 
ontvangt. Dat gaat niet lukken met alleen meer 
marktwerking en onderwijs, hoe waardevol die 
instrumenten ook zijn. Het zal in ieder geval ook 
moeten gaan over het veranderen van eigendoms-
wetten en corrigeren van (historisch gegroeide) 
eigendomsverschillen. De grote uitdaging is een 
nieuw perspectief te bieden op de lange weg naar 
loon naar prestatie en verdeling van welvaart. 
Voor iedereen.

Erikwim During is zelfstandig denker, schrijver en 

ondernemer. Hij is afgestudeerd in natuurkunde, 

bedrijfskunde en business valuation.
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Noten
1 Zie het D66-Verkiezingsprogramma voor de Tweede
 Kamer van 2006, 2010 en 2012. De Van Mierlo Stichting
 werkt momenteel aan een essay over deze richtingwijzer
 ‘beloon prestatie en deel de welvaart’. Erikwim During
 draagt met dit artikel bij aan de discussie binnen D66  
 over dit thema.

2 Zelforganisatie is oorspronkelijk een begrip uit de 
 chaostheorie met zeer succesvolle toepassingen in
 natuurkunde, chemie en biologie. Het is door onder  
 meer Nobelprijswinnaar Paul Krugman toegepast in  
 de economie.

Richtingwijzer 3: 
Beloon prestatie en deel de welvaart

in de postbezorging leidt niet tot hogere inkom-
sten voor postbezorgers, wel tot hogere bonussen 
voor topmanagers en investeerders. Dat is ook 
waar de D66-richtingwijzer wringt, met name 
de slotzin (zie bijgevoegd kader): ‘voor mensen 
die zich niet kunnen redden, dragen we een ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid’. Die slotzin is 
meelevend naar de mensen die zichzelf niet kun-
nen redden; tegelijk suggereert de richtingwijzer 
als geheel dat de rest is overgelaten aan hun eigen 
verdiensten. Dat zou fundamenteel onjuist zijn, 
want met het ontwerp van de spelregels in onze 
maatschappij dragen we een gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor iedereen.

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaar-
dig. Mensen zijn verschillend en wij wil-
len dat de overheid ruimte laat voor die 
verschillen.

Wij streven naar economische zelfstan-
digheid voor zoveel mogelijk mensen en 
vinden dat mensen die uitmuntend pres-
teren daarvoor een beloning verdienen. 
Wij willen een dynamische, open samen-
leving waarin iedereen de ruimte krijgt 
om zijn eigen beslissingen te nemen en 
iedereen zich op zijn eigen manier kan 
ontwikkelen.

Wij vinden het vanzelfsprekend om wel-
vaart met elkaar te delen. We willen dat 
zoveel mogelijk mensen meedoen in het 
maatschappelijk en economisch proces, 
want daar worden we allemaal beter van.

Voor mensen die zichzelf niet kunnen 
redden dragen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.
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