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‘De vraag is of de democratie bijvend is’
Interview met J.L. Heldring

Hans Goslinga en Marcel ten Hooven

J.L. Heldring (1917) is een buitenbeentje onder de waarnemers van de dingen in de wereld en 
in Nederland. Niet alleen noemt hij zich zonder aarzelen conservatief, daarmee het woord van 
Nolens tartend dat de Nederlander liever bekend staat als dief dan als conservatief; ook durft 
hij in het politieke debat de democratie zelf ter discussie te stellen. Niet uit verlangen naar een 
vorm van autocratie, maar vanwege de zwakheden die aan de democratische staatsvorm kleven. 
‘De democratie is een onaantastbaar uitgangspunt van elke discussie, maar ook zij wordt niet 
uitsluitend door de rede geregeerd’, schreef hij begin 2010, toen zijn column ‘Dezer dagen’ in 
nrc Handelsblad een halve eeuw oud was. De verschuivende verhoudingen in de wereld dwin-
gen de Europese unie volgens hem tot meer politieke eenheid, omdat bij gebrek aan besluit-
vaardigheid een positie in de periferie dreigt. Maar de democratie staat die eenheid in de weg, 
doordat zij zich nog steeds in de eerste plaats nationaal manifesteert. Bovendien, schreef hij, zijn 
uit de democratie bewegingen voortgekomen die de verzamelnaam ‘populisme’ dragen. ‘Van 
dat populisme kan moeilijk gezegd worden dat het ondemocratisch is, maar het belijdt wel een 
soort democratie die de democratie zoals wij die nu kennen bedreigt.’ 

De visie die nodig is om te voorkomen dat het volk ten onder gaat ziet hij niet graag 
verbonden met idealen, maar liever met leiderschap dat uitgaat van een realistische kijk 
op de wereld en de menselijke natuur. Daarom wil hij ook de democratie zelf niet idea-
liseren. ‘Ik kan niet zeggen dat ik een democraat in hart en nieren ben. Ik ben eerder een 
Vernunftdemocraat, zoals de Duitsers die het na 1918 betreurden dat de monarchie was ver-
dwenen, maar zich als loyale burgers toch aansloten bij de democratie. Ik geef toe dat ook 
ik geen beter alternatief zie. Je komt altijd weer uit bij het beroemde woord van Churchill, 
dat de democratie het slechtste systeem is op alle andere na die zijn beproefd. Ik ben nog zo 
genereus, zal ik maar zeggen, dat ik ook Wilders niet ontzeg dat hij democraat is. Ik ben het 
helemaal niet eens met Rob Riemen, de directeur van de denktank Nexus, dat de pvv een 
soort fascisme vertegenwoordigt. Ongehoord en onhistorisch om gebruik te maken van een 
verschijnsel in een andere periode. Het fascisme was wel een populistische beweging, dát wel, 
en net als het nationaalsocialisme is het voortgekomen uit een mislukt democratisch expe-
riment. Ja, dat is de zwakheid van de democratie. uit de democratie komen populistische 
bewegingen voort. Je mag nog blij zijn dat Wilders geen fascist is.’

Hij verklaart het succes van Wilders uit het feit dat Nederlanders na de ontzuiling 
‘stroomloos’ zijn geworden. ‘Ik denk dat hij in de tijd van de verzuiling weinig kansen had 
gemaakt. In de jaren dertig bleek Nederland goed bestand tegen de verleidingen van het nati-
onaalsocialisme. Er is even een impuls geweest bij de provinciale statenverkiezingen van 1935, 
toen de nsb 8 procent haalde. Maar dat kalfde weer gauw af. De socialist Drees verklaarde dat 
geringe succes uit de populariteit van de gereformeerde politicus Colijn. In crisisjaren was er 
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behoefte aan een leidersfiguur en Colijn voldeed daaraan. Volgens Drees was hij een bolwerk 
tegen het nationaalsocialisme. Als je de memoires leest van tijdgenoten, dan was Colijn in 
werkelijkheid helemaal niet zo’n sterke man, eerder aarzelend. Tegen koningin Wilhelmina 
durfde hij niet op te treden. Ze kon buien hebben dat ze niemand wilde zien, ook geen 
ambassadeurs die hun geloofsbrieven kwamen aanbieden. Dan zat ze liever te schilderen in 

J.L. Heldring, columnist voor nrc Handelsblad sinds 1960. Prent Siegried Woldhek, 2002

[Atlas van Stolk, Rotterdam]

Carla van Baalen e.a. (red.)  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011, pp. 89-97 www.ru.nl/cpg



91

‘DE VRAAG IS  OF DE DEMOCRATIE BIJVEND IS’

de Kijfhoek, haar huis in de duinen. Colijn zei daar niks van, maar hij voldeed aan het beeld 
van de sterke man en dat is belangrijk, het beeld in de politiek.’

Sinds de jaren zestig is er nooit naar het verzuilde stelsel gekeken als een bastion tegen stroomloosheid.

‘Het is altijd het doel geweest van liberalen en socialisten de zuilen te doorbreken, maar het 
gevolg is geweest dat mensen hun tehuizen verloren. Misschien was het sowieso gebeurd door 
de ontkerkelijking, maar de vrijzinnige partijen hebben dat proces van begin af aan onder-
steund. In de jaren zestig is de boel ingestort, onder hun applaus, en daarna zijn de mensen 
links en rechts gaan zoeken. Je hebt nog even die zeepbel gehad in de jaren tachtig dankzij 
Lubbers. Maar de afgang van het zuilenstelsel was méér dan een kwestie van personen. Van 
het typische beeld van Nederland als zuilenmaatschappij moeten we afscheid nemen. Of we 
dat moeten toejuichen, vraag ik me af.’

 
Er is niets voor in de plaats gekomen dat dezelfde ordenende werking heeft. U heeft zelf de vraag 
opgeworpen of de democratie een zware economische crisis zal overleven.

‘De proef op de som moet nog komen, als de crisis doorzet. We hebben natuurlijk ongelooflijke 
mazzel gehad na 1945. Het ging alleen maar opwaarts, tot aan de jaren tachtig. In het algemeen 
waren het toch fantastische jaren. Geen massale werkloosheid, zoals in de jaren dertig. En dan 
krijg je opeens een beweging van mensen die iets gewonnen hebben ten opzichte van het voor-
geslacht en dan bang worden dat weer te verliezen. Het is niet het oud geld dat zich bedreigd 
voelt, maar het nieuwe geld, de mensen die veel welvarender zijn dan hun ouders. Als de crisis 
doorzet, wordt dat ook een test voor het Europese project. Er is een tendens niet door te gaan 
met het weggeven van nationale bevoegdheden. Het triomfalisme van Europa is helemaal ver-
dwenen. Er is zelfs een anti-Europees sentiment gekomen. Ook dat heeft te maken met de angst 
welvaart te verliezen en dat vertaalt zich politiek. Als politicus wil je het voor je eigen mensen zo 
goed mogelijk maken. Het eigen volk komt eerst en ik bedoel dat, anders dan het Vlaams Blok, 
gewoon zoals ik het zeg. Het geldt voor iedere politicus, anders wordt hij er bij de volgende 
verkiezingen uitgezet. Vredeling, een fervent Europeaan, heeft in 1974 in dat beruchte interview 
met Bibeb gezegd: “Den uyl is de grootste nationalist die er is.” Hij was dronken toen hij dat 
zei, maar het was wel zo. Maar geen politicus durft dat te zeggen en dat neem ik ze kwalijk, want 
de welvaart werkt gewoon nationaliserend. De verzorgingsstaat is een van de grootste struikel-
blokken voor de Europese integratie, veel meer dan bewust aangezette nationalistische senti-
menten als God, Nederland en Oranje. De verzorgingsstaat heeft de bevolking, misschien wel 
ongemerkt, zeer sterk gebonden aan de staat, aan het behoud van de staat.’

Zo kwam u op uw waarneming dat de democratie een verenigd Europa in de weg staat.

‘Ja, de mensen zijn bang dat de nationale voorzieningen gevaar lopen. Dat vinden ze griezelig.’

Dat kan een verklaring zijn voor het succes van Marijnissen en Wilders de laatste jaren. Je kunt 
ze zien als politieke uitdrukking van een nationalisme dat direct is verbonden met de verzorgings-
staat. Spiegelbeeldig kan dit ook de neergang van de pro-Europese pvda en cda verklaren. 
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‘Die omslag in het denken over Europa heeft zich geleidelijk en bijna ongemerkt voltrokken, 
zonder zware debatten. De enige die zich begin jaren negentig faliekant tegen een federatief 
Europa uitsprak was Bolkestein. Hij zei: die federatie, allemaal onzin. Hij schokte daarmee 
zijn eigen partij, zeker een Europeaan als Frans Weisglas. Diens vader Max was een fervent 
Europeaan. Hij zou als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam tegen zijn studenten 
hebben gezegd: wie niet in Europa gelooft, hoeft mijn colleges niet te volgen. Maar Bolkestein 
had natuurlijk gelijk. Het punt is dat er over Europa nooit echt debat is gevoerd. In de jaren 
zestig stelde ik vragen over het streven naar Europese integratie, dus stond ik te boek als 
anti-Europeaan. Dat was ik niet, maar iedereen was pro-Europa. Niemand had behoefte aan 
debat. Zolang het goed gaat, vindt het volk het niet erg, maar in tijden van crisis gaat iedereen 
ineens wel vragen stellen. Het punt is dat we eigenlijk geen politiek volk zijn.’

En dat betreurt u…

‘Nou ja, betreuren… het is wel jammer. Een man als de vroegere vvd-senator Van Riel zei 
ook: als intellectueel betreur ik het, maar ach, de mensen zijn tevreden. Ik betreur het ook 
wel. Je komt toch altijd weer uit bij dat afgetrapte beeld van Nederland als het land van de 
koopman en de dominee. De koopman houdt niet van discussie; dat is allemaal theorie, 
boekjeswijsheid. De dominee houdt wel van discussie, maar dan meer moreel of spiritueel. 
We hebben hier geen intellectualistische traditie, zoals in Frankrijk. We hebben weinig intel-
lectuelen. Goed, we hebben grote intellectuelen gehad als Menno ter Braak, die nog altijd 
wordt vereerd. Maar intellectueel zijn wij niet. Dat vind ik jammer. Maar het is nu eenmaal 
zo. Ik ben ook Nederlander, dus ik begrijp het!’

Van Riel vond het als intellectueel dan wel jammer, als politicus en als machtsdenker kwam het 
hem wel goed uit.

‘Of hij nou echt intellectueel was, betwijfel ik. Ja, hij had verschrikkelijk veel gelezen. Juist 
in vvd-kring viel men achterover als hij een of ander boek citeerde. Die mensen lazen geen 
boeken. Maar Van Riel was een ongelooflijke intrigant. Op ongeoorloofde manieren: kwaad-
spreken, leugens verspreiden. Maar als je hem ontmoette, ja, hij wist toch heel veel. Hij had 
zeker begrip van macht, wat in Nederland vrij zeldzaam is, denken in termen van macht. Dat 
doet de koopman ook niet graag, hè. In een oorlog kun je er meestal wel gebruik van maken, 
maar in die termen denk je niet. De dominee houdt er ook niet van, die macht. Macht is evil, 
is het kwaad. In andere landen wordt er vrijmoedig over gepraat. In Frankrijk en natuurlijk 
in Engeland, het klassieke land van democratie met macht verzoenen. Die denken daarover. 
Maar dat hebben wij niet.’

Terwijl politiek toch om het verwerven van macht draait.

‘Natuurlijk gaat het om machtsverwerving. Het is zo merkwaardig: hier praten we niet over 
macht, maar het gaat wel om de macht. Dat weten we ook wel, het wordt ook wel toegege-
ven, maar wanneer het getransponeerd wordt naar het buitenland, dan beginnen we te grie-
zelen. Dat komt waarschijnlijk doordat we zo lang neutraal zijn geweest. De Belgen hebben 
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altijd met machtspolitiek te maken gehad, als object natuurlijk. Dus ze wisten van macht en 
hoe je moet overleven onder de macht van anderen. Die hebben geen moeite met macht. Wij 
wel. Wij hebben het meer in het internationale recht gezocht en op dat gebied grote mannen 
voortgebracht.’

Van Riel past in de waarneming dat ook de liberalen op de ondergang van het zuilenstelsel uit 
waren. Hij vond het zelfs de zedelijke opdracht van de vvd om eerst de christelijke partijen leeg 
te eten en vervolgens de sociaaldemocratie. Dus hij was inderdaad een machtsdenker. Hij zag in 
Wiegel met zijn charisma een geschikte figuur om de macht te veroveren.

‘Ach ja, Wiegel. Een handige jongen, hè. Een man met benijdenswaardige talenten, vooral 
als politicus. Dat is zeker zo. Ook iemand die niet bij de andere partijen wordt gehaat. Hij 
kon heel goed opschieten met allerlei mensen, ook met die communist, een van die jongens 
Wolff. Die zei: Enige man, Wiegel! Er valt altijd te lachen met hem achter de gordijnen in de 
Tweede Kamer. Hij nam ook andere mensen voor zich in. Als minister heeft hij natuurlijk 
gefaald. Puinruimen, daar is helemaal niets van terechtgekomen.’

Hij heeft de basis van de vvd wel sterk verbreed. Toch heeft de partij nog altijd niet kunnen pro-
fiteren van de ontzuiling. Na de val van de Muur in 1989 leken de velden wit om te oogsten. Maar 
het is bij twee uitschieters gebleven. In de afgelopen jaren raakte de partij zelfs compleet in ver-
warring, vooral over het begrip vrijheid, dat Hirsi Ali, Rita Verdonk en Geert Wilders van een 
omstreden inhoud voorzagen.

‘De doorsnee vvd’er interesseert zich voor deze vragen helemaal niet. Dat is wel gebleken 
toen Bolkestein zei dat de samenleving bezielend verband nodig heeft. Hij werd weg gejouwd, 
de grote Bolkestein. Hij heeft het daarna onmiddellijk ingeslikt. Dat was geen fraaie beurt van 
hem. Maar ja, dan kom je weer bij Van Riels waarneming dat vvd’ers tevreden mensen zijn. 
Dat is ook zo. Onder elkaar heerst een soort van gezelligheid. Het intellectuele stelt niet veel 
voor. Een man als professor Ankersmit is afgehaakt. Of Bolkestein echt een vvd’er is, weet ik 
niet zo. Hij is wel een liberaal, een conservatieve liberaal, maar eigenlijk veel te intellectueel 
voor een vvd’er. Wel een figuur van formaat en gezag, net als Oud en Cort van der Linden, 
hoewel die geen politiek leider was. Cort van der Linden heeft Nederland wel heel goed gere-
geerd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij was geen man die de massa achterna liep, wel een 
man met een groot persoonlijk gezag.’

Is het niet vreemd dat een partij die de vrijheid in haar naam voert, daarover zo weinig nadenkt?

‘Ik heb er nooit een hoge pet van op gehad. Voor een groot deel gaat het ze in de vvd om de 
economische vrijheid. En de rest, ach… Niet dat ze geen goede democraten zijn, maar de 
democratie is een verworvenheid waar ze zich niet zo druk om maken. De economische vrij-
heid, als die maar gegarandeerd is, dan zijn ze bereid zowel met links als met rechts samen 
te werken. Het zijn wel echte mensen, ze hebben geen streken. Als je mensen uit christelijk-
historische kring hoort praten over gereformeerden: die hebben streken! En alles wat niet 
katholiek is, dus ook de seculiere liberalen en socialisten, die zeggen: roomsen hebben stre-
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ken! Daar zijn ze mee opgegroeid, met dat idee. Daar lijdt een man als Verhagen nu onder. 
Hij wordt niet vertrouwd. Tichelaar, die socialist die naar Drenthe is gegaan, noemde hem 
een rat. Hij noemde zichzelf ook een rat, maar hij zit in Drenthe, Verhagen blijft dat odium 
dragen.’

Katholieke politici verwierven zich vaak de bijnaam ‘sfinx’. Dat gold voor Nolens, Romme, 
Schmelzer. Verhagen past in dat beeld. Alsof ze de macht die ze in het midden van de Nederlandse 
politiek hadden, wilden verbergen. De liberalen zijn altijd wat losjes met de macht omgegaan, zo 
van: wij hebben die macht toch wel. 

‘Ja, geboren regenten. Een volkspartij past eigenlijk niet bij de oude echte liberalen. 
Thorbecke zou niks met een volkspartij hebben gehad. Bij de vvd hebben ze het woord libe-
raal niet in hun naam staan, maar ze ontkennen niet dat ze liberaal zijn. Als het goed gaat, 
hebben ze het ook niet nodig zich te verdiepen in hun zingeving. De sociaaldemocratie heeft 
dat meer nodig, electoraal tenminste. Maar ook daar is het intellectueel een beetje droog gelo-
pen, hè.’

Vindt u het niet vreemd dat na de enorme crisis in het financiële systeem de grootste hoeder van 
het kapitalisme is beloond, zij het mondjesmaat met eenendertig zetels? Je zou verwachten dat 
mensen toch weer meer zouden kijken naar partijen die voor een sterke rol van de overheid zijn.

‘Dat zou je zeggen, ja. Misschien is de klap nog niet aangekomen. We hebben geen massale 
werkloosheid. Die kan natuurlijk wel komen en dan moeten we zien wat er gebeuren gaat. In 
de jaren dertig kon de sdap ook niet profiteren van de crisis. Helemaal niet. Tussen 1929 en 
1937 bleven ze vrijwel stabiel. Degene die winst boekte was Colijn, de sterke man, bij wie veel 
mensen zich veilig voelden. Terecht of onterecht, daar gaat het niet om. Bij de verkiezingen 
van 1946 verloor de arp vier zetels vergeleken met 1937. Dat kwam door het wegvallen van 
Colijn. Zo’n figuur hebben we nu niet. Kok had een redelijk vertrouwenwekkende uitstraling 
op veel mensen, maar toen zaten we niet in een crisis. Den uyl had tot vader des vaderlands 
kunnen uitgroeien tijdens de oliecrisis van 1973. Maar dat heeft hij bewust niet gedaan. Hij 
was een partijman. Kok was het tegendeel, hoewel hij wel aansprekend was, ook voor niet-
socialisten, als een rustige bestuurder, geen scherpslijper, geen drammer. Maar ja, hij heeft 
natuurlijk die ideologische veren afgeschud. Dus een boodschap had hij eigenlijk niet. Vader 
Drees was de laatste vertrouwenwekkende figuur die het volk in de volle breedte aansprak.’

Denkt u dat er aan zulk ‘vaderlijk leiderschap’ nog behoefte zou zijn?

‘Het zou me niet verbazen. Als er echt een crisis uitbreekt, heb je daar misschien wel behoefte 
aan. Het lijkt mij wel. Bij Lubbers was het zijn competentie die aansprak, meer dan wat hij 
zei. Als je dat zwart op wit las, was het een brij. Daar kon je je vrolijk over maken, maar goed, 
hij was een competente man, net als daarna Kok. Bij het cda hebben ze nu geen leider meer. 
Verhagen voldoet niet aan dat beeld en ik zie niemand die het beter zou doen. Misschien was 
het wel zo dat de zuilenmaatschappij grote mannen produceerde. Ik heb daar nooit zo over 
nagedacht, maar het is mogelijk. De grote massa van een zuil volgde de leider, hè. Ook De 
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Geer werd geadoreerd door zijn volgelingen, terwijl het een aarzelende man was. Als het zui-
lenstelsel nog had bestaan, had Wilders nooit zoveel succes gehad. In Limburg was het cda 
praktisch nowhere. Onvoorstelbaar, in een honderd procent katholieke provincie. Je kunt je 
bijna niet voorstellen hoe snel dat gegaan is. De rol van het medium televisie, dat doordringt 
in alle huiskamers, moet je niet onderschatten, denk ik. Dat heeft democratiserend gewerkt, 
maar of dat gunstig is voor de democratie, dat vraag ik me af.’

In de tijd van de zuilen hadden de elites een bijna vanzelfsprekend gezag, nu staan zij bloot aan 
aanvallen van de populisten. Wilders ontziet zelfs het koningshuis niet.

‘Ja, daar hielden zelfs de communisten zich ver van. Ze dachten: waarom zouden we dat 
doen? Maar blijkbaar wordt er anders tegenaan gekeken dan vijftig jaar geleden. Het konings-
huis is groot geworden met al die prinsen die ook weer vrouwen en kinderen hebben gekre-
gen. De diplomaat Ernst van der Beugel met wie ik bevriend was, zei ooit: je kunt statistisch 
uitrekenen dat er eentje aan de drugs gaat, een ander een meisje zwanger maakt en nog zoiets. 
Maar dat is niet gebeurd. We hebben alleen die kwestie met Mabel gehad. Door al die bur-
germeisjes is het aanzien van het koningshuis toch veranderd. Juliana kon niet democratisch 
genoeg zijn en was ontzettend populair. Volgens Van der Beugel omdat ze niet opviel als er 
weer een bus plattelandsvrouwen op Soestdijk op bezoek kwam. Beatrix heeft afstand gescha-
pen, liet zich weer als ‘Majesteit’ aanspreken, maar dat is moeilijk voort te zetten. Straks krijg 
je een man aan het hoofd. Dat hebben we sinds 1890 niet meer gehad. Die kan niet rekenen op 
de goede wil en een zekere tederheid waarmee een bevolking een vrouw op de troon bejegent: 
ach, die arme Juliana die toch zoveel moeilijkheden thuis had en zo. Bij Beatrix is dat minder, 
maar toch. Willem-Alexander kan daar niet op rekenen, zeker niet als hij vaak in uniform zal 
optreden. Hij moet geen kerstpreken gaan houden, lijkt me verschrikkelijk.’

Het kosmopolitische dat de familie heeft gekregen zal bij de aanhang van Wilders ook niet mee-
helpen. Een Argentijnse koningin en dan al die nieuwe prinsessen die in Brussel werkten en uit-
gaan in Londen.

‘Dat zal door een man als Wilders met argwaan worden bekeken. Maar daarentegen is 
Máxima wel erg populair als persoon, een aardige vrouw, wat dat betreft een schot in de roos. 
Misschien dat zij het koningschap nog enigszins zal kunnen prolongeren. Maar het is waar, 
Wilders heeft voor de pijlers van ons bestel geen eerbied meer.’

U zegt: de verzorgingsstaat en de democratie werken nationaliserend. Dat klinkt logisch, maar die 
consequentie is vermoedelijk nooit doordacht toen de Europese landen aan hun samenwerking 
begonnen. 

‘Nee. Een echte Europeaan als Max Kohnstamm heeft de progressieve partijen er wel voor 
gewaarschuwd in de jaren vijftig. De term ‘verzorgingsstaat’ bestond toen nog niet, hij had 
het over de welvaartsstaat en over het gevaar dat die zou kunnen botsen met de Europese 
integratie. Nu zie je eigenlijk de weerslag, een nationalistische reactie op wat er vijftig jaar 
geleden in gang is gezet. Nationalistisch in de vorm van Wilders, dus nog niet ideologisch en 
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dus niet te vergelijken met de nsb en haar programma in de jaren dertig. Ja, populistisch is 
het wel, de referentie aan het volk, het Nederlandse volk. Maar je kunt niet zeggen dat Wilders 
ondemocratisch is. Tegelijk verkeert de sociaaldemocratie in crisis. Ze hebben bereikt wat ze 
wilden hebben. Wat nu nog? De multiculturele samenleving? Dat slaat niet aan. Je kan wel 
preken houden en zeggen: we moeten die mensen uit Noord-Afrika ontvangen. Maar men-
sen die hun eigen wijken overstroomd zien worden, hebben daar geen boodschap aan. Zelf 
ben ik altijd sceptisch geweest over de Europese integratie, om historische redenen: het gege-
ven dat natiestaten taai zijn en zelfs nog taaier dan in de negentiende eeuw doordat de wel-
vaart erbij is gekomen. Het zijn verzorgingsstaten geworden en dat bindt mensen meer dan 
de nachtwakersstaat uit de negentiende eeuw. Ook om culturele redenen was ik sceptisch: 
de grote verschillen tussen het rooms-katholieke Zuiden en het protestantse Noorden van 
Europa. Daarom geloofde ik ook niet dat het cda tot stand zou komen. Maar daar heb ik me 
in vergist. Dat de rooms-katholieke Van Agt ook onder protestanten zo populair zou worden, 
was voor mij een grote verrassing.’

Maar u bent wel teleurgesteld dat wat er in Europa bereikt is, wankelt.

‘Ik heb nooit in het politieke ideaal van één Europa geloofd. Maar er is wel wat bereikt, eco-
nomische en monetaire eenheid, en dat is heel mooi. Ik vind het bedroevend dat Europa 
dreigt af te glijden naar de periferie van de machtsverhoudingen in de wereld. Ten tijde van 
de Koude Oorlog zaten we er nog midden in. Mensen die het kunnen weten als Helmut Kohl 
zeggen dat zonder politieke eenheid de gemeenschappelijke munt niet houdbaar is. Als dat 
zo is, is het zeer de vraag of de Europese unie blijft bestaan. Dan is het project afgelopen en 
vallen we terug op de Benelux of zo, hoewel dat ook al niet gemakkelijk zal zijn. Ik zie dat wel 
somber in, ja. Misschien krijgt Isaiah Berlin gelijk dat het ideaal van vrijheid, dus te leven 
zoals je wilt met het waardenpluralisme dat daaraan verbonden is, een late vrucht is van een 
ondergaande kapitalistische beschaving. Het is ook de vraag of de democratie een blijvende 
staatsvorm is. In de geschiedenis zie je staatsvormen komen en gaan. Maar dat is wel in heel 
lang perspectief gezien.’

De democratie geeft ons de vrijheid te leven zoals we willen, maar tegelijk ook de vrijheid aan 
mensen of groepen die doelen nastreven die we verachtelijk vinden. Is dat niet het grootste pro-
bleem van de democratie, hoe je daarmee omgaat?

‘Carl Friedrich, een Duits-Amerikaanse theoreticus, huldigde de stelling dat mensen een 
minimum aan vrijheid verlangen, eerder dan een maximum. Alle mensen houden ervan 
enkele vrije keuzes te maken. Iemand die verlangt zo autonoom mogelijk te leven is onge-
woon. Velen lijken er de voorkeur aan te geven dat de meeste beslissingen voor hen worden 
genomen. En bijna allen geven er de voorkeur aan dat enkele beslissingen voor hen worden 
genomen. Wat voor beslissingen geldt, geldt ook voor daden, opvattingen en de rest. Wel raar 
eigenlijk... nou ja, in de zuilenmaatschappij was het zo: we volgen de top. Een andere Duits-
Amerikaan, Ernst Cassirer, beschrijft een ervaring van een aantal Amerikaanse sociologen in 
het nazi-Duitsland van 1939. Die zeggen dan tegen Duitse burgers: missen jullie je vrijheid 
niet? Dan zegt een van die Duitsers, een kruidenier: Dat moet je begrijpen, jullie begrijpen het 
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niet. Vóór Hitler moesten we ons het hoofd breken bij verkiezingen over partijen en stem-
men. We hadden verantwoordelijkheden. Maar die hebben we nu niet. Helemaal niet! Nu 
zijn we vrij!

Nou kun je wel zeggen: dat waren Duitsers. Natuurlijk, Duitsers zijn geen Nederlanders 
en Nederlanders zijn geen Belgen, dat is waar. Maar er zijn natuurlijk bepaalde dingen die 
gewoon menselijk zijn. Het is wel aardig dat weer een keer te laten zien.’
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