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DE GRABBELTON VAN WILDERS 

 

Wilders is geen nieuws. Natuurlijk is Wilders wel nieuws, hij is bijna evenzeer deel geworden 

van ons dagelijks journaalmenu als de nieuwslezer zelf, maar hij is nieuws dat geen nieuws is. 

Hij is oud nieuws. Wilders maakt oude teksten die de kunsten tot hobbyisme verklaren, de 

staat tot te groot en log, de voorzieningen tot de gestolen buit van nieuwkomers, de islam tot 

achterlijke godsdienst.  

 

Wilders’ politiek is geen nieuwe politiek. Hij leeft van restjes van vroegere golven, van oude 

politiek uit de 19e en vroege 20e eeuw. Zijn populisme, zoals de meeste populismen, is een 

grabbelton aan liberale, libertaire, socialistische, conservatieve, Realpolitische en racistische 

teksten. Dat is niet een kwestie van een gelukkige greep. Het is niet een kwestie van het beste 

uit alles nemen en daaruit de gouden cocktail maken. Nee, dit is een cocktail van ideetjes 

volgens het recept ‘add Dutchness and stirr’. Hij smaakt naar te lang gekookte bloemkool.  

 

De PVV levert een partij van voor ieder wat wils, en dus kan iedereen denken dat hij of zij 

door Wilders vertegenwoordigd wordt. U bent liberaal en voor godsdienstvrijheid, op 

voorwaarde dat u geen Islamitische Nederlander bent. U bent libertair en fel verdediger van 

het recht alles te zeggen – op voorwaarde dat u Nederlander en niet-Islamiet bent. U bent 

sociaal-democraat en verdediger van de verzorgingsstaat, op voorwaarde dat u Nederlander 

en niet-Islamiet bent. U bent conservatief en voor cultuurbehoud, zolang die cultuur uw oude 

Nederland bevestigt. U bent voor recht en ordehandhaving, behalve als de ordeverstoring 

door Nederlandse, niet-Islamitische vrije jongens gepleegd wordt. U bent tegen 

machtsmisbruik tegen vrouwen (want geen Islamiet), behalve als er lekkere wijven tussen je 

ondergeschikten zitten, en zolang vrouwen niet kiezen voor een hoofddoek, en niemand gaat 

zeuren over de agressiviteit van uw nieuwe symbolische politiek – de cowboypolitiek van de 

Partij van de Vechtende Venten.  

 

Wint Wilders omdat hij ‘eigenlijk best een beetje gelijk heeft’? Dit is de nieuwe bon ton in het 

debat geworden, de toon die veel partijen aanzet tot zich ‘een beetje aanpassen’ aan Wilders 

zijn programma. Maar Wilders heeft geen gelijk. Waar hij gelijk lijkt te hebben, leent hij dat 

gelijk van illustere voorgangers, wat dan dus domweg hun gelijk is, dat is, dat van de diverse 

zittende partijen. Martin Bosma, de PVV partij-ideoloog, heeft zowaar een heuse linkse 

hobby – hij zoekt zijn heil bij vroegere sociaal-democraten om te laten zien hoe legitiem en 

acceptabel zijn opvattingen zijn. Hij maakt er uit de context getrokken 

gelegenheidsargumenten van. En zo vergaat het ook de andere ideetjes. De PVV schuimt de 
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ideeëngeschiedenis af, scheurt er willekeurig bladzijden uit, slaat er een nietje door, en heeft 

een nieuw boek. Het verrast niet dat dat boek onleesbaar is geworden, de pagina’s volgen 

niet, en wij bladeren wanhopig heen en weer om er achter te komen wat de plot is en wat we 

ervan moeten vinden.  

 

Waar de PVV ideologie een allegaartje is, kent de PVV rekenkunde een verbluffende 

enkelvoudigheid. Wilders en Bosma kunnen slechts tot 1 tellen. De islam is evenals de kunst, 

het linksdom, de publieke omroep, de podiumkunsten, een vijandige religie; het is allemaal 

één grote vijandige religie. De PVV maakt maar één verschil. Wij en zij.  

 

Ik ben gevraagd een antwoord op Wilders te geven, een strategie te bedenken. Een antwoord? 

Ik vermoed dat er niet één antwoord te geven valt. Wat er slechts kan zijn, zijn 

deelantwoorden, deelstrategieën, voor de diverse onderdelen van het PVV-verhaal. Het zal 

om een bundel antwoorden moeten gaan: politieke, artistieke, intellectuele, juridische 

antwoorden; antwoorden op verjaarsvisites, in de kroeg, in de sportclub. Een muzikale 

potpourri als antwoord op de ideologische grabbelton. Ik zal dan ook een artiest, de common 

sense, en een intellectueel citeren.  

 

1) Op Wilders’ scoren op het behoud van sociale zekerheid voor autochtonen zegt de artiest: 

‘Mensen noem elkaar geen mietje, ‘t is de schuld van het kapitaal’ (1967, gezongen door Leen 

Jongewaard.)  

 

2) Op Wilders’ eis van absolute vrije meningsuiting zegt de common sense: schreeuwen is geen 

vrije meningsuiting, het is de onvrijheid van anderen hun meningsuiting. Het is het 

onvermogen anderen te laten praten en zelf te luisteren. ‘Stil nou effe Henk, Ingrid mag ook 

wat zeggen.’ (Van alle tijden.) 

 

3) Op Wilders’ gelijkstelling van de kunsten aan linkse elite-hobby’s zeg ik: kunst is lang 

genoeg een rechtse hobby geweest, toen vorstenhuizen en vaticaan en rijke burgers de 

mecenassen waren van een behagende kunst, van mooie plaatjes. De kunsten zijn allang niet 

meer van hen alleen, in die zin zijn ze inderdaad een wat linksere hobby geworden. En 

waarom zag ‘links’ een belang in cultuur? Omdat links niet eng-economistisch is ingesteld. Ik 

citeer de 19e-eeuwse maatschappij- en kunstcriticus John Ruskin (een soort christelijk-

socialist):  

‘Uit al onze industriële steden klinkt de radeloze roep dat we er van alles maken, behalve mensen; 

we bleken katoen, we harden staal, we raffineren suiker, we vormen potten en pannen. Maar ook 

maar een enkele levende geest te vormen, te versterken, te laten schijnen, dat komt nooit bij ons op. 

Het enige juiste antwoord hierop moet zijn: een goed begrip van welke soort werken goed zijn voor 

mensen en hen gelukkig maken’ (ong. 1852).  
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En hij bedoelde dus dat dit nooit slechts de werken van de productieve arbeid, de arbeid voor 

winst, voor de economie kunnen zijn. Het gaat om werken die mensen vormen, en ze 

vervulling doen voelen. Hoe meer economische krisis er is, hoe meer de maatschappij riskeert 

zich terug te trekken in werken die op functionaliteit en efficiency gericht zijn. Maar daarmee 

verzamelen we goederen, maar niet het goede.  

 

De antwoorden liggen dus op allerlei vlakken, maar ook in vele politieke richtingen – dus niet 

alleen de linkse. Bent u liberaal, bezin u op het beste uit uw traditie, bijvoorbeeld de 

noodzaak minderheden te beschermen. Bent u socialist, wijs op de noodzaak, hoe complex 

ook, van solidariteit. Bent u christelijk-conservatief, schaart u zich bij de kritiek op eng-

materialisme. Bent u feminist, trap niet in de beschermingsbelofte van vechtende venten.  

 

Maar laten we hoe dan ook Wilders zijn 1-denken tegengaan. Weiger het Ene Verschil. Onze 

directe toekomst zal bestaan uit economische en culturele onzekerheid. Beide vereisen een 

hogere rekenkunde dan tot 1 kunnen tellen. De noemer van alle antwoorden op Wilders is: 

fatsoenlijk verschillen maken, en de identiteitsfantasie bijzetten in het leerzame museum van 

de geschiedenis.  

 

 

**  


