
Nieuw vergezicht. 

Nederland heeft nog steeds moeite met zijn koloniaal verleden. Dat maken de onderzoeken  over  

politionele acties en de pietendiscussie wel duidelijk. Langdurig heikele zaken onder het kleed 

vegen, voor je uit schuiven en suikerspinnen uitdelen is het parool. Totdat de bom barst, er 

doden en gewonden vallen en het geheugen van veel politici plotseling niet zo goed meer werkt.   

Alles voor de kiezersgunst en gericht op het dom houden van het brede midden . Want daar zit 

de macht, het geld, de angst en een groot deel van de kiezers. De democratie glijdt steeds verder 

af naar een stelsel waarin minderheden en andersdenkenden zich steeds meer moet schikken 

naar  een  (oer)conservatieve  rechtse cultuur zonder diversiteit, dynamiek en zonder hoop. 

Polarisatiedeskundigen, geografische onderzoekers en andere ‘deelgebiedexperts’  denken het 

wel te weten: het gaat om een identiteitscrises en welles /nietes. En zeggen ze, burgers en 

journalisten begrijpen het allemaal niet zo goed: we hebben het midden nodig om uit de impasse 

te komen.  Daar heb ik een hard hoofd  in. Want het huidige midden is  flink naar (uiterst)rechts 

opgeschoven. En is geneigd om aan tradities vast te houden op het niveau van ‘onze cultuur is de 

beste’.  Het gedachtegoed van het politieke midden onderscheid zich al niet meer van de 

verdunning- en immigratietheorieën van het FvD.  Lees de  HJ Schoo lezingen van  Sybrand 

Buma, Wopke Hoekstra, Edith Schippers er maar eens op na. Politieke verstandshuwelijken 

tussen ‘de politici van het midden’ en uiterst rechts zijn dan ook geen uitzonderingen meer. 

En zo kan het gebeuren dat je als (KOZP)demonstrant met een eigen mening en vreedzame 

bedoelingen – ik ben niet van plan om een ander met een andere mening in elkaar te slaan- na 

afloop voor je eigen veiligheid door de politie(prima werk, bedankt) naar een veilige locatie 

moet worden gebracht. En zo kan het gebeuren dat de horden hooligans, meelopers en 

extreemrechtse figuren gezamenlijk  en steeds ongeremder verder in de maatschappij kunnen 

opstomen. En waar is het  (politieke) midden?  Die maakt zich kunstmatig kwaad over 100 

km/uur en trekt zure gezichten bij een kleverige stikstof-PFAS suikerspin. 

Voor mij gaat het dan ook niet om identiteit, wij/ zij of  welles/nietes.  Maar over iedereen 

anders, iedereen gelijk. Over afscheid nemen van de VOC en dus van zwarte piet. Over angst en 

haat geen stem geven. Maar ook over wereldburgerschap en een beschaafde uittocht van het 

kapitalisme naar een kompleet nieuw te bouwen wereld. Samen. 
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