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HANS SCHNITZLER

In het kielzog van overwerkte
ministers die volgens een
reconstructie in de Volkskrant zo
hard moesten werken dat het
denken hen verging, vertrekt de
Hardwerkende Nederlander de
komende weken en masse richting
zijn vakantiebestemming. Sinds
Mark Rutte hem in het leven riep,
gaat de Hardwerkende
Nederlander (hierna te noemen:
HN'er) rap over de tong, als betrof
het de eerste de beste BN'er.
Politici van links tot rechts schijnen
zich collectief te hebben bekeerd
tot het Hardwerkende
Nederlanderdom, zelfs Henk en
Ingrid dreigen ondergesneeuwd te
raken. In de komende
verkiezingsstrijd zal de HN'er
ongetwijfeld een hoofdrol voor zich
opeisen.

Wie is deze figuur toch die ons voor
de ondergang van de liberaal-
kapitalistische heilstaat moet
behoeden?

Hij is fit en flexibel, arbeidskrachtig
en productief en uit Hollands hout
gesneden. Want wie hard werkt, is
Nederlander, en wie Nederlander
is, werkt hard. Het gaat hier immers
niet over hardwerkende mensen, al
helemaal niet over hardwerkende
burgers, maar over de essentie van
de Nederlandse identiteit. En of de
HN'er nu in flitskapitaal zit of oud
ijzer, eerste klas reist of met
stacaravan zeult, wanneer men

hem vraagt hoe het gaat, zal hij
ongetwijfeld antwoorden: 'druk'.
Aan het codewoord 'druk' herkent
men de ware HN'er, hij draagt de
titel als ereteken. Zijn kinderen
hebben het overigens ook druk,
klaargestoomd als zij worden voor
volwaardig lidmaatschap van de
gemeenschap der HN'ers.

De opdracht waar deze
gemeenschap voor staat is
economische groei, bij voorkeur tot
in het oneindige. De
verwezenlijking van dit ideaal valt
of staat bij de bereidwilligheid van
de noeste Nederlandse werker er
een schepje bovenop te doen, de
broekriem aan te halen en
tegelijkertijd meer te gaan
consumeren. Daartoe moeten
politici twee dingen doen: worsten
voorhouden en kluiven toewerpen.
De worst houdt de Hardwerkende
Hollander hijgerig en hongerig, de
kluif koest en tevreden. Uit deze
worst-kluifconstellatie is hij
tevoorschijn gekomen, deze
gestolde natte droom van de
neoliberale, populistische tijdgeest.

In het behagen én opjagen van de
HN'er weten alle politieke partijen
elkaar te vinden. De een legt het
accent op het voeden van de
onderbuik, de ander wat meer op
een arbeidsethos in dienst van de
vrije markt. Maar deze
kapitalistische versie van de
klassieke proletariër kan in brede
kring op instemmend geknik
rekenen, dezer dagen zelfs van de
SP. Dat verklaart meteen waarom
politieke partijen zo uitwisselbaar
zijn en zij hun onderscheidend
vermogen vooral in de vorm
moeten zoeken. En dat het
electoraat politiek jobhopt dan wel
zweeft, is inherent aan een politiek
landschap waarin iedereen de
ander is en niemand zichzelf.

De HN'er maakt onderdeel uit van
wat de Koreaans-Duitse filosoof
Byung-Chul Han de vermoeide
samenleving noemt. Achter de
façade van de fiere en drukke

mens houdt zich meer dan eens
een uitgeput en op zijn tenen
lopend wezen schuil. Een wezen
even oververhit en hyperactief als
het systeem zelf. De kapitalistische
machinerie in zijn huidige vorm
neigt tot zelfontbranding en
vertoont uitvalverschijnselen, en
dat geldt evenzeer voor de
multitaskende raderen die haar in
gang moeten houden. Adhd,
depressie, burn-out en borderline:
dat zijn zo'n beetje de 21ste-
eeuwse producten van een
apparaat dat te lang in een te hoog
toerental heeft gedraaid.

De HN'er fungeert als geloofsartikel
voor een geloof dat tegen de
houdbaarheidsdatum aanloopt.
Hoeveel nerveuze hectiek en
overspannen bedrijvigheid valt er
nog in het systeem rond te pompen
alvorens het definitief in de
overdrive gaat en implodeert?
Draagt het blind najagen van groei
en welvaart nog iets bij aan de
kwaliteit van ons leven? En is het
leerstuk van de HN'er gif of
medicijn voor de culturele,
economische en ecologische crisis
waarin het westen zich bevindt?

Het is wachten op politici van het
moedige slag die de vicieuze cirkel
van populistische behaagzucht,
groei- en consumptiefetisjisme en
neoliberale luchtfietserij
doorbreken. Ergens vermoed ik dat
het electoraat er klaar voor is. Tot
die tijd, en in de hoop dat u de
overgang van alledaagse drukte
naar vakantierust, van
hyperactiviteit naar passiviteit
zonder hartfalen doorstaat, is het
aan ons. Laten we de HN'er,
voordat hij kortsluit en een
veenbrand veroorzaakt die niet
meer te blussen valt, op een plens
ijskoud water trakteren.

,,
De HN'er staat voor een geloof

dat tegen de houdbaarheids-datum
aanloopt,,
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