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Stevige integratienota

Klassiekehypotheek
Premier Rutte heeft het hypotheekvoorstel van Rabo-top-
manMoerland ten onrechtemeteen afgewezen.

H
et plan dat Rabo-topman Piet Moerland lanceerde om
de gestagneerde huizenmarkt vlot te trekken, is door
premier Rutte meteen naar de prullenbak verwezen.

Dat is ondoordacht, want het kan wel degelijk helpen. Alleen
verhindert de vaagheid ervan al te groot enthousiasme.
Moerlandwil af van allerlei ingewikkelde hypotheekvormen

en terug naar één variant: de traditionele annuïteitenhypo-
theek. Daarbij betaalt de klant niet alleen rente op zijn lening,
maar lost hij ookmaandelijks af. Aan het einde van de rit is hij
van zijn schuld af. Eenmooi, calvinistisch principe.
De topman neemt dus afstand van alle trucs die zijn eigen

bank alsmarktleider op hypotheekgebied honderdduizenden
klanten in de afgelopen jaren heeft aangeraden. Die waren erop
gerichtmaximaal gebruik temaken van de aftrekmogelijkhe-
den. Aflossen was daarbij juist uit den boze.
De consequenties voor de woningmarkt zijn nog onduidelijk.

Bestaande hypothekenworden er niet door geraakt, maar nieu-
we hypotheken zullen voor de klanten duurder uitvallen. Met
name starters op de woningmarkt zullen daarvan last ondervin-
den. Moerland zou graag zien dat de overheid hen fiscaal com-
penseert. Maar die overheid is juist aan het bezuinigen.
Het Rabo-voorstel kan dan ook hooguit een vertrekpunt zijn

voor een ‘nationaal akkoord’ tussen alle belangengroepen. Het
verdient wel serieuzere aandacht dan Rutte eraan gaf. Voor het
probleem van de gestagneerde huizenmarkt heeft de premier
zelf nog geen enkele oplossing aangedragen.

Fokke Obbema

Het kabinet deelt de onvrede over demulticulturele sa-
menleving. Maar integratie blijftmede een overheidstaak.

M
inister Donner is bevallen van een stevige integratie-
nota. In vorige levens blonk dezeminister uit in het ver-
heffen van zijn stem tegen politici die naar zijn smaak

groepen tegen elkaar wilden opzetten. Nu schrijft dezelfde Don-
ner zonder blikken of blozen over de ‘leidende cultuur’ van de
Nederlandse samenleving, en over ‘zich aanpassen’ en ‘zich voe-
gen’ voor de nieuwkomers. Donner voegt zich inderdaad soepel,
in zijn geval naar de toezichthouders van de PVV.
Dat neemt niet weg dat deminister een heldere tekst heeft ge-

schreven diemarkeert dat immigratie zelden over rozen gaat.
Het kabinet deelt nu openlijk de ruim voorhanden onvrede over
demulticulturele samenleving. Namens de regering neemt Don-
ner in het kielzog van Angela Merkel en David Cameron afstand
van diemulticulturele samenleving. Ermoetmeer nadruk ko-
men op het belang van gezamenlijkheid en herkenbare cultuur.
Dat immigranten de taal moeten leren, werkmoeten vinden

en net als ieder ander hun fatsoenmoeten houden, is inmiddels
gemeengoed. Maar Nederland is ook een waardengemeenschap,
onderstreept Donner terecht. Integratie betekent ook de Neder-
landse kernwaarden op het stuk van vrijheid, verantwoordelijk-
heid, gelijkwaardigheid, tolerantie en solidariteit willen delen.
En wie zich hier wil vestigen, is daarvoor zelf primair verant-
woordelijk. Hetgeen overigens nietmag betekenen dat de over-
heid het bevorderen van de integratie – vooral via de band van
werk en scholing – als beleidsdoelstelling terzijde schuift.
De concretemaatregelen die Donner voorstelt, waren al goed-

deels bekend uit het regeerakkoord. Rumoer kanworden ver-
wacht over het voornemen omhetmes te zetten in het zogehe-
ten doelgroepenbeleid: subsidies voor de specifieke aanpak van
bijvoorbeeld Antilliaanse of Marokkaanse risicojongeren.
Het doelgroepenbeleid leunde op de bijzondere omstandighe-

den van immigranten, die om die reden aanspraak kondenma-
ken op overheidssteun. Dat idee rijmt nietmet het streven naar
eigen verantwoordelijkheid en de gewenste blik op de toekomst
in plaats van het verleden. Er zal geweeklaag zijn, maar hierin
heeft Donner gelijk.

Martin Sommer

Joop Schafthuizen, alias Ma-

troos Vos, de weduwnaar van

Gerard Reve (die in 1976 een

brief aan zijn partner onderte-

kende met ‘Je Zeerovende

Meester’), heeft van de

rechter gelijk gekre-

gen. Het derde deel

van de Reve-biografie,

De late jaren 1975-

2006, kan niet verschij-

nen. Tevoren had Schaft-

huizen geen duidelijke toe-

stemming verleend aan bio-

graaf Nop Maas, zodat de eer-

ste het gebruik van citaten uit

ongepubliceerd werk (zoals

brieven) kon tegenhouden,

toen hij eenmaal zag dat Maas’

boek een toon en een sfeer

had die hem niet aanstonden.

Een strop voor de beteu-

terde biograaf. ‘Zonder

citaten wordt het boek

uitgekleed’, was zijn re-

actie. Dat geeft te den-

ken. Als de inbreng van

een biograaf zo gering is dat

zijn boek finaal instort zodra

hij niet kan citeren, dan is het

geen volwaardige biografie.

(Arjan Peters)

Amuzikaal zijn is de
grote uitzondering

W
e hebben in Neder-
land van hetmaken
vanmuziek iets bij-
zonders, uitzonder-
lijks gemaakt. De rol

vanmuziek in het onderwijs wordt
steeds kleiner en een beperkte
groep kinderen heeft demogelijk-
heid om eenmuziekinstrument te
leren bespelen. Dat is jammer en be-
rust opmisverstanden. Met als ge-
volg dat wemuziek als een luxe blij-
ven zien in plaats van als een typisch
menselijke vaardigheid die nauw
verstrengeld ismet een scala aan so-
ciale, emotionele en cognitieve vaar-
digheden. Daarnaast kanmuziek
ook een therapeutisch effect hebben
op hersenziekten. Althans, dat is wat
geconcludeerd kanworden uit de
recente wetenschappelijke litera-
tuur over de relatie tussenmuziek
en ons brein.
Een eerstemisverstand is dat je als

musicus geboren wordt. Daar wordt
danmeestal mee bedoeld dat een
uitzonderlijkmuzikaal talent gene-
tisch bepaald is. Hier is echtermaar
weinig bewijs voor te vinden. Het
omgekeerde lijkt eerder het geval:
praktisch allemensen hebben een
biologische aanleg voor het waarne-
men enwaarderen vanmuziek.
Amuzikaal zijn is in feite de grote
uitzondering. Het wordt amusia ge-
noemd en bestaat uit een verzame-
ling erfelijke (of door een hersen-
beschadiging ontstane) afwijkingen
in het herkennen of reproduceren
vanmelodieën en ritmes. Naar
schatting 4 procent van demensen
in hetWesten heeft er inmeer of
minderemate last van.
Het tegenovergestelde van amusia

is een extreme overgevoeligheid
voor het waarnemen, onthouden en
uitvoeren vanmuziek. Daarbij kun
je denken aan kinderenmet autisme
of hetWilliams-syndroom, die een
uitzonderlijk, vaak spontaan ont-
wikkeld talent voormuziek aan de
dag leggen. Ook zijn ermensen die
als gevolg van een neurologische
aandoening plotseling zeermuzi-
kaal blijken te zijn of dit juist zijn
kwijtgeraakt. Het zijn allemaal uit-
zondelijke gevallen die je doen be-
seffen dat onze hersenen een specia-
le bandmetmuziek hebben.
Recent ontwikkelingspsycholo-

gisch onderzoek laat zien dat vrijwel
alle jonge kinderen een grote sensi-
biliteit voormuziek hebben, lang
voordat ze hun eerste woorden spre-
ken. Zowel baby’s als jonge kinderen
blijkenmelodische en ritmische
wisselingen inmuziek te herken-
nen, en hun onderscheidingsvermo-
gen is op die punten vaak sterker
dan dat van de gemiddelde volwas-
sene. Het is dus van belang in te spe-

len op deze zeer vroeg aanwezige ge-
voeligheid voormuziek en deze te
ontwikkelen.
Van het luisteren naar (klassieke)

muziek word je slim. Dit is een re-
centermisverstand dat vaak ten on-
rechte wordt ingezet bij het verdedi-
gen van het belang vanmuziek. On-
danks de indrukwekkende produc-
tie van boeken en cd’s rond het ver-
meendeMozart-effect, blijkt het een
marginaal, kortdurend, maar vooral
een indirect effect te zijn. Niet de
muziek zelf, maar de veranderde
stemming blijkt het tijdelijke effect
te verklaren.
Stukken overtuigender is recent

onderzoek dat in kaart bracht wat
nu feitelijk het effect vanmuziek-
lessen is op de cognitieve vaardighe-
den van kinderen, los van inkomen
of sociale klasse. Canadees onder-
zoek laat zien dat kinderen diemu-
zieklessen volgden (piano, zang of
viool), in vergelijking tot kinderen
die geenmuzieklessen volgden, na
een jaar significant beter scoorden
op een reeks van cognitieve taken,

reikend van IQ en taalbegrip tot con-
centratie en leervermogen. Muziek-
lessen hebben dus een onmisken-
baar positief effect op belangrijke
cognitieve functies. Zo kanmuziek
bijdragen aan het opbouwen van
een reserve voor het denkvermogen,
een ‘cognitieve reserve’. Een grotere
cognitieve reserve betekent datmen
meer verschillendemanieren van
denken (cognitieve strategieën) ont-
wikkelt die op latere leeftijd kunnen
beschermen tegen ‘normale’ cogni-
tieve achteruitgang in het denkver-
mogen, en bij hersenziekten die het
cognitief functioneren kunnen aan-
tasten.
Naast allerhande cognitieve voor-

delen, beperktmuziek zich niet tot
cognitie alleen. Ook op sociaal en
emotioneel gebied heeftmuziek een
grote impact. Een voorbeeld is stem-
mingsregulatie: het veel voorkomen-
de gebruik vanmuziek omonze
emoties te versterken, te veranderen
of te ontladen. Recent hersenonder-
zoek laat zien datmuziek een intie-
me relatie heeftmet dieper gelegen
hersengebieden die betrokken zijn
bij het reguleren van emotie. Luiste-
ren naar je favorietemuziek kan
zelfs dopamine, een belangrijke neu-
rotransmitter, aanmaken dat van in-
vloed is op een sterk gevoel vanwel-
zijn. Wederom een voorbeeld dat
laat zien dat onze hersenen een spe-
ciale bandmetmuziek hebben.
Muziek stimuleert een groot aan-

tal hersengebieden. Dat betreft niet
alleen de gehoorschors, waar de in-
formatie binnenkomt, maar bijvoor-
beeld ook gebieden diemet leren te
maken hebben, met emoties enmet
beloning. Door deze globaal stimu-
lerende eigenschap is het ook begrij-
pelijk datmuziek als een therapie is
onderzocht en lijkt inderdaad te
werken bij een groot aantal hersen-
ziekten.
Muziektherapie is op gang geko-

men toen het de pijn en ellende van
soldaten in de Eerste en TweedeWe-
reldoorlog bleek te verzachten en
hun lichamelijke reacties bleek te
verbeteren. Nu zijn er gecontroleer-
de trialsmetmuziektherapie be-
schikbaar die gunstige effecten ble-
ken te hebben bijvoorbeeld bij pas-
geboren couveusekinderen, kinde-
renmet leer- en gedragsstoornissen,
mentale retardatie, autismespec-
trumstoornissen, hersenletsel, de-
pressie en dementie.
Maar ook buiten het terrein van de

hersenziekten heeftmuziek een gun-
stig effect op sociale cohesie, het ver-
sterken van groepsgevoel of het vin-
den van je eigen identiteit: er zijn
voorbeelden te over die laten zien
datmuziek in de puberteit een be-
langrijke rol vervult (wie herinnert
zich niet demuziek uit zijn jeugd,
met alle indrukken die daarbij hoor-
den?). Zowel het luisteren naar als
hetmaken vanmuziek stimuleert
een rijk scala van cognitieve, emotio-
nele, sociale en culturele vaardighe-
den en kan zorgen voor intense, rich-
tingbepalende ervaringen. Aspecten
diemet weinig anderemiddelen zo
verenigd en aangewakkerd kunnen
worden alsmetmuziek. Muziek zou
pas een luxe zijn als we haar niet
meer nodig hadden. Het tegendeel
lijkt het geval.

Het is onverstandig om opmuziek te bezuinigen: ze
brengtmeer geld op dan erin wordt geïnvesteerd.

Henkjan Honing is hoogleraar muziek-

cognitie aan de UvA. Erik Scherder is

hoogleraar klinische neuropsycholo-

gie aan de VU. Dick Swaab is hoogle-

raar neurobiologie aan de UvA. Zij

spreken woensdag op de conferentie

‘Hoe muziek het brein verrijkt’.

Henkjan Honing
Erik Scherder
Dick Swaab

Foto Colourbox

Muziek zou pas
luxe zijn als we
zonder konden

‘O
ns bestaan wordt door
woorden gedragen. Verlie-
zen de woorden hun bete-

kenis, dan wordt ook ons leven bete-
kenisloos.’ Het is een citaat van een
legendarisch figuur in een al even le-
gendarisch proces. Behalve ter ver-
dediging van de aanklacht dat hij de
goden van de stad niet geëerd zou
hebben, moeten deze woorden in
hun eigentijdse, maatschappelijke
context begrepenworden.
Socrates – want daar hebbenwe

het over – verzette zich namelijk te-
gen de sofisterij, die geënt was op
‘gelijk krijgen’ in plaats van ‘gelijk
hebben’. Zo werd de taal geredu-
ceerd tot een cynisch woordspel, en
daarmee verloochenden de sofisten
de waardigheid van demenselijke
ziel: de waarachtige zoektocht naar
waarheid. Let wel: niet naar de waar-
heid, maar waarheid begrepen als
een eeuwig zoeken naar het raadsel
dat demens voor zichzelf is. Het so-
cratisch ideaal impliceerde een be-
vragen van de werkelijkheid, zonder
de illusie dat daar eenduidige ant-
woorden op zouden volgen. Socrates
werd veroordeeld, ledigde de gifbe-
ker en stierf.
‘Wij moeten leven in de waarheid,

omdat de waarheid ons vrijmaakt.’

Bijna 2.500 jaar later, en weer stond
de betekenis van het woord in het
centrum van een geruchtmakend
proces. Want daar ging het toch
over? Over de waarheid en waarde
van woorden? Over de fundamenten
van onze vrijheid? Over onze waar-
digheid en traditie?
Laten we, hoe vals ook, de vergelij-

king verder trekken. Waar Socrates
zich verzette tegen het instrumente-
le gebruik van woorden door de so-
fisten, verzet Wilders – want over
hemhebbenwe het – zich tegen het
relativerende woordgebruik van de
gelijkheidsdenkers van hetmulti-
culturalisme. Met een beetje aanma-
tigende fantasie zoumen kunnen
beweren dat ookWilders zich tegen
godslasteringmoest verdedigen.
Niet de stadsgoden, maar de enigs-
zins sleets geworden god van de ver-
lichting (vrijheid, gelijkheid en
broederschap) zou door de beklaag-
de beschimpt zijn.

‘U kuntmij vrijspreken of niet vrij-
spreken, maar nooit zal ik anders
handelen, al zal hetmij honderd-
maal het leven kosten.’ Dat waren
de woordenwaarmee Socrates zijn
eigen lot bezegelde zoals zijn ideaal
het hem voorschreef: waardig en
zonder concessies te doen aan zijn
levensopdracht.
‘Hier sta ik, ik kan niet anders.’ Zo

sprak onze eigentijdse verdediger
van de waarheid, die daarmee het
onvoorwaardelijke karakter van zijn
opdracht kracht bijzette door niet
Socrates, maar juist Luther te cite-
ren. De theoloog die de doorWilders
bezongen joods-christelijke traditie
met een doorwrocht en virulent an-
tisemitisme injecteerde. En daar-
mee, hoe onverhoopt ironisch ook,
legt Wilders ongewild de geestelijke
crisis van deze tijd bloot waarvan hij
de verpersoonlijking is: de reductie
van het woord tot holle frase.
Op 23 juni zal blijken of ook hij de

gifbekermoet ledigen. Maar de uit-
spraak van het hof, wat die ookmag
zijn, is irrelevant geworden. De sym-
bolische zeggingskracht van dit pro-
ces ligt niet in een eventuele veroor-
deling of vrijspraak, maar in de pro-
cesgang, in de stelselmatige uithol-
ling van woorden en in de groteske
pathetiek vanWilders’ slotrede.
We zijn niets wijzer geworden

over de betekenis van woorden, over
de grenzen van vrijheid vanme-
ningsuiting of over de islam als ver-
meendwezensvreemd element dat
onze cultuur van binnenuit be-
dreigt. Elke rationalisatie gleed van
Wilders en zijn raadsman af. De ver-
dediger van het vrije woord zweeg
en zijn raadsman zwolg in zijn po-
gingen de vooringenomenheid van
de rechtbank te bewijzen.
Dat alles diende slechts één doel:

de slachtoffering vanWilders gestal-
te geven. Want het slachtofferschap
is datgene waaraanWilders zijn suc-
ces te danken heeft; het is misschien

wel de essentie van de populistische
tijdgeest. We zijn immers allemaal
slachtoffer: van de overheid, van on-
ze opvoeding, van betutteling, van
doorgeschoten individualisering,
van linkse achterkamers en kunst-
minnende elites. Zo was dit proces
er een van het Slachtoffer tegen zijn
slachtoffers, maar over de werkelijke
aard van slachtofferitis zijn we he-
laas niets wijzer geworden.
Toch biedt het proces een belang-

rijk inzicht enmisschien zelfs een
medicijn tegen de slachtofferrol die
Wilders zichzelf zo graag aanmeet.
Het is een inzicht waarmee politici
die wanhopig naar woorden zoeken
omWilders van repliek te dienen
hun voordeel kunnen doen. In een
tijd waarin fundamentele waarden
in het geding zijn, hoeft men slechts
bij Socrates te rade te gaan omhét
wapen te vindenwaarmeemenWil-
ders kan ontmantelen. Dat wapen
heeft een van de grondleggers van

onze westerse, intellectuele traditie
in zijn strijd tegen de teloorgang
van de betekenis van het woord ons
ter hand gedaan: de kracht van het
stellen van de juiste vragen. Daar-
mee kanmen vooroordelen aan het
wankelen brengen, oneigenlijke in-
tenties en valse profeten ontmaske-
ren en de taal haar zeggingskracht
teruggeven. Bovendien zal het een
ieder dwingen goed op zijn woor-
den te passen, wat de hoffelijkheid
en waardigheid van het politieke de-
bat alleenmaar ten goede kan ko-
men. Dit lijkt de geëigende weg om
het respect voor de taal, een funda-
mentele bouwsteen voor een gezon-
de democratie en het werkelijke
slachtoffer in dit proces, in ere te
herstellen.
Wilders weet dat iedere goed ge-

formuleerde vraag een ondermij-
ning van zijn positie betekent. Daar-
om vermijdt hij de dialoog en ver-
bergt hij zich in de rechtbank achter
zijn zwijgrecht. Maar in het parle-
ment en tijdens verkiezingstijd
moet hij het debat aangaan en ant-
woord geven op gestelde vragen. Ra-
tionalisaties en verheven principes
lopen stuk opWilders’ retoriek.
Aan parlementariërs de taak om,

gewapendmet de socratische les dat
één juiste vraagmeer inzicht ver-
schaft dan het herhalen van duizend
antwoorden, vraag na vraag op de
verdediger van het vrije woord af te
vuren.
Slechts daarmee kanmen de van-

zelfsprekendheid van verstarde refe-
rentiekaders doorbreken en het
vooroordeel boven tafel krijgen. En
zodra de waardigheid van het
woord hersteld is, zal blijken dat de
taal opgeofferd werd aan het ver-
eren van een leugen dieWilders vrij-
heid noemde. Een vrijheid losgezon-
gen van demenselijke waardigheid
waar een van de grondleggers van
onze beschaving zijn hele leven naar
zocht.
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W
e zijn nogmaar nauwelijks
bekomen van de bezuinigin-
gen op de kunsten en de ver-

ontwaardiging daarover, of de vol-
gende ronde dient zich alweer aan:
de omroep. Het kabinet kiest een
frontale benadering. Halbe Zijlstra
(Cultuur)met zijn ‘niemand is vei-
lig’. Edith Schippers (Zorg)meent
dat je voor een pijntje nietmeteen
naar de psychiatermoet rennen.
Ook zij oogsttemaatschappelijke
toorn.
Misschien is dat ook wel de bedoe-

ling. De invoering van de 130 op de
snelweg werkte in dat opzicht heel
goed. Financieel hebben de beslui-
ten die de grootste woede oproepen
niet zoveel om het lijf. Maar de sym-
boolwaarde is hoog. (Ik denk overi-
gens dat ook een ander kabinet de
buik vol zou hebben gehad van de
zichzelf immer feliciterende publie-
ke omroep.) De opwinding is zelfs
een door allen gedeeld belang. In
het straatje van het kabinet plusWil-
ders: zie je wel, wij zijn rechts! En in
het straatje van de oppositie: zie je
wel, zij zijn rechts!
Maar kijk nou nog eens beter. De

honden blaffen over hetmeest
rechtse kabinet aller tijden. De kara-
vaan van de gezamenlijkheid trekt
intussen verder. Van ietsmeer af-

stand bezien, bijvoorbeeld door de
Amerikaanse ogen van de historicus
James Kennedy, is er helemaal geen
sprake van een extreem gepolari-
seerde toestand. Zaterdag zei hij in
NRC Handelsblad dat hij dit kabinet
‘niet confronterend’ vindt. ‘Er wordt
juist stelselmatig gepoogd voldoen-
de draagvlak te vinden.’
Die 130 is voor de etalage. Als het

ernstig wordt, knappenwe de zaken
gewoonmet z’n allen op. Deze week
gaatminister Schippers ouderwets
naar de SER. De zorg wordt onbetaal-
baar. Zullen we er eens gedepoliti-
seerdmet werkgevers, vakbeweging,
onafhankelijke verstandigemensen
over praten? En kijk nog iets scher-
per naar de oppositie. Griekenland?
Gerommel in de PvdA. Komt puntje
bij paaltje, kan deminister van Fi-
nanciën als vanouds op de sociaal-
democraten rekenen.
Menigeen had het niet in de gaten

vanwege het rode waas voor de ogen
in verbandmet de kunstkortingen.
Maar de afgelopen dagenwerd wel
een historisch akkoord gesloten
over de oude dag. De ban van 65 jaar
is gebroken. Zonder volle Malievel-
den of Griekse taferelen. Een ak-
koord dat, zeggen sommigen, qua
belang het befaamde akkoord van
Wassenaar van 1982 naar de kroon

steekt. Toen ging het over winsther-
stel, werkgelegenheid en sanering
van de overheidsschuld. Een grote
driehoeksruil tussen vakbeweging,
werkgevers en regering. Lees erover
in het erudiete boek De geldpomp
(2010) van collega Gijs Herderscheê.
Ditmaal is de ruil een hogere pen-

sioenleeftijd voor de overheid, een
welvaartsvaste AOW en bescher-
ming van de werknemers boven de
55 voor Agnes Jongerius. En het bin-
nen de perken houden van de pre-
mies voor de werkgevers. Achteraf is
de overheersendemening datWas-
senaar Nederland heeft gered. Wat
we over het huidige akkoord gaan
denken, bevindt zich uiteraard nog
in het koffiedik. Parallellen zijn er
wel. Ook begin jaren tachtig was de
politieke omgeving verhit. De FNV
moest zaken doenmet Lubbers en
wat destijds hetmeest rechtse kabi-
net aller tijden heette te zijn. De
PvdA stemde trouwens tegen het ak-
koord, terwijl Cohen ditmaal al
heeft laten weten dat hij loyaal zal
instemmen.
En ook toen verkeerde de vakbe-

weging niet in een florissante toe-
stand. Minister Albeda dreigde be-
gin jaren tachtigmet een loonmaat-
regel. De huidigeminister, Kamp,
waarschuwde dat die leeftijdsverho-

ging er komt, met of zonder instem-
ming van de FNV. Jongerius heeft
haar knopen geteld, zoals Wim Kok
ooit die van hem.Wij zijn sinds jaar
en dag gezegendmet een zakelijke
vakbeweging, ook nu die onder lei-
ding staat van Agnes Jongerius. En
personen zijn belangrijk in dit spel.
Met dit rechtse kabinet is het voor
de vakbeweging beter kersen eten
danmet het vorige – de correcte
Kamp en de grote communicator
Rutte zijn ook voor Jongerius pretti-
ger in het gebruik dan haar vorige
tegenspelers, zowel Donner als Bal-
kenende en Bos. Wat vooral niet
hielp was dat de vorige coalitiegeno-
ten het onderling weinig gezellig
hadden. Onderhandelen gaat een
stuk gladdermet een kabinet dat
weet wat het wil.
Of Jongerius het akkoord erdoor

sleept, is ongewis. De FNVmoet nog
een ledenraadpleging houden en de
grootste bond, Bondgenoten, ligt
dwars. Nog een historische parallel:
in 1982 hadWim Kok trubbelsmet
zijn grootste bonden, de Industrie-
bond, de Voedingsbond en de Ver-
voersbond. Ze gingen later op in…
FNV Bondgenoten. Kok redde het
met de hakken over de sloot. Als Jon-
gerius dat voor elkaar krijgt, wacht
haar hetministerschap van Staat.

De karavaan trekt verder

De ban van 65 jaar
is gebroken zonder
volle Malievelden

POLITIEK MARTIN SOMMER

Wilders reduceert het woord tot frase

De auteur is publicist en filosoof. Hij

betoogt dat woorden hun betekenis

hebben verloren tijdens het proces te-

gen Wilders. In de rechtszaal poseer-

de hij als slachtoffer. In de Kamer mag

hij daar echter mee niet wegkomen.

Hans Schnitzler

De betekenis van
het proces ligt in
de stelselmatige
uitholling van
woorden

Wilders weet dat
iedere goed
geformuleerde
vraag zijn positie
ondermijnt


