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TWISTGESPREK

´Dodenherdenking

Waaromvraagt uGrimbert Rost
van Tonningen voordezeherden-
kingstoespraak?
Ik ontmoette hem bij een zaken-
lunch. Toen ik vroeg of hij ‘familie
van’ was, liep hij leeg. Datwas in-
drukwekkend. Ik vondhet zonde
dat zijn goed doordachtemening
niet naar buiten gebracht zouwor-
den. Dus heb ik op een bestuursver-
gadering voorgesteld of hij een van
de vier sprekers zou kunnen zijn.
Aanvankelijk kreeg ik alleenmaar
positieve reacties.

Wie spreken ernogmeer?
Een predikant namens de Raad van
Kerken en twee 5-vwo leerlingen.

Ubiedt zo geenpodiumaande

slachtoffers ennabestaanden
vande TweedeWereldoorlog.
Uitgangspunt op 4mei is herden-
king. De aanleiding is ’40-’45.Maar
we zijn 66 jaar verder. Het thema
vanhetNationaal Comité 4/5mei is
‘vrijheidwereldwijd’. Daar heeft dus
een verschuiving plaatsgevonden.
Datmaakt ’40-’45 nietminder be-
langrijk,maar 4/5meimagwel een
verdergaande dimensie hebbendan
alleen de TweedeWereldoorlog. La-
tenwe opdit soort nationale dagen
toetsen hoe onze samenleving in el-
kaar zit.Wemoeten ophoudenmet
uitsluitend die oorlogen en vooral
ookwerken aan eenbetermorgen.
De toespraak van Rost van Tonnin-
gen past in dat kader. Als hij Jansen
had geheten en exact dezelfde rede
had gehouden, was er niets aan de
hand geweest. Dat is gek.

Is hetniet cruhet leed van zulke
verschillende slachtoffers te com-
bineren.
Ik ben blij dat u Rost van Tonningen
een slachtoffer noemt. Ook hij heeft
levenslang.Wemoeten beseffen dat
ermeer slachtoffers zijn dandege-

Moet de zoon van
NSB-leider Rost van
Tonningen op 4 mei
spreken bij de
Dodenherdenking?

De tirannie van het intieme

W
ie het twittergedrag
van een gemiddelde
tiener beziet, kan
maar tot één conclu-
sie komen: klets-

praatjes. Twitter lijkt wat dit aangaat
nog hetmeest op een virtueel
schoolplein. Plukjes pubers scholen
er samen, wisselen de laatste nieuw-
tjes uit, vervloeken hun ouders of le-
raren, of steken elkaar de loef af met
grootspraak en grol.
Sinds het drama van Alphen aan

den Rijn zijn er diverse arrestaties
op dit schoolplein verricht. Demees-
te arrestanten waren tieners die
dreigtweets hadden geuit.
De autoriteiten nemende dreige-

menten serieus. Zo serieus, dat elke
pocherige uitlating van een 12-jarige
puber aanleiding kan zijn voor de-
tentie? Enwaar denktmen in de toe-
komst de grens voor opsporing te
leggen?Wordt iedere tiener die zijn
ouders of buurvrouwop Twitter
doodwenst, binnenkort in hechtenis
genomen?Of beperktmendewaak-
zaamheid tot een periode na een
voorval van zinloos geweld?Maar
hoe lang duurt die periode, en voor
welke incidenten geldt het precies?

Aan de ogenschijnlijke willekeur
die het ingrijpen van politie en justi-
tie na Alphen kenmerkt, ligt een
meer fundamentele verwarring ten
grondslag. Een verwarring die sa-
menhangtmet de veranderende be-
tekenis en waarde van persoonlijke
bekentenissen in het twittertijd-
perk.
Ook een sociaal medium als Face-

book illustreert bij tijd en wijle de
verwarring diemet deze transfor-
matie gepaard gaat. Dat bleek eens
temeer eind vorig jaar in Engeland
toen de 42-jarige Simone Back op
Eerste Kerstdag zelfmoord pleegde.
Haar bericht dat ze een overdosis
slaappillen genomen had, ontlokte
bij haar 1.048 Facebookvrienden eer-
der beschimpingen danmededo-
gen. De publieke verontwaardiging
was groot. Hoe kon het dat niemand
van haar virtuele vriendenschare te
hulp was geschoten? 1.048 vrienden,
sommigenwoonden zelfs om de
hoek! En dan het cynisme van die re-
acties! Onbestaanbaar, oordeelde
men.
Wat deze tragediemet de klop-

jacht op twittertieners na het tragi-
sche incident in Alphen verbindt, is
een vraag waarop het antwoord nog
nauwelijks te geven is: wat is de
waarde en plaats van persoonlijke
ontboezemingen in het internettijd-
perk? Het valt niet te ontkennen dat
internet in het algemeen en sociale
media in het bijzonder een duize-
lingwekkende uitwaaiering aan per-
soonlijke bekentenissen ontkete-
nen. Bloggers, twitteraars, faceboo-
kers: men deinst er niet voor terug
omde intieme leefwereld, particu-
liere gedachten en gevoelens, in het
schelle licht van de publieke en vir-
tuele ruimte te plaatsen. Het doet
menigeen de wenkbrauwen fron-

sen, omdat het intuïtief indruist te-
gen datgene waarmee we de per-
soonlijke leefsfeer associëren: een
innige, vertrouwelijke binnenruim-
te.
Maar die perceptie van intimiteit

lijkt, op z’nminste deels, achter-
haald. Onder gebruikers van sociale
media bestaat eerder de neiging om
het intieme uit te venten, het als ka-
pitaal in te zetten in de hoopmacht,
aanzien of aandacht te krijgen. En
dat heeft natuurlijk invloed op de
aard van intimiteit. Zo kanmen zich

afvragen wat het wezen van intimi-
teit is zodra het publiekelijk wordt
beleden. Hoe authentiek is intimi-
teit wanneer het instrumenteel
wordt? En dan is er de urgente vraag
over de betekenis van het klassieke
onderscheid tussen het publieke en
het particuliere domein. Gaat het in-
tieme langzaammaar zeker op in
het publieke, of omgekeerd: wordt
het publieke domein een verleng-
stuk van onze huiskamer? En wat is
dan nog de functie en waarde van de
beslotenheid van de privésfeer?

Er bestaat veel onduidelijkheid.
Intiem kapitaal, zoals filosofe Stine
Jensen het treffend noemt, is een
nieuwewaarde, een commodity
waarvan het ongewis is wat het zal
toevoegen of welke Verelendung het
zal teweegbrengen. Voor definitieve
uitspraken is het te vroeg. Specule-
ren op deze kapitaalmarkt kan na-
tuurlijk al wel en iedereenmag zich
inschrijven. En dat doetmen, en
masse, hoe ongewis of onbevredi-
gend de uitkomsten ookmogen
zijn. De explosieve groei van het aan-

In het tijdperk van Twitter en Facebook verandert de waarde van persoonlijke
bekentenissen. Het intiemewordt uitgevent om aandacht of aanzien te krijgen.

De auteur is filosoof. Hij is betrokken
bij het project No Title no End, waarin
kunstenaars de grenzen tussen het pu-
blieke en het particuliere verkennen.

Hans Schnitzler

Met een mobieltje op de dansvloer. Foto Joost van den Broek / de Volkskrant
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is niet alleen voor de joodse slachtoffers´
nendiewe hebbenmoeten begraven.
Dit voegt een dimensie toe die ook
nader belichtmagworden.

Dat kan 364dagenper jaar.Moet
dat echt opDodenherdenking?
In ’40-’45waren er veel slachtoffers
juist door discriminatie te betreuren.
Toenhebbenwe gezegd: dat nooit
meer. Helaas blijkt dit nog steeds
slechts een kreet. Discrimineren is
onderscheidmaken opbasis van iets
waar iemandniets aan kan verande-
ren: huidskleur, ras, geloof of achter-
grond. Hier is dus een Rost van Ton-
ningen die op basis van zijn achter-
naam,waar hij niets aan kandoen,
wordt gediscrimineerd. Juist op
4meimoetenweherdenken, herbe-
zinnen, overpeinzen.

Het steekt de Joodse gemeen-
schap.
4mei is niet alleen voor de Joodse
slachtoffers. Er zijn ook veel niet-Jo-
den voor onze vrijheid gevallen. Ik
wil niet tekort doen aanhet leed van
Joden en zigeuners.Maar de Joodse
gemeenschap kan geen claim leggen
op 4mei. Iemanddie eigenlijk ook

slachtoffer is, krijgt nu de kans zijn
verhaal te doen. Dan zijn er organisa-
ties die hemdatwillen verbieden op
basis van zijn achternaam. Dan kom
je dicht in de buurt van discrimina-
tie. Het zou de les van ’45moeten
zijn datwe juist dat nietmeer doen.

Uwuitnodiging roeptmeer ver-
zet op. Twee vanuwbestuursle-
denkomenniet. Dewoordvoer-
ster vandeVrouwenvanRavens-
brücknoemthet verschrikkelijk.
Ende LandelijkeKontaktgroep
Verzetsgepensioneerden vindt
het ongepast.
Ookdat is vrijheid. Het is een voor-
recht datwe in deze vrijheid kunnen
leven en dat deze organisaties zich
volstrekt vrij kunnenuiten. Ik ben al-
tijd bereidmet hen die discussie aan
te gaan.

Die discussie had voorafmoeten
plaatsvinden, niet achteraf.
Wij hebben vooraf overlegdmet de
lokale politiek enmet het Nationaal
Comité 4/5mei. Ook hebbenwemet
lokale organisaties en individuen ge-
sprokenwaarmogelijk gevoelighe-

den konden liggen. Die organisaties
verrasten ons aangenaammet de re-
actie dat ze het een goed idee von-
den.

Uheeft nietmetde Joodse ge-
meenschapgesproken.
In Culemborg hebbenwij de droevi-
ge omstandigheid dat de Joodse ge-
meenschapna ’45 praktisch gemini-
maliseerd is.

Veelmensenkomennuniet.
Dat vind ik verdrietig. Ikwil iedereen
uitnodigen omdedialoog aan te
gaan enwel te komen.

De slachtoffersmoeten toch cen-
traal staanopdeze dag?
We leven in 2011, dewereld is veran-
derd. De Fransen houden zich op
14 juli ook nietmeer bezigmet de be-
storming van de Bastille. Dat heeft
een ander karakter gekregen. Ook
wij zijn 66 jaar verdermaar herden-
kennog steeds.

In Frankrijk zijn ze 300 jaar ver-
der. Er levennog veelmensendie
de oorloghebbenmeegemaakt.

Ik bewonderuw idealismemaar
het is nog te vroeg.
Jemoet je afvragen of er ooit eenmo-
ment komt dat het niet te vroeg is.
Dat zou anders nogwel heel lang
kunnenduren.

Mensen voelen zichgekwetst.
Dat is niet de intentie geweest. Inte-
gendeel. Ik respecteer hun verdriet
en hungekwetstheid doetmepijn.
Daarvoor heb ik te veel sympathie
voor de Joodse gemeenschap. Het is
jammer dat het niet goed voor het
voetlicht te brengen is.

Hadumetdekennis vannuweer
deze sprekeruitgenodigd?
Als ik alle consequenties gekend
had,was het deweg van deminste
weerstand geweest omhet af te bla-
zen.Maar ik ben geenman vande
minsteweerstand en ik ben te veel
idealist omniet heilig te geloven dat
wemoetenwerken aan een beter
morgen. Al is hetmaar omeen toe-
komst die een promille beter is.

Laura de Jong is redacteur van de

Volkskrant.
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via Twitter

tal gebruikers van socialemedia
spreekt boekdelen. Wat demaat-
schappelijke consequenties hiervan
zullen zijn, valt moeilijk te overzien.
Maar een tussenbalans is wel op te
maken, een tussenbalans waarvan
het resultaat zorgen baart.
Dat heeft alles temakenmet het

onvoorspelbare en veranderlijke ka-
rakter van de persoonlijke levens-
sfeer, waarbinnen intimiteit haar
geëigende plaats kent. Van oudsher
associëren we dit domeinmet zaken
als geboorte, dood, liefde en seksua-
liteit of, inmeer algemene zin, met
datgene wat we als onvervreemd-
baar beschouwen: onze persoonlijke
wensen en voorkeuren, eigenaardig-
heden en lusten. Daarmee kenmerkt
deze leefwereld zich door een zekere
grilligheid.
Persoonlijke voorkeuren zijnmaar

al te veranderlijk, en ook het biologi-
sche leven zelf is kwetsbaar. Hoezeer
we ook proberen ons bestaanmet
zekerheden te omringen, niets is zo
veranderlijk en onvoorspelbaar als
demens, en dat geldt evenzeer voor
zijn individuele leven waar het
noodlot altijd toe kan slaan.
De publieke ruimte daarentegen,

ons gemeenschappelijk onderko-
men, kenmerkt zich door bestendig-
heid. Veranderingen zijn hier zelden
radicaal (natuurrampen en revolu-
ties uitgezonderd). Kortom, het is
een sfeer die de wispelturigheid en
vergankelijkheid van het individue-
le bestaan overstijgt. Maar dat zou
weleens kunnen veranderen wan-
neer het intieme kapitaal de wereld
veroverd heeft.
Zodra intiem kapitaal wordt inge-

zet als determinant voormaatschap-
pelijk succes of als instrument voor
zelfprofilering, treedt precies die
wispelturigheid naar buiten die tot

voor kort – en niet zonder reden – tot
een bestaan achter demuren van
het privédomein was veroordeeld.
Dan krijgt de persoonlijke gril of
grol van een twitterende politicus,
korpschef of tiener eenmaatschap-
pelijke waarde die het niet toekomt.
De gedachte dat het publieke do-

meinmeer enmeer door persoonlij-
ke wensen, voorkeuren en emoties
wordt geregeerd, is overigens niet
nieuw. Richard Sennet, de invloedrij-
ke socioloog, repte in zijn in 1974
verschenen Fall of Public Man, al over
de tirannie van het intieme. Maar
het lijdt geen twijfel dat socialeme-
dia een enorme katalysator zijn voor
deze vorm van tirannie. Het tiran-
nieke zit in de onvoorspelbaarheid
en veranderlijkheid van persoonlij-
ke leef- en ervaringswerelden, de re-
latieve willekeur ervan. En een pu-
bliek domein waar de willekeur re-
geert, toont verwantschapmet een
tirannie. Want ook daar weetmen
niet waarmen aan toe is, overgele-
verd alsmen is aan de persoonlijke
grillen van de tiran en zijn handlan-
gers.
Intimiteit als productiefactor is per

definitie onbetrouwbaar. Intiemka-
pitaal vermag veel,maarwaardevast
zal het nooit zijn.Was datmisschien
het inzicht dat de 42-jarig Back op-
brak?Het besef dat haar Facebook-
kapitaal nauwelijks reëlewaarde ver-
tegenwoordigde?Het valt niet uit te
sluiten. En hoewaardevast zullen
dreigtweets blijken, zekerwanneer
Alphenwat verder achter ons ligt?
Het zouweleens kunnen dat intiem
kapitaal op den duur in zichzelf rond
gaat zingen en geenwerkelijkewaar-
demeer vertegenwoordigt, net zoals
geld dat op de kapitaalmarkt doet. En
wewetenmaar al te goedwaar dat
toe kan leiden.

Onbevoegde docenten
zijn de gebeten hond

I
k ben een van die vermaledijde
onbevoegden die het onderwijs
in Nederland naar de knoppen

hebben geholpen. Acht jaar geleden
lag de toenmalige directeur van een
scholengemeenschap bij wijze van
spreken op zijn knieën omme bin-
nen te halen. Ik was als vrijwilliger
werkzaam in demediatheek van zijn
school, toen hij me vroeg enkele
uren Latijn te geven in de brugklas
van de gymnasiumafdeling. Er was
iemand nodig voor vier uren omdat
er in dat jaar veel aanmeldingenwa-
ren.
Geen enkele classicus die daarvoor

beschikbaar was. De directeur had
gehoord dat Latijnmijn hobby was
en dat ik nog steedsmet begeleiding
vanmijn vroegere docent teksten
vertaalde. Zo ben ik als onbevoegd
docent begonnen, in de laagste sala-
risschaal. Zou ik het niet gedaan
hebben, dan had de school een
groot probleem gehadmet de voort-
zetting van de gymnasiumafdeling.
Mijn curriculum ging vergezeld van
diploma’s naar de onderwijsinspec-
tie en die gaf de school ontheffing.
In de zeven jaar dat ik op deze
school werkzaamwas, heb ik ook le-
vensbeschouwing enwiskunde ge-
geven. Ik wasmentor en vakgroep-
voorzitter. Ook ontwikkelde ik les-
sen voor projecten. Mij zijn nooit
klachten van leerlingen, ouders,
teamleiders, collega’s of directie
overmijn functioneren ter ore geko-

men. Mijn teamleider en zes colle-
ga’s hebbenmijn lessen geobser-
veerd en hun reactie was positief.
Een nieuwe directeur en een nieu-

we voorzitter van het college van be-
stuur hebbenmij echter te licht be-
vonden. Mijn contract werd vorig
jaar nietmeer verlengd. Ik ben niet
buiten gezet ommijn functioneren
maar omdat scholen verplicht zijn
het percentage onbevoegden op in-
ternet te vermelden. Uit vrees voor
problemenmet oudersmoet dat
percentage liefst lager zijn dan het
landelijk gemiddelde.
In alle artikelen over de slechte

staat van het onderwijs wordt nu de
oorzaak bij de onbevoegden gelegd.
Eerst waren het de kleine scholen,
toen de grote scholen, vervolgens
waren de allochtonen en zwarte
scholen de gebeten hond en nu zijn
het de onbevoegden. Ook de vak-
bonden roepen omhet hardst dat er

‘meer kwaliteit, dusmeer bevoegd-
heid voor de klasmoet komen’. En
zoals gebruikelijk in het onderwijs:
ieder wetenschappelijk fundament
voor de bewering en ieder gedegen
onderzoek ontbreken.
Met evenveel recht zou ik kunnen

beweren dat het onderwijs naar de
knoppen gaat door de velemana-
gers die alleen interesse hebben in
hun carrièreverloop. Door directies
die hun functie vooral zien als een
nieuwe regel in hun cv en hun tijd
voornamelijk besteden aan het bin-
nenhalen van zoveel mogelijk emo-
lumenten. Door teamleiders die als
schoothondjes achter de directie
aanlopen. Door de toestroom van
leerlingen die behept zijnmet aller-
lei extra aandacht vragende proble-
men. Door ouders die steeds vaker
hun eigen verantwoordelijkheden
bij de school leggen en zelf geen tijd
vrij kunnenmaken omhun kinde-
ren op te voeden. Door de starheid
van docenten die nooit buiten hun
eigen lokaal kijken en de pretentie
hebben te weten hoe de wereld in el-
kaar steekt. Door de ongefundeerde
en onverantwoorde wijze waarop
achtereenvolgende kabinetten ver-
anderingen hebben doorgevoerd.
Door het vele geleuter op geld- en
tijdverkwistende vergaderingen van
management, sectoren, teamleiders,
teams, vakgroepen, werkgroepen
enzovoorts. Door de jonge docenten
die zelf ternauwernood de havo en
een lerarenopleiding konden vol-
brengen en geen zin foutloos Neder-
lands kunnen schrijven of een een-
voudige rekenopgavemaken. Ik be-
weer dit echter allemaal niet, ik heb
er immers geen bewijzen voor. Ik
zoumij op hetzelfde niveau begeven
als degenen die zo geringschattend
uithalen naar de onbevoegden.

De auteur is ex-onbevoegd docent. Zij

veroordeelt de hetze tegen de onbe-

voegde docent. Die zijn niet verant-

woordelijk voor slecht onderwijs.

Anneke op den Buijs

Foto Colourbox


