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Gaathet lichtweer
uit inheelEuropa?

E
enverkeersongeluk, een
zelfmoord,datheet een
drama, een incident, erg
maareenmalig. Een tra-
gedie is eengebeurtenis
die is voorspeld – zoals
Oedipus –maarwaar je
geenachtopslaat, of

waarvan je zelf welweetdatdie zalko-
menals jenietsdoetomdie tevoor-
komen.Dechaosdienu inGrieken-
landontstaat, kan leiden tothetuit-
roepenvandenoodtoestand (omvan
eenmilitaire staatsgreepnogmaar
even tezwijgen). Enmenhaddit al
een jaarof twee,driekunnenzien
aankomen.Doorsluizen,doorsluizen,
totdeburendedeurplotselingdicht
gooien.Gut,watnu?Paniek.
Veel landen inEuropazijn inde

greepvandepaniekgeraakt. Zweden,
Oostenrijk,maarookFrankrijken
Groot-Brittannië. LandenalsHonga-
rije, TsjechiëenPolenzijndatniet. Zij
warenvanmeetaf aan tegenhet
doorgeleidenvan (niet-christelijke)
vluchtelingen, laat staanhetopne-
menervan.Velen inWest-Europavin-
dendezekilheid stankvoordank:na
deval vandeBerlijnseMuurhartelijk
opgenomen indeEuropeseUnie,wel
zélfmiljoenenarbeidsmigranten
naarWest-Europasturen, endannu
prikkeldraadvoorde immigranten in
huneigen land. Tja, dankbaarheid
heeft kortebeentjes.Maarer zitten
anderegevoelensonder.
Nuhetnationale sauvequipeutals

een lawineoverEuroparolt, zienwe
pashoeheftigdeemoties zijngewor-
den.Deeneemotie isdievandeCas-
sandra’s indeGriekse tragedie – ‘We
hebbenhetnogzógezegd.Maardie

politici, luisteren?Homaar!’Dieemo-
tie leidt totwoede, totpopulisme, tot
hypernationalisme, totOrbans,
Trumps,Boris Johnsons e tutti quanti
diehetprobleemweleventjesuitde
wereldzullenhelpen.Dat tij lijkt
voorlopigniet tekeren.
Dezeverrechtsinggebeurtnogbin-

nenhetkadervandedemocratie. Zo-
alsookdeverlinksing inZuid-Europa,
dieeen logische reactiewasopde fi-
nancieel-economischecrisis. Voor
‘Europa’ ishet resultaatnueendrie-
dubbeleMuur.Naastdie tussen
Noord- enZuid-Europa is erwederom
een ‘Oostblok’ – Polen,Hongarije en
Tsjechië, Slowakije –ontstaan.De
derdemuur is sindsdezeweekde
Duits-Oostenrijksegrens,waarachter
iets isherrezendatwesinds 1918voor
doodenbegravenhielden:deDonau-
monarchie, ennogwel inuitgebreide
vorm,metdeBalkanlanden. Endie
roepennu: ‘Kijk, er zijnnog landen in
Europadie samenwerken!’ Jammer
dathetdecentrale inkoopbetreft van
prikkeldraad.
Deandereemotie isdievanhetge-

voel vanverlies, zoalsnaeenverloren
oorlog. Endieemotiekenthistorisch
vreemdereuitwerkingen. InDuits-
landenNederlandmoet je flinkzoe-
kennaardievluchtelingen, zowegge-
stopt zittenze indieazc’s. Toch levert

devluchtelingencrisis letterlijkhet
beeldopvaneen ‘totaleoorlog’, let-
terlijkomdatEuropanietoveral
wordt ‘overstroomd’doorvluchtelin-
gen – inTsjechiëhebbenzichacht
asielzoekersgemeld, inPortugalnog
geenhonderd –maarop televisie is
ditwélhetgeval.De, ookdoor televi-
sie verbreide,beeldenvandeWilkom-
menskultur inMünchenbeginsep-
tember2015 leekwelophetHurra-Pa-
triotismusvanaugustus 1914.Hetge-
voel veranderdebij velende
afgelopenmaanden indatvaneen
verlorenslagof zelfs vandehele ‘oor-

logvoorhetgoede’.
Hoe reageert eenvolkopeendrei-

gendverlies? Sluitdepoorten!Datge-
beurtnu.Hetaanhoudendebeeld-
bombardementvanellende,hui-
lendekinderen, verdronkenpeuters,
maarookvanagressieve jongeman-
nen leidde totdepressie endaarna tot
dewoedendeuithaal vandeuitge-
putteouder: ‘Jijmag–pets – jekleine
broertjeniets slaan!’ Pets. Impulsief,
onredelijk, kortzichtig,maarhet
luchtop, even. ‘Ha!Prikkeldraad!’
Hoereageert eenvolkopeenécht

verloren ‘oorlog’, als ‘devijand’bezit
neemtvandepleinen in jehoofdstad,
zoalsnuGriekenlandoverkomt?
Eerst is erdeenormeschok,diedes te
groter isomdat ‘deoorlog’niet in
Athenewerdgevoeld, zolangde trei-
nenrichtingnoordenmaarbleven
rijden.
Danzoektmendezondebok.

Meestal isdatdeeigenregering,het
ancien régime. ‘Wegermee!’ Voorde
Griekenkandatde regering-Tsipras
zijn. Vooranderen–wijzelf, deZwit-
sers, deHongarenenookdeBritten –
isdat ‘Brussel’: viademiniatuurrevo-
lutie vanhet referendum.
Of de regering-Tsiprasdezecrisis

overleeft, isdevraag.Of ‘Brussel’ deze
crisisoverleeft eveneens.Wantwe
moetenniet vergetendatdebehoefte
aan levenslustiggejuichoverhet
neerhalenvandebestaandesituatie
als antwoordopdeziekmakende
angst voorhet verlies vandeeigen
cultuureendynamiekkankrijgendie
wijgisteren inalonzebekrompenre-
delijkheidniet voormogelijkhielden.
Zó lang is 1989 tochookweernietge-
ledenomdit tebeseffen?
DeBritseminister vanbuiten-

landsezakenAnthonyGreyzeibijhet
uitbrekenvandeEersteWereldoor-
log: ‘De lichtengaan inheel Europa
uit enwezullenhet inons levenniet
meermeemakendat zeweerworden
aangestoken.’NusprekenGrieksepo-
litici vandreigende ‘anarchie’ envan
‘Libanon’, burgeroorlogdus.Wie
weet.
Maarvooralhetprikkeldraadweer

isopgerold, envóórdatallewoede
overelkaarweer isovergevloeid in la-
chendegroepsselfies inBrussel, leven
we ineenander, ontnuchterdEuropa.
Wat ‘Europa’daaromhetdringendste
nodigheeft is eenbijspijkercursus
historischemassapsychologie.

Macedonische politie schiet met traangas op vluchtelingen aan de grens met Griekenland. Foto AP

Vluchtelingencrisis
Doorsluizen tot de buren
de deur dichtgooien: dat
kon nooit goed gaan.Oude
demonen duiken weer op.
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Universiteit.

Ofderegering-
Tsiprasdeze
crisisoverleeft,
isdevraag

EEddwwiinnWWaaggeennssvveelldd vvoooorrmmaann
PPeeggiiddaa NNeeddeerrllaanndd::
‘Wewordendoorpolitie enmedia
gecriminaliseerdenneergezet als
eenextreemrechtse, geweldda-
digeclub. Zo’n tweetals vanNRC-
hoofdredacteurVandermeersch
heeftnietsmetobjectiviteit tema-
ken.Helaasnamenveelmediahet
over. Zeberichttenalleenoverha-
kenkruizen,maar sprakenniet
overdecontextwaarinwedatha-
kenkruis lietenzien. Ik toondehet
hakenkruisomaante tonendat
burgemeesterVanderLaanniet
bovenhetOMstaat.HetOMheeft
aangegevendathet tonenvaneen
hakenkruis zoalswijdat inonsPe-
gida-logodoen,niet strafbaar is.’
‘Opeenbepaaldemanierkomtde

eenzijdigeberichtgevinggoeduit.
Het is fijndathet steedszichtbaar-
derwordthoedepersbepaalde
waarhedenverdraait en informatie
achterhoudt.Dat een journaliste
(vanPowNews red.) afgelopenzater-
dagopnieuwwerdaangevallen
door links,daarhoor jedemedia
nietover.Heelwonderlijk.’
‘Depolitie endeoverheidprobe-

reneenspelletje te spelen.Doormij

tearresterenwillenzePegidaprovo-
cereneneengewelddadige reactie
ontlokken.MaarPegida is enblijft
vreedzaam.Waaromzouhetdragen
vaneenvarkensmutsbeledigend
zijnennietmogen? Iederevrouw
dieeenburkadraagt, vind ikmis-
schienwel eenbelediging. Inheel
Europa lachenzeommijnarresta-
tie. Alsdepolitiemij indeboeien
slaat,moet ik lachen, ja.Het is toch
ookomte lachen?Deenigedie zich
indithele verhaalbelachelijkma-
kenzijndepolitie endeoverheid.’

SSaarraahh ddee LLaannggee ppoolliittiiccoolloooogg
UUvvAA,, ggeessppeecciiaalliisseeeerrdd iinn ppooppuulliiss--
mmee eenn rraaddiiccaalliissmmee::
‘HetbeelddatPegidazouworden
gecriminaliseerd,herken ikniet.
Wanneer jenaardeNederlandsege-
schiedeniskijkt, zie jedatwe inhet
verledennauwelijks temakenheb-
bengehadmetextreemrechtsebe-
wegingen.Overdeweinigebewe-
gingendieerbestonden, is altijdkri-
tischbericht. Bij Pegida ligtdatan-
dersomdatdestatusvande
bewegingonduidelijk is.Wiezijnac-
tief binnendebeweging?Watzijn
preciesde standpunten? Inwelke
contextmoetenwedebeweging
plaatsen?’

‘Netalsdeafgelopenwekenbijde
berichtgevingoverDemonstranten
TegenGemeenten (DTG), zie jedat
mediadeaanhangers vanPegida
zelf veel aanhetwoord laten.Wat ik
mis, isduidingvanexperts enwe-
tenschappers.DeAIVD,deNCTVen
deAnneFrankStichting; er zijnge-
noegmensendie iets zinnigsover
Pegidazoudenkunnenzeggen.Poli-
tiekenmediazijnnogzoekende.
Voorbeidegeldtdat zij alsgevolg
vandeFortuyn-revolutie lastheb-

benvanovercompensatie. Zewillen
ruimtegevenaanbezorgdeburgers
oprechtsomdatzebangzijnomop-
nieuweensentiment indesamenle-
ving temissen.’
‘Hetwasduidelijk eenbewusteac-

tie vanWagensveldom,ondanks
waarschuwingenvandegemeente
Amsterdam,hethakenkruis te to-
nenentewordengearresteerd.Ook
zulk strategischgedragommedia-
aandacht tekrijgen, isnieuw.’

MMeeiinnddeerrtt FFeennnneemmaa ppoolliittiiccoolloooogg,,
aauutteeuurr vvaannGGeeeerrttWWiillddeerrss,, ddeettoovvee--
nnaaaarrsslleeeerrlliinngg..
‘Pegida steltniet zoveel voor,maar
heeft eengoedemediastrategie. Ze
gaanmetvijftigmannaarplekken
waarzenietmogendemonstreren
omeenbeetjeburgemeesters tebe-
ledigen.Uiteindelijk staandaar
meer journalistenenpolitieagen-
tendanPegida-aanhangers. Zonder
deaanwezigheidvanpolitie enme-
dia zouhetgauwafgelopenzijnmet
diedemonstraties. Aandeandere
kant, als erwel slachtoffers vallen,
wil je alsmediaenpolitienatuurlijk
niet in jehemdstaan.’
‘Wagensveldheeftde strategie

vandeProvo’sovergenomen.Depo-
litiepestenmet ludiekeacties. Poli-
tie en journalistenrakendaarvan in
dewar.Dertig jaargeledenzouden
dedemonstraties vanPegidaeffec-
tieveacties zijnomdatdedingendie
zeovermigrantenzeggentoenniet
gezegdmochtenworden.Nuherha-
lenzedeboodschapvandePVV.Het
enigewaarmeePegidaaandacht
trekt, isdevraagof zehunbood-
schapwelof nietmogenverkondi-
genmeteenvarkensmutsophun
hoofdofmeteenafbeeldingvaneen
swastikaopeenspandoek.’
‘De tweet vanVandermeerschver-

baastmeniet.Hij is eenBelg, enBel-
gendenkenvanwegehungeschie-
denismetVlaamsBelang in termen
van fascistenenanti-fascisten.Met
de tweetbetiteltVandermeerschPe-
gidaals fascisten;hetultiemebewijs
datdemedia indePegida-provoca-
ties trappen.’

Janita Naaijer

PeterVandermeerschwasnietbe-
reikbaar voorcommentaar.

Varkensmutsen hakenkruizen

Pegidavoorman EdwinWagens-
veld, zaterdag tijdens de demon-
stratie in Amsterdam. FotoANP

PegidavoormanEdwinWagensveldwerdzaterdag
opnieuwgearresteerd.Watopvalt, ishetongemakvan
autoriteiten.Wetenmediaenpolitie zichwel raad
metderechtseprovocaties?

‘Mediaenpolitie trappenin
Pegida-provocaties’

Pegida-voormanErikWagensveldtoont
hakenkruis,wordtopgepaktbijdemon-
stratie.Pegidalaatweerwaregezichtzien

@Pvdmeersch op twitter


