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Eigenlijk is Nederland wel af. Grootse toekomstvisi-
oenen om sociale kwesties te lijf te gaan, het aan-
wijzen van een stip op de horizon waar wij als volk 
heen moeten reizen – het is eigenlijk niet meer no-
dig. We hebben onze bestemming bereikt, we staan 
boven op die stip op de horizon, we hebben met 
onze politieke en sociale orde ons hoogtepunt 
bereikt.
Dat betoogde Govert Buijs een week geleden op deze 
plaats. Het populisme waarmee we het zo te stellen 
hebben, is misschien wel niet veel anders dan een 
afkickverschijnsel – het late en laatste verdriet om 
een groot verlies, het verlies van een richtinggevend 
verhaal waaraan we verslaafd zijn geraakt.

Het betoog van Buijs, hoogleraar filosofie aan de VU, 
is op z’n minst origineel. Met de regelmaat van de 
klok verschijnen er immers boeken waarin een 
nieuw verhaal wordt bepleit in antwoord op het po-
pulisme van Geert Wilders c.s. Dat populisme appel-
leert klaarblijkelijk aan een diep menselijke behoef-
te. We hebben niet alleen een maag, maar ook een 
hart. Ons hart kan niet leven bij de bloedeloze ab-
stracties die de politieke elite tot nog toe tegen Wil-
ders in stelling heeft gebracht – verhalen over men-
senrechten, gelijkheid, onze Grondwet. Volgens al 
die boeken hebben we behoefte aan een verhaal 
van vlees en bloed, over onze geschiedenis, over wie 
we zijn, onze identiteit, onze cultuur.
In die kakofonie van stemmen, pleidooien en oproe-
pen komt Buijs melden dat het Grote Verhaal een 
oud verhaal is dat we inmiddels gerealiseerd heb-
ben. Onze wereld is de best denkbare: politiek, soci-
aal, economisch. Er zijn geen zaken meer waarvoor 
we een nieuw Groot Verhaal zouden moeten verzin-
nen. Het is gelukt en geslaagd, dat grote project van 
de moderniteit. Nuchter mens, vriend Buijs, mis-
schien is hij ook wel een Rotterdammer, net als die 
hoogleraar die hij instemmend citeerde.

Dwars en origineel is Buijs zeker. Maar heeft hij ook 
gelijk? Hebben we inderdaad geen behoefte meer 
aan een verhaal? Buijs heeft natuurlijk gelijk wan-
neer hij zegt dat het ons in het rijke Westen gelukt is 
om de grote vijanden van de mensheid – honger en 
gebrek, ziekte en armoede – er grotendeels onder te 
krijgen. Economische groei heeft ongekende wel-
vaart gebracht. Al te grote verschillen in rijkdom 

worden genivelleerd. Niemand is bij zijn geboorte 
bevoorrecht. Iedereen krijgt kansen. En we zijn vrij 
en democratisch. Politieke tirannie is verdreven.
Het staat allemaal als in graniet in onze Grondwet 
gebeiteld: vrijheid, gelijkheid, solidariteit. Maar is 
dat genoeg? Hebben we genoeg aan een boekje, 
onze constitutie, waarin onze rechten en plichten 
staan opgesomd? Of hebben we ook een leesregel 
nodig, aanwijzingen die ons in staat stellen dat 
boekje goed te lezen? En vormen al die aanwijzingen 
samen misschien een Groot Verhaal over de culturele 
context waarbinnen dat boekje is geschreven, en 
helpt dat Grote (onderliggende) Verhaal ons om al 
onze verworvenheden juist te interpreteren?

Ik denk het laatste. Laat ik twee voorbeelden geven 
van wat ik bedoel.
Onze Grondwet geeft een opsomming van onze vrij-
heden, bijvoorbeeld de vrijheid onze mening te ui-
ten. Anders dan menig opinievormer ons heeft wil-
len doen geloven, is die vrijheid niet absoluut en 
onbeperkt. Er zijn wettelijke normen die onze vrij-
heid begrenzen. We mogen niet beledigen, geen 
haat zaaien. Vrijheid is niet het recht om zomaar al-
les te zeggen wat we maar willen. Vrijheid behoort 
door fatsoen te worden ingetoomd.
Onze Grondwet vraagt ook van ons dat we niet dis-
crimineren en tolerant zijn. Tolerantie bestaat in het 
besef dat we anderen niet mogen of kunnen dwin-
gen – ook al hebben we daartoe de macht – om te-
gen hun geweten in te gaan. Waar dat besef ver-
dwijnt, kunnen mensen gaan denken, bijvoorbeeld, 
dat ze ambtenaren mogen dwingen homohuwelij-
ken te sluiten.
Die Grondwet van ons is oorspronkelijk dus veran-
kerd in christelijke opvattingen over vrijheid en tole-
rantie. Die christelijke cultuur is de legger van onze 
rechtsstaat. Waar de borging van onze vrijheden in 
dit cultuurchristelijke Verhaal verdwijnt of verzwakt, 
gebeuren er gekke dingen. Dan gaan mensen den-
ken dat ze alles mogen zeggen, of dat zij andere 
mensen mogen en kunnen dwingen om tegen hun 
diepste overtuigingen in te gaan.
Dit Grote (onderliggende) Verhaal biedt dus het ka-
der om het Grote (gerealiseerde) Verhaal in goede 
banen te leiden en voor tirannieke ontsporingen te 
behoeden. De formulering van dit Grote (onderlig-
gende) Verhaal blijft om die reden nodiger dan ooit.
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Dr. Bart Jan Spruyt is medeoprichter en voorzitter van de Edmund Burke 
Stichting, een conservatieve denktank. Hij schrijft op deze plaats maandelijks 
een column.
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 …Vrouwenrechtenactiviste en 

advocate Gabi van Driem zet mannen 
te veel weg als categorie die vrouwen 
seksueel intimideert.
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 …Het vertrek van ds. H.G. Gunnink van 
de vrijgemaakt-gereformeerde synode 
in Harderwijk is niet te vergelijken met 
het opstappen van twaalf leden van de 
synode van Rotterdam-Delfshaven in 
1964. Er zijn nu wel meningsverschil-
len, maar die moeten niet tot een 
schisma worden opgeblazen.
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De vrijgemaakt-gereformeerde synode in Harderwijk moet het op dit moment zonder ds. H.G. Gunnink doen. 

 3 De opiniepagina bevat naast artikelen van eigen redacteuren, bijdragen van 
lezers en deskundigen. In ingezonden brieven kan worden gereageerd op de 
inhoud van de krant. In andere opinieartikelen kunnen lezers of anderen, die op 
een bepaald gebied deskundig zijn, reageren op actuele thema’s. 

 3 e-mail: opinie@nd.nl
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