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Deprachtige symfonie n
broederschap: sociale hoop in
bange dagen
1 a

ITTI

Vooreentoekomstig hogergoedvoor degemeenschapals
geheelisbinnenhetliberale denkenweinigplaats.Niettemin
hebbenmensen behoefteaan toekomstverhalen dieuitzicht

biedenendeverbeeldingvoeden. Momenteelarticuleren
volgens velen vooralrechts-populisten meeslepende beelden
vansocialehoop. Maardiehoopwordtvertolktzonder
rekeningtehoudenmet debelangenvanandersdenkendenen
mist debereidheidom twisten tehoven teleomen. DepolitieJe
kan evenwelnietzonder narratievehoop': vertellingen met
eenopeneindedieaandeverdeeldheidvoorbijproberente
tcomen.
door Bas van Stokkom
Deauteuris socioloogenwerkzaamaandeRadboudUniversiteitte Nijinegen.

POLITIEKE PARTIJEN HEBBEN HUN IDEOLOGISCHE VEREN AFGESCHUD.

Degrateverhalenvanweleerwardengewantrouwd.Politiekbedrijvenis
technocratisch, ambtelijk enkleurloos geworden envermag burgers
nauwelijks te inspireren. Deliberate samenleving wil enkan geen sterke

levensbeschouwelijkeverhalenverschaffen,wantdieovertuigingenzou-

JI

den te dik, gulzig, plakkerig ofambitieus zijn. Het gaater louter om ieders
keuzevrijheidte beschermenen gelijkekansenteverzekeren.Liberalen
van linksen en rechtsen huize zijn wars van sociaal engagement en stellen

zichtevredenmetminimaleverplichtingen.Voor'socialehoop',datwil
zeggeneentoekomstighogergoedvoor dehelegemeenschap,isbinnen
hetliberaledenkenweinigplaats.'
Desalnietteminblijven mensenbehoeftehoudenaantoekomstverhalen
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dieuitzichtbiedenendeverbeeldingvoeden.Momenteelkomenmeen

slependebeeldenvooralvanrechts-populistische partijen diedeeigen
natie en haarroemruchte verieden lof toezwaaien. Wilders beseft goed dat

)pm

je methartstochtelijke taalmensenkuntmobiliseren. Maarwattedenken
vandehoopopeen'grootsvaderland'alsdatideaalbeeldvergezeldgaat
metstigmariserendebewoordingenoverde'anderen'? Inhetverleden
hebbenmythischeverhalenovereen'geknechtvaderiand' inzowatalle
Europesenatiesbijgedragen aandegroeivannationalistische waanbeel-

hap als

den enblinde politieke geestdrift.

. Niettemin
euitzicht
ileren

ieheelden
nder
nkendenen

~)epolitieJe
vigen met

Ikzalin dezebijdrage eerst ingaanop enkele betekenissen vanhoop.

VervolgensbespreekikhetappelophoopenoptimismevanGeertWilders.
Ikzalzijnbeeldvannationaletrots contrasteren metdeidealenvanher-

.

J^

vormers die aanuniversele broederschap appelleren. Martin Luther King

is daarvaneenexemplarischvoorbeeld.Tenslottebetoogikdatvormen
van 'narratieve hoop' eenzinvolle enmoreel aansprekende funcrie kunnen

vervullenindienzelosgemaaktzijnvanetnocentrisme,rekeninghouden
mettegengesteldebelangenenruimtelatenaaneigenopvattingenengevoelens.

[' I?

'".

tserente
HOOP EN OPTIMISME: ENKELE BETEKENISSEN

.M
I
{

DeDuitse katholieke filosoofJosefPieper spreekt overhoop als de deugd
vandestatusviatoris,een'onderwegzijn'.2 Hoopgeeftmensentoekomst,
ymegen.

eenveriangennaareen'nogniet'.Gehooptwordtopietsgeliefdsofgoeds
datdegenediehooptzoukunnentoevallen.Indiezingaathoopgepaard
metvreugde:hoopiseen'vreugdevolleverwachring'.3 Hetgehooptekan
echternietdooreengrootplan,een'socialistischveranderingsprogram-

ma'bijvoorbeeld,wardengerealiseerd.OmdieredenbestempeltPieper
hetbekendevertoogvandefilosoofErnstBlochoverhoopalswensdenken:
GBSCHUD.

3edryvenis
burgers

hoopwordt gereduceerd tot hetplanbare enmaakbare. Datgenewatje

hoopt, zegtPieper,kunje zelfniet realiseren; hetisontrukt aandezeggenschapenmachtvandegenediehoopt.Hetgoedewaaropwehopenisniet

^een sterke

terbeschikking enwekunnen hetookniet doorrationele besHssingen

^ingen zou-

bereiken.Hoopveriiesthaarkarakteristiekeaardwanneerervoorwaarden

ter om ieders

aanwardenverknoopt. Hoop kandus nietwardenvastgelegd in eenpro-

Liberalen
nt en stellen

p', datwil
', is binnen
'mstverhalen

gramma.

AndersdanPiepersuggereertishoopnietnoodzakelijkgerelateerdaan
goddelijke bijstandomdingentebereiken. Hoopisopdeeersteplaatseen
'intellectuele emotie' die georienteerd isopeenbetere toekomst endiehet
vertrouwen schenkt dateenbepaald goedooit zalwarden gerealiseerd.

Indatopzichtishoopverwantmetoptimisme.Maarerzijnverschillen.
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Optimisme is eenpositieve attitude ten opzichte vanteverwachten gebeurtenissen.Hoopdaarentegenisvoornamelijkaanweziginonzekereen
instabielesituaties,wanneerdewaarschijnlijkheidvanhetgeenverlangd
wordt onaannemelijk is. Die onzekere context maakt dat hoop doorgaans
J I

verbonden is met vrees.4

Hoop is eenlevendige krachtbron, dieverjongt en eeuwigejeugd' geeft.
Zonderhoopzoudenmensenzichsnelneerleggenbij penibelesituatiesen
datzoutenkostekunnengaanvanhunmorelehandelen,bijvoorbeeld

hulpbiedenofeeriijkzijn.Maargaathetwelsteevastomeendeugd,zoals
Pieperenverwante ethicibewereng> Staateenpaging omburgers te overtuigen van eenhoopvolle toekomst wel altijd in hetteken vanhumane
doeleinden?Gaateenhoopvolleverwachtingwelalrijdgepaardmethet
moreeljuiste? Feitisdatpolitieke leiders dieweinigrespect toonden voor

jli

andersdenkenden,vaakonbekommerdhebbeningespeeldopeenhoopvolle toekomstvoorhuneigengroepofvolk.
HOOPOP EEN 'GROOTSVADERLAND'

Derechts-populistischebewegingen,diedelaatstedecenniaonstuimig
zijn gegroeid, keren zich afvanpolirieke pragmariek enliberale gezapigheid.Zepromotenbeeldenvaneen
trotse natie die een heilzame toe-

Derechts-populistische
bewegingen promoten beelden
van een trotse natie die een

heilzametoekomsttegemoet

komsttegemoetgaat.'MakeAmericagreatagain.' Deboodschapvan
Wilders luidt: 'Nederlandweervan
ons!'

Het pvv-verkiezingsprogramma

20IO-20I5heetexplicietDeagenda

gaat

van hoop en optimisme. De party

zegtrotsvastte geloven datde
mooistedagenvanNederlandnogsteedsvooronsliggen'.s Verderoplezen
we: 'Kiezen voor de islam ofkiezen voor Nederiand. Kiezenvoor onzevlag

ofkiezen voor devlag van de multiculturele Eu-heilstaat. Kiezenvoor meer

vanhetzelfde ofkiezenvoor hoop enoptimisme. '6Hetpvv-verkiezings'I

II

programma2012-2017vermeldt:'WijzijnNederlandersendusgelovenwe
datmorgen beter is danvandaag. Bangzijnisvoor anderen. '7
Wildersgebruiktgeregeldbeeldendie'hetvolk'begeesteren.Tijdens

zijnslotpleidooigedurendehetstrafprocesop23november2016- nadat
hij doorhetOM wasaangeklaagd vanwege zijn minder, minder'-campagnetegen Marokkanen - werpt hij zichop alswarevertegenwoordiger van
deburgers: 'Ikbenhunverkozene. Ikzegwatzij denken. Ikspreeknamens
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igekere en

.

rlangd
rgaans

;d'geeft.

democratic. Ze hebben geleden, velen hebben hun leven gegeven. Aan deze

laties en

heldendankenweonzevrijhedenenrechtsstaat.Maardeallerbelangrijkstevrijheid, dehoeksteenvanonzedemocratic, is devrijheidvanmeningsuiting. Devrijheidomte denkenwatmenwil en omte zeggenwatmen
denkt.Alswedievrijheidveriiezen,verliezenwealles.DanhoudtNederlandop te bestaan,danis deinzetvanaliendievooronsledenenstreden
zinloos.Vanonzestrijdersvooronzeonafhankelijkheidin deGouden

-eld
i, zoals
over-

me
.

hen.'8HijbetuigtzijnliefdevoorhetvaderiandendeNederlandsekernwaardevanvrijheid: 'Wij Nederlanderszeggenwatonsophethartligt.
Enjuistdatmaaktonslandzogroot. ' Opmerkelijkis datWilderszichpresenteertalspatriot enverzetshelddiedebelangenvanhetNederlandse
volk wil veiligstellen. 'Onzevoorouders hebben gestreden voor vrijheid en

thet

mvoor

Eeuw tot de verzetshelden in de Tweede Wereldooriog. Ik vraag u:sta in

loop-

huntraditie. Stavoordevrijheidvanmeningsuiting.' Aanhetslotvanzijn
speechzegthij daterwereldwijdeenbewegingop gangis gekomendie
'de politiek-correcte doctrines van de elites' op de korrel neemt. Het is een

"t

.^

heuse democratische revolte. Overal waait de wind van verandering en
imig
sapig'an een
;toeAme-

vernieuwing.' Hij eindigtdespeechmet: Spreek6nsvrij!'
Misschienmaaktdezespeechdeeluit vaneenopportunistische, op
Trump afgestemdemediastrategie.Ookdeveleverwijzingennaarhoopen
optimisme inhetpartijprogrammadoeneenstrategischebenaderingvermoeden die aanAmerikaanse kookboeken over electorale verleidingskunst
zijn ontleend.

irty

Dedeugdvanpatriottisme enbeeldenvaneenstrijdbareentrotse natie
vormenwellichteennieuweepisodeinWilders'politiek. Dateerbetoon
aanhetvaderlandstaatechteropgespannenvoetmet deschreeuwerige
taalentoondiezijnoptredenin deKamerkenmerken. Daarpresenteerthij
zichzelfalsvechtmachinezonderopenheidvangeestdietegenstanders
louter belachelijk wil maken. Critici warden bij voorbaat in diskrediet ge-

ie

bracht als 'linkse lakeien' die de waarheid verhullen. Er is geen spoor van

o lezen

iens

twijfel te bekennen, noch is er ruimte voor 'begrip' of begrijpen', zeker
nietalshet gaatom zijnanti-islam-enanti-immigratiestandpunten.
Defilm Pitna,waarindeislam alsessentieelkwaadwordtopgevoerd, en
slogansals 'Deislaminfiltreert Nederland,neehetheleWesten'hebben
eerdereenpropagandisrischefunctie.
Wildersenandererechts-populistischeleidershebbenniettemingoed
begrependathoopenoptimisme ertoe doenom hetvolkemotioneelmeete

adat

nemen. Wilders' FVV poogt zich nadrukkelijk te manifesteren als verjon-

apag-

gingsbewegingdieonverzettelijkheidenvitaliteituitstraalt.
Belangrijkerdannate gaanwelke strategieenWilders,Trump en LePen
benutten, is devraagwaaromveelburgerszichkunnenvindenin Eigen

lap van
ser van

.

amma

yenda

cvlag
armeer

igsrenwe

r van
amens
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volkeerst'-slogans. Ondanks degrootspraak, wllde plannen enbeledigin-

ii

genblijkenveelmensenontvankelijk tezijnvoorhimboodschap.
Vooral
die
de

zogenoemde

bijgefo pen

en

'veriiezers

van

de

modernisering',

miskend voelen, warden

zichyo

mensen

aangesproken door hetbeeld

or-

van

eengrootse trotsenatie.Hetgemeenschappelijke gevoeldatniemandon-

gesfcraftinbreukmagmakenopvrijheid- 'Don'ttreadonme'- geeftsoli-

dariteit eennieuwe betekenis, eendieparadoxaal genoeg rechts-populisti1I

schebewegingenwaarookterwereldmetelkaardelen.Tegelijkgeeftde
onophoudelijkeaanvalophetestablishmentdeachterbanhetvertrouwen
daterschoon schip zalwarden gemaakt.
EEN TOEKOMSTDIE VERBROEDERT

Verzetsbewegingenvestigendikwijlsdehoopopafscheidingeneenon-

afhankelijketoekomst,verlostvanonderdrukkersenuitbuiters Rechtsdan ook niet het patent op de
popi ilisten hebben

promotie

van

vijand-

beelden.Ooksocialistischevoormannenmaaktengebruikvaneen

geemotioneerde enhaatdragende retoriek.Velenmeenden datdebour-

geoisiegeenbestaansrechthadindetoekomstigeheilstaat.Inhetstrijd-

tiedDemtemationale werdendeopponenten nietgespaard: -Destaatverdrukt,dewetislogen.Derijkaardleeftzelfzuchtigvoort.'

Opstandigebewegingenhebbenlangnietaltijdoogvoor debelangen

enrechten vanandersdenkenden. Maarerzijn uitzonderingen. Nelson

Mandelawisteenburgerooriogtevoorkomendoordeleidinggevende

groepenvanhetvoormalige apartheidsregime niettelatenvervolgen

inhetnaschrift vandeZuid-Afrikaanse grondwet van 1993wordt expliciet

gerefereerdaanverzoeningenamnestievoorpolitiekedaders.Daarmee

wordt - zozegthetnaschrift - een'nieuwhoofdstuk indegeschiedenis

vanonsland'geopend.Desymboliekvan'eennieuwbegin'en'eengedeeldetoekomst' treffenwevooral aaninderedevoeringen vanbisschopTutu.

Benuitwegzientevindenuithetbelasteverieden enhetvizierrichten op

A

eenpositievetoekomst,vrijvanhaat,angstenslachtofferschap

n

BijhervormersalsMandelaenTutukomteen'grootmoedigeboosheid'

totuitdrukking. Dieboosheidveronderstelt datwandadeneerdervoortkomenuitonvermogen danuitkwaadwilhgheid.Mededaaromzijndeze
formidabelehervormers instaatomzichteontworstelen aandepijnlijke
lastvanhetveriedenenomdetaalvanvijandigheid temijden.

DiegenereuzehoudingvindenweookbijMartinLutherKing.Illustratiefis zijnlegendarische rede'Ihavea dream', waarmeehij op28augustus

1963de:MarchonWashingtonforJobsandFreedom'afsloot.Kingbegan

zijnredemeteengedeeltedathijsamenmetzijnvriendendevorigenacht
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1 beledigin-

inelkaarhadgezet.Hetgingonderandereoverdeongedektewisseldie
Amerika dezwarte bevolking hadgegeven. Maartoen demenigte van

ap. Vooral
' zich voor-

250. 000 mensen op hetveld voor het Lincoln Memorial enthousiaster werd.

beeld van

weekhij afvan degeprepareerde tekst enginghij over opeenpreek zoals
inbaptistengemeenten gewoonis.Enkelepassages:9

emand on-

- geeft solits-populisti< geeft de

Ikhebeendroom dateens opderode heuvelen van Georgia dezonen
vanvoormaligeslavenendezonenvanvoormaligeslavenhoudersin

.

yertrouwen

n een on-

s. Rechts-

Ikhebeendroom datmijn vierkleine kinderen eenszullen leven in een

vijandde bour-

let strijd-

'Datisonzehoop. Ditis hetgeloofwaarmee ik temgkeer naarhet Zui-

"staatver-

den.Metditgeloofzullenwijinstaatzijnuitdebergvanwanhoopeen
steenvanhooptehouwen.Metditgeloofzullen wijinstaatzijndeonzuivere tweedracht vanonsvolk teherscheppen ineenprachtige sym-

belangen
. Nelson

fonievanbroederschap. Metditgeloofzullenwijinstaatzijnsamente
werken, samentebidden,samentestrijden, samennaardegevangenis

ivende

'olgen.

tegaan,samenoptekomenvoorvrijheid, wetendedatwijeensvrij zul-

it expliciet

lenzijn.'

Daarmee

chopTutu.
'ichtenop
boosheid'
er voort-

.

Bens'zalgerechtigheidgeschieden.Maardiegerechtigheidzalnietvan-

zelfkomen;erzijnvoortdurend inspanningenvoornodig.ZoalsKingin
eenbriefvanuitdegevangenisin

Menselijke vooruitgang komt
nooit aanrijden 'op dewielen
van de onvermijdelijkheid'

zijn deze
. pijnlijke
t,. Illustra3 augustus

ngbegan
>rige nacht

m
1:.lii'i-'

m,

land waarzij nietbeoordeeld zullen warden naardekleur vanhunhuid,
maar naardeinhoud vanhunkarakter. Ikhebeendroom vandaag.'

een

een gedeel-

Ill

staatzullenzijnsamenaanteschuivenaandetafelvanbroederschap.'
IkhebeendroomdateenszelfsdestaatMississippi, eenzinderende
staatsmorend indehittevanonrechtenonderdrukking, zalwarden
herschapenineencasevanvrijheid enrecht^aardigheid.'

liedenis

Ill

Birmingham schreef: menselijke
vooruitgang komt nooit aanrijden

'opdewielenvandeonvermijdelijk-

;B!ii

II
it
Ill
St

4,;n^ i

II.'

.I

II.
:::y;lf e111-

heid'. Vooruitgang komt alleen tot
stand door de onvermoeibareinzet
van mensen die medewerkersvan

Godwillen zijn'. Dekracht vanzijn toespraak schuilt indegeevoceerde
beelden vanbroederschap encollectieve bestemming. Detoehoorders

Ml

:;i'ii.

w
j3;l;l

kunnen zelfbetekenis gevenaandiebeelden endielaten aansluiten op
huneigen ervaringen, gevoelens, zorgen enverwachtingen.

II

Ill

ii.
;.l;;^ ^.'
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TOEKOMSTPOEZIE:ENKELE KANTTEKENINGEN

m

Kings toekomstpoezie - demetaforen endegekleurde, ervaringsnabije
taal- biedteengedeeldeverwachtingvanbetekenisvolleverandering.

vel<
aan

Rel

Datwerkt louterend, niet omdat verwachtingen gerealiseerd zullen wor-

geb

den, maaromdat hoop aanmoedigt energiekbetrokken te zijnop de toekomst. Tegelijk kandatengagement voldoening brengen om teparticipe-

aan

ren in een gezamenlijk project.

Tochmoetenwebeduchtzijnvoorontsporingenvanpoetischetaal.

Zoalsopgemerkt, toekomstvertellingen kunnenverwoord zijnintermen
van afperking ofuitsluiting vanandere groepen, enzehoeven bepaald niet
te appelleren aanvrede, broederschap engerechtigheid, zoals indebefaamdetoespraakvanKing.Ookhetrechts-populisdschgeloofineen'gemeenschappelijk project' versterkt deonderlinge solidariteit, zijhetop

m

' ill;;
Mii

rale
Een
bev

basisvanetnocentrisme. Rechts-populisten slagen erin krachten temobili-

ma;

serentegenhetvreemde enbedreigende, maardatwij-gevoelblijft steken

stas

in afscherming vandebozebuitenwereld. Burgers komen erniet aantoe

hoc

overdeeigenmuren tekijken. Devreedzame omgangmettegenstanders

wer

wordt als teken vanzwakte gezien. Depopulistische energie lijkt zichniet
te kunnen vertalen inpubliekvertrouwen enconstructieve bijdragen aan

ven

aid
p

de samenleving.

Eenreden daarvoor zoukunnen zijn dathetlevensbeschouwelijke en-

}im

Lan
fun

in h

gagement ontbreekt, deovertuiging datalle mensen tellen, ookalspreken

nie

ze een andere taal ofhebben ze andere ideeen. Binnen dat levensbeschou-

tew

welijkeengagement isookbesefvanhet'menselijk tekort' vanbelang:de
erkenningvaniedersfeilbaarheidendatantwoorden opexistentiele vragenmoeten uitblijven. Volgens deVlaamse sociologen Elchardus enSmits

voo

gan
kwa

bestaatdekernvanlevensbeschouwelijkengagementuiteenzogenoemd

A

'ontologisch collecdvisme', deovertuiging datheteigen geluk afhankelijk

hoo

isvananderen endatmensen pas echtgelukkig kunnen zijn alszeook

mo<

belangeloos ietsvooreenanderkunnendoen.Mensenzijnelkanders

niet

voorwaarde voorwelzijn engeluk.Tegelijk zijnlevensbeschouwelijk

zin^
dro<

geengageerde mensen eerder tevreden met wathetieven hun schenkt en
vertalenzeongemakkenmindersnelinwantrouwentenaanzienvan
buitenstaanders. 10

Diezelfrelativeringenverbredingvanhorizonisoverigensbeslistniet
kenmerkend voor alle geengageerden engelovigen. Zoalsbekend mag

binnenveelpolitieke ofreligieuzebewegingennietaandewaarheidvande
doctrine ofdeheilsboodschap getornd warden.Aanhangers hebbende

plicht om onfeilbare waarheden teverspreiden enomdegenen diezeafwijzen teverketteren. Insommige politieke ideologieen enmonotheisti-
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schereligieswordtdemens afgeschilderd alseensoldaatdiehetoorlogsie, ervaringsnabije
wlle verandering.

veldvangoedenkwaadbetreedtendestrijdtegenduisteremachtenmoet
aangaan; erwachtverlossing voor demensen dieaandegoedekant staan.

aliseerd zullen wor-

Religiesenpolitieke ideologieenwordengevaarlijkwanneerhetgeloof
gebiedttotzekerheid, catecheseendogma, inplaatsvantothetdeemoedig

:en te zijn op de toe-

aanvaarden vanwatbuiten hetmenselijke begrip ligt."

igen om te participean poetischetaal.

NARRATIEVE HOOP

/oord zijnin termen
e hoevenbepaaldniet

Langetijdhebbenveriossingsverhalenenpolitieketoekomstdromende
functiegehadommaatschappelijkehoopinstandtehouden.Ineenlibe-

"id, zoals in de be-

rale samenleving spreken heilsverwachtingen minder tot deverbeelding.

schgeloofin een geidariteit, zij het op
in krachten te mobili-

j-gevoelblijft steken
men er met aan toe

Eeneeuwteruglagdatnogheelanders.Omdatdemeerderheidvande

bevolldng inbarre omstandigheden leefde ennauwelijks deelhad aanhet

maatschappelijkleven,vervuldendromenovereen(socialistische)heilstaateenduidelijkefunctie.Zediendenalsinspiratiebronenschonken

hoop.Hetzelfdegeldtvoordemiljoenenhavenotsindehuidigederde

', met tegenstanders

wereld. Achtergestelde groepen kunje moeilijk kwalijk nemen dat zeheils-

'nergielijkt zichniet
:tievebijdragenaan

verwachtingenkoesteren. Zehebbenniks te verliezen.Velenzullen alleen
al daarom de heilsboodschap vanjezus Christus ofMohammed omarmen.

beschouwelijkeen:ellen, ookal spreken

in hetWesten erg populair. In plaats van te dromen van eenheid en harmo-

dat levensbeschou-

kort' van belang: de
op existentielevra1 Elchardus en Smits

uit een zogenoemd

engelukafhankelijk
in zijn als ze ook
zijn elkanders

Hetideedatweafscheidmoetennemenvaniedereheilsverwachtingis
niemoetenwelerenlevenmetconflicten.VolgensjohnGray,eeneloquentewoordvoerdervandezenuchterheid,moetpolitiekgeenvehikelzijn
vooruniverseleprojecten.Politiekvereistnietzozeereenvisieopvooruitgangalswelhetvermogenomgoedomtegaanmetsteedsterugkerende
kwaden. Het temperen van dat kwaadvolstaat.
Maar zoals gezegd: mensen blijven behoefte houden aan narratieve

hoop, zekerinbenauwende omstandigheden. Ikgeloofook niet dathet
moeilijker isgeworden om toekomstdromen overtuigend tevertolken, ook

nietinhet'cynische'Westen.BarackObamaslaagdeertijdenszijnverkie-

beschouwelijk

zmgscampagnein 2008in hetvolkte begeesterenendeAmerikaanse

ren hun schenkt en

droomterevitaliseren.Probleemis datdiehoopexclusiefkanwardenver-

en aanzien van

erigens beslist niet

)als bekend mag
n de waarheid van de

ngers hebben de
iegenen die ze af-

tolkt, zonder rekening te houden
metbelangenvanandersdenkenIdealiterzou 'narratieve

hoop'kunnen appelleren aan
metaforen als broederschap',
verbond'en verzoening'

n en monotheisti-

den en debereidheidom twisten te
boven te komen.

Idealiterzou narratievehoop'
kunnenappellerenaanmetaforen
als broederschap', 'verbond' en
"verzoening', de verdeeldheid voor-
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bij.Vertellingen met eenopeninvullmg, meteenscherp oogvoortegen-

gesteldebelangenengerichtopinclusie,vormengeengevaarvoordede-

^ ,h

mocrarie. Sterkernog, wezijneropaangewezen. Politieke partijen zouden
veel meer kunnen uitstralen datsamenwerken aaneenbetere toekomst

gebodenis.Socialehoopmagvoorliberalenenindividualistendiehun

zaakjesopordehebbenoverbodiglijken, maarvoormensendiedagelijks
moeite hebben detouwtjes aanelkaar teknopen enmet talvanonzeker-

hedenworstelen, ligtdatanders. Hetpolitieke bedrijfheeft zichvervreemd

vandiegroepenenverzuimtuitzicht enhouvasttebieden Partijenzouden
hetsignaalmoeten gevendatjuistdezegroepen, hoeverschillend ook,
erbijhorenendatalleburgersvoorhunwelbevindenopelkaarzijnaangewezen.

7 vvv, HunBrussel, onsNederland. pw-
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