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Elite
W ie veel kranten leest, zal het opvallen hoe woorden in

de mode raken en dan van betekenis veranderen. Ze
krijgen een andere gevoelswaarde.

Het is het woord elite overkomen. Tot voor kort betrof het
een bovenlaag die alles bezat wat de gewone man
ontbeerde, geld, macht, paleizen, knechts en hofnarren.
Niemand deed daar moeilijk over. Die elite was er nu
eenmaal. Goed voor rust en stabiliteit. Dat de elite zich
door voorplanting en overerving in stand
hield, was ook geen probleem. Dat was
eigenlijk wel makkelijk. Geen
verkiezingen, geen strijd, geen gedoe.
Gewoon de oudste zoon die het werk
voortzette.
In Nederland is het al eeuwen de
vertrouwde aanpak. Koning Willem-
Alexander is er groot mee geworden en gedraagt zich
ernaar.
Slechts een paar onderdanen klagen. Zij opperen het
koningshuis af te schaffen en terug te keren naar de
zeventiende eeuw toen we een beschaafde republiek
waren.

Nou ja, beschaafd. Het leven van de elite was niet zonder
risico. Hooggeplaatste autoriteiten als Johan van
Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt werden in het
openbaar vermoord.
Lange Frans had dit met Mark Rutte ook wel willen doen,
maar de rapper heeft laten weten dat hij zo ver niet wil
gaan. Je vraagt je af hoeveel van zijn volgelingen er op hun
sociale media blijk van geven teleurgesteld te zijn.
Zij zoeken die elite allang niet meer alleen in een paleis,
zij zien de elite overal. In de politiek, in de media – in de
mainstream-media - in het bedrijfsleven, ja, waar niet al
en dat zullen we weten. Deze of gene straatslijper hoeft

maar iets niet te bevallen of hij spuugt je
het woord elite – corona of niet – in je
gezicht.
Bij hen en in de mainstream-media is het
woord volledig van zijn betekenis
losgezongen. Het is geen welomschreven
groep geprivilegieerden meer, het is alles
wat een mens niet bevalt. Elite is tuig. Een

ontwikkeling die academici zoals Thierry Baudet en Willem
Engel van harte zullen toejuichen. Een elite die boeken
leest, zich informeert en het kaf van het koren scheidt,
ziet werkeloos, sprakeloos en nutteloos toe.
Opknopen dan maar, die lui?

Willem Kuipers wiewiewie.nl

Charles Groenhuijsen: Amerika na Donald Trump

Laat populisten de kolere krijgen

‘A merika na Donald Trump.’
Dan moet het wel gebeuren,
dinsdag. Anders de shred-

der voor je boek?
‘De kernboodschap staat, ook bij winst

van Donald Trump, recht overeind. De
kans is levensgroot dat hij in dat scena-
rio zijn tweede termijn verdient met een
minderheid van de stemmen. De Repu-
blikeinen hebben dat vaker gepresteerd.
Als Trump wint, zal ik van mijn zesde
boek over Amerika niet veel exemplaren
meer verkopen.’

En indien Biden/Harris?

‘President Biden vaart op het terrein
van buitenlandse politiek een minder
eigenheimerige koers. De grootste uit-
dagingen liggen uiteraard in het bin-
nenland. Op korte termijn het bestrij-
den van de coronacrisis. Dan de aanpak
van de verkruimelende infrastructuur,
het falende zorgstelsel, de krankzinni-
ge verschillen tussen rijk en arm en niet
in de laatste plaats een aanzet tot een

duurzamere economie. De duizenden
miljarden dollars die uitgegeven zijn
aan de coronacrisis beperken de moge-
lijkheid van een nieuwe president in-
grijpend. Veel hangt af van zijn politie-
ke lef. Biden heeft weleens gezinspeeld
op een Rooseveltachtige New Deal. Dat
zou het land goed kunnen gebruiken.
Daarvoor heeft de president wel een
forse meerderheid nodig in de Senaat.
Of die er komt is onzeker.’

In welk opzicht is de grootste presi-
dent sinds Lincoln de meest beroer-
de? John Bolton: ‘Trump has the at-
tention span of a fruit fly.’
‘Hij is een vreselijk mens, maar een

geniale politieke marketeer. Vaste poli-
tieke stelregel: Wat er ook gebeurt,
presenteer het altijd als een klinkende
overwinning. Daarvan is hij nooit afge-
weken. Hij presteert het om de desas-
treuze aanpak van de coronacrisis uit te
venten als een ononderbroken reeks
persoonlijke en geniale heldendaden.
Zijn omvangrijke advocatenleger heeft
tegenstanders en schuldeisers altijd�

In zijn nieuwe boek schetst
Charles Groenhuijsen een
verrassend beeld van toe-
komstig Amerika. Het goede
nieuws: Amerikanen willen
in meerderheid een land
met meer zachtaardigheid.
Adriaan de Boer legde hem
enkele vragen voor.
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ondergedompeld in een tsunami
van juridische dreigementen. Die

reddingsboei is weg als hij met forse
cijfers verliest.’

Deze zomer verviel je rondreis.
‘Ik kan op dit moment niet naar Ame-

rika. Ik heb jarenlang een Green Card
gehad, maar die is verlopen. Dat is wel
vervelend, twee van onze drie kinderen
wonen er, in New York en San Francis-
co. Onze jaarlijkse campingtrip van een
week of zes door de Rocky Mountains
is erbij ingeschoten. We verlangen er
hartstochtelijk naar dat dat gewoon
weer kan.’

Hoe houd jij je kennis op peil?
‘Via internet rechtstreeks naar de

bron. FiveThirtyEight.com, RealClear-
Politics.com, Guardian, Economist,
NYT en WashPost. Denktanks, het
Brookings Institute, het Brennan Cen-
ter. Voor de dagelijkse portie rechtse
vitaminen Wall Street Journal en na-
tuurlijk Fox News, hoeder van onze
rechtse wapenbroeders.’

Eerder schreef je dat Amerika steeds
progressiever wordt en dat we daar
in Nederland te weinig zicht op heb-
ben.
‘De trek naar een progressiever Ame-

rika is onstuitbaar. Amerikanen willen
dat in ruime meerderheid. Voor de Re-
publikeinen dreigt een demografisch
Armageddon. Jongeren, Millennials,
Generatie Z, stemmen in overgrote
meerderheid Democratisch.
‘Dat de meeste vrouwen niet meer Re-

publikeins of op Trump stemmen be-
hoeft verder geen betoog. En Amerika
verkleurt in rap tempo. Met name in het
zuiden zijn steeds meer staten in meer-
derheid non-white. En we weten dat
zwarte Amerikanen, latino’s, Aziaten,
in meerderheid Democratisch stem-
men.

‘Het lang almachtige bondgenoot-
schap tussen rechtse Republikeinen en
diepgelovige christenen gaat aan zich-
zelf ten onder. Wat wij eind jaren zes-
tig meemaakten, de onstuitbare leeg-
loop van kerken, is nu gaande in de VS.
Godsdienstigheid holt met name onder
jonge generaties achteruit. Het mon-
sterverbond met de Evangelicals heeft
de Republikeinen in staat gesteld tien-
tallen jaren de politieke agenda in Wa-
shington te bepalen.
‘Dat tijdperk komt met een harde klap

ten einde. Donald Trump heeft de Re-
publikeinen de politieke afgerond in
gejaagd. Ze hebben verzuimd het een-
zijdig wordende beleid aan te passen
aan de wensen van het electoraat van de
21ste eeuw, ze zijn jammerlijk blijven
steken in de 20ste. Trump richt zich op

laag opgeleide, veelal nog christelijke
kiezers, de Archie Bunkers van de
21ste eeuw. Hillary Clinton beging een
onvergeeflijke fout toen ze die hoog-
hartig wegzette als a bunch of deplora-
bles. Stom natuurlijk, maar ze had wel
gelijk.

‘Het meest schokkende is dat nadat
Trump in 2016 met drie miljoen minder
stemmen dan Hillary Clinton het Witte
Huis veroverde, hij verzuimd heeft de
zeer fragiele coalitie van toen te ver-
sterken met nieuwe groepen kiezers. Je
zou gezien die uitslag denken: die gaat
als een dolle op zoek naar nieuwe poli-
tieke bondgenoten. Het tegendeel. Al-
leen al daarom verdient hij te verliezen.
Al zijn voorgangers zeiden altijd: ‘I am
proud to serve.’ Dienstbaarheid komt
niet voor in het politieke vocabulaire
van The Donald.

Zou je na januari terug willen als
correspondent naar wat je je tweede
vaderland noemt?
‘Zo gauw ik weer naar Amerika kan

zal ik er zijn. Hoewel ik hier natuurlijk
verplichtingen heb. Dat is voor mij als
66-jarige – ik ben bij het tv-programma
Op1 de enige pensionado – een profes-
sionele buitenkans. Daar ben ik MAX-
imaal zuinig op. Op1 is een feestje. Ons
succes is ook wel een beetje keepersge-
luk. Ik ben van plan daar nog even door
te gaan. Dat beperkt de mogelijkheid
om lang naar de VS te kunnen.
‘En ja, mijn fascinatie is onvermin-

derd voor het land met ongekende am-
bities, schier onuitputtelijke energie en
bovenal aardige, intelligente, geïnte-
resseerde en gastvrije mensen.’

In je boek Optimisten hebben de hele
wereld van 2017 gaf je 96 redenen om
opgewekt naar de toekomst te kijken.
‘Journalistiek maakt de mens niet ge-
lukkig. Wel slecht geïnformeerd. Van

op afstand, niet bezig met dagelijkse
nieuwsjournalistiek, realiseerde ik
me met spijt en schaamte hoe eenzij-
dig en vertekend het beeld is dat wij
als journalisten schetsen.’
‘Ik blijf van mening dat de journalis-

tiek een eenzijdig, overdreven somber
beeld van de wereld schetst. Het is een
lachspiegel met een grauwsluier.’

Is er iets dat je nog kwijt wilt? Na:
‘Heeft u een boodschap voor de luis-
teraar?’, antwoordde Jan Cremer
dat ze allemaal de kolere konden
krijgen.
‘Ik neem die gevleugelde woorden

van Jan Cremer in geamendeerde vorm
over: “Laat alle populisten de kolere
krijgen.” De Amerikaanse verkiezin-
gen zijn ook een internationaal referen-
dum over populisme.
‘Kom je als politiek leider ongestraft

weg met Trumpiaans gedrag? Met lie-
gen, bedriegen, beledigen, mensen te-
gen elkaar uitspelen, belasting ontdui-
ken, valsheid in geschrift plegen, por-
nosterren afkopen, immigranten en hun
kinderen opsluiten, je ambt voor eigen
gewin gebruiken)? Trump is kampioen
Fuck-You Boy. De kiezer mag bepalen
of ze dat nog eens vier jaar kunnen ver-
dragen.

‘Ik zal met spanning kijken. Met mij
vast ook de heren Wilders, Baudet, Er-
dogan, Bolsonaro, Johnson. Ik hoop
hartstochtelijk dat menselijke bescha-
ving en politiek fatsoen volgende week
zegevieren. Ik heb gezegd.’

Adriaan de Boer

Charles Groenhuijsen: Amerika na Do-
nald Trump - Steeds meer kiezers wil-
len een rechtvaardiger, menswaardiger
en zachtaardiger Amerika.
Atlas Contact; € 19,99.
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Collega Martin Rep schreef een boek over zijn
jeugd in de Zaanse Meidoornstraat, een recon-
structie van de geschiedenis.

A ls ik als leerling-verslaggever was begonnen bij dag-
blad De Typhoon in plaats van bij de kleine concur-
rent De Zaanlander, dan was ik misschien wel altijd

in Zaandam blijven wonen. Maar De Zaanlander was zo’n
slechte krant dat alle jonge mensen die er werkten, na een
paar jaar wel moesten vertrekken als zij wat van hun loop-
baan wilden maken. Zo kwam ik terecht bij de Amers-
foortse Courant, tijdschriftengigant VNU, de Volkskrant en
De Gelderlander. Bijna al die nieuwe banen betekenden
ook nieuwe verhuizingen.

Met pensioen en dan teruggaan naar Zaandam
was geen optie: Zaandam strijdt met Tilburg en
Heerlen om het predikaat ‘lelijkste stad van
Nederland’. Ik droom alleen maar elke nacht
van de Meidoornstraat, waar ik ben opgegroeid
en waar ik elke boom (meidoorns) en straat-
steen ken. Waar mijn vader in een rijtjeshuis
een sigarenwinkel begon die hij de illustere
naam Sigarenmagazijn Rep gaf, al snel een
buurtwinkel voor van alles en nog wat. Kenne-
lijk had ik nog altijd wat met die straat.
Zou het mogelijk zijn, bedacht ik, de buurt te

reconstrueren zoals die eruitzag in 1970, toen
ik daar voorgoed vertrok?
Ik bracht dagen door in het gemeentearchief

van Zaanstad en in de Meidoornstraat. Ik vond

oude bewoners terug en plunderde hun fotoalbums. Ik
schreef mijn eigen herinneringen op. Zoals aan het verdrin-
kingsgeval van een peuter toen ik zelf net vijf jaar was;
tientallen jaren later is het nog een levendige herinnering
bij velen, ik sprak erover met buren en met het vervang-
zusje dat een jaar na zijn dood werd geboren.

De bouw van de Meidoornstraat en zijstraten begon vlak
voor de oorlog, lag vijf jaar stil en werd daarna afgerond
met goedkope, naoorlogse bouw. Ons gezin kwam er wo-
nen in 1950. Mijn vader was ouderling in de gereformeerde
kerk, we woonden tussen communisten, socialisten en ka-
tholieken. In die tijd van wederopbouw ging dat betrekke-
lijk vreedzaam samen, al waren er scheldpartijen na de
Russische inval in Hongarije. Maar met Luilak trok de

jeugd eensgezind op om te knokken met an-
dere buurten, met als inzet hun voorraad
brandbaar materiaal voor de Luilakfik.
Dit boek gaat niet over de Meidoornstraat in

Zaandam, het gaat over alle Meidoornstraten
in Nederland, zei mijn uitgever, Martijn Cou-
wenhoven, toen hij het manuscript gelezen
had. Hij gaf het de toepasselijke ondertitel
‘Opgroeien tussen kerk en communisten tij-
dens de wederopbouw’.
Vanaf eind november in elke boekhandel.

Martin Rep

De Meidoornstraat – Opgroeien tussen kerk
en communisten tijdens de wederopbouw.
Uitgeverij Oevers, Zaandam, €21,95.

‘N et als Pippi Langkous dacht ik:
“Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik zal het wel kunnen”. Ooit

werd een boekje van mĳ afgewezen (door
uitgeverĳ Nieuw Amsterdam) met deze ar-
gumenten: het heeft geen doorgaande
spanningsboog en speelt wel erg in het
Amsterdamse wereldje, wat niet interes-
sant is voor de leesclubs in Drenthe. Dus
wat doe je dan? Je schrĳft een misdaadver-
haal met doorgaande spanningsboog, dat
zich afspeelt in Den Haag.’

Zo verklaart Martin Schouten (82) het
ontstaan van zijn nieuwste boek De
Max Drooglever mysteries, dat net is
uitgegeven bij Just Publishers; een
drieluik.
‘Ik had nooit eerder een detective

geschreven, wel veel gelezen in mijn
jonge jaren, vooral Raymond Chandler.
Dus mijn eerste boek viel goed, ook bij
mijn, volwassen, kinderen die er nog
eentje wilden. En na nummer twee
kreeg ik weer dat verzoek. Daar heb ik

met tegenzin aan voldaan. Vandaar dat
drieluik.
Max Drooglever is een Haagse poli-

tie-inspecteur, met aan zijn zijde, zoals
altijd, de bevallige Aysel Sener. Het
duo uit de veelgeprezen thrillers Den
Haag en Schilderwijk is dit keer aan het
werk in Scheveningen. Misschien
wordt het hun laatste zaak samen.
‘De oorspronkelijk uitgever Gibbon

had de winkel intussen gesloten, dus
zat ik met een dakloos boekje. Just
Publishers – één man Hans van Maar –
wilde mijn oude succesnummer
Marinus van der Lubbe herdrukken,
waarop ik zei: dat is goed, maar dan wil
ik ook wat van jou. Aldus geschiedde.
In deeltje drie zit een wending
waardoor dat onvermijdelijk het laatste
verhaaltje van de reeks moest zijn.’
Martin Schouten schreef als journalist

achtereenvolgens voor NRC, Algemeen
Handelsblad, Haagse Post (later
HP/De Tijd) en als verslaggever en
kunstredacteur bij de Volkskrant. Hij
publiceerde minstens vijfentwintig

boeken, waarvan in de laatste tien jaar
onder andere De bende van
Oss (verbeterde herdruk van De Zaak
Oss), Het Palingoproer (historische
roman) Kippensoep met Cor en Den
Haag (roman). JqJ
De Max Drooglever mysteries.
Complete editie. Uitgeverij Just
Publishers. € 24,50.

Martin Schouten

Martin Schouten: derde detective

Een boek over alle Meidoornstraten



Hout halen
De eerste werkdag aan de Wibautstraat, 1 maart

1974, was een vrijdag en eindigde in een
vreemd bed. Geen oog dichtgedaan. Zaterdag-
ochtend de schade opgenomen en met de nieuwe
Eend hobbelend terug naar Utrecht, naar huis. Hoe
het kwam dat die uitlaat zo snel kapot was, kon ik
niet uitleggen.

Wist ik veel, boerenlul uit de provincie, dat elke
vrijdag een bijzondere dag was op de Volkskrant-
redactie. Tevreden dat de eerste werkdag zo goed
was verlopen en onder de indruk van al die nieuwe
collega’s hoorde ik tegen zessen: ‘Wie gaat er mee
hout halen?’
De vraag was van Harry Rodenburg, een van mijn

joviale mentors op de financiële redactie, die mij
eerder die dag had verteld dat hij midden in een
verbouwing zat en thuis graag kluste. Hij zou
binnenkort een feestje geven. In al mijn onnozel-
heid dacht ik dat hij ons uitnodigde hem te helpen
spullen in te slaan voor het weekeinde.
Enfin, een kwartiertje later betrad ik voor het eerst

café Hesp, ook wel Bijkantoor genoemd. Alle-
machtig, daar zat de voltallige redactie van de
Volkskrant! Het waren er nog meer dan ik overdag
had kunnen waarnemen. De avondploeg is er ook
bij, legde Harry uit; die jongens overleggen nu met
de dagploeg en gaan zo naar de krant.
Aanwezig waren tevens medewerkers van

Personeelszaken, onder wie X (haar naam begon
echt met een X), een aardige roodharige krullenbol
die mij ‘s ochtends had ontvangen en na het

voldoen van allerlei
formaliteiten had afgeleverd
op Financiën.
Hoe de eerste dag was bevallen,

vroeg ze enthousiast. Ondertussen waren er
tot mijn verbazing al weer collega’s uit de
nachtploeg teruggekomen. ‘De krant sluit vandaag
vroeg’, zo luidde de verklaring. Na middernacht
meende X dat het wel welletjes was. Of ik een auto
had, dan zou zij mij het èchte nachtleven in
Amsterdam laten zien.
De splinternieuwe Citroën 2CV deed het geweldig

langs de Amstel, al kende ik er heg noch steg. Op
aanwijzing van X koersten we richting Rokin. Ter
hoogte van Hotel de l’Europe dook de Eend
plotseling een halve meter het wegdek in. Ver-
moedelijk een grote versperring omzeild of omver
gereden en niet gezien dat de weg over de volle
breedte was opgebroken.
Oorzaak: drank. Dat riep ook een toffe Volvo-

rijder, die een kabel naar beneden gooide en ons
vlot trok. X en nog veel meer omstanders hielpen
met duwen. Er had zich inmiddels een echte
menigte verzameld, juichend toen de Eend weer
boven het asfalt tevoorschijn kwam.
Ook de politie was snel ter plekke en leek

tevreden dat betrokkenen het incident zelf oplosten.
Of ik wel direct naar huis ging. ‘Komt uit Utrecht’,
hoorde ik de agent meewarig tegen z’n collega
zeggen.
Het werd de studentenkamer van X, waar we van

de zenuwen nog een kleine consumptie nuttigden.
Geen lol meer aan.
Hout halen bleef nog vele jaren populair op

Financiën, en niet alleen op vrijdag.
Willem Beusekamp
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