
Je kunt geen krant openslaan zonder een verhaal over de zoveelste ‘domme actie’ van Donald 
Trump. Hij fungeert als een soort zondebok waarop we zonder enige terughoudendheid 
kunnen afgeven. Het is wel schrikken als de machtigste man van een belangrijk land vooral 
uitmunt in lompheid, onvoorspelbaarheid, en het onbeschaamd kiezen voor eigen belang. 
Zelfkennis en zelfkritiek komen in zijn woordenboek niet voor. 
 
Je schrikt nog meer als je bedenkt dat zo’n man gekozen is door de bevolking, terwijl 
duidelijk is dat hij desnoods de wetten opzij zet of gewoon overtreedt. Wat heeft de kiezer 
bewogen? Ook een onbeschaamde keuze voor eigenbelang? Of was het jaloezie, een stem 
tegen de gevestigde elite omdat die vooral goed zorgde voor zichzelf? 
 
Iets dichterbij in Turkije heeft de kiezer de macht in handen gelegd van een man met duidelijk 
dictatoriale trekken. Maar ook in Europa en in ons eigen Nederland zijn er zorgelijke 
ontwikkelingen. 
 
In feite wordt vooral de kiezer naar de mond gepraat. We krijgen te horen wat we willen 
horen. Ik las dat verschillen partijen zich afzetten tegen de PVV maar intussen wel enorm zijn 
opgeschoven richting PVV om stemmen te winnen. De partijen kijken naar de kiezer en de 
kiezer naar de partijen. Zo kijkt niemand naar zichzelf en zijn eigen opvattingen. Hebben de 
partijen nog wel overtuigingen en opvattingen? En durven ze daarvoor uit te komen? Zijn ze 
daarom niet allemaal populistisch? 
 
En wij zelf? Gaan we pas nadenken en ons schamen als we geconfronteerd worden met een 
onverwachte uitslag? 
 
Je zou kunnen denken: er ligt een mooie taak voor opvoeders en voor het onderwijs. Want 
daar zal het in de toekomst toch vandaan moeten komen. 
 
En wij? Moeten wij tot die tijd zelf maar aanmodderen? En wie gaat wie opvoeden en 
onderwijzen? En wat moet er dan onderwezen worden en welk voorbeeld geven wij? 
 
Overal, zowel in de VS als in Europa wordt ons door de politieke ontwikkelingen een spiegel 
voorgehouden. Wordt het niet eens tijd daarin te kijken in plaats van af te geven op de 
spiegel? 
 
JvdB (naar aanleiding van een stuk in Trouw) 

 


