op scherp

34

DE STANDAARD

ZATERDAG 11, ZONDAG 12 APRIL 2015

ESSAY

TOMMY WIERINGA
schrijver

NIEMANDS
MEESTER,
NIEMANDS
KNECHT
‘De overheid gedraagt zich als een pooier, die
beschermt wie zij in feite gijzelt.’ In zijn Rudy
Kousbroeklezing waarschuwt de Nederlandse
schrijver Tommy Wieringa voor de zelfgekozen
dictatuur van de democratische staat. ‘De moderne
mens is een gelukkige slaaf met een slaafs geluk.’
Vrijwel iedereen heeft ergens
tussen zijn dertiende en achttien
de levensjaar fantasieën over de
inrichting van de wereld. Bij som
migen duren ze langer, zij worden
politicus, maar bij de meeste men
sen sterven ze een langzame dood
en is er zo tegen hun veertigste al
leen nog een vage democratische
reflex van over.
De hevige politieke wanen waar
mee ik in mijn jeugd was behept,
ontwaakten in het hart van de
Koude Oorlog en ontwikkelden
zich vlotjes in de richting van een
soort collectief anarchisme, wat
niet zozeer werd ingegeven door
koele redenatie maar door hormo
nen en een pesthumeur. Van een
ontwikkeling was eigenlijk niet
eens sprake, ik werd radicaal wak
ker. Nog voor ik goed en wel be
greep wat ‘staat’ betekende en hoe
diep hij in het leven van zijn bur
gers ingreep, was ik ertegen. Mis
schien niet tegen hem als princi
pe, maar dan toch zeker tegen hoe
hij zich aan me voordeed. Het sys
teem riep een wilde afkeer in me
wakker, het waren heftig gepoliti
seerde jaren, beheerst door poli
tiek geweld, waarbij de kogel ove
rigens vaker van links kwam dan
van rechts. We bevonden ons op
de grote breuklijn van de wereld,
tussen twee soorten propaganda
in, op het slagveld van de nabije
toekomst; wat de eerste twee we
reldoorlogen nog overeind had

den gelaten, zou door de derde
met de grond gelijk worden ge
maakt.
De leefgemeenschappen waar het
linkse vrijheidsdenken werd bele
den, kraakpanden en communes,
waar ik gelijkgestemden had kun
nen vinden, hebben me altijd met
weerzin vervuld. De krakers om
dat ik de pest had aan hun honden
en de troep waarin ze leefden, de
communes omdat de walm van
macrobiotiek me niet beviel – het
voedsel was er even vreugdeloos
als de gedachtewisseling.
Loslopende honden

Niemand leeft in een politiekeco
nomisch systeem dat hij zelf ge
maakt heeft. We worden als mie
ren in een kolonie geboren en ver
vullen onze rol naar de wetten en
gebruiken die de mieren voor ons
hebben achtergelaten, als ‘ingre
diënt van een maatschappelijk pa
troon’.
Ik ben geboren in een constitutio
neel geregeerde monarchie, een
grondwet beschermt me tegen de
ergste vormen van willekeur. De
democratie is niet alleen een poli
tiek model, maar ook de beste ge
leider van het kapitalisme. Mijn
hele leven heb ik gehoord dat dit
model het minste van alle kwaden
is; democratie en kapitalisme zijn
de beste garantie voor een maxi
mum aan persoonlijke vrijheid.
Dit is de beste van alle mogelijke

werelden. Hier heeft de geschie
denis ons gebracht, dit is het eind
doel van de lange mars. Ons rest
enkel nog vervolmaking. Daar
voor ijveren onvermoeibaar onze
politici. Luister naar C. Bakker,
gewezen D66wethouder te Leid
schendam. ‘We zijn naar een ma
nier gaan zoeken om de mensen
die vrije strook land naast het
spoor op te krijgen. Dat resulteer
de in het bordje “loslopende hon
den toegestaan”. Enerzijds is het
een steuntje in de rug voor de hon
denbezitter. Anderzijds maken we
hem rijp voor de gedachte dat het
in de toekomst hier eventueel niét
is toegestaan om de hond los te la
ten lopen.’
‘Dat paaltje midden op het grind
pad heeft in de drie jaar dat het er
nu staat misverstanden, ongeluk
ken en misschien doden voorko
men. Iedere alledaagse situatie
herbergt een potentiële ramp. Het
hangt van toevalsfactoren af hoe
zo’n situatie zich ontwikkelt. Het
is mijn taak de toevalsfactor zo
veel mogelijk te beperken.’
‘Als ik een zware avond in de raad
heb gehad, rijd ik soms een uur
rond door de gemeente. Om te kij
ken wat er allemaal bereikt is,
maar vooral om te kijken wat er
allemaal nog te doen staat. En
iedere keer weer zie ik dat er nog
heel veel gedaan moet worden
voor iedereen weet waar hij aan
toe is.’
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In C. Bakker is moeilijk een bevlo
gen utopist te ontdekken, maar
dat verandert als we lezen wat
Jacq Vogelaar in Raster schreef
over de utopische denker Charles
Fourier en het vreugdeloze fana
tisme waarmee die zijn gedroom
de wereld inricht: ‘Fourier wordt
gedreven door een mateloze zucht
tot klassificeren en etiketteren, al
les moet ten nutte worden ge
maakt, zelfs de orgie wordt tot in
de puntjes geregeld; geluk is in
zijn wereld een matematiese aan
gelegenheid, de liefde een kwestie
van algebra...’
De utopist in zijn volle glorie is
niet meer dan een dorre bureau
craat die het landschap en de ziel
inricht naar zijn voorkeur. Wet
houder Bakker is een cryptouto
pist die poseert als democraat.
Niemand kan ontsnappen aan
zijn neurotisch paternalisme, dat
volgens Kant ‘de ergste vorm van
despotisme is die men zich kan
voorstellen’.
Ongeoorloofde inmenging

Ook wij ontkomen niet aan vor
men van despotisme, het demo
cratische staatsbestel is er zelfs in
de verste verte geen garantie voor.
Sterker, schrijft Isaiah Berlin in
Twee opvattingen van vrijheid,
‘democratie kan misschien een be
staande oligarchie, een bevoor
rechte enkeling of groep individu
en ontwapenen, maar het kan in

De staat gedraagt
zich niet zoals hij
zou moeten doen –
idealiter zoals een
goede ober, op
discrete afstand
en adviserend op
verzoek – maar
onbescheiden en
intrusief

De woorden
‘fraude’ en
‘terrorisme’ zijn
het Sesamopenu
van de privacy;
noem ze en ons
privéleven wordt
openbaar en onze
grondrechten
verdampen

dividuen nog steeds even ongena
dig onderdrukken als welke ande
re heerser dan ook’.
Het is beslist een opluchting dat
we aan de onderdrukking van
priesters en koningen ontkomen
zijn, maar daarvoor in de plaats
heeft zich de staat tot in de fijnste
vertakkingen van ons bestaan ge
nesteld. In de materiële wereld,
waar je kinderen een paar dagen
langer mee op vakantie wilt ne
men of een schuurtje wilt bouwen,
en in de digitale wereld, waar bij
na al je bewegingen worden ge
volgd en geïnterpreteerd. De staat
gedraagt zich niet zoals hij zou
moeten doen – idealiter zoals een
goede ober, op discrete afstand en
adviserend op verzoek – maar on
bescheiden en intrusief. Met de
vanzelfsprekendheid van een na
tuurwet en de brutaliteit van een
gangster overschrijdt hij voortdu
rend de grenzen van de persoon
lijke levenssfeer, een terrein dat
krimpt en krimpt, net zo lang tot
er geen privacy meer bestaat, een
moment dat volgens Mark Zuc
kerberg al lang is aangebroken:
‘Het tijdperk van privacy is voor
bij.’
Er is vrijwel geen levensterrein
meer te bedenken waarover de
overheid geen opvatting heeft,
waarop ze geen invloed probeert
uit te oefenen, waar ze zich niet
onmisbaar probeert te maken.
John Stuart Mill, die de opdringe

righeid van de staat in zijn eeuw
al verafschuwde, zou in de onze
verbijsterd zijn hoofd schudden
en niet weten waar hij moest be
ginnen om de ongeoorloofde in
menging in de privésfeer bloot te
leggen.
A.L. Snijders, een snuffelende
schrijver die veel met de mensen
praat over hoe ze leven, schreef
eens over een bezoek aan een mo
len in de Achterhoek. ‘De mole
naar van Vierakker is geboren in
de molen die de grootvader van
zijn vader heeft laten bouwen. Al
die tijd proberen de muizen en
ratten hun graantje mee te pik
ken. De molenaars verdedigen
zich door gif te strooien in kleine
kistjes met een gat erin. Nu mag
de huidige molenaar dat niet
meer eigenhandig doen. Sinds en
kele jaren komt er een ambtenaar
gif in de kistjes doen, 4x per jaar.
De molenaar moet daarvoor 400
gulden betalen. Daarvoor krijgt
hij een bewijs dat hij het ongedier
te bestrijdt. Als hij dat bewijs niet
heeft, moet hij zijn bedrijf sluiten,
want een molenaar moet het on
gedierte bestrijden. De meeste
mensen in de buitenwijken van L.
denken dat dit een goede maatre
gel is, die verband houdt met de
volksgezondheid. Ikzelf zie het al
lemaal heel somber in.’
Dat is een belangrijke karakteris
tiek: de staat die zijn surveillance
legitimeert door te waarschuwen

voor de dreiging van een derde
partij, die ons, als de staat niet in
grijpt, schade zal berokkenen. De
molenaar die het ongedierte niet
bestrijdt, de pedofiel die in een
chatbox onze kinderen verleidt,
de uitkeringsfraudeur die het ver
pest voor de goedwillenden en de
terrorist die de samenstelling van
een explosief googelt. De woorden
‘fraude’ en ‘terrorisme’ zijn het Se
samopenu van de privacy; noem
ze en ons privéleven wordt open
baar en onze grondrechten ver
dampen. Om onze vrijheid op lan
ge termijn te beschermen, maakt
de overheid zich er op korte ter
mijn meester van. De overheid ge
draagt zich als een pooier, die be
schermt wie zij in feite gijzelt.
De wasmachine

Een kaste van controleurs ziet toe
op de risicoarme maatschappij.
Het roept bitterheid en weerzin
op, zeker, en soms ook de behoefte
om het leven uit een parkeer
wachter of een stadswacht te knij
pen, maar toch lijkt de sluipende
vrijheidsroof in veel gevallen het
karakter te hebben van een trans
actie, alsof de burger zelf het initi
atief neemt om zijn vrijheid en
privacy in te ruilen voor veiligheid
en surveillance. Daarmee is vrij
terrein verloren gegaan dat niet
meer terug te winnen valt, want
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naar het schijnt heeft de overheid
de bek van een snoek: wat erin
gaat, kan er, door de naar achte
ren gerichte stand van de tanden,
nooit meer uit.
Gaat het bij de molen van Vierak
ker nog over goede, oude controle
door de overheid, analoog als het
ware, met loopjongens die gif
strooien en de wipwap inspecte
ren, in onze tijd is daar een digita
le component aan toegevoegd.
Nog altijd rijdt er eens in de vier
weken een controleur naar Vier
akker, maar in gekoelde datacen
ters zoemen ook high performan
ce computingsystemen die met
ongekende rekenkracht onze le
vens analyseren. De jacht voor de
voet heeft er de drijfjacht bij ge
kregen. De digitale toepassingen
voor controle en repressie geven
de jager een onbelemmerd
schootsveld; het is een heldere
dag, geen beweging ontgaat hem.

De digitale
toepassingen voor
controle en
repressie geven
de jager een
onbelemmerd
schootsveld

In 2014 werd een nieuw opspo
ringsinstrument operationeel, de
Systeem Risico Indicatie (SyRI),
dat op ongekende schaal privége
gevens van burgers verzamelt en
koppelt. Gemeenten, het Uitvoe
ringsinstituut Werknemersverze
keringen en de Belastingdienst
zijn alvast gretige gebruikers van
SyRI, die zij ‘de wasmachine’ noe
men. In de buik van die machine
verdwijnen alle burgergegevens
met betrekking tot arbeid, be
stuursrechtelijke maatregelen en
sancties, detentie, fiscale gege
vens, gegevens over huisvesting,
inburgering, reintegratie, schul
denlasten, uitkeringen, vergun
ningen en zorgverzekeringen.
Kortom, alles wat wij delen met de
overheid wordt door SyRI gecom
bineerd en geanalyseerd, zodat af
wijkingen vlug kunnen worden
gefilterd.
De Systeem Risico Indicatie be
dient zich van volksvijandige soft
ware. Haar controle is permanent.
De overheid en de terrorist heb
ben hun mensbeeld gemeen: er
zijn geen onschuldigen. In een
brief aan Jürgen Habermas
schrijft Peter Sloterdijk: ‘Zelfs het
naziregime was technisch langza
mer en aanzienlijk minder gesyn
chroniseerd dan de totale open
baarheid van nu.’
Alziend oog

Het moet aangenaam zijn om erop
te vertrouwen dat de overheid
jouw welzijn permanent in het
oog houdt en er niet op uit is om
je kwaad te doen, je te vernietigen

zelfs. De recente geschiedenis is
aan je voorbijgegaan, gaskamers
en kapmessen, genocides en tiran
nieën beschouw je hooguit als ver
gissingen van het verleden. In het
politiek gematigde klimaat waar
in je leeft worden geen fouten ge
maakt, niet ten nadele van jou in
elk geval, jij hebt niets te verber
gen, je leven is een open boek; in
feite is je goedgelovigheid te wij
ten aan een volslagen gebrek aan
verbeelding.
Nu moeten we er zo langzaamaan
naartoe wat de gevolgen zijn voor
de mens die deze dingen bewust
ondergaat. Welk effect heeft digi
tale surveillance, het voortduren
de bewustzijn van inspectie op
een sensibel mens, op zijn ziel?
Met het woord ‘inspectie’ ver
schijnt de utilitarist Jeremy Bent
ham ten tonele. Hij ontwierp in
1791 een instelling voor gevange
nen, het beruchte panopticum,
een ‘simpel architecturaal idee’
bestaande uit een ronde construc
tie die wij nu kennen als een koe
pelgevangenis, met een zuil in het
midden waarin the inspector ze
telt. Die heeft onbelemmerd zicht
op de gestraften, die hem niet
kunnen zien. Zijn onzichtbaar
heid is essentieel. Hij controleert
vanuit een volkomen donkere
plaats in onzichtbare alomtegen
woordigheid, en corrigeert de ge
vangenen via een spreekbuis. ‘Ik
zal de meest weerspannige gevan
gene uitkiezen. Ik zal hem onafge
broken gadeslaan. Ik zal kijken tot
ik een overtreding zie. Die zal ik
noteren. Ik wacht op de volgende.
Die zal ik ook noteren. Ik zal hem
onafgebroken bespieden: hij mag
doen wat hij wil die dag, zo lang
het niets al te ernstigs is. De vol
gende dag zal ik hem mijn opsom
ming overhandigen – Jij dacht dat
je ongezien was: je hebt misbruik
gemaakt van mijn inschikkelijk
heid: zie hoe je je hebt vergist.’
Het zenuwcentrum van het pan
opticum is in wezen niet meer dan
een leegte; het idee van een al
ziend oog is voldoende om de
mens te disciplineren. Benthams
gevangenen weten dat ze volledig
worden doorzien in het lichtover
goten universum van het panopti
cum.
Meer dan tweehonderd jaar later
noemen we deze techniek ‘hoog
waardig handhaven’ – door het
net rond de burger zo strak aan te
halen dat hij weet dat ontsnappen
onmogelijk is, zal hij zichzelf op
voorhand corrigeren; nog voor de
overtreding komt hij tot inkeer.

De individualiteit van
de moderne mens is
teruggebracht tot een
consumentenhouding
en zijn vrijheid tot
een ruilobject

I can’t breathe

Wat een uitstekend begrip van
Bentham hebben moderne staten
zonder hem gelezen te hebben! En
hoe volledig is de disciplinering
geslaagd met een burger die de
onafgebroken inspectie begroet
met een wezenloos ‘ik heb toch
niets te verbergen’! Zijn conditio
nering is een ongekend succes: de
moderne mens is een gelukkige
slaaf met een slaafs geluk. Zijn in
dividualiteit is teruggebracht tot
een consumentenhouding en zijn
vrijheid tot een ruilobject. Hij is in
feite even transparant als deCae
norhabditis elegans, een door
zichtige rondworm van nauwe
lijks een millimeter lengte: het

Tommy Wieringa.

©

eerste organisme waarvan het ge
noom volledig in kaart werd ge
bracht.
Het is een vergissing de mens te
beschouwen als een vrijheidslie
vend wezen dat, als de druk op
hem maar voldoende wordt opge
voerd, Bastilles bestormt en Ara
bische Lentes ontketent – revolu
ties die hem over het algemeen
eerder meer dan minder ellende
bezorgen. Van zijn vrijheidsliefde
blijft weinig over als je zijn be
hoeftes bevredigt, zoals in Singa
pore, waar de autocraat Lee Kuan
Yew keer op keer herkozen werd
omdat Singaporezen veiligheid en
welvaart verkozen boven hun in
dividuele vrijheid.
Misschien is de negatieve vrijheid
van Berlin, de vrijheid van dwang
en inmenging van een reusachtig
systeem, wel alleen weggelegd
voor hen die het taaie deeg van de
overheden van zich af weten te
schrapen, voor proleten met een
zak vol fuck youmoney op een
Zwitserse bank, die in staat zijn de
vrijheid te veroveren en een wolf
ten koste van de schapen zijn. An
derzijds behoort ze toe aan de wij
ze die stil op zijn kussen zit te me
diteren en de vrijheid van de ont
waakte geest zoekt – wat begint
met geduldig verdragen en liefde
voor je lot.
Ergens tussen de Exil van de kapi
taalvlucht en de Innere Emigrati
on van de zenboeddhist speelt de
huidige individuele vrijheid zich
af, dat is haar huidige bandbreed
te. Hier de middelvinger en daar
de meditatie op de laatste woor
den van Eric Garner, die illegaal
sigaretten verkocht op straat in
New York en in zijn laatste con
tact met een overheidsdienaar
steeds zwakker ‘I can’t breathe’
uitbracht. Elfmaal zei hij dat, toen
was hij dood.

belgaimage

Dit is de ingekorte en
geredigeerde versie van de vijfde
Rudy Kousbroeklezing die
Tommy Wieringa op 10 april in
Amsterdam uitsprak.
De volledige tekst verschijnt in
De Gids, www.degids.nl

