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O o, die Johan. Hier gingen ze weer gezeur
mee krijgen! Wilfred Genee probeerde het
‘zo trots als een aapje’ van zijn collega nog
op een verhaspeling te gooien. Maar Derk-

sen deed er speciaal voor het ‘hysterische juffrouwtje
Simons’ nog een schepje bovenop: ‘Ze lijkt ook hele-
maal niet op een pauw.’ Lachen. In een studio ver-
derop riep Giel Beelen ‘rustig aan, Sylvana’ terwijl hij
apengeluiden liet horen. Lachen, toch?
Het besluit van RTL om Zwarte Piet dan toch maar

in te ruilen voor een minder atletisch roetslaafje hield
de gemoederen flink bezig. Ook bij de VVD. Eerder dit
jaar had Halbe Zijlstra zich al hardop afgevraagd of ze
bij de HEMA ‘helemaal van het padje waren’ toen ze
daar Vrolijk Voorjaar op de paasfolder hadden gezet.
En toen mensen zich beklaagden over het surplus aan
roetmop van Monsieur Cannibale waren die volgens
Halbe ook ‘helemaal van het padje’. En nu dus RTL.
Niet meer op het padje. Met een hartverscheurende
emovlog probeerde hij de wat liberalere Henks en
 Ingrids te lokken. Het was ‘een domme zet’, ‘een
slechte zaak’, ‘RTL vermoordde het Sinterklaasfeest’.
En omdat er blijkbaar niemand van RTL beschikbaar
was om het baanbrekende besluit toe te lichten,
mocht Halbe ’s avonds ook nog eens bij Jeroen aan-
schuiven. Tuurlijk, hij was ook voor verandering. Maar
hoe moest hij dit aan zijn zoontje van acht uitleggen?
Die vond Zwarte Piet de ‘coolste gozer die er is’ en ‘had
helemaal niets met discriminatie en racisme’. Poké-
mon, Messi, daar kan je het zoontje midden in de
nacht voor wakker maken. Maar discriminatie en
 racisme? Heeft-ie gewoon niks mee. Goed, Halbe had

het zoontje dan wel wijsgemaakt dat Zwarte Piet een
loper had, omdat de Zijlstraatjes maar een klein
schoorsteentje hebben. En het zoontje had helemaal
zelf een oplossing verzonnen nadat hij had gevraagd
waarom hij met zijn roomblanke huid nooit een
Zwarte Piet zou kunnen worden. Maar nu zat Halbe
echt met de handen in de middenscheiding. Dan kon-
den de mensen aan tafel hem wel uitlachen, ‘het Sin-
terklaasfeest was in gevaar.’ 
Eerlijk gezegd denken de Betrouwbare Mannetjes

dat het wel losloopt. Als het zoontje het deductieve
vermogen van z’n vader heeft, vogelt-ie ergens de ko-
mende jaren wel uit hoe het zit. Het is als seksuele
voorlichting: terwijl u piekert over wat u precies moet
zeggen, heeft uw eventuele zoontje het familieslot op
de computer al gekraakt om door de digitale vieze
blaadjes onder vaders matras te kunnen grasduinen. 
Ondertussen toont het jolige kleedkamerracisme

van professor Snorrebaas en 3FM’s bebrilde ochtend-
odeur opnieuw dat er de laatste jaren een groter pro-
bleem is blootgelegd. Wij zijn er nog niet helemaal uit
hoe we dat hier aan de respectieve zoontjes gaan uit-
leggen, maar Halbe, het zou al helpen als jij niet bij
 ieder voorjaarseitje als een hysterisch juffrouwtje
door het land rent. Hoef je jezelf daarna ook niet meer
zo voor pauw te zetten, bij Aap. 

Voor de komende week adviseren wij u de volgende
mening:
Kun je nagaan wat een kroonprins zou hebben

 gekost.
Veel plezier van uw nieuwe mening!

Betrouwbare Mannetjes Melle Runderkamp en
Simon Hendriksen op Twitter: @Betmannetjes

Die jongen vond 
Zwarte Piet de ‘coolste

gozer die er is’

De Betrouwbare
Mannetjes

Zoontje
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Post-postmodernisme
Niet iedereen meer zijn eigen perspectief

E
en bubbel-bewo-
ner, zo mag je de
gemiddelde kiezer
wel noemen, of-ie
nou in Amerika,
Turkije of Neder-
land leeft. Politici
lijken met steeds
grovere leugens
weg te komen,
 iedereen heeft zijn
eigen gelijk. Maar is

de intellectuele elite daar niet zelf een
beetje debet aan? Want die verkon-
digde toch decennialang het post-
 modernisme, de leer die een einde
maakte aan ‘de waarheid’ en alles be-
stempelde tot een kwestie van ‘perspec-
tief’? Is het dan gek dat demagogen in
dat gat duiken?
De Italiaanse filosoof Maurizio Ferra-

ris was doordrenkt van het postmoder-
nisme, maar keerde zich daarvan af. Hij
schreef een vlammend pleidooi voor
het Nieuwe Realisme (zie kader). Het is
weer tijd voor de feiten, voor de waar-
heid. Vanuit zijn thuisbasis Turijn, in
het Engels met een zware Italiaanse
tongval, vertelt Ferraris telefonisch hoe
zijn ‘bekering’ tot stand kwam.

Wanneer realiseerde u zich dat het
postmodernisme een doodlopende
weg was?
‘De overwinning van Silvio Berlusconi,
die in maart 1994 voor het eerst de ver-
kiezingen won met Forza Italia, staat
mij scherp voor de geest. De politiek
ondergroef als eerste de zekerheden
van ons postmoderne denkers.’
Berlusconi verwierf bekendheid en

macht met de wervelende televisie-
shows van zijn conglomeraat Mediaset.
Daarbij ondermijnde hij voortdurend
begrippen als waarheid en realiteit. De
conservatieve mediatycoon bleek bo-
vendien niet zoveel op te hebben met
idealen als de verheffing van het volk,
of de emancipatie van vrouwen, homo’s
en andere minderheden. En precies
door die combinatie van realpolitik en
media-populisme hield Berlusconi
postmodernisten een spiegel voor. 
Want waarom trokken postmoder-

nistische denkers eigenlijk ten strijde
tegen de rede en dé waarheid? Volgens
Ferraris omdat ze streefden naar eman-
cipatie. Zij zagen de werkelijkheid als
een sociale constructie met achterlig-
gende machtsverhoudingen die bloot-
gelegd moesten worden. De traditie
van het westerse denken was een be-
lemmering voor emancipatie, die ver-
nietigd moest worden. ‘Kennis werd
gezien als een vorm van macht’, legt
Ferraris uit, ‘en diende daarom met
wantrouwen te worden bezien.’
En daar zit volgens de Italiaan een

‘innerlijke tegenstelling in het hart van
het postmodernisme’. Vooruitgang was
altijd verbonden met de opmars van de
wetenschap en de rede. En hoewel post-
modernisten ook voor vooruitgang wa-
ren, kwam die opeens in een kwaad
daglicht te staan. Objectieve kennis be-
stond niet meer. Zo kwam er een einde
aan het gezag van experts, en maakten
postmodernisten vooruitgang juist
moeilijker.
Hun eigen poging om tot emancipa-

tie te komen, door middel van filosofi-
sche analyse van al die verschillende
perspectieven, zat bovendien gevangen
in een vaag ironisch spel. Teksten wer-
den tot op het bot gefileerd, op zoek
naar de sociale constructie die ze zou-
den vertegenwoordigen. Het leidde tot
steeds onbegrijpelijker jargon, waarbij
begrippen tussen aanhalingstekens
werden gezet om het subjectieve karak-
ter te benadrukken. Andere weten-
schappers staken er de draak mee, bij-
voorbeeld met de ‘Postmodernism Ge-
nerator’ op internet, die automatisch
quasi-wetenschappelijke artikelen ge-
nereert.

Jarenlang golden feiten onder
intellectuelen als een kwestie
van perspectief. In dat gat
sprongen populisten als Trump.
De filosoof Maurizio Ferrariswil
eerherstel voor de waarheid.
Door Peter Wierenga 

lang realiseerde van feiten tegenover
interpretaties, en van de behoefte aan
referentie aan de werkelijke, niet-ge-
construeerde wereld. Dit gebeurde pre-
cies op het moment dat postmoder-
nisme, inmiddels de dominante ideolo-
gie, stelde dat alles een sociale
constructie is.’

En dus bent u van perspectief veran-
derd...
‘Wie nauwkeuriger kijkt, ziet dat ik niet
echt van perspectief ben veranderd, zo-
als een revolutionair die reactionair
wordt. In de jaren zeventig en tachtig
betekende postmodernist zijn dat je
perspectief is gericht op emancipatie.
Maar sinds de jaren negentig betekent
juist het verwerpen van postmoder-
nisme dat je vasthoudt aan dat emanci-
patoire ideaal, terwijl postmodernisme
is veranderd in populisme.’

In de Volkskrant hield Kees Kraaij-
eveld pas een pleidooi om de ‘waar-
heid’ weer in ere te herstellen als
een van onze belangrijkste waarden.
‘Daar sluit ik me bij aan. Het is absoluut
onmogelijk om je een democratie voor
te stellen zonder waarheid. De denk-
fout dat we een democratisch proces
kunnen hebben dat louter en alleen ge-
baseerd is op consensus, onafhankelijk
van feiten en de waarheid, zorgt mo-
menteel juist voor een democratisch
tekort. We moeten altijd de mogelijk-
heid openhouden dat een miljoen

mocratie: ze maakt mogelijk om alle
meningen te uiten, ook onjuiste. En die
laatste zijn meestal talrijker. Maar als
we moeten kiezen tussen een democra-
tie die mogelijk maakt ook onjuiste
meningen te uiten en een tirannie die
alleen ‘juiste’ meningen toelaat, kun-
nen we maar beter aan vasthouden aan
democratie.’

Hoe kijkt u aan tegen de opmars van
populistische partijen die ageren te-
gen immigratie en sceptisch zijn
over het Europese project?
‘Schopenhauer citeerde eens een En-
gelsman die zei: ‘Ik ben niet rijk ge-
noeg om me een geweten te kunnen
veroorloven.’ Dat suggereert dat je voor
progressieve idealen, voor een beleid
van tolerantie en een open samenle-
ving, zo niet rijk, dan op z’n minst posi-
tief over de toekomst moet zijn. En
daar ontbreekt het momenteel aan in
een groot deel van Europa, net als in de
jaren dertig. Maar ik ben ervan over-
tuigd dat de ervaring van de jaren veer-
tig, en het feit dat er ondanks alles nog
steeds een verenigd Europa bestaat, zij
het verzwakt, zal voorkomen dat de ge-
schiedenis zichzelf herhaalt.’

Hoe lang denkt u dat het postmo-
dernisme nog invloed zal hebben?
‘Dat heeft wetenschapsfilosoof Thomas
Kuhn mooi verwoord: een theorie blijft
leven totdat haar verkondigers met
pensioen gaan.’

Laten we weer
realistisch zijn 

waaronder harde kritiek op de banken.
Hun leider Léon Degrelle bedacht zelfs
het scheldwoord ‘banksters’, een sa-
mentrekking van bankiers en gang-
sters – het verbaast me dat Cinque
Stelle dat woord nog niet uit de mot-
tenballen heeft gehaald. Maar uiteinde-
lijk bleken ze radicaal rechts te zijn, en
vocht Degrelle aan het Russische front
mee voor Hitler...’

In hoeverre valt dat populisme de
westerse intellectuele elite te ver-
wijten? 
‘De schuld ligt niet bij alle postmo-
derne intellectuelen, maar bij degenen
onder hen die het falen van hun uto-
pia’s niet hebben opgemerkt. Zij bleven
realisme ten onrechte identificeren
met realpolitik en conservatisme. Hal-
verwege de jaren negentig ben ik zelf
van postmodernisme naar realisme
overgeschakeld, omdat ik me het be-

Postmodernisten dachten een eerlij-
ker beeld te schetsen van hoe de wereld
in elkaar zit. Intussen vergaten ze de
échte realiteit, de wereld die vrolijk ver-
der draaide, te analyseren. Ferraris:
‘Omwille van waarheid en werkelijk-
heid werden dé waarheid en dé werke-
lijkheid opgegeven.’ 
Het kan nuttig zijn om traditie kri-

tisch te bezien en vraagtekens te zetten
bij vooronderstellingen, maar die me-
thode kan ook misbruikt worden. Als
álles een kwestie van perspectief
wordt, biedt dat cynische machtsden-
kers de kans om met bewuste leugens
de werkelijkheid te manipuleren. Of,
zoals de Italiaan het iets filosofischer
verwoordt: ‘Het probleem van deze dia-
lectiek is dat het simpelweg alle initia-
tief overlaat aan anderen.’
In Italië sprong Berlusconi in het gat.

‘De opkomst van het media-populisme
is een voorbeeld van een afscheid van
de realiteit dat juist helemaal niet
emanciperend werkte’, zegt Ferraris.
‘En dan heb ik het nog niet eens over
het zonder scrupules gebruiken van de
waarheid als een ideologische en im-
perialistische constructie door de rege-
ring-Bush. Die begon een oorlog op
 basis van vervalst bewijs over massa-
vernietigingswapens. Op het nieuws en
in politieke talkshows regeerde het
principe van Nietzsche, de ware held
van de postmodernisten: er zijn geen
feiten, alleen interpretaties. 
‘Postmodernistische filosofen stel-

den dat principe altijd voor als de weg
naar emancipatie, maar in feite werd
het gebruikt als rechtvaardiging om te
kunnen zeggen en doen wat je maar
wilt. De ware betekenis van Nietzsches
idee werd duidelijk: might is right, of -
tewel: wie de macht heeft, heeft gelijk.’
Critici wijzen in dat verband op de

cynische opmerking van een anonieme
adviseur van de regering van George  W.
Bush, vermoedelijk Karl Rove, tegen-
over een journalist: ‘Als wij handelen,
scheppen we onze eigen werkelijkheid,
en terwijl jullie die werkelijkheid gron-
dig bestuderen, zullen wij weer hande-
len en zo weer nieuwe werkelijkheden
scheppen.’

En u beschouwt Berlusconi als de
voorloper van dat politieke populis-
me? 
‘Ja, zoals Mussolini een voorloper van
het fascisme was en Machiavelli van de
moderne politiek. Maar het zou oneer-
lijk zijn tegenover Machiavelli en zelfs
tegenover Mussolini om ze op het-
zelfde niveau als Berlusconi te plaat-
sen.’ 

A propos, in uw ogen zijn de ‘daders’
altijd rechts, zoals Bush, Wilders en
Trump?
‘Populisme is altijd rechts, ook als het
zich voordoet als links. In Argentinië
had Juan Perón behoorlijk linkse denk-
beelden, maar hij bood onderdak aan
nazi’s.’

Maar linkse populisten nemen het
toch ook niet altijd even nauw met
de feiten, zoals Beppe Grillo die in
uw land tekeer gaat tegen de Euro-
pese Unie?
‘Misschien wel, maar links zijn bete-
kent voor mij ook dat je politiek be-
schouwt als een serieuze en professio-
nele zaak. De mensen van Cinque
Stelle, de Vijfsterrenbeweging van ko-
miek en politicus Grillo, zijn geen pro-
fessionele politici, sterker nog, ze zijn
anti-politiek en beschouwen de poli-
tiek als nutteloos. Dat is voor mij per
definitie een rechts element. 
‘Neem bijvoorbeeld de beweging

Rex, die in de jaren dertig van de vorige
eeuw opkwam in België, dichtbij uw
land. Die partij had veel linkse trekken,

‘Het Nieuwe Realisme
wil het begrip realisme
weer zijn rechtmatige

plek teruggeven – in de filo-
sofie, politiek en het alle-
daagse leven – nadat het in
de postmoderne wereld was
afgegleden tot filosofische
naïviteit en politiek conser-
vatisme’, zo schreef Maurizio
Ferraris in augustus 2011 in
La Repubblica. Dat artikel
triggerde het debat over het
Nieuwe Realisme en vormt
de basis van het Manifest dat
hij in 2012 publiceerde. 
Het won snel aan invloed. Zo
werd vorig jaar in Amsterdam
een internationaal congres
gehouden over de toekomst
van het realisme, waar ook
de bekende Duitse denker
Markus Gabriel sprak. Wat
Ferraris betreft, komt er snel
weer eentje: ‘Ik hou van Ne-
derland omdat het, zoals
Descartes en Spinoza ons le-
ren, in zekere zin het land van
filosofen is.’

NIEUW REALISME

HET MANIFEST
VAN FERRARIS

mensen het fout hebben, en dat één
persoon gelijk heeft.’

Hebben journalisten daar een rol in?
‘Ja, het is mijn stelling dat de media,
die als belangrijk instrument in de vor-
ming van de publieke opinie onderdeel
uitmaken van de democratie, hier een
plicht in hebben.’ Lachend: ‘Ik mag ho-
pen dat wat ik elke dag in de krant lees
wáár is.’

Factchecken dus, ook bij live-
 debatten op televisie?
‘We moeten ervoor waken dat het bij
die debatten gaat om emoties en beeld-
vorming, confrontaties zonder enige
verwijzing naar de openbare werkelijk-
heid. Ik vraag me af waarom we dood-
gegooid worden met roddels over het
privéleven van Clinton en Trump, ter-
wijl het gaat om de vraag wat de ko-
mende jaren het beleid wordt van de
Verenigde Staten. Men gaat ervan uit
dat de televisiekijkers dom zijn... on-
zin!’

Hoever moeten journalisten daarbij
gaan? Desnoods onwaarheden cen-
sureren? 
‘Journalisten moeten de waarheid ver-
tellen, maar zich er ook bewust van zijn
dat een verhaal altijd aantrekkelijker is
dan een feit. De vrijheid van de pers is
een tweesnijdend zwaard, net als de-

MAURIZIO FERRARIS: ‘De regering-Bush begon een oorlog op basis van vervalste bewijzen.’ Illustratie Editori Laterza


