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De tocrk t,an een sociale uetenichapper is uerand,ercl, zegt
P.C. Hooft-prij su'innaar, erneritus hooglerear sociologie en weerbare

democraat Abram de Su,aan. 'Afstandelijk kun je maar tot
een bepaalcl moment zijn. iYu rn oet je zeggen tL:aar het op staat.'
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BIJNA EEN JAAR GELEDENVLOOG IK }{ET
DE NEDERLANDSE SOCIOLOOG ABRAN{ DE
S\7AAN 17942) naar Bogord. De uren vlogen r.oorbi j

door zijn vrij z."vevende intelligentie. Het is bekend dat
je voor maatschappelijke, intellectuele, academische,
politieke, historische en cultuurfi losofi sche onderu,erpen
goed zit bil P.C. Hooft-prijsrvinnaar en emeritus hoog-
leraar De Sr,r,aan, maar de grote r.errassing tijdens dat
gesprek bleek zijn contirtg out a7s barista. De espresso's
die rve tijdens een korre o\rersrap in Frankfurt nurrigden,
dronk hij zonder morren. Maar het was duidelijk dat hij
beter gewend rvas. Een koffieliefhebber. sprak hij bi; die
gelegenheid, laat zich niet in met door anderen gemalen
koffie. In die steriele transithal beschreef hij minurieus
hoe hii te rverk gaar om het genot re smaken r,an
de juiste ristretto oi espresso mdcchiato. De ongebrar-rde
bonen rukt hi1 aan via het interner. Daarna brengt hij
'een iets betere popcornbrander' in stel[ng. Die zet je

aan en dan is het een krvestie r.an haarscherpe timing,
opdat de bonen niet verbranden. De Sr,vaans Rancilio-
machine vervolmaakt vervolgens de operatie.

Een masculiene reactie
\(/e ontmoeten elkaar, vlak voor zijn hernieui,r,de

bezoek aan Colombia, in een etablissement nabij zijn
woning. Niet die ),uppentent verderop, maar dir eenvorl-
diger koffiehuis. Op snoeven en dikdoenerij zal je Abram
de Swaan niet betrappen, eerder het tegenovergestelde:
hij zal de eerste zijn om zijn proefonden,indelijk \rerwor-
ven expertise als barista te relativeren. Die term alleen
aI... Stemverheffing is er niet bij, ironie van de voorname
soort des te meer. De emeritus is zo actief, merk ik op.
Net is hij nog een half jaar universitair rverkzaam
geweest in New York en nu ah,veer aanvaardt hij de uit-
nodiging om in het tot voor kort door een burgeroorlog
verscheurde Colombia als genocidedeskundige studen-
ten te vertellen hoe wij in Nederland verder gingen na
de Tweede !flereldoorlog:'Vrede is: je zit in de metro
tegenover de ellendeling die je vader ooit verhoord heeft,
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je zegt niets en je stapt twee haltes verder uit., Maar
actieft Toevallig dacht hij daar gisteren onder de douche
over na..Want: na het emeritaat op je 65ste zijn er zeker
nog tien gezondejaren te verwachten. De pensionering
in Nederland gaattevroeg in voor academici.'In de
exacte wetenschappen zrjnze danvaak over hun weten-
schappelijke top heen, maar datcompenseren ze als
unieke bestuurders met een fenomenale kennis van de
exacte vakken. En in de minder harde vakken,6nzevak-
ken, begin je het pas op je zestigste een beetje te begrij-
pen.' Schrijf die pensioengerechtigde hoogleraren niet af,
is zijn advies. Zo iemand zou juist een verbond moeten
sluiten met een jonge wetenschapper: de gepensioneerde
gaatwat extra colleges geven, neemt aldus onder-wijslast
van die jonge collega weg. Die kan dan meer artikelen
gaan schrijven om zich wetenschappelijk te positione-
ren. De Swaan wil dit met collega's binnenkort aan de
rector voorleggen. Dat is maar een terloops ideetje ver-
geleken bij een sociologisch onderwerp dat hem al een
periode intrigeert: wat het voor mannen betekent dat

'Er ziin ook jonge
manneliike geleerden
die verdomd graagprof {,villen worden.'

zoveel.meer vrouwen sinds relatief korte tijd naar school
zijn gegaan. Hij schreef daar ooit een essay over dat hij
bezig is uit te werken, en beziet deze ontwikkeling nu in
mondiaal verband. Spectaculair zljn die statistieken. Het
oplevende jihadisme bijvoorbeeld ziet hij als een mascu-
liene reactie op deze emancipatoire bloei. De Swaan zegt
naar deze 'adembenemende ontwikkeling' te kijken'als
zoon van mijn moeder, de feministe Hennie de Swaan'.

Maar we moeten ook niet doorslaan, waarschuwt
hij.'Drgn zeglJet Bussemaker: er moeren twee- of drie-
h/p{ierdvrouwelijke hoogleraren worden benoemd.
Vlcht euen. Er is ook een aantal jonge mannelijke
geleerden van rond de dertig die verdomd graag prof
willen worden. Die kunnen het dus op hun buik schrij-
ven. Dat is;'5mmer. Dat sentiment hoor je niet, want dat
is tegen de uoorwitgang gericht. Het interessante hieraan
is dat het daardoor onuitsprekelijk is.'
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Het onuitsprekelijke uitspreker.r r.indt De S-"vaar.r
geen bezwaar. Dat hoeft niet rn schreeu,nvende letters,
je kunt de ander er ook genuanceerd deelgenoot van
maken hoe je geleidelijk anders gaar denken over een
heet hangijzer. Neem het racisrnedebat dat Nederland
zo verdeelr.'Eerst: je moer een beetje uitkijken mer dar
woord racisme. Dat betekent dat iemands u,ereldbe-
schour,,.ing is gebaseerd op raciale en generisch bepaalde
categoriedn. Dat is nogal rvat.' Hij ledigt het kopje
koffie.'Daar lopen er in Nederland niet zoveel van rond.
Dus krijg je een betekenisinflatie en onrstaar er een ver-
innerlijkte gedachtepolitie: "Heb ik soms iets verkeerds
gezegd?" Daar ben ik nret v66r. Anderzijds: je kunt aan
niet 66n donker iemand in Nederland en niet 66n wit of
zwart iemand buiten Nederland uirleggen \,vaarom we
met zwartgemaakte gezichten, roodgeverfde lippen,
rare ringen in de oren en een mal pakkie aan over straat
lopen - dat kdn niet meer. N,Iaar r,,,ie daaraan meedoet,
is nog geen racist. Je kunt hoogstens zeggen dat zulke
mensen geen norie hebben van hoe gevoelig dat ligt voor
hun donkere soortgenoren. Tijden veranderen. Je had
vroeger passiespelen waarin onverar-rderlijk kari katurale
Joden voorklvamen met heel grote neLlzen. Die eisten
de krursrging van Jezus en mer die r.oorstelling was
het publiek heel gelukkig. Na de oorlog kon dat om
begrijpelijke redenen nier meer, is dat stilletjes veranderd,
en daarmee is de traditie r,an de passiespelen helemaal
niet aangetast.'

Nieuwe strijdbaarheid
Even rustig redenerend spreekt De Su.aan over een

probleem dat hij groter achr: hoe bervaren n,e in deze
door terreur en isiamisme bedreigde \\.ereld onze demo-
cratie? \(/esterse samenle\iingen moeten zich zetten aan
de verdediging van hun democratie, r,-an de rechtsstaat
en van de internationale rechtsorde. Dat vergt een
nieur.ve strijdbaarheid, een ."veerbare democratie u,aarin
we bereid zijn op te komen voor onze ver\\ror\ren
vnjheden en veroverde rechten.

Trumps lichtend voorbeeld
Hoe ziet hij zljn eigen rol als weerbare democraat?

Zijn antwoord: 'De taak van een sociale wetenschapper
is veranderd. Afstandelijk kun je maar ror een bepaald
moment zljn en dat moment is aangebroken. Nu moet
je duidelijk zeggetwaar het op staat.,

Trump, raad ik. Hij knikt: ,2016 waseen dieptepunt
in de politiek die ik heb meegemaakt.Ik was gezellig in
New York aan het eten met Ian Buruma op de verkie-
zingsavond, om tien uur zouden we naar mijn apparte-
ment gaan om naar de televisie te kijken. v/e gingen
ervan uit dat Hillary Clinton zou winnen. Naarmate
je beter geihformeerd was, wist je: hij wordt het niet.
In die laatste drie debatten stond hij als een schooljon-
gen in de hoek. Maar om tien vur zaghet er heel anders
uit en twintig minuten later was het voorbij. Hij won.
Er zijn veel schooljongens in Amerika. De stem voor
Trump was een anti-regentenstem, maar vergeet niet:
zijn tegenkandidaat voor het presidentschap was een
urolnu)de eerste in tweehonderdvijftig jaar,hetschool_

'Nieuw aan dezefascisering is datTrump de eerste is dieTwitter gebruikt.,
voorbeeld van een gedmancipeerde vrouw. Tegenover
haar stond een man die vrouwen bespreekt in lichame-
lijke termen, die schoonheidskoninginnen betasr. Een
voistrekt egomane figuur orn wie rellen zullen blijven
ontstaan. \(/e u,eren ook dat er een tijdelijke oppompen
komt van de Amerikaanse economie, hij gaat belastin-
gen verlagen en autobanen aanleggen, prachtig. Dat zal
over een of nvee jaar inzakken en \lranneer het voik
genoeg krijgt r.an hem, zal hij geweld laren roepassen
teger.r moslims of deprvarte onderklasse. Of hij begint
ergens een,oorlog;e, hij zou de eersre niet zijn. Nieurv
:ran deze,,tAscisering is dat hij de eerste is die Tu.itter
gebruikt, hij heefr r.ijfentu,intig miljoen volgelingen.
Trump heeft natriurlijk nog nooit een fascistisch boek
gelezen, n-raar hij heeft het in zijn vingers. Hij heeft geen
massabeu.eging en geen knokploeg, maar hij zer Twirrer
rn. Een vakbondsman vond zijn plan onzinnig om door
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afspraken met bedrijven banen te bel-rouden, dus r.alt
Trump die man r.ia Trvitter persoonlijk aan. Op een dag
belaagt een van zijn volgers zo'n man en dan kunnen u.e
zien hoe Trump reageert. Hij riep eerder dat hij meer
Luaterbodrding rvilde, meer marrelingen, meer Guanti-
namo, dus hij is niet vrij r.an gerveldsdnft. Ertreemrechts
in \flest Europa vermiidr ror nog toe juist directe toe-
spelingen op gerveldsgebruik, dat is een belangrijk
verschil. Die partijen die evenzeer op de rapaillekant r,an
de rnensheid inspelen, krijgen nu moed door Trumps
lichtend voorbeeld, maar ze gaan lang niet zo r,er a1s hij.'

Ik vraag hem of hij de uitsluiting van de P\rV door
andere partijen niet als een democratisch deficit bezret.
'\7elnee. Er is geen maatregel genomen zodat een partij
niet aan de verkiezingen kan meedoen, maar die parri;
stelt zich zodanig op dat er niet mee r.ak samen re wer-
ken. Zoals ook de CPN decennialang niet in een kabinet
werd opgenomen. Eigen schuld. Of die kiezers dan rveg-
gezet worden? V/aarom? Ze kunnen op zor.eel andere
partiien stemmen die i.vel tot een compromis bereid
zijn. Nederland onbestuurbaar? Ach, er komt €le\voon
een nieuu, kabinet, na zo lang praren dat niemand
merkt dat je van star.rdpunt bent veranderd - allemaal
goedmoedige kornedie. Geen Amerikaanse toestanden.'

Er is hoop

'Er is maar 66n conclusie: er zijn veel boosaardige
sukkels onder.Ze laten zich leiden door hun ku,aad-
heid en r'vorden in de r,erkiezingen bedonderd. Er
zitten volop miljardairs in dat regime en die gaan hen
niet sociaal bijstaan. Datzelfde geldt voor de christelijke
kerk in de VS. De brede christeiijke solidarireir met
a1le mensen is ber,vust uitgekleed tot een schamele
solidariteit met je familie en onmicldellijke buren
- de rest kan stikken. Ze identificeren zich a11een nog
maar met mensen die net zo zijn als zij. Dat is niet
de boodschap van de heiland. Je kunt niet van iedereen
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houden, maar je mag niet trappen naar mensen die van
de bijstand leven.'

Valt dit tij nog te keren, vraag ik hem.'Ja, wanneer
de Democraten weer contact krijgen met de christelijke
kiezers. Dat is het enige antwoord op het cynisme van
de rechtse politici. In Amerika was een groot deel van
de sociale strijd een christelijke strijd, denk aan Martin
Luther King en de christelijke vakbonden. Hillary
Clinton maakte in het laatste debat met Trump een
kapitale fout doordat ze ongevraagd zei voorstander te
z|)nvan late abortus.' Na een stilte: 'Nou, ik niet. rWe zijn
geen principerijders. Dat late abortus verschrikkelijk
is, betekent niet dat het verboden moet worden. In
sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn. Deel zulke
twijfels met de behoudende christenen. Vraagze daarnai
heb je echt geen compassie met een meisje van zestien
datzich dronken een keer vergist en nu een morning
after pill nodig heeft?'

Van belang n:u,zegtDe Swaan, is: wees weerbaar.
Tijdens de verkiezingen zei hij tegen zijn Amerikaanse

'lk heb altijd hetgrondgevoel gehad
dat het alleen maarbeter kan worden.'

studenten: genocides beginnen met haat zaaien, kijk
naar Trump om te zien \vat een haatzaaier is. Na diens
overlr.inning hield De Sr,vaan zijn gehoor voor:
realiseer je w.at er op het spel staat.'Kijk naar wat er

niet op de sociale media. Word lid van de ACLU of
r.an'nvelke andere organisatie dan ook. Betaai contri-
butie, ga naar de vergaderingen, vestig een kantoor
- organise, organise, orgdnise.In Amerika zijn alle
renlrlen op eien presidentieel machtsmisbruik weg.
M,X* er ziln ook nog de universiteiten, de vakbonden,
d6 kerken, het legeE sornmige media. Er is hoop.
Het ler.en verschaft mij veel vreugde. Ik was pas jarig
en ik zei de aanr,vezigen dat ik, geboren in 1942, akild
het grondger.oel heb gehad dat het alleen maal berer
kan u,orden.' <

De Su,aan is verbiisterd dat zoveel miljoenen arme in korre tild is bereikt, de emancipatie van vrouwen
Arnerikanen tegen hun eigen belangen hebben gestemd. en homo's, de rechten voor donkere mensen. Vertrour,v


