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Paul Frissen
OPINIE

In de feestdagen die nu naderen - 
als zuiderling prefereer ik uiteraard 
Sinterklaas - zien we veel van onze 
geschiedenis en volksaard terug.  
Niet voor niets vallen ze in de ‘donkere 
dagen’: daaraan herkennen we onze 
herkomst uit drassig land en zompig 

moeras. Iets van dit tranendal prangt nog immer het ge-
moed van de stam die zich Hollanders noemt. Het feest 
van Sinterklaas is dan weer een ironische kanttekening 
bij een al te eenduidige interpretatie van wat ons 
 historisch bindt.
Dat de Goedheiligman een bisschop is vormt al een forse 
breuk met het beeld van Nederland als land van Calvijn. 
Dat hij zich laat vergezellen door zwartepieten lijkt een 
referentie aan ons koloniale verleden, even wrang als fraai 
afgebeeld op een koninklijk rijtuig. Maar zwartepiet is 
geen Surinamer of Antiliaan. In de middeleeuwen was hij 
een duivel; sinds de negentiende eeuw een Moor.  Moren 
waren de islamitische burgers van Spanje, voor namelijk 
Berbers en Arabieren. Sinterklaas komt immers uit Span-
je, zo leert ons de traditie. Dat is ook weer een historisch 
verdichtsel, omdat de heilige Nicolaas een Turkse bis-
schop was. Een katholiek uit Turkije met zwarte knechten 
van Marokkaanse afkomst - multicultureel  verwarrender 
kan ik het niet verzonnen krijgen.
In het volle besef van deze historische ironie las ik in  
de Volkskrant een opinieartikel van Geert Wilders en zijn 
buitenlandwoordvoerder Wim Kortenoeven. In een 
 vlammend betoog - vaste prik bij de PVV’ers - roepen ze 
de Nederlandse regering op het staatsbezoek van de 
Turkse president Gül niet door te laten gaan. Dat is 
 gepland om te vieren dat ‘400 jaar geleden Nederland en 
het Turks-Ottomaanse sultanaat betrekkingen aangingen’, 
zo stellen de PVV’ers met groot gevoel voor historische 
continuïteit vast. In een moeite door noemen ze  premier 
Erdogan ‘would-be-sultan’. Hij heeft als belangrijkste doel 
Europa te islamiseren. Wie Turkije bij de Unie wil halen is 
in de ogen van de PVV natuurlijk een ‘nuttige idioot’. 
 Dezelfde term hanteerde Lenin ooit voor fellow travelers 
met gebroken geweertje die met hem sympathiseerden.
Historisch zijn de twee PVV’ers bijzonder op dreef. Met 
veel pathos verwijzen ze naar de vier minaretten (uiter-
aard ‘torenhoog’) die de Hagia Sophia in Constantinopel  

(u leest het goed) ontsieren. Wat nu moskee is was ooit 
‘moederkerk van het oosterse christendom’. Dat doet me 
denken aan wat mij regelmatig overkomt. Als ik weer 
eens een lezing moet geven in een kerk die vanwege ge-
loofsafval multifunctioneel qua bestemming is geworden, 
informeer ik altijd even uit welk jaar deze is. Als dan het 
antwoord voor 1566 te situeren is, verheug ik me extra. 
Zeker boven de rivieren kan ik mijn lezing dan beginnen 
met een compliment voor de grote schoonheid van het 
gebouw, waarna ik al snel kond doe van een gevoel van 
groot gemis. Wanden en pilaren, ooit rijk met beelden van 
heiligen getooid, zijn zo kaal. Via de Beeldenstorm is de link 
naar de Boeddhabeelden opblazende Taliban in Afghani-
stan dan snel gelegd. Steevast komt in de pauze een 
bevin delijk gereformeerde bezwaar tegen deze vergelij-
king aantekenen. Mijn repliek dat in het licht van de eeu-
wigheid die paar eeuwen snel verdampen vermag zelden 
te overtuigen en al evenmin kan mijn genereuze aanbod 
dat de Moederkerk de kerk graag terugneemt bekoren. 

Wilders moet dit herkennen. Wij delen een Limburgse en 
dus katholieke afkomst.
Even ironisch, maar veel pijnlijker schiet Wilders’  histo-
risch besef tekort als hij de Europese waardengemeen-
schap in ‘joodse, christelijke en humanistische tradities’ 
laat wortelen. Laat de pogrom nu bij uitstek een christelij-
ke uitvinding zijn. Hitler kon niet voor niets zonder veel 
moeite aansluiten bij eeuwen van antisemitisme uit die 
hoek. En juist het humanisme dat zich steeds tegen de 
dominantie van de religie heeft gekeerd mondde uit in de 
guillotine van de Franse Revolutie.
Van de geschiedenis valt kennelijk niet zoveel te leren, be-
halve dan dat politici meesters zijn in geschiedvervalsing.

MEESTERS IN  
GESCHIEDVERVALSING

Wilders’ historische 
besef schiet  
ernstig tekort

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de 
 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoog leraar 
bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van 
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.


