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Frank Ankersmit noemt het proces tegen Wilders ‘politiek’, omdat aan dat proces een 
politiek-filosofische discussie over de verhouding tussen staat en maatschappij ten 
grondslag ligt (NRC, 18 januari).  
 
Volgens Ankersmit moet het proces tegen Wilders als ‘anti-liberaal’ worden 
gekarakteriseerd, omdat het publiek/privaat-onderscheid met voeten wordt getreden door 
het Hof: het maakt geen principieel onderscheid tussen het private domein van de 
samenleving waar mensen emoties tonen en elkaar somtijds beledigen, enerzijds, en het 
publieke domein, waar burgers als lid van de staat elkaars recht op vrede en veiligheid 
dienen te respecteren. Particulieren moeten tegen een stootje kunnen, en het Hof 
respecteert dit uitgangspunt niet door Wilders te vervolgen. Het is daarmee 
‘communitaristisch’, want het veronderstelt dat de staat namens de gemeenschap een 
normaliserende rol heeft aangaande het denken en handelen van individuen in het private 
domein. 
 
Ankersmits onderscheid tussen publiek en privaat stoelt op een “minimalistische” 
publieke conceptie van het individu als iemand die streeft naar veiligheid. Hier is de staat 
voor. “Al die andere aspecten van het individu (…) vallen daarmee voor de liberaal 
buiten het publieke domein. Voor de liberaal horen die tot het private domein.” 
 
Dat het evenwel niet zo simpel is, toont Ankersmits analyse van de economische crisis 
pakweg een jaar geleden (NRC, 3 januari en 11 maart 2009). Ankersmit hekelde toen nog 
het egoïsme dat zolang hoogtij had gevierd. Hij brak een lans voor het klassieke 
liberalisme en hamerde erop dat de politiek het algemene belang weer voorop moest 
stellen. Als iets duidelijk was geworden van de economische crisis, dan wel het falen van 
het neo-liberalisme door het blinde geloof in de natuurlijke harmonie van private 
belangen. Volgens Ankersmit was het aan de staat om orde op zaken te stellen. 
 
Aan de ene kant is bij Ankersmit de staat in de discussie over de economische crisis de 
grote representant van de collectiviteit met een sturende rol zoals in het communitarisme. 
Aan de andere kan dient de staat zich in de discussie over Wilders op afstand te blijven 
om mensen zelf hun conflicten op te laten lossen. Hoe deze tegenstrijdigheid te rijmen? 
 
De verklaring is dat onder Ankersmits onderscheid tussen publiek en privaat een 
bepaalde conceptie van politiek schuilt. Ik noem dat politiek als wilsvorming. Dit 
betekent dat politiek draait om de verwerking van voorkeuren en meningen. Aan de basis 
hiervan is de idee dat het volk zijn vertegenwoordigers kiest en soeverein is. Politiek is 
dus een publieke vertaling van private voorkeuren (bv. de roep om veiligheid of minder 
bonussen). Dit is de moderne democratische opvatting van politiek (ontstaan in de 
Verlichting) en zowel het communitarisme als het liberalisme steunen op deze 
vooronderstelling. 



 
Het liberale onderscheid tussen privaat en publiek is dus instrumenteel aan het resultaat 
van de scheiding. Daarom kan er de ene keer een nadruk op staatshandelen gelegd 
worden (economische crisis) en de andere keer niet (zaak-Wilders). Dit betekent dat 
Ankersmit dat onderscheid niet principieel kan opvoeren, hoewel hij dat wel doet. 
Daarmee vervalt hij in een oude fout. 
 
De ironie is namelijk dat die strikte toepassing van het onderscheid tussen privaat en 
publiek ervoor heeft gezorgd dat de economische desorganisatie zo lang heeft kunnen 
doorwoekeren, juist omdat het private handelen van de economische elite gezien werd als 
autonoom en rationeel. Er werd vertrouwd dat de opbrengsten van de vrije markt tot een 
positief resultaat zouden leiden. De klassiek-liberale idee van laissez-faire was ook de 
motor van het neoliberalisme. 
 
Hetzelfde is het geval met discussies over de multiculturele samenleving. In de jaren 
tachtig en negentig werd door de heersende partijen integratie met behoud van eigen 
identiteit benadrukt. Je aanpassen aan de publieke regels van de rechtsstaat maar wel met 
het recht om in het private domein je eigen cultuur te hebben. In werkelijkheid was dit 
onderscheid slechts van papier: er werd namelijk gemakshalve verondersteld dat ook in 
de private sfeer mensen dezelfde publieke normen hanteerden – dus ook immigranten. 
Deze normen werden echter niet uitgesproken (het liberale taboe) maar in publieke 
processen en interacties verondersteld, zoals in het openbaar vervoer, tijdens 
vergaderingen of in sollicitatiegesprekken. Samen komen we er wel uit.  
 
Deze liberale dubbelzinnigheid is typisch voor de moderne tijd. Men hanteert het 
publiek-privaat onderscheid en vertrouwt er in de tussentijd op dat de publieke som van 
individuele belangen een gemeenschappelijk noemer heeft, omdat mensen dezelfde 
intrinsieke morele standaarden hebben. Quod non. 
 
Omdat het multiculturele sprookje uit is, is de staat veel actiever geworden in het regelen 
en normaliseren van de samenleving. Vanuit dat oogpunt kan het proces van Wilders 
zeker politiek gevonden worden. Omdat wij in Nederland dankzij de liberale scheiding 
tussen privaat en publiek het verleerd hebben om in het openbaar op een normale manier 
verschillen te benoemen en te bespreken is er nu een politieke vlucht naar voren te zien. 
Een proces-Wilders, inburgeringscursussen, de nationalisering van banken, een Handvest 
Verantwoordelijk Burgerschap, een kabinetsmotto Samen werken, samen leven – het zijn 
allemaal politieke reacties op een uitgeholde publieke sfeer als gevolg van het liberale 
onderscheid tussen privaat en publiek.  
 
Ankersmit suggestie om dat onderscheid weer in te voeren moet daarom worden 
afgewezen. Daarmee is echter geenszins gezegd dat het alternatief, een overactieve staat, 
de juiste oplossing is. 


