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Bent u een ‘gewo n e
Nederlander ’?

Japke-d. Bouma
schrijft wekelijks over de taal die ze om zich

heen hoort. Deze week: de ‘gewo n e
Nederlander ’ van Sybrand Buma.

Z
elf heb ik, denk ik, voor het laatst in 1978 een nor-
male Nederlander gezien, maar CDA-leider Sy-
brand van Haersma Buma sprak deze week over
„normale Nederlanders” of hij ze allemaal kent en
weet wat hen drijft. In de H.J. Schoo-lezing die hij
maandag hield zei hij dat „de boze burger een ge-

wone Nederlander is die telkens tegen een muur oploopt” om-
dat de samenleving als gevolg van globalisering en immigratie
onherkenbaar is veranderd. Hij had begrip voor hun boosheid,
want „de gewone Nederlanders raakten iets kwijt: hun ge-
meenschap en identiteit, het gevoel thuis en geborgen te zijn”.

De gewone Nederlander? Bedoelt hij Nederlanders met een
Marokkaanse achtergrond die zich hier niet thuisvoelen? Of
Groningse Nederlanders wier huis is verzakt door gaswin-
ning? Buma zei het er niet bij. Een beetje hetzelfde als met
Mark Rutte destijds die zei dat we ‘n o r m a a l’ moeten doen.
Wat is normaal, wat is ‘ge wo o n’?

Geert Wilders is duidelijker als hij de gewone Nederlander
adresseert. Hij noemt ze Henk en Ingrid. Dan weet je waar je
moet zoeken. Bij Buma weten we dat niet. Je zag dat ook te-
rug aan de reacties op de tweet die het CDA over de lezing
stuurde. Vele daarvan luidden: ‘wie is die gewone Nederlan-
der, wat is de definitie?’ Niemand kreeg antwoord.

E en christen als Buma moet zich niet alleen om boze, ge-
wone Nederlanders bekommeren, maar ook om bijzon-
dere, vriendelijke Nederlanders. En om boze bijzondere

Nederlanders. En om gewone vriendelijke Nederlanders.
Maar ik vind het woord ‘ge wo o n’ ook niet zo sterk. Ik denk
dan bijvoorbeeld aan ‘ge wo o nt j e s ’, wat zelden een compli-
ment is, maar ik gebruik ‘ge wo o n’ ook vaak als ik me ergens
vanaf wil maken.

Als puber zei ik het bijvoorbeeld wel eens als mijn moeder
vroeg hoe het op school was geweest. ‘G ewoon!!’ Dan ben je
er vanaf. Dat is natuurlijk ook wat Buma heeft gedaan: de
knuppel in het hoenderhok gooien. Maar als hij juist extra
specifiek moet worden, schiet hij in de nukkige puberstand.

Maar het woord ‘ge wo o n’ wordt ook vaak gebruikt als iets
in de samenleving gekomen is wat we misschien niet hadden
moeten accepteren. Scheuren in spijkerbroeken bijvoorbeeld,
of doodsbedreigingen op Twitter, ik noem maar wat. Vroeger
had je dat niet, nu vinden we dat al heel ‘ge wo o n’. In dit ge-
val: de boze Nederlander is al ‘ge wo o n’ ge wo rd e n .

Maar je kan ‘ge wo o n’ ook gebruiken als je het niet helemaal
precies weet. Als mijn dochter bijvoorbeeld vraagt waarom
de aarde om de zon draait of waarom we niks doen aan de kli-
maatverandering dan begin ik een verhaal, iets met de zwaar-
tekracht of met Trump en Parijs, en als ik dan vastloop, zeg ik
‘nou ja, gewoon’. Er zit een heel verhaal achter, maar ik weet
niet precies hoe ik het moet oplossen. Ik denk dat dat bij Bu-
ma ook wel een beetje speelt.

Want de boze, gewone Nederlander ís natuurlijk ook een
heel ingewikkeld verhaal. Gevormd door decennia van chris-
telijke kabinetten die zorgden voor meer marktwerking, die
juichend ‘gastarbeiders’ verwelkomden en de verzorgings-
staat opbouwden en weer afbraken. En nu de gewone Neder-
landers boos zijn, zegt Sybrand Buma dat hij ze begrijpt, maar
geen oplossingen heeft. Als we wisten wie die gewone Neder-
landers waren, konden we ze vragen wat ze daarvan vinden.

Veel mensen vroegen het CDA wie de gewone
Nederlander is. Ze kregen geen antwoord
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PLANNEN Waarom zou je met goede voornemens
wachten tot nieuwjaar? Net na de zomervakantie kan
heel goed het perfecte moment zijn.
Door�onze�medewerker�Daan�Borrel�Illustratie�Aart-Jan�Venema

E
lke zomer pakt Arnold Bak-
ker (53) ergens halverwege
de vakantie zijn smartphone
erbij, om zijn lijstje met goe-
de voornemens van de vori-
ge zomer te bestuderen. Dit

jaar kwam dat moment op een Grieks ei-
land, op een terrasje, zon die langzaam in
de zee zakte, ijskoud biertje erbij. „Alleen
tijdens mijn zomervakantie kijk ik op dat
mapje op mijn telefoon. Ik evalueer mijn
voornemens van afgelopen zomer en be-
denk wat ik het komende jaar wil veran-
d e re n .” Het blijkt voor hoogleraar
arbeids- en organisatiepsychologie Bak-
ker, verbonden aan de Erasmus Universi-
teit, het perfecte moment om voorne-
mens te maken: 80 procent van die voor-
nemens wordt bij hem werkelijkheid.

De meeste mensen beginnen met goe-
de voornemens op nieuwjaarsdag, maar
voor sommigen werkt dat na de zomerva-
kantie veel beter. Want aan dat afgelegen
strandje ergens in de laars van Italië ko-
men echte verlangens boven: meer tijd
aan de kinderen besteden, niet meer zo
chagrijnig uit je werk komen. Die ene
wandeling door een Oostenrijks berg-
dorpje doet realiseren dat er nu toch echt
wat kilootjes af mogen. Op vakantie we-
ten mensen weer wat er werkelijk toe
doet. „De vakantie duurt in de zomer
toch meestal langer dan in de winter en
mensen gaan verder en langer weg. Door
helemaal uit te zoomen van het dagelijks
leven kun je goed bedenken wat je anders
wilt als je weer thuis komt.”

‘L ater’ is valkuil
Bovendien blijkt uit meerdere onderzoe-
ken dat mensen door een langere vakan-
tie tot drie weken daarna nog extra frisse
energie hebben, zegt Bakker. Die kan ie-
dereen die gedragsverandering nastreeft
goed gebruiken. Deze frisse energie is in
januari juist ver te zoeken: het gebrek aan
zonlicht en drukke overgangsperiodes op
werk zorgen bij veel mensen voor ver-
moeidheid, of zelfs depressie. Bewezen is
het niet, maar het is volgens Bakker wel
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heel plausibel te denken dat winterse ver-
moeidheid het moeilijker maakt om voor-
nemens vol te houden. „Het stellen van
een nieuw doel geeft altijd energie, maar
in september heb je daar nog de extra
geestkracht van de zomervakantie bij.”

Ook hoogleraar sociale psychologie
Roos Vonk (56) denkt dat de periode na
de zomervakantie een juist moment is
voor goede voornemens. Al is volgens
haar eigenlijk elk moment goed om de
eerste stap te zetten. In het boek Je bent
wat je doet (2014) beschrijft ze dat de
grootste valkuil van voornemens „later ”
is want later komt altijd alles beter uit.

Ongemak verdragen
Maar terwijl de kerstvakantie vaak volge-
propt zit met etentjes, vrienden en fami-
lie en nog meer etentjes, kunnen mensen
in hun zomervakantie echt afstand ne-
men. „Dan moet je je voornemens nog
wel concreet maken”, zegt Vonk. „Dus je
moet niet als voornemen alleen stellen:
beter voor mezelf opkomen. Bedenk pre-
cies wat, wanneer, waar, in welke situatie
en met wie je de eerste stap gaat nemen.
Bedenk in welke situaties je precies vaker
‘n e e’ wilt zeggen en dat als je overvallen
wordt zal zeggen: ‘Mag ik er even over na-
d e n ke n? ’” Maar moet dat stappenplan
dan gemaakt worden als je net lekker met
een sudoko en een wit wijntje voor de
tent zit? „Dat kan ook achteraf. Bedenk
tijdens de vakantie waar je naartoe wilt
en maak het stappenplan thuis.”

Vonks andere tip om voornemens wer-
kelijkheid te laten worden: leer o nge m a k
of spanning verdragen. De eerste keer
‘n e e’ zeggen bijvoorbeeld voelt altijd on-
gemakkelijk, en beginnen met sporten is
niet leuk. „Anders had je het hiervoor al
wel gedaan. Accepteer die tijdelijke nega-
tieve gevoelens.” Door moeilijke situaties
heel specifiek voor te bereiden en te visu-
aliseren, kun je volgens Vonk al anticipe-
ren op dit zenuwachtige of ongemakkelij-
ke gevoel en is het daarna in werkelijk-
heid minder lastig. Het loont dus om je
ongemak psychologisch al te doorleven,
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daar in de Zwitserse Alpen of op dat Wad-
deneiland. „Maar het belangrijkste is de
eerste stap thuis gewoon te zetten”, zegt
Vonk. „Dan creëer je al een nieuwe wer-
ke l i j k h e i d .”

Volgens Bakker helpt het om goede
voornemens tegen anderen uit te spre-
ken. „Het zorgt voor discipline. Want als
je stopt, komt daar toch gevoel van
schaamte bij.” Daarnaast is het volgens
hem belangrijk om niet al te makkelijke
voornemens te bedenken. „Probeer in die
stille periode van de vakantie te laten be-
zinken wat je écht wilt. Doordenk wat
werkelijk betekenis geeft aan je werkza-
me leven of het ouderschap.” Anders
loopt het na de eerste drie weken alweer
in de soep met die voornemens. Bakker:
„Ik loop al vijftien jaar hard. Elk jaar na de
zomer verschijnen er begin september
van die groepjes met hele mooie pakjes
aan. Maar tijdens de eerste regenbui eind
september zijn ze allemaal weer verdwe-
n e n .” Hardlopen was dan blijkbaar niet
hun diepste wens.

Blijven veranderen
Zijn de voornemens in januari anders dan
die van na de zomervakantie? Vonk: „Me t
nieuwjaar staan slank worden en meer
bewegen al jaren op nummer één.” Wa a r -
schijnlijk omdat de kerstvakantie ook
vooral een eetvakantie is. Ze vermoedt
dat de zomervakantievoornemens vaker
over werk gaan. Maar ze kent geen onder-
zoek waaruit blijkt dat bepaalde voorne-
mens betere slagingskansen hebben.

Bakker zegt dat voor werk en privé ook
hetzelfde geldt: enthousiasme en toewij-
ding komen nooit aanwaaien. „Om het
spannend, leuk en uitdagend te houden
moet je blijven veranderen.” Zelf heeft hij
de laatste twee dagen van zijn vakantie in
de tuin zitten snoeien en een nieuw bed
en vloerkleed gekocht. „Die verandering
geeft een goed gevoel: september is een
nieuwe start en je kunt er wat van ma-
ke n .”

En dat is wat het leven volgens hem
uiteindelijk vermag: „Of je laat het over je
heen komen of je maakt plannen.”


