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De jacht op de middenklasse door
links- en rechtspopulisme

W
ie zichwaagt aanhet
schrijven vaneen
boekmetde titelDe
strijdomidentiteit
begeeft zichopglad

ijs.Overweinig zaken lopende emoties
zohoogopals over de vraagwat deNe-
derlandse identiteit daneigenlijk is en
hoe erg ze onderdruk staat door invloe-
den van technologische vernieuwingen,
buitenlanders enal het overigedat als
wezensvreemdkanwordenbeoordeeld.

ChristiaanRuijgrok (1990) heeft zich
erniet door laten afschrikken.De inhet
dagelijkse levenmacro riskmanager bij
INGgeeft indeondertitel zijndiepere
bedoelingprijs:Degevolgenvandepopu-
listische jacht opdemiddenklasse. Deze
laag vandebevolkingworstelt indeogen
vanRuijgrokhetheftigstmethet vraag-
stuk identiteit.Niet inde laatste plaats
uit economischoogpunt.Want is popu-
lismenougoedof slecht voordemidden-
klasse, enhebben zemeerbaat bij linkse
of bij rechtsepopulisten?

Metdeze terechte vragenbegintme-
teendeonduidelijkheid.Gaat het boek
nouover identiteit of over populisme?

In eenpluralistisch landalsNeder-
landbestaat een stevig debat overwat
nationale identiteit precies is.Het Soci-
aal enCultureel Planbureau ( SCP) stelde
in 2019dat demeesteNederlanders zich
verbonden voelendoor symbolen, taal,
tradities, enburgerlijke vrijheden.Op-
vallendwasdat religie voor veelmensen
nauwelijks een rol speelt.Het onderzoek
kreegdirect kritiek. Zo zoubijvoorbeeld
de stemvandeallochtonebevolking te
weinig zijnmeegenomen.Eneconomi-
sche factoren speeldeneveneens een te
geringe rol.

Ruijgrok geeft aanwathemtot zijn
onderzoekheeft gebracht: ‘Wat is er
gebeurd indemaatschappij dat deze is
verdeeld inHenkenen Ingrids tegen-
overMohammeds enFatima’s, inpeople
versusdeplorables, inhaves enhavenots
en inkansrijken enkansarmen?Wat
is er gebeurddat groepenwordenweg-
gezet als racist, graaier, boomerof dor
hout?Wat is er gebeurddat dekranten
vol staanmetberichtenover gelehesjes,
bozeboeren, antivaxers, klimaatgekkies
en viruswaanzin?’

Destrijdomidentiteitbegintmet
een lange aanloopwaarinde economi-
sche verschillen inpopulistischbeleid
de revuepasseren eneenonderscheid
wordt gemaakt tussen linkse en rechtse
populisten.Dat valt overigensnogniet
mee.Degrijstinten zijn talrijk. Inwelk
kamp ispresident Poetin of deZuid-Afri-
kaansepresident Zumabijvoorbeeld te

plaatsen, ommaar twee vande tientallen
machthebbers tenoemendieRuijgrok
langsde ideologischemeetlat houdt.

BovendienmaaktRuijgrok zich erhier
endaarwelwatmakkelijk vanaf.Onder
meer als hij schrijft dat eenmaal aande
machtpopulisten alles inhetwerk stel-
len ‘omdemacht tebehoudenenwaar
mogelijk te vergroten’.Dat zal zekerwaar
zijn,maar is toch eerder eenuniverseel
principe vanpolitiekepartijendaneen
uniek verschijnsel dat louter bij popu-
listen valtwaar tenemen.Eenandere
tamelijk opendeur is zijn constatering
dat ‘flagrante schendingen vandemo-
cratische rechtsorde vaakdecennialang
herstelwerkzaamheden vergen’.

Verrassenderwordthet als hij vaststelt
dat ‘mendemonetaire vrijheid vaneen
landkanaflezenuit deonafhankelijk-
heid vande centrale bankbij het bepalen
vanmonetaire doelen enhet uitvoeren
vanbeleid’.Daar aangekomenbegint het
boekorigineel en interessant teworden.
Ruijgrokbrengtminutieusde econo-
mische instrumenten inkaartwaar po-
pulistischemachthebbers zich zoal van
bedienen. Fiscaliteit, buitenlandsehan-
del, begrotingsbeleid, vermindering van
wet- en regelgeving: ze komenallemaal

aanbod, keurig ideologischgerang-
schikt. Spoiler: zowel links- als rechtspo-
pulistischbeleidpaktmindernegatief
uit voor demiddenklassedanalgemeen
wordt aangenomen.

Tochduurt het te lang voordat
Ruijgrokbij de titel van zijnboekarri-
veert.Wel probeert hij opmeerdereplek-
keneenbrug te slaan: ‘de recente toena-
me in steun voorpopulistenbevestigt
dusdat er tegenwoordigmeermensen
in een strijd om identiteit zijn verwik-
kelddan voorheen’. En verderop: ‘De
populistischeopmars kanalleenworden
gestopt alswede strijd om identiteit van
dezemensenonder ogen zien enhunde
erkenning enwaardering gevendie ze
verdienen.’

Maarde combinatie vanbeide fe-
nomenendoet te geforceerd aan.Het
uiteindelijke oordeel luidt danookdat
het boekgeslaagd is als analyse vande
effecten vanpopulistischepolitiek opde
economie.Maardat heeft slechts in afge-
leide vorm iets temakenmet identiteit.
Ruijgrokheeft in feite tweeboekenge-
schreven. Als lezer kom jedaar pas gaan-
deweg achter.

Rob de Lange is redacteur van het FD.

MEER LEZEN

InDemocratie in cri-
sis toont politicoloog
Koningsveld dat de
verschillen tussen de
wereld van de poli-
tiek en die van grote
technologiebedrijven
almaar groter wor-
den, terwijl die laatste
zich steedsmeer als
een overheid gedra-
gen. Het is tijd de de-
mocratische rechts-
staat te beschermen.

In Homo digitalis
concludeert de top-
man van Google Bel-
gië, Thierry Geerts,
dat technologie neu-
traal is. Als de mens
er bewust en zelfver-
zekerd mee omgaat,
zal digitalisering ons
gelukkiger maken,
met meer tijd voor
creativiteit, diep-
gang, zorg en zaken
die er écht toe doen.

Meer dan honderd
boeken die het soci-
ale en politieke land-
schap belichten, van
favoriete klassiekers
tot non-fictie. Ex
Libris is een bundel
essays van Pulit-
zer-prijswinnaar Mi-
chiko Kakutani over
boeken die voor haar
belangrijk zijn en die
helpen onze wereld
te verlichten.

Sander Rietveld ziet
hoe bekenden uit het
orthodox calvinis-
tisch milieu waarin hij
opgroeide en andere
christenen gechar-
meerd zijn van FvD
en PVV. In Nieuwe
kruisvaarders legt hij
aan de hand van ge-
hackte mails, gehei-
me conferenties en
geldstromen uit hoe
dit is ontstaan.

l Christiaan
Ruijgrok (1990)
haalde zijn master
in financial manage-
ment aan Nyenrode
Business Universi-
teit en is werkzaam
in de financiële
sector.

lVoor ING onder-
zoekt hij de gevol-
gen van geopolitie-
ke ontwikkelingen,
waarbij het beleid
van populisten en
de financiële gevol-
gen ervan geregeld
aan de orde komen.

Destrijdomidentiteit, Christiaan
Ruijgrok, DeGeus, €21,50
(verschijnt 11maart).
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MaartenKonings-
veld, S2uitgevers,
€15.

MichikoKakutani,
Unieboek Spec-
trum, €24,99.

ThierryGeerts,
Lannoo,
€19,99.

SanderRietveld,
Prometheus,
€24,99.
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