
GGuuiittyy MMoohheebbbbii is eenNederlandse
vrouw van Iraanse afkomst. Van-
daag, 21maart, wordt het Iraanse
Nieuwjaar gevierd. In de VS heeft
president Obamade Iraniërs een
gelukkigNieuwjaar gewenst.Wat
vindt zij daarvan?

‘Dat ontroertme iedere keer.
Vorig jaar heeft hij het ook gedaan.
Dit jaar zag ik dat Iraanse vrienden
in de VS foto’s op Twitter hadden
gezet datMichelle Obamahenhad
uitgenodigd op hetWitte Huis om
met Iraansemuziek en Iraans eten
het nieuwe jaar te vieren. InNeder-
landwonen 35 duizend Iraniërs, en
ikmoet eerlijk bekennen dat ik
ieder jaar een stiekem verlangen

heb datmijn premier ook zegt: Ne-
derlanders van Iraanse afkomst, ge-
feliciteerdmet het nieuwe jaar. Voor
ons is Nieuwjaar echt een familie-
happening, dieweken duurt. Ik ben
politiek vluchteling en heb geen fa-
milie, dus die betekenis valt in de
loop der jarenweg. IraansNieuw-
jaar vieren, dat doe ik niet zoals ik
Kerst viermetmijn dochter,maar
het roeptwel heel veel emoties op.
Herinneringen, heimwee.’

Jennie Barbier
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Guity Mohebbi in de Nieuwsbreak

Hetverbaastmijdatwijonszo
weinigzorgenmakenoverde52
procentdienietheeftgestemd

Aldus politicoloog, publicist en pu-
blic speaker Guity Mohebbi in de
dagelijkse rubriek 4 uur Nieuws-
break op volkskrant.nl/opinie.

Guity Mohebbi

A
yaanHirsiAliheefthaareer-
ste tweetdewereld inge-
stuurdendaarinmeteen
aangekondigddatvol-

gendeweekhaarnieuweboekHere-
ticverschijnt.DeNederlandse
vertaling,Ketters (uitgeverij Atlas),
komt iets lateruitdandeAmeri-
kaanseeditie, opdonderdag
26maart.

Verrassend isdatHirsiAli inKet-
terspleit vooreenhervormingvan
de islam, terwijl zedat vroegerniet
voormogelijkhield: ‘Vroegerwas ik
vanmeningdatde islamniet vat-
baarwasvoorhervorming. Toen
kwamdeArabischeLente. En ik
dachtalleenmaar: ikhadhetmis.
Gewonemoslimszijnwélbereid tot
verandering.’

Juistnuhetgeweld inde islamiti-
schewereld tot enormehoogten is
opgelaaid, lijkt er steedsmeerbe-
hoefte tekomenaanverandering:
‘Veranderingbegintaltijdmetmen-
sendiewordenvervolgd, enhetaan-
talmensendatwordtvervolgd, is
gewoonsteedsgrotergeworden.’
HirsiAlipleit vooreengematigde is-
lam,metgelovigendiekunnen le-
venmet twijfel overdeKoranenkri-
tiekopdeProfeetkunnenverdra-
gen.

George Orwell
Ditnieuwegeloof inhervorming
vande islambetekentnietdatHirsi
Alihaaroudescherpte iskwijtge-
raakt. Ineen interviewmet TheNew
York Timesvan 19maart zegt zedat
GeorgeOrwell, alshijnogzou leven,
onszouzeggendat Islamitische
Staat (IS) islamitisch is endatdege-

nendieeenzoglashelderewaarheid
weigeren teerkennenzichzouden
moetenschamen.
AlshetWesteneengematigde is-

lamwilbevorderenmoethet vooral
geenconcessiesdoen, ‘wantde is-
lamisgeenvredelievendereligie’.
Nietdegenendie tegendevrijheid
vanmeningsuitingzijn,maarher-
vormingsgezindemoslimsverdie-
nenonze steun.

Ineen interviewmetAmericanLi-
brarieszegt zedatwiedenktdat
mensendie terreurplegenuitnaam
vande islameenmarginaal ver-
schijnsel vormeneneenverkeerde
uitleggevenaan islamitische tek-
sten, ineenstaat vanontkenning
verkeert: ‘De islamzelf schrijftmos-
limsvoorzichzo tegedragen.’

Chris Rutenfrans

Ayaan Hirsi Ali Ketters

W
iewilweten
water inpo-
litiekNeder-
landaande
hand is,
moetnaar
Rotterdam
kijken.De

politiekeensocialebreuklijnen teke-
nenzich indemulti-etnischehaven-
stadscherperaf dan inderest vanhet
land.HetRotterdamsestadhuiswas
deplekwaarPimFortuynalweerder-
tien jaargeledenmetLeefbaarRotter-
damdegevestigdepolitiekeorde in
degordijnen joeg.Rotterdamwasaf-
gelopenwoensdagdestadwaarde
opkomstmet35,5procentde laagste
vanhet landwas.Hetwasookdestad
waardePVVvanWildersmet 17pro-
centdegrootstepartij is geworden.
NaastRotterdamwerddePVVook

degrootste inDordrecht,Ridderkerk,
Capelle aanden IJssel enanderege-
meenten indeRijnmond.Rinusvan
Schendelen,Rotterdammerende
grandoldmanvandeNederlandse
politicologie,wijst in Trouwvan
20maartopde frustraties vande
armeblankeRotterdammersdiede
wijknemennaarde randgemeenten:
‘Daar zitgeengekleurdvolk. Enzewil-
lennietdatdatachter zeaankomt.’
EnPvdA-burgemeesterAboutaleb

dan?Dat is tochdepopulairstepoliti-
cusvanNederland?VanSchendelen:
‘Aboutalebstaatbovendepartijen.
Hij ismeerde imamvandestad, zoals

zijnvaderook imamwas.Hijmorali-
seertgraagen laat zichsteviguitover
de islam.Maarhethelptniet.Metde
PvdA is electoraalgeenbroodtever-
dienen.’Datgoldookvoorde rest van
het land.VandePvdA-kiezers van2012
wasdezeweeknogmaareenderde
over. Eenderdebleef thuis enderest
stemdeopeenanderepartij.
De lageopkomst,debestendigheid

vanhetpopulismevandePVVenhet
onvermogenvandesociaal-democra-
tieomoudeennieuweNederlanders
tot elkaar tebrengenverradeneen
ongezondpolitiekbestel.
De segregatie indeRijnmond,waar

hoogopgeleidekosmopolieten,mi-
grantenen laagopgeleideautochto-
nensteedsmindermetelkaar tema-
kenwillenhebben, vertaalt zich in
hetpolitieke landschap.Mauricede
HondrekentvoordatdePVVvijf keer
zoveel laagopgeleidealshoogopge-
leidekiezersheeft. Bij deSP isdat
bijnavierkeer zoveel.Omgekeerd is
hetaantal laagopgeleidekiezersop
dePvdAnogmaardehelft vanhet
aantalhoogopgeleiden,netalsbij
GroenLinks.D66 teltmaar liefst vier
bollebozenopelke laaggeschoolde.
Depolitiekepartijenzijndusniet

alleenminipartijtjesgewordenvan
hooguit 15procentvandekiezers, ze
zijnook insociologischopzicht
steeds smaller. Endat terwijl volks-
partijenvanoudsherdeambitiehad-
denomkiezersuit alle lagenvande
bevolking teverenigen inéénbewe-
ging, liefstmeteengemeenschappe-
lijkevisieopdemaatschappij.
Nublijvende laaggeschoolden

(maarzijniet alleen) thuisof steken
zehunmiddelvingeropmeteen
stemoppopulistischebuitenstaan-
ders. Je ziethet terug indesamenstel-
lingvande fracties indediversevolks-
vertegenwoordigingen:hetpolitieke
bedrijf dreigt eenonderonsje tewor-
denvan ‘ons soortmensen’: dege-
goedemiddenklasse indeRandstad.
Zoontstaat eenvicieuzecirkel van

wantrouwenvansteedsgroteregroe-
penkiezers enveronachtzamingvan
hunzorgen (over integratie, immi-
gratie, bestaanszekerheid,deeuro)
doordepolitiekeklasse.
Het is eenprobleemdat inmeerou-

dereparlementairedemocratieën in
Europaspeelt. Zo spreektdeVlaamse

schrijverDavidVanReybrouck inzijn
pamflet Tegenverkiezingenvan ‘hetde-
mocratischvermoeidheidssyn-
droom’.Hij stelt voorvertegenwoor-
digende lichamendoor lotingsamen
te stellen.Hetmodel-VanReybrouck
zoueenEersteKameropleverenvan
38vrouwenen37mannen,metuit-
eenlopendeachtergrondenenoplei-
dingen, evenwichtigverspreidover
alle regio’s: kortomeengetrouweaf-
spiegelingvandebevolking.Deze
volksvertegenwoordigersopbasis
vanburgerdienstplichtwisselenel-
kaar regelmatigaf enhoevenzichdus

nietbezig tehoudenmethunherver-
kiezing.Datmaakt zevolgensVan
Reybrouckmeerbereid tot construc-
tieve samenwerkingdanberoepspoli-
ticidie inpermanente staat vanver-
kiezingskoorts verkeren.
Overdemerites van lotingvalt te

twisten,maarVanReybroekmaakt
welduidelijkdatweonsniethoeven
neer te leggenbijdehuidige repre-
sentatiecrisis. Enhet isweereenswat
andersdanhetafschaffenvandeEer-
steKamer, eendistrictenstelsel, refe-
rendaof eengekozenpremier.
Ookdepolitiekepartijenzelf hoe-

venzichnietneer te leggenbijdehui-
digemalaise. Als zelfsdeVARAenBNN
elkaaronderdrukvandeomstandig-
heden indearmenkunnenvallen,
kunnenookpartijendekrachten
bundelen. Zekunnengezamenlijke
programma’s enkieslijstenopstellen
voordeKamerverkiezingenvan2017.
Zezoudendaarbij ookniet-ledenkun-
nenbetrekken, zoalsbijdeprimaries
indeVerenigdeStaten.Alles isbeter
dandehuidigeconstellatie,waarbij
deverkiezingenende totstandko-
mingvanhet regeringsbeleidniets
meermetelkaar temakenhebben.

Hans Wansink is
redacteur van
de Volkskrant.

Verkiezingen

Het groeiende wantrou-
wen van met name de
laagopgeleide kiezers
vraagt om hervorming van
het bestel en bundeling
van krachten van partijen.

Wachtniet langermet
renovatiepolitiekbestel

Doorloting
wordtEerste
Kamerpasecht
representatief

Geert Wilders op de foto met fan bij de aftrap van de PVV-campagne in Rotterdam. Foto Freek van den Bergh


