
Met de kennis van nu was 2011
het keerpunt. De Commu-
nautaire Unie, toen nog CDA

geheten, verloor in de Provinciale Sta-
tenverkiezingen van dat jaar meer dan
de helft van haar zetels. Later dat jaar
volgde de ‘heruitvinding’ tot een brede
volkspartij geschoeid op joods-christe-
lijke leest en de omdoping tot de ons nu
zo vertrouwde naam Communautaire
Unie (ComU). Dat alles is geschiedenis.

Vandaag is het feest. Het dorpsplein
van Erp is versierd met oranje slingers.
Ze steken af tegen de kale bomen en de
bruine sneeuwpap op de stoep. Bij de
huizen aan het plein hangt de vlag uit.
Ondanks de winterkou staat het plein
vol met mensen. Een groep kinderen
zingt Hollandse volksliederen. Koning
Willem-Alexander kijkt tevreden toe.

Het is Dag van de Vrijheid in het jaar
2022. We vieren dat vandaag vijf jaar
geleden het verbod op intolerantie is
opgenomen in het Wetboek van Straf-
recht. Deze wet heeft het land bevrijd
van haat zaaiende imams, seksistische
rabbijnen en homofobe pastors. De
SGP is opgeheven. Politici van diverse
pluimage moesten hun zetel inleveren.

De invoering van de intolerantietoets
leidde tot een serie massaontslagen in
de private en publieke sector.

Minister-president Verhagen (Com-
munautaire Unie) heeft altijd volge-
houden dat het verbod op intolerantie
niet de emigratie van moslims als doel
had. Toch zou de helft van de 1,5 mil-
joen landverlaters het islamitische ge-
loof hebben beleden. De meeste emi-
granten kwamen uit de Randstad. Uit
de provincie vertrokken katholieken.

De monoculturele samenleving is re-
aliteit geworden. Nederland is weer, als
vanouds, het land van joods-christelij-
ke waarden en normen. „Eén samenle-
ving, één cultuur”, was de leuze die de
Communautaire Unie in de verkiezin-
gen van 2016 het historische aantal
bracht van 66 zetels. Rond de invoering
van de Intolerantiewet, het eerste wa-
penfeit van de nieuwe regering, stond
ze in de peilingen al op 74 zetels.

Niet iedereen viert vandaag feest.
Voorzitter René Danen van Links Ne-
derland heeft een tegendemonstratie
georganiseerd in Amsterdam-West, de
grootste immigrantenwijk. Een groep
Griekse Nederlanders kijkt toe hoe Da-
nen ruziet met Rutger Castricum van
het NOS Journaal. Een aantal agenten
staat paraat, voor als de demonstratie
uit de hand zou lopen. Ze grappen over
de onzin van een demonstratie in een
land zonder problemen.

De woningnood is met de massa-
emigratie in één klap opgelost. Het na-
tuurbeheer noemt dit „de redding van

het Groene Hart”. De spoorwegen rij-
den al tien jaar stipt op tijd.

De grootste teleurstelling van de
overheid is dat de misdaad niet is afge-
nomen. Blijkbaar leidt het delen van
een cultuur niet automatisch tot het
naleven van normen. Het onveilig-
heidsgevoel is zelfs licht gestegen. Dit
wijten de onderzoekers aan het nega-
tieve imago van Griekse Nederlanders,
met hun vreemde taal, opvliegende ka-
rakter en afwijkende eetgewoonten.

Ook wordt de bouw, dit jaar, van elf
Grieks-orthodoxe kerken aangehaald
als verontrustende factor. De Groene
Democraten hebben de godsdienstvrij-

heid aan de kaak gesteld, aanleiding
voor Justitie om onderzoek in te stellen
tegen de partij. Deelfractievoorzitter
Van der Ham zegt de uitkomst van het
onderzoek met vertrouwen tegemoet
te zien. Deelfractievoorzitter Dibi zegt
zich te beroepen op zijn zwijgrecht.

De Groene Democraten zijn vol-
strekt gemarginaliseerd, net als SP en
VVD. Oppositieleider Graus (Mens en
Dier) spreekt alleen over dierenleed.

Veel internationale hoofdkantoren
zijn weggetrokken. De landbouwindu-

strie moest weer op vooroorlogs niveau
komen, maar de gesubsidieerde immi-
gratie van Grieken heeft de vacatures
niet weten te vullen. Wel nam het aan-
tal Griekse eettentjes sterk toe. Staats-
secretaris Papadopoulos sprak van „de
onuitwisbare pitaïsering” van de Hol-
landse keuken.

In reisgidsen wordt Nederland stee-
vast „saai” genoemd. Volgens de minis-
ter-president is ‘saai’ een ander woord
voor ‘zorgeloos’. Bij de verkiezingen
van 2020 heeft zijn partij nog de verkie-
zingsleuze ‘Saai en Veilig’ overwogen.

Politicologen beweren dat de margi-
nalisering van links logisch voortvloeit
uit het ontbreken van een duidelijk
verhaal. Linkse verhalen waren kleur-
loos, ingewikkeld en deprimerend, of
beperkten zich tot een opsomming van
al het kwaad dat de rechtse partijen Ne-
derland zouden hebben gebracht.

De teloorgang van de vrijzinnige
partijen is door politicologen verklaard
vanuit het anti-intellectuele sentiment
dat is opgekomen in de jaren tien. Hoe
kon het ook anders, na die pijnlijke
ontmaskering van de kosmopolitische
elite als wereldvreemde geldverspil-
lers. De enige verrassing vonden ze de
ontbinding van de PVV.

Ik denk dat het hele land verbaasd
was toen Geert Wilders op een perscon-
ferentie in 2014 aankondigde dat hij
zijn punt nu wel had gemaakt.

Jonathan Mijs promoveert in de so-
ciologie aan Harvard University.

Op naar monocultureel Nederland
Intolerantie zal in 2022 bij wet
verboden zijn. Veel moslims
hebben het land verlaten. De
misdaad is niet afgenomen. Een
toekomstschets, door
Jonathan Mijs.

Ze grappen over de
onzin van protest in een
land zonder problemen


