
Verfijnde conversaties in een sanatorium
e magistrale
roman D er
Zauberberg van
Thomas Mann
wordt onrecht
aangedaan met
elke samenvat-
ting, maar een
van de manie-
ren waarop je
hem kunt le-
zen, is als een

portret van het einde van een tijd-
perk. Aan het begin van de twintigste
eeuw was de negentiende eeuw nog
niet voorbij. Het oude Europa sleepte
zich voort op vermoeide voeten over
uitgesleten paden en had geen idee
meer waar het naar toe moest met de
geschiedenis totdat de twintigste
eeuw gewelddadig tot uitbarsting
kwam met de Grote Oorlog, die aan-

vankelijk bijna als een oplossing
werd verwelkomd. De metafoor die
Thomas Mann kiest voor het leven
vlak vóór de grote omwenteling, is
een sanatorium in de bergen. Het is
een plek zoals Hotel California van de
Eagles: ‘you can check in any time you
like, but you can never leave.’ Of na-
tuurlijk kun je wel weg, maar nie-
mand wil weg, omdat men zich zor-
gen maakt over zijn gezondheid en
met steeds verfijndere kuren de illu-
sie levend houdt dat daar iets aan te
doen is. Maar het is de tijd die ziek is.
De tijd raakt magisch verdund op die
berg en de wereld speelt zich elders
af, terwijl de patiënten in het kuur-
oord ijle hoogten bereiken met ele-
gante conversaties over thema’s die
hun urgent voorkomen maar die op
het punt staan elke relevantie te ver-
liezen in een nieuwe, grauwe eeuw.

Ik wilde graag een column schrijven
over de afgelopen verkiezingen, de
uitslag, de vreugde daarover en het
formatiespel, en omdat deze rubriek
fictie bij de feiten belooft, moest ik
een boek verzinnen bij wat ik daar-
over te zeggen had. Aanvankelijk

dacht ik aan de stripboeken over As-
terix en aan dat ene kleine Gallische
dorpje dat moedig weerstand blijft
bieden aan de Romeinse overheer-
sing met onze dappere lijsttrek-
kertjes in de rol van de dorpelingen

die de mondiale tsunami van popu-
lisme het hoofd bieden. Maar iemand
anders had dat al gedaan. En boven-
dien klopt die vergelijking niet. Zij is
gewoon onwaar.

Het fascistisch populisme van Wil-
ders is niet verslagen, maar groten-
deels overbodig gemaakt doordat an-
dere partijen zijn standpunten heb-
ben overgenomen. Dat is niet moe-
dig, maar laf. De Nederlandse tover-
drank heet paniek over de peilingen.
Ja, akkoord, het had veel slechter
kunnen uitpakken. En we kunnen
eindeloos discussiëren over subtili-
teiten van de formatiestrategie en
coalitievarianten die niet per se in al-
le opzichten een totale verrechtsing
hoeven te betekenen. Maar dat doen
we niet. Want ook dat is onwaar.

Het is allemaal onwaar op een an-
dere manier. De finesses van onze

politieke duidingen zijn als verfijnde
conversaties in een sanatorium op
een verre berg. We zitten vast in on-
ze twintigste-eeuwse patronen en
denken in termen van democratisch
gekozen partijen en procentpunten
koopkracht ten gevolge van fiscale
maatregelen. Terwijl we blijven
hechten aan onze procedures als een
sanatoriumpatiënt aan zijn ochtend-
ritueel, hebben we niet door dat de
twintigste eeuw moe en versleten is
en dat de pijlers waarop we onze sa-
menleving hebben gebouwd, zoals
democratie en kapitalisme, op het
punt staan om met een laatste fatale
zucht in te storten.
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