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Eigenlijk ben ik een heel tolerant persoon. In de dagelijkse contacten met de grote
boze buitenwereld geef ik de buitenwereld de ruimte. Ik eis namelijk niet zoveel. In
de treinreis van en naar mijn werk maak ik me dan ook zelden druk. Eén ding is
belangrijk voor mij en dat is dat ik rustig mijn boek kan lezen. Telefoongesprekken
of iPods die te hard staan kunnen mij niet deren. Ieder zo zijn ding. Toch reis ik nu
sinds een jaar niet meer tweede, maar eerste klas. De drukte maakte dat ik nogal
eens moest staan en staand lezen is minder prettig.
Nu zullen er zeker lezers zijn die het kopen van een eerste klas kaartje als een
hopeloos elitaire bezigheid zullen beschouwen. Generaties progressievelingen
vereenzelvigden zich met het proletariaat en kozen ervoor om te staan in de tweede
klas in plaats van te gaan zitten tussen de vermaledijde bourgeois. Dat is misschien
wel de grootste tragiek van het socialisme: liever een natie die uit egalitarisme in de
tweede klas zit, dan erkennen dat individuele behoeften verschillen en dat de één
bereid is meer geld uit te trekken voor de zekerheid van een zitplaats dan de ander.
Maar een zekere gêne blijft, in een wereld waarin ‘gelijkheid in keuzevrijheid’ nog
lang niet voor iedereen gerealiseerd is.
De eerste klas bleek een oase van rust. Mensen die eerste klas reizen, reizen
meestal alleen en niet in groepjes. Als ze bellen, doen ze dat beschaafd en
zachtjes. Velen zijn zelf aan het lezen of aan het werk. Er blijken echter twee
fenomenen te zijn die deze paradijselijke rust nogal eens kunnen verstoren. In de
eerste plaats zijn dat de conducteurs. Conducteurs vormen een uiterst onwelkome
onderbreking van het leesgenot. Ze hebben namelijk de neiging (ik denk dat ze het
erom doen) om net op het verkeerde moment binnen te komen. Als je bezig bent
een boeiende redenering te begrijpen en gulzig doorleest naar de volgende regel
hoor je meestal al hun sirene, hun klokkengebeier, hun ratel: het afgezaagde en
diep irriterende ‘Goedemorgen! Uw kaartjes alstublieft.’ Vaak is mijn irritatie op zo’n
moment zo groot, dat ik tergend langzaam mijn abonnement tevoorschijn haal. Ik
laat hem lekker wachten, die hinderlijke stoorzender.
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Het tweede fenomeen dat mijn rustige leeservaring nogal eens verpest, zijn
puberende schoolkinderen. Gewapend met een tweede klas kaartje, vinden ze het
ongelooflijk stoer om in de eerste klas te gaan zitten. Niet in hun eentje maar in een
groepje van druk pratende, onrustige, schreeuwende puistengangers. Heen- en
weer geren, gejen en af en toe het openlijk roken van een sigaret in een tijd dat de
rook-coupé gelukkig tot het verleden behoort zijn onderdeel van hun repertoire. Dat
zijn van die momenten dat je als eerste klas reiziger verlangt naar een conducteur,
die op deze momenten echter spoorloos verdwenen is. Ineens is mijn tolerante
houding in het tegendeel omgeslagen. Langzaam verander ik in een mopperende
reiziger die rancuneus zijn gekochte voorrechten opeist. Op vaderlijke toon vraag ik
de kinderen of ze mij alsjeblieft in enige rust willen laten lezen.
Wat onderscheidt mij op zo´n moment nog van de eerste de beste rechtse
beroepszeikerd? Zou ik, trouw aan mijn tolerante principes, eigenlijk niet met een
minzame glimlach naar dit pubertafereel moeten kijken? Geduldig een stap opzij
moeten doen voor deze nieuwe generatie die haar ruimte opeist? Mij ervan bewust
dat het voorrecht om de eerste klas te kunnen betalen niet aan iedereen is
voorbehouden?
Dat zou wijzen op een nogal rationeel en gevoelloos begrip van tolerantie
gecombineerd met een irrationeel links schuldgevoel. Maar respect, zowel voor
jezelf als voor de ander, kun je ook tonen door het beheerst uiten van gevoelens
van frustratie en onbegrip in plaats van het binnenhouden daarvan. Zelfs al is je
gesprekspartner onredelijk. Zelfs al is de verwachting dat de discussie weinig zal
helpen. En zelfs al wordt je frustratie ingegeven door een misschien kleinburgerlijke
consumentistische houding: ‘ik heb ervoor betaald, nu wil ik ook wáár voor mijn
geld.’ Belangrijk is om een zeker gezamenlijk ritueel in stand te houden. Beter een
gecontroleerde uiting van niet-rationele emoties dan het tonen van een
huichelachtige onverschilligheid.
Een heel ander ritueel dan dat van veel moderne rechtse politici, die bij elk
wissewasje om harde maatregelen schreeuwen en allerlei problemen opblazen tot
immense proporties. Die mijn ervaringen met pubers waarschijnlijk als
´treinterrorisme´ zullen betitelen. Ooit werd de tolerantie van de linkse politiek
omschreven als ´onverschillig´. De moderne rechtse methode werkt echter
evenzeer onverschilligheid in de hand, omdat zij voortdurend op de fouten van de
ander wijst en de eigen gevoelens niet erkent voor wat ze zijn: soms redelijk, maar
net zo vaak onredelijk.
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