
deelraad Amsterdam Zuid-Oost door Hannah
Belliot of Arnhem vlak voor en vlak na de raads-
verkiezingen van 1990, steeds terugkerende
thema’s zijn irrelevantie, nodeloze belangente-
genstellingen, het negeren van de dagelijkse no-
den van ‘gewone mensen’ en ongewenste con-
centratie van macht in de handen van weinigen.
Een paar in het oogspringende voorbeelden. Een
crisis in het lokale bestuur van Arnhem over de
apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Het verlam-
mende effect van de tegenstelling tussen ‘blank
en zwart’ op de deelraadspolitiek in Amsterdam
Zuid-Oost.

Het opgeheven vingertje tegen de bestuurder
van lijn 16, die als enige reactie op zijn dagelijkse
bevindingen over de schaduwzijden van de mul-
ticulturele samenleving, van het gemeentever-
voerbedrijf een studiedag over kolonialisme
krijgt aangeboden. De sociaal-democratische
‘wethoudersdenktank’ in Arnhem, die er gedu-
rende vier jaar in slaagt om een belangrijk deel
van de politieke besluitvorming aan de demo-
cratische controle van de gemeenteraad te ont-
trekken. Het zijn ontluisterende voorbeelden
van verkeerd omgaan met macht, zo niet van
machtsmisbruik. Het is overigens opmerkelijk,
dat (bijna) alle betrokkenen bereid zijn geweest
om hun feilen door Van Westerloo te laten
onderzoeken en becommentariëren, een journa-

In het politiek-journalistieke genre zijn er in
Nederland weinig boeken gepubliceerd, die je
vanaf het begin tot het einde ‘bij de strot’ pak-
ken. ‘Niet spreken met de bestuurder’ van Vrij
Nederland en nrc-Handelsblad journalist Gerard
van Westerloo, vormt een van de uitzonderin-
gen. Het boek is fantastisch geschreven, de ver-
schillende reportages passen perfect in een ge-
meenschappelijke context en de analyses zijn
meedogenloos, zonder cynisch en onzuiver te
worden. Bovendien speelt voor iemand die al
lang (in de vertegenwoordigende) politiek actief
is, ‘het feest der herkenning’. Van Westerloo
geeft je een gevoel van nederigheid, over het-
geen je politiek hebt bereikt. Hij wordt daarbij
nimmer krenkend, maar stimuleert tot naden-
ken over hoe ‘het’ anders kan. Eigenlijk zou ‘Niet
Spreken met de bestuurder’ deel uit moeten ma-
ken van een ¬ nog samen te stellen ¬ basispak-
ket voor (aankomende) volksvertegenwoordi-
gers in Nederland.

Het gemeenschappelijke element in de ver-
schillende reportages van het boek, zou ik willen
vervatten onder de noemer ‘democratisch te-
kort’. Of het nu gaat over de tramchauffeurs op
lijn 16 in Amsterdam, het voorzitterschap van de
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duidelijkheid voor de kiezer neemt toe, waar het
de reductie van het aantal politieke partijen be-
treft. Echter, waar een aantal partijen een samen-
werkingsverband aangaan of zelfs fuseren, be-
staat het serieuze gevaar dat het ‘gemeenschap-
pelijk eindproduct’ sterk verwaterd zal zijn. En
daarmee zou het ‘een-pot-nat gevoel’ bij de kie-
zer niet worden weggenomen, maar eerder be-
stendigd.

Vallen er helemaal geen kritische kantteke-
ningen te maken bij ‘Niet spreken met de be-
stuurder’. Gelukkig wel. Zo gaat Van Westerloo
wat kort door de bocht wanneer hij schrijft, dat
het publieke debat over de multiculturele
samenleving in Nederland met ‘meel in de
mond’ ¬ wat een verschrikkelijke term is dat
toch! ¬ is gevoerd, vanuit een collectief schuld-
gevoel over wat de joden in Nederland gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog is aangedaan.
Dat is wel erg gemakkelijk zo maar in een zin
neergeschreven en vraagt zeker om nadere ana-
lyse. Verder zijn in het wonderschone hoofdstuk
over het Amsterdam Zuid-Oost van Hannah Bel-
liot, een aantal persoonsnamen verkeerd ge-
speld. Alleen een ingewijde in de Amsterdamse
politiek valt het op. Toch is het slordig. Tenslotte
heb ik de behoefte om in ieder geval de redactie
van Socialisme & Democratie in bescherming te
nemen, tegen Van Westerloo’s verwijt van ‘lab-
bekakkerigheid’. Hij uit dit verwijt aan het adres
van PvdA-autocriticasters die na de Fortuyn-re-
volutie opeens wel in Socialisme & Democratie
neerschreven, wat voordien niet had gemogen.
Wie het blad al wat langere tijd leest, weet dat er
niet alleen sprake is geweest van ‘groepsthera-
pie’ na de verkiezingen van mei 2002. Ver voor
mei 2002 werd er in Socialisme & Democratie al
ruimschoots gedebatteerd over ‘gevoelige onder-
werpen’, zeker ook over integratie en immigra-
tie. Bovengenoemde kritiekpunten zijn voor mij
echter niet meer dan (bijna) onzichtbare onef-
fenheden in een meesterwerk. Het is nu aan de
‘politiek actieven’ om wijze lessen te trekken uit
Van Westerloo’s analyse. 

list toch met een zekere reputatie. Zou er sprake
zijn geweest van een gevoel dat er niets te ver-
bergen viel? Wie de reportages leest, kan zich
nauwelijks voorstellen dat het geloof in trans-
parantie de voornaamste drijfveer is geweest.

� 
‘Jonge geuzen’

Aan de hand van interviews met wetenschap-
pers en politici, neemt Van Westerloo ook het
functioneren van politieke partijen onder de
loep. De diagnose is onbarmhartig. Politieke par-
tijen zijn nog slechts in naam vertegenwoordi-
ger van een geestesrichting. Ze vormen, geza-
menlijk en in vereniging, een gesloten kartel.
Geen ‘volksvertegenwoordiger’ kan spreken na-
mens de kiezers, want niemand wordt als per-
soon door kiezers gekozen. Politieke partijen
proberen ¬ tegen de stroom in ¬ burgers in
het keurslijf van een alomvattend partijpro-
gramma te persen. De interessante baantjes
worden onderling verdeeld tussen de vertegen-
woordigers van de vooraanstaande partijen. En
ga nog maar even zo door. Ook in deze analyse
komt het democratisch tekort duidelijk naar vo-
ren. Het valt Van Westerloo hierbij niet te ver-
wijten, dat hij de alternatieven hoe het ‘anders
en beter’ kan, niet aandraagt. Hij geeft zelfs rui-
terlijk toe de remedie niet te hebben. Als politiek
journalist is zijn eerste taak om de vinger op de
zere plek te leggen. Politicologen moeten en zul-
len zich in de komende tijd gaan bezinnen op de
rol van de politieke partij in ons staatsbestel.

Van Westerloo verwacht veel heil van de
‘jonge geuzen’, die na de verkiezingen van mei
2002 en januari 2003 in de Tweede Kamer zijn
verkozen. Hij ervaart bij de nieuwe volksver-
tegenwoordigers de wil om tot daadwerkelijke
verandering te komen. Die wil komt het meest
prominent tot uiting, in de wens de moederpar-
tijen op te blazen en te komen tot een twee- of
driepartijenstelsel. Of deze, ook door partijleider
Bos en partijprominent Oudkerk bepleitte, radi-
cale verandering voldoende is om het volksver-
tegenwoordigende aspect van onze democratie
nieuw leven in te blazen, valt nog te bezien. De
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