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Mr. drs. A.K. Huibers 

Vleespotten en angstige 
politici 

Steeds vaker kunnen we berichten horen 
uit de voormalige DDR over mensen die te
rugverlangen naar de tijd voor de Wende. 
En het gaat dan zeker niet alleen om men
sen die deel uitmaakten van het partij-ap
paraat en die hun bevoorrechte positie heb
ben zien verdwijnen. Het gaat ook om 
mensen die in die tijd een weliswaar moei
zaam, maar toch redelijk geordend bestaan 
hadden en die zich nu geconfronteerd zien 
met werkloosheid, ongekend hoge prijzen 
en een geheel nieuwe economische orde. 
Een orde bovendien waarin zij de achter
blijvers zijn ten opzichte van de inwoners 
van de voormalige BRD. 

Tot op zekere hoogte is een dergelijke re
actie dus zeker begrijpelijk. Tegelijkertijd 
roept ze sterke associaties op met het ver
haal van de Israëlieten in de woestijn, na de 
uittocht. Het volk klaagt, omdat het nog lie
ver in Egypte onder het slavenjuk was ge
bleven, - maar met in ieder geval voldoende 
te eten, 'bij de vleespotten' -, dan dat ze nu 
door de woestijn moeten dwalen. Ook hier 
geldt: een misschien begrijpelijke reactie. 
Toch: de reactie deugt niet. Ze getuigt van 
een onderschatting van de ellende van het 
verleden, een gebrek aan toekomstgericht
heid, en vooral van het stellen van con
sumptie boven morele waarden. Dat is een 
doodlopende weg. Het is dan ook zeer te 
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hopen dat men in het Oosten van Duitsland 
niet deze weg zal inslaan. 

Nu is het wat al te gemakkelijk met de vin
ger te wijzen in de richting van betrokken 
ex-DOR-bewoners als te zeer gericht op 
consumptie. Het verwijt slaat namelijk direct 
terug op onszelf in het Westen. Het is de 
decadentie van West Berlijn dat de inspira
tie vormt voor dit gericht zijn op consump
tie. Het is de onverkorte invoering van een 
markteconomie - zoals wij die zelf in die 
vorm niet eens hebben - die de mensen het 
gevoel geeft in de woestijn terecht gekomen 
te zijn. Het was de christen-democraat Kohl 
die in de eerste verkiezingscampagne op 
bijna Amerikaanse wijze mensen gouden 
bergen heeft voorgespiegeld. Dezelfde 
Kohl die te angstig was om daarbij duidelijk 
te maken wat dat, bijvoorbeeld aan belas
tingoffers, zou kosten. En we moeten ten
slotte maar eens ernstig bij onszelf te rade 
gaan wat wij nu werkelijk aan inhoudelijke 
normen en waarden overte dragen hebben. 

Er is een andere reden waarom we niet 
te gemakkelijk met de vinger naar de vlees
potten van anderen moeten wijzen. Dat is 
de bestuurlijke situatie in ons eigen land. 
Het lijkt erop dat er een beweging terug in 
de richting van de (vermeende) vleespotten 
van de jaren zeventig aan het ontstaan is. 
Deze beweging heeft iets te maken met het 
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afnemen van de economische groei ener
zijds en met de crisis van het politiek be
stuur anderzijds. Laat ik proberen dit te ver
helderen aan de hand van een concrete 
voordracht zoals die in de Utrechtse ge
meenteraad enige maanden geleden aan 
de orde is geweest. Bedoelde voordracht 
had betrekking op democratisering in de 
jaren negentig. Zij bevatte voorstellen om
trent wijkgericht werken, inspraaktrajecten, 
besluitvormingstrajecten en wat dies meer 
zij. Bedoeling is burgers meer te betrekken 
bij de besluitvorming zoals die op gemeen
telijk niveau plaatsvindt. Nu had deze voor
dracht een motto. Op zichzelf een interes
sante nieuwigheid. De tekst van dit motto 
was echter minder verheffend, te weten 'het 
doel van democratisering: betrokken en te
vreden burgers'. Tevreden burgers, dat is 
volgens de schrijvers van de voordracht 
kennelijk een essentieel onderdeel van de
mocratisering. Een merkwaardige gedach
tengang. Het gaat immers uit van een beeld 
van de overheid die zoveel mogelijk alle 
wensen die onder de burgers leven moeten 
registreren, en vervolgens zoveel mogelijk 
van die wensen moet honoreren. En helaas, 
helaas, soms kunnen dan door financiële 
randvoorwaarden sommige wensen niet 
vervuld worden. Die keuze moet dan maar 
door de politiek gemaakt worden. 

Wat in dit beeld ontbreekt zijn twee ele
menten: allereerst een visie op wat al dan 
niet tot de taken van de overheid behoort, 
vervolgens een kwalitatief oordeel over de 
wensen die onder de bevolking leven. Som
mige wensen, of beter behoeften, zijn het 
meer waard gehonoreerd te worden dan an
dere. Het is noodzakelijk dat dan ook maar 
gewoon hardop te zeggen. Dat betekent 
soms recht-toe-recht-aan nee zeggen. De 
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bestuurders moeten het lef hebben tegen
over bepaalde wensen een duidelijke afwij
zende houding in te nemen. Tot mijn spijt 
zie ik te vaak dat politici te angstig zijn om 
een dergelijke houding in te nemen. Ze 
menen dat het verloren gegane vertrouwen 
bij de burgers teruggewonnen zou kunnen 
worden door maar zoveel mogelijk wensen 
te vervullen. Dat noem ik terugverlangen 
naar de vleespotten van de jaren zeventig. 
Toen bestond de illusie van een maakbare 
samenleving. En hoewel we die illusie kwijt 
zijn, lijkt de fictie van de overheid als grote 
Sinterklaas via de omweg van lage opkom
sten bij verkiezingen weer keihard terug te 
komen. Dat leidt tot het renoveren van wo
ningen in plaats van vervangen, ook al 
staan daar onaanvaardbaar hoge kosten 
tegenover. Dat leidt tot gemillimeter over 
koopkrachtplaatjes tot op een kwart pro
cent. En, 0 tragiek, het leidt tot steeds meer 
ontevreden burgers omdat de overheid de 
fictie natuurlijk nog steeds niet waar kan 
maken. 

Het terugverlangen naar de vleespotten 
is een doodlopende weg. Een angstige po
liticus, die geen nee durft te zeggen, is al 
halverwege deze weg. Wat we nodig heb
ben zijn realistische bestuurders die toe
komstgericht werken op basis van een in
houdelijk doortimmerde visie op de 
samenleving. Jarenlang manna eten is mis
schien geen feest. Het is kennelijk wel de 
enige weg naar het land van melk en ho
ning. 
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