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De Kloof 
Hoe krijgt je iets gedaan van een onwillig medemens? Zorg ervoor dat jouw verlangen 
zijn of haar liefste wens wordt. Breng hem op een idee dat spontaan uit zijn eigen brein 
lijkt te ontspruiten. Hij zal zich trots en blijmoedig inzetten voor de verwezenlijking van 
wat jij wilt. 

Deze methode heet manipulatie. En daar houden we niet van in onze Nederlandse cul
tuur. Het zij zo, maar waar het gaat om het bespelen van de wil van de kiezer wordt het 
- in ieder geval voor de politiek àctieven onder ons - een ander verhaal. 
De kern van een geslaagde manipulatie is het verleggen van jouw intentie naar de ander. 
De politiek is daar niet handig in. We blijven onze bedoelingen in vele toonaarden aan de 
man brengen, proberen die van andere politieke partijen te ridiculiseren en moeten ver
moeid en ook wel bitter constateren dat zo weinig mensen willen inzien welk prachtig 
gelijk door velen achteloos wordt genegeerd. Wij persen onze mening door de strotten van 
steeds heviger tegenstribbelende kiezers. Die later cynisch constateren dat er allemaal 
weer niks van terecht gekomen is. Van al die schone beloftes in verkiezingstijd. 
Ontevreden, ontevreden ... en de volksvertegenwoordigers in de verdediging over alles wat 
er maar misloopt in onze maatschappij. Zij blijven uitleggen hoe moeilijk het is om tot 
een goede besluitvorming te komen. Alleen de eigen betrokken aanhang luistert. 

Het ook zo vaak voor Els Borst opgenomen? Op al die partijtjes waar jij als actief D66'er 
weer de klos bent en moet luisteren naar hoe een buurvrouw of familielid bijkans het 
leven liet vanwege de lange wachtlijsten of de slechte zorg? Wat doe je dan? Je probeert 
uit te leggen hoe onmogelijk haar taak is, hoe die Pvdifer -ja, Simons - er een zootje van 
gemaakt heeft, of dat er in de tegenwoordige tijd ook geen personeel te huur is. Dat de ver
zekerings-maatschappijen niet meewerken, Wiegel zwaait daar de scepter, nou dan weet 
je het wel ... Allemaal heel oninteressant tegenover het keiharde gelijk vanje opponent. 

Iedere politieke partij, iedere politicus roept dat 'de kloof tussen de burgers en de politiek' 
moet worden gedicht. De vraag blijft hoe. 1Wee oplossingen liggen voor de hand en wor
den ook gepraktizeerd. 
De eerste, zeer succes rijk, wordt toegepast door lokale politieke partijen. Hun methode is 
simpel: zij zeggen dat zij de mening van de burgers vertegenwoordigen. Tegenover de 
overheid, zo ver mogelijk weg van de overheid, door het innemen van negatieve stand
punten. Jammer genoeg herkent een substantieel deel van de kiezers zich daarin, al was 
het maar vanwege die zieke buurvrouw. En de meer constructieve partijen maar hopen 
dat de interesse van de kiezers voor de 'lokalo's' van korte duur zal zijn. Vaak is dat zo en 
gaat de kiezer weer zweven naar een andere kortstondige liefde. 
De tweede methode om de kloof te dichten wordt zelden bewust toegepast, maar is onge
twijfeld heel effectief. Dat is het nemen van wrede en onrechtvaardige besluiten door de 
politieke besturen. Niets bindt de kiezer zo aan het politieke proces als de collectieve ver
ontwaardiging over wat daar gebeurt. Helaas is deze werkwijze cynisch en slecht voor de 
maatschappij en daarmee - zeker voor D66-bestuurders - niet bruikbaar. 

Er is nog een derde mogelijkheid waarvoor een lans gebroken moet worden. Het beproefd 
recept in de opvoedkunde: dat van beloning en straf. Waarom belonen wij de stemmer niet 
met privileges. De niet-stemmer zal het ontbreken daarvan als straf aanvoelen en kan 
kiezen tussen blijven zwelgen in onverschillig negativisme of het aanpassen van zijn atti
tude. Jawel. Gaan stemmen is de primaire daad van betrokkenheid bij de politiek. De 
stemmer bekent kleur en krijgt daarmee tegenover de partij of politicus van zijn keuze een 
gevoel van betrokkenheid, misschien zelfs wel van verantwoordelijkheid. Dat gevoel ver
dient waardering door de gekozen overheid. De beste kans ligt op gemeentelijk niveau. 
Daar wordt geregistreerd wie is komen stemmen en wie niet. Waarom zou van deze weten
schap niet gebruik gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door alleen stemmers regel
rechte inspraak in de gemeenteraadsvergadering te geven. Geef mensen die gestemd heb
ben een bewijs je en verbind aan het bezit van dat pasje ruimere toegang tot en betrok
kenheid bij het politieke proces. Ik denk dat het werkt . • 
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