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Politieke 
mensbeelde'n 

·Veel mensen zijn niet blij met hun politici. Die politici hebben zich gericht op 
abstracte thema's, zoals duurzame ontwikkeling, flexibel ondernemerschap, struct~
ren van arbeidsmarkt, sociale zekerheid. Mensen hadden liever gezien dat hun pQliti
ci zich bezighielden met baldadige allochtone jongens, geweld of politie op straat, 
gettovorming en zwarte scholen en wachtlijsten in de zorg. Wouter-Jan Oosten 
betoogt hoe de kleur van politici bepalend is voor hun mensbeeld en d~armee hun 
optreden naar de burger. 

DOOR WOUTER-JAN OOSTEN 

Kennelijk hebben politici niet geluisterd en zijn ze voorbij gegaan aan deze (schijnbaar) con
,crete thema's. Mensen willen dat hen het respect wordt gegeven dat hen toekomt als consu
menten van collectieve voorzieningen en van openbare ruimte. Een aardverschuiving bij een ver
kiezing is dan begrijpelijk. Zelfs hoogopgeleide politieke insiders begrijpen deze onvrede. Het 
ontgaat vast niemand, dat het stadsvervoer in de Randstad zowel in de voertuigen als bij de sta
tions 'gedomineerd wordt door groepen lawaai makende allochtonen. 

Elitisme 
Toch overweegt bij hoogopgeleide insiders de notie dat, burgers niet begrijpen hoe hun dage

lijks,e ergernissen samenhangen met politiek abstracte thema's. Veel mensen beklagen zich liefde
vol en verdrietig dat 'hun Pim' is weggenomen, maar het zijn ook die mensen die schreeuwen om 
herinvoering van de doodstraf en 'AJAX joden!' Het is nu echter l).iet politiek correct om emotionali
teit en banaliteit te veroordelen. Een beschavingsof' 
fensief als tussen medio 1ge eeuwen medio 20e eeuw 
is ondenkbaar. De mensen weten zelf wel wat goed voor 
ze is, zoudèn ze ons zeggen. Omdat het niet politiek 
correct is, wordt het verwijt verzwegen dat structurele 
onverschilligheid en onbenul mensen het morele recht 
ontnemen om plots hun stem te verheffen. Volgens mij 
moet 'de politiek' bewuster omgaan met zijn mens-

,'De politiek' moet bewuster 
, , 

omgaan met haar mensbeeld 

beeld. Aan het regeren door een echte elite staan wetten in de weg en praktische bezwaren, maar 
is dat de enige reden om niet openlijk elitistisch te zijn? Per slot van rekening heeft elitisme een 
eerbiedwaardige geschiedenis in het aristocratisch-conservatieve, orthodox-religieuze, intellectu
eel-liberale en voorhoede-socialistische denken . Ik wil ons eraan herinneren dat wij democraten 
zijn. D.at doe ik door de versChillende oude mensbeelden nogeens te verwoorden. 

Organisch beeld 
Conservatieven, dat zijn ook veel VVD'ers, willen er in deze wereld gewoon het beste van 

maken. Dat houdt in dat zij bekwame en welwillende mensen hun gang laten gaan en anderen in 
toom houden. Ondernemende en opgeleide burgerij vaart hier wel bij, maar de keerzijde is rep
ressie en daarmee is het conservatisme berustend met betrekking tot mäatschappelijke ontwik
keling. Conservatisme en christen-democratie hebben een organisch beeld van de samenleving 
gemeen. De natuurlijke samenhang is tevens een ordening en daarmee 'wordt communitaristisch 
denken ook hiërarchisch. Confessionelen zijn idealistische'r .dan cori.servatieven: zij hopen en 
geloven dat het goede werkelijkheid wordt. In wezen staat hun ideaal voorbij de maatschappe
lijke realiteit en wie niet gelooft kan er daardoor niet mee werken. Bovendien wordt het reli
gieuze id~aal niet door iedereen gedeeld , er zijn bijvoorbeeld veel mensen die menen dat patriar
chie. en heteroseksualiteit alleen niet zaligmakend zijn. 
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Ideaal 
Socialisten kennen een goede samenleving, 

maar anders dan confessionelen spannen zij 
zich in om het ideaal hier en nu te realiseren. 
Hun ideaal is niet dat wat beantwoordt aan de 
ideeën van God, veeleer dat wat de geschiede
nis voor ons in petto heeft. Zo hoefden revo
lutionairen de industriëlen bijvoorbeeld niet 
te verachten, ,die mensen 

baar vervóer. Daarentegen hebben mensen 
ongelijk als ze .onverantwoorde keuzes 
maken. De vrijheid .die we genieten, creëren 
we zelf en bestaat bij de gratie van de ruimt.e 
die ieder de ander laat. Verloedering van de' 
openbare ruimte en onveiligheid van het ver
keer zijn bij uitstek kwesties waarbij mensen 

. op hun eigen verantwoordelijkheden gewezen 
moeten worden. Een pret

hadden immers hun 
eigen rol in de ge
schiedenis. Hardvochtige 
bazen konden de opstand 
van het proletariaat zelfs 
bespoedigen en dat was 
mooi meegenomeri. Ook 

Een prettige straa~ en 

veilige weg' worden 

niet door de overheid 
op de aard van het socia- d d 
listische ideaal is kritiek gepro uceel'< 

tige straat en veilige weg 
worden niet door de over
heid geproduceerd, ze 
worden door de gebrui
kers samen gecreëerd. 
Natuurlijk moet de over
heid mensen helpen om 
hun verantwoordelijkheid 
te nemen, maar politici 

goed mogelijk. Hun stre-
ven gaat voorbij aan maatschappelijke rea
liteiten als het eigenbelang en winststreven 
die inherent zijn aan de menselijke aard en 
de psychogenetische deviantie OQ en gedrags
voorkeuren) waardoor mensen niet objectief 
gelijk zijn ongeacht of je ze normatief gelijk
waardig açht. 

Vertrouwen 
Liberalen geloven niet, in God noch geschie

denis, maar ze vertrouwen erop dat mensen 
gebruik maken van de persoonlijke en maai:
schappelijke kansen die zich aan hen voor
doen, hetgeen zowel individueel als collectief 
voordeel oplevert. Ontplooiing is het ideaal 
en' als antwoord op het verwijt dat dit een 
naïef idealisme is, worden mensen ertoe 
gebracht om verantwoorde keuzes te maken. 
Dan dient het collectief mensen' tegen elkaar 
te beschermen door free riding ~n negatieve , 
externe effecten tegen te gaan. Voor liberalen 
heeft de overheid geen taak van nachtwaker 
die net die "mensen faciliteert die dat nauwe
lijks nodig hebben, van patriarch of voor
hoede die mensen bij de hand neemt die 'zelf 
nog geen richting hadden gekozen, maar de 
'taak om te stimuleren: kansen bevorderen en 
verantwoorde keuzes laten. 

Verantwoordelijkheid 
Wat staat liberalen te doen met ontevreden 

mensen? Hen gelijk en ongelijk geven! 
Mensen hebben gelijk dat er onvoldoende 
kansen zijn op de woningmarkt, in hun loop
baan en tijdsbesteding. Besteed daarom meer 
aandacht aan basisscholen, VMBO-scholen en 
de beroepseducatie door ROC's. Bevestig men-

, sen als consument van zorg en als gebruiker , 
en maatschappelijk aandeelhouder van open-

moeten niet de indruk 
wekken het gewenste resultaat even te zullen 
leveren. Zeker waar problemen het gevolg 
zijn van interne tegenstrijdigheid van opvat
ting en gedrag is het goed dat burgers met 
zichzelf geconfronteerd worden, denk aan 
beklag over verloedering, maar tegelijkertijd 
vuil op straat werpen; beklag over drugsover
last maar niet legaliseren. Dat kunnen zelfs 
liberale politici niet alleen oplossen. Wijzen 
op burgerschap is overigens beslist niet eli
tistisch: we erkennen immers de gedeeltelijke 
onmacht van institutionele politiek. 
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