
OPENBAAR EN OPENLIJK 

We weten het allemaal: de politiek wordt steeds persoonlijker. Zonder leuk toetje of lekker kontje kun je het qua charis

ma wel vergeten. Het volk wil alles weten en er iets van kunnen vinden, voora(de pikante persoonlijke details. Dat 
Wouter net getrouwd almaar campagne gaat voeren en onderhandelen, zielig toch, voor zo'n vrouwtje .. . Dat Femke 

zwanger is - heeft die een man dan bij GroenLinks? Dat Gerda lesbisch is bij het CDA, want ·zo blijkt maar weer dat een 

christen ook een .hartje heeft en heus een andersdoende wel verdraagt. Jan heeft zijn vader jong verloren en zocht zijn 

heil in de worst. Alle Borissen van de verkeerde kant, typisch D66, geen ferme identiteit. Politiek moet sexy zijn, vond 

onze oud-partijvoorzitter Tom' Kok, hij bleek gelijk te hebben. 

En we krijgen er maar geen genoeg van. 's Avonds voor de buis kijken we e~rst naar een diepte-interview met een 

ryèoon uit het bedrij(s)even over de moeilijke relatie met zijn vader. daarna volgen we een kritische discussie over wat 

dat soort mannen precies aan loon beurt, we zien life de bevalling van ' een totaal onbekende mevrouw die ook graag op 

de televisie wil en eindigen de avond zeer be,vredigend met een brede variëteit aan gewip en gehijg dat het burenge

rucht gemakkelijk overstemt. 

Het koningshuis laat ik maar even voor wat het is. Met Friso is het toch nog goed gekomen en Alexander is zwanger 
van Maxima, dat lijkt me ruim voldoende. Hoewel dat zo teer ogende dochtertje van die boomfluisterende moeder 

samen met haar koning van Zuydewijn heel goed de ademloze belangstelling van het gemene grauw weet vast te hou

den. Zij loopt al die brave burgermeisjes die zich tegenwoordig prinses mogen noemen behoorlijk voor de voeten, pr

technisch. 

Misschien loopt dit alles toch een beetje uit de hand. Deze vakantie las ik de columns van Bas Heijne in boekvorm en het 

beeld dat deze meester schetst doet de titel recht: 'het verloren land'. Zijn verhaal komt erop neer dat wij Nederlanders 

onze identiteit geforceerd ontlenen aan onze reactie op andere mer;sen in andere situaties. Misschien willen we ons 

daarom vergapen aan het leven van de mensen die ons besturen. In de zijlijn:'mijzelfviel de laatste tijd op, dat totaal 

agnostische jeugd zich tooit met een kruis om de hals. Dat moet wel een reactie zijn op de moslimcultuur - christelijk

heid is immers reuze Hollands. Reactionair zijn trouwens ook. 

Politiek is reuze actueel wat D66 zevenendertig jaar geleden bedacht: de achterkamertjespolitiek. Toen bestonden 

achterkamertjes ook nog, als symbool van het vanzelfsprekende gebrek aan openbaarheid. Gelukkig zette onze partij 

indertijd de beweging in gang om IJpenbt;larheid als vanzelfsprekend instrument van democratie te hanteren. Dat is 

goed gelukt, al moet natuurlijk bij uitstek D66 de vervolmaking van dat instrument bewaken en bevorderen. Maar 
helaas is verwarring ontstaan over het verschil tussen het openbare en het openlijke. Bij D66 het minst, maar ook daar. 

Zelden heb ik mij zo verbaasd als over de trots waarmee het torentjesoverleg werd afgeschaft. De openbaarheid kan 

nooit vereisen dat elke gedachten wisseling voor iedereen te volgen is. Wat is er mis aan overleg voorafgaand aan een 

openbare bestuurlijke formulering? Het letterlijke achterkamertje is allang vervangen door de gsm. Loos gebaar. 

Laten politici de waardigheid van hun professie weer omarmen, laat hun de rol van publieke vrouw. of man verruilen 

voor de 'integere bereidheid .ten allen tijde openheid te betrachten over de feiten en meningen die tot hun standpunt 

hebben geleid. Het wordt tijd voor bovenkamertjespolitiek. 
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