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Kullekoek 
Wat is de verkiezingstijd toch een vreselijke periode in de politiek. Normaal 
hardwerkende gemeenteraads- en kamerleden voelen zich plots genoodzaakt 
een frisse en bevlogen uitstraling te vertonen, terwijl zij zich dagelijks door de 
taaie brei van het bestuurlijk handwerk worstelen, agenda's afwerken waar
op zelden een onderwerp wordt aangetroffen, dat zelfs maar een vaag verband 
vertoont met wat ooit geïnspireerd heeft dit werk te gaan doen. Originele 
inspiratie, een totaal andere kijk. We zijn eerlijk, transparant, helder en voor
al ontzettend democratisch, want wij luisteren naar de burger, wie dat ook is, 
wat die ook wil. Het is niet waar, niemand kan op een goede manier de dage
lijkse politiek bedrijven met de wil van 'de' burger als uitgangspunt. 'De' bur
ger bestaat niet. Er zijn individuen en groepen mensen die tegengestelde 
belangen hebben. De politicus kiest op grond van zijn idealen welke beslissing 
het dichtst in de buurt komt bij zijn opvatting van het algemeen belang. 
Het is ook nauwelijks te verdragen. Wat zou het een verademing zijn als er 
lijsttrekkers waren, die zeiden dat ze zo vreselijk moe zijn van de onpeilbare 
publieke opinie. Dat het zo eindeloos ingewikkeld is om in het steeds verfijn
der publiek stelsel van een zo hoogbeschaafd en democratisch land als 
Nederland een kleine verandering teweeg te brengen, die wellicht op de lange 
duur een gunstig gevolg heeft voor de idealen zoals verwoord in het partij
programma. Dat iedereen die zegt dat oplossingen voor de hand liggen per 
definitie ongelijk heeft. Dat men erg heeft moeten wennen aan de nieuwe rol, 
daar pas na jaren een eigen kracht in heeft gevonden en dat men tijd nodig 
heeft voor het verlichten van werkelijk moeilijke maatschappelijke problemen. 
Dat men voor een goede start van de nieuwe periode een steun in de rug nodig 
heeft, een hart onder de riem van de kiezer. 
De maatschappij is minder verdeeld dan vroeger en de kiezers zijn steeds 
meer op elkaar gaan lijken. De problemen van nu concentreren zich groten

deels in sectoren waar iederéén mee te maken heeft: onderwijs, 
gezondheidszorg, openbare veiligheid. Partijen willen daar dus 
allemaal iets aan doen en de keizer verveelt zich. Hij ontleent 
zijn identiteit niet meer aan zijn politieke keuze en neemt de 
politiek kwalijk dat die niet meer bijdraagt aan zijn sociale 
positionering. En van verveling komt niet veel goeds. De kiezer 
gaat zich gedragen als de eerste beste hangjongere. Men gaat 
de politici treiteren en pesten. De lijsttrekkers, de boegbeelden, 
de partijbonzen, ze · krijgen ervan langs. De kiezer verwijt de 
politiek dat die niet meer LEUK is. De politiek verdomt dat toe 
te geven. Daar zit de achilleshiel, daar hapt de terriër van de 
kiezersgunst toe. Terriër Pim F. en uit hetzelfde nest Jan N. of 
Henk W.. Valse hondjes, gesteund door de media, die zich 
opwerpen als de spr~ekbuis van het zich misdragend kiezers
volk. De politiek geeft in paniek de kiezer gelijk. Ook als die niet 
komt stemmen, ook als die per dag van mening verandert, ook 
als die met onterechte verwijten komt. De kiezer slaat door. Die 
wil meer koppen zien rollen, meer bloed aan de paal. Er moet 

- desnoods verzonnen - schande zijn want schande geeft emotie en die wordt 
node gemist in de politiek. Vreugdevol gunnen de media met hun peilingen en 
hun hitsige honger naar roddel en achterklap hun podia en hun spotlights 
aan de paparazzi die in de politiek nog wel een loopbaan zien. Henk van der 
Meyden in de politiek was minder cynisch geweest. Die man kent zijn helden 
tenminste nog. 
Thom de Graaf is een verademing, die blijft zijn genuanceerde zelf In deze 
situatie is een verlies aan zetels zonder meer eervol. Ik wens hem sterkte en 
raad hem aan als troost te kijken naar Dijkstal. Je zal Bas Eenhoorn als par
tijvoorzitter hebben ... + 

25 
IDEE- APRIL 2002 

1 1 




