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Betekenisloos geknutsel aan de democratie
Frank de Vries
Verwarring
De kiezer is op drift en de politiek is in de war. Het electoraat vertoont niet langer de
mechanische betrouwbaarheid waarvan het jarenlang getuigde. Het zweeft
richtingloos rond en lijkt vooral van plan om af te rekenen met degenen die met
regeermacht zijn bekleed. De politiek zelf weet nauwelijks te reageren op deze
emancipatie van het electoraat. Alle middelen worden uit de kast gehaald. Politieke
partijen en hun leiders roepen om het hardst dat de bewegingen waaraan zij hun
legitimatie ontlenen hun langste tijd hebben gehad, dat het stelsel waarin zij
opereren fundamenteel op de helling moet, en dat zij ook overigens de boodschap
van de kiezer goed verstaan. De vernieuwingsdrift heeft inmiddels zozeer
toegeslagen dat politici zelfs niet schromen het bestel waarvan zij deel uitmaken te
bespotten en te beschimpen. Alexander Pechtold illustreerde dat enkele weken
geleden treffend in Opzij, toen hij aangaf dat de politiek ‘vuil en vunzig’ was.
Eerlijkheid is geboden. Je moet het vertrouwen van de kiezer immers terugwinnen
en de kloof moet worden gedicht. Hoe kun je dat beter doen dan grofweg dezelfde
taal te gebruiken die volgens jou je electoraat spreekt?
One man, one vote!
Als er één rode draad is in alle voorstellen die de afgelopen jaren zijn gelanceerd,
is dat dat zij gaan over de regels van het politieke spel, de structuur waarin de
democratie opereert. Daarmee praten we over de kaders van de (lokale)
democratie en niet over de kern ervan. Cruciaal is natuurlijk de vraag wie
verantwoordelijk is voor de samenleving en hoe we die verantwoordelijkheid
zichtbaar kunnen maken. Natuurlijk is democratie mensenwerk. Dat geldt al
helemaal voor de democratie op lokaal (i.e. gemeentelijk) niveau. Dáár gaat het
om de straat, hoe mensen wonen, werken en leven. Het is een fundamentele
misvatting te denken dat die samenleving vanzelf ontstaat. Burgerschap is prachtig,
maar het vormt feitelijk niets. Opvattingen, meningen en visies moeten met elkaar in
verband worden gebracht, via debat en discussie. Dat vereist momenten en
platforms waar dat kan plaatsvinden. Opvallend aan veel van de voorstellen tot
politieke en bestuurlijke vernieuwing is nu juist dat ze die momenten en die podia
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wegdrukken. Politieke partijen hebben afgedaan. Gemeenteraden zijn al bijna even
ouderwets. Debat is leuk, maar we koppelen het los van de besluitvorming zelf. Wat
overblijft is het kiezen van personen: leiders, lijsttrekkers, burgemeesters. Wat
resteert is de druk op de knop bij referenda. One man, one vote! Weg samenleving.
Cultuur
Dat gesleutel aan het publieke bestel lost het probleem van de burger niet op. Die
voelt zich in hoge mate vervreemd van zijn omgeving. Die omgeving verandert
steeds sneller, en stelt steeds hogere eisen aan het inlevingsvermogen van elke
deelnemer. Je kunt, zult en moet zélf kiezen en vooral je (eigen)
verantwoordelijkheid nemen. Dat zijn prachtige verhalen maar lang niet iedereen is
in staat om die keuzes daadwerkelijk te maken. Veel mensen verwachten ook dat
er meer is dan die individuele vrijheid. De overheid speelt daarbij een niet
onbelangrijke rol. En juist die overheid manifesteert zich op lokaal niveau. Het is de
gemeente die de straat reinigt, het vuilnis ophaalt, scholen bouwt, wegen aanlegt
en ervoor zorgt dat de wijk en de buurt leefbaar zijn. Veel mensen willen aan die
directe woon- en leefomgeving hun steentje bijdragen. Zij verwachten daarbij soms
een helpende hand van de overheid en begrijpen heel goed dat diezelfde overheid
keuzes moet maken. Ik ben ervan overtuigd dat mensen heel goed begrijpen dat
die keuzes niet altijd hun eigen keuzes zijn, zolang de overheid en de politiek hen
maar serieus neemt. De burgers willen ruimte om hun verhaal te vertellen.
Argwaan
Ik ben niet cynisch. In elk geval niet over de bedoelingen van het electoraat.
Kiezers maken steeds meer hun eigen keuzes. En geef ze eens ongelijk. Kiezers
weten ook haarfijn wat wel klopt en wat niet. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat nogal wat van de reacties op de veronderstelde problemen met het
publieke bestel aan hetzelfde euvel lijden. Het zijn tamelijk vluchtige oplossingen
die getuigen van een grenzeloze minachting van het electoraat zelf. We toveren
een gekozen burgemeester uit de hoge hoed, roepen in alle vrijblijvendheid iets
over referenda en knutselen in de beste dualistische traditie wat aan onze lokale
democratie. En dan moet het goed komen.
Van hetzelfde kaliber zijn de ronduit dubieuze uitspraken die ook lokale politici
soms doen. Burgemeesters, wethouders en raadsleden, overigens in willekeurige
volgorde, schreeuwen om het hardst om daadkracht en leiderschap. Burgemeester
Ivo Opstelten beweerde zelfs dat ‘het Nederlands in je genen moet zitten’. Onverhuld
racisme lijkt mij.
Maar het mag allemaal, want de kloof moet worden gedicht. Ik geloof er intussen
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niets van dat dit soort uitspraken bijdraagt aan herstel van vertrouwen in de politiek.
De politiek etaleert zijn wantrouwen in het publiek bestel en wil tegelijkertijd dat de
kiezer juist daarin blijft geloven. Uit die spagaat komen we niet. Het moet dus echt
anders. Wie vertrouwen wil wekken moet naar mijn idee twee eigenschappen
hebben. Ten eerste het vermogen om de dagelijkse problemen van mensen te
herkennen, en ten tweede het vermogen daaraan in politiek-bestuurlijke zin
invulling te geven. Het is betrekkelijk irrelevant in welke democratische context je
dat doet. Al dat geknutsel aan de (lokale) democratie helpt daarbij niet. En wat ook
niet helpt is de suggestie wekken dat je met ferme taal een stap verder komt.
De kunst van het afdalen
Werkelijke politieke vernieuwing, zeker op lokaal niveau, zit niet in de
structuuroplossingen die nu te pas en te onpas uit de politieke hoed worden
getoverd. Werken aan politieke vernieuwing en aan herstel van politiek vertrouwen
is pas vruchtbaar als de gemeente als (overheids)organisatie en de daarmee
samenhangende lokale politiek kans ziet af te dalen en zich daadwerkelijk
bekommert om de problemen die mensen in hun woon- en leefomgeving ervaren.
Dat vraagt om een gemeentelijke organisatie die eenduidig zichtbaar is en zonder
verscholen bijbedoelingen mensen helpt en informeert. Het vergt politici die een
‘open oog en open oor hebben’ en tegelijkertijd durven te staan voor wat zij vinden.
Die politieke vernieuwing bestaat uiteindelijk bij de gratie van een andere manier
van kijken. Ik ben de afgelopen jaren nog het meest getroffen door het rapport
‘Vertrouwen in de buurt’ van de WRR. Dat bevat simpele voorstellen om die
samenleving van onderaf weer vorm te geven. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld
te zijn, maar eist vooral dat we durven afdalen naar het niveau van de straat. Om
daarna die problemen op politiek niveau een serieuze plek te geven.
Werken aan betrouwbaarheid
Terugkijkend op vier jaar Groningse politiek, eerst als eenvoudig en nieuwbakken
raadslid en vanaf januari 2003 als fractievoorzitter, constateer ik dat deze
randstedelijke hypes een beetje aan de Groningse politiek voorbij zijn gegaan. Er
zijn wel enkele (lokale) partijen die zo nu en dan op de populistische toer gaan, en
ik zie ook wel dat de lokale pers daar zo nu en dan gevoelig voor is. Maar
schreeuwerige politiek is in Groningen niet aan de orde. Ik hoop dat dat zo blijft,
maar heb daarvoor geen garanties. De intrede van het dualisme in 2002, dat elders
in Nederland vooral een recept voor politiek-bestuurlijke ongelukken is gebleken, is
hier tamelijk goed verlopen. Ook voor de PvdA. De bestuurlijke houdgreep waarin
(PvdA)wethouders hun fracties soms gekneld hielden, is verdwenen. Dat pakte juist
voor de PvdA niet ongunstig uit. En wat belangrijker is: de PvdA ontliep zijn
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verantwoordelijkheid niet. Kleiner dan ooit, met gepaste bescheidenheid en
inderdaad met bestuurlijke verantwoordelijkheid hard werkend aan een
betrouwbaar stadsbestuur. Terugblikkend schaam ik mij daar niet voor. Of de kiezer
dat ook zo ziet? We zullen het op 7 maart zien.
Stembusstrijd in Groningen
‘Soep zonder ballen’. Dat was verleden week de kop in hetDagblad van het
Noorden. Het blad gaf daarmee aan dat de campagne voor de aanstaande
verkiezingen futloos is. Het gaat immers niet om grote projecten. En dat waren in
Groningen nu juist de hete politieke hangijzers. Het nieuwe voetbalstadion van onze
eigen FC (Euroborg) is klaar en het tweede referendum over de Grote Markt is
gewonnen. Eigenlijk doelde het Dagblad op het failliet van de lokale politiek. Die
kop stemde mij moedeloos en optimistisch tegelijkertijd. Moedeloos omdat de krant
op die manier precies liet zien waar politiek niet over moet gaan. Lokale politiek
bestaat niet bij de gratie van een grote bouwput of een prestigieus project. Ik putte
echter ook moed uit die constatering. Laat die grote projecten maar even weg. Juist
dan kunnen we ons concentreren op al die zogenaamde kleinere projecten. Laten
wij er in de campagne maar op wijzen dat de PvdA soms tegen de politieke stroom
in heeft gewerkt aan het opknappen van veel verouderde woningen, dat we gewerkt
hebben aan wijken waar inderdaad iedereen kan samenleven en dat er scholen
staan die voor alle kinderen toegankelijk zijn. Die soep is ook zonder die enkele
ronddrijvende bal meer dan de moeite waard.
Ik hoop natuurlijk dat de PvdA een mooi resultaat behaalt op 7 maart. En ik hoop
ook dat we ons als partij blijven profileren als de beweging die zich de problemen
van mensen aantrekt, en die tegelijkertijd bereid is daar verantwoordelijkheid voor
te dragen. Die wens hoef ik niet te verpakken in betekenisloze prietpraat over
bestuurlijke vernieuwing.
Frank de Vries is lijsttrekker van de PvdA in de stad Groningen.
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