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Nieuwe politiek
Nederlandse democratie is een farce

hoeft aan te passen? Individueel ge-
bruiken we flexibiliteit, aanpassings-
vermogen en creativiteit in steeds gro-
teremate, alleen de politieke systemen
negeren het. Laatst zat Ernst Hirsch Bal-
lin bij Buitenhof te verkondigen dat je je
als politicus tochmoet kunnen ont-
trekken aan dingen als Twitter. Terwijl,
maak nou gebruik van de kracht van
technologie in plaats van je ervan af te
keren.’

Onbekend maakt onbemind.
‘Ik zat een tijdje op de redactie van het
NOS Journaal. En als Marga van Praag
dan op dinsdag binnenkwam, riep ze:
wie weet een item? Het was 2005 en ik
zei: weet je wat leuk is? Momenteel zit-
tenmet namemeisjes tussen 10 en 15
opMSN-chat. O, dat is zo eendimensio-
naal, zei ze toen. En toen zei ik: alle
Chinezen lijken op elkaar. En toen zei
zij: wat bedoel je nou? En toen zei ik:
als jij naar China gaat, lijken ze alle-
maal op elkaar, maar na tien jaar zie je
dat ze net zoveel verschillen als wij.
Dus het lijkt voor joumisschien een-
dimensionaal, maar voor die kinderen

is het net zomulti-dimensionaal als
jouwwereld voor jou is.’

Dus Ernst en Marga moeten het ge-
woon een beetje vertrouwen?
‘Je moetmensenmeer erbij betrekken.
In Amerika stond een fabriekmet een
lopende band, waar de werknemers on-
tevredenwaren. Ze gaven hunwerk een
5 of zo. Toen heeft de directie die band
10 procent harder laten lopen, maar ze
hebben het personeel wel een knop ge-
geven waarmee ze de snelheid konden
aanpassen. Productie 7 procent om-
hoog, tevredenheid naar een 6,5. Men-
senmoeten het gevoel hebben dat ze
aan de knop kunnen zitten.’

Wij doen niks liever.
‘Gezag is nooit vanzelfsprekend. Dat
krijg je alleenmaar door overwegingen
en standpunten vanmensen serieus te
nemen, door open te zijn en als je dan
toch anders beslist, uit te leggen
waarom je vindt dat dat andere toch
net ietsjes beter is. Men houdt zich nu
totaal niet bezigmet draagvlak. En dat
komt vooral door een gebrek aan ver-

trouwen in de kwaliteit van de kiezers.
We hebben een systeem dat geen ener-
gie vraagt voor het overtuigen van
mensen. Politici hebben gewoon de
macht. En dan komen daar die kiezers
en diemoet ik het nog uitleggen ook.
Nou dat is alleenmaar lastig.’

En dat draagvlak moet dan straks
zeker extra vaak met peilingen ge-
meten worden? Slim.
‘Ik krijg vaak het verwijt dat ik het de-
mocratisch proces zou beïnvloeden.
Lachwekkend. Iedereen is z’n spel aan
het spelen. Demedia, de politici. En
dan zouden opiniepeilers zoals ik niet
mogen laten zien wat de kiezer vindt?
Hooguit kan je zeggen: is de kwaliteit
van die peilingen wel goed, maar dat is
een andere discussie.

‘Begrijpme niet verkeerd, het is niet
zo dat, als ik zichtbaarmaak wat een
kiezer vindt, je vervolgens als politicus
maarmoet doenwat de kiezer wil. En
dat gebeurt ook helemaal niet. JSF,
Kunduz? Als je ziet wat er gebeurt, zou
je bijna denken dat ze per definitie niet
naar de peilingen kijken. De gemid-
delde kiezer is minder grillig dan de
gemiddelde politicus.’

In 2003 zei u dat het systeem bin-
nen tien jaar zou omvallen. Waar
wachten we op?
‘Het systeem stort in in slowmotion.
Door de digitale ontwikkelingen zijn
heel veel van de fundamenten van onze
oude instituten weggeslagen. Alleen, je
ziet ze nog, omdat er geen aardbeving
is. Maar zodra die er is, zal het systeem
in elkaar storten.’

En dan graag Maurice de Hond als
de eerste gekozen premier van Ne-
derland.
‘In de huidige politiek zou ik nooit wil-
len functioneren. Ik ben iemand van de
oplossingen. Zelfs als je een goeie op-
losser hebt in de politiek, dan doet ie-
dereen z’n best om er iets anders van te
maken. Het is een systeemwaarbij
voortdurend compromissen worden
gezocht. De uitkomst is altijd sub-
optimaal. En dan ben ik nogmild.

‘Ik benmeer iemand van de visie. Als
mensenmijn boek uit 1995 teruglezen
over internet, Dankzij de snelheid van
het licht, zien ze dat ik toch vrij goed
heb ingeschat wat er ging gebeuren.
Op andere punten niet altijd, maar
vaak wel. Dat is mijn rol.’

Het is een gave.
‘Het is meer het logisch doorberedene-
ren van wat zich aan het afspelen is. In
1995 had in Nederlandminder dan
1 procent van demensen internet,
maar ik was ervan overtuigd dat het
groot zou worden, vooral omdat ik al
in 1965 heb leren programmeren. Ik
heb twee jaar betaald voetbal gefloten,
en weet ook hoe je een groot deel van
de problemen in het voetbal kan oplos-
sen. Dat is ook een heelmakkelijke. Al-
leen wil niemand dat snappen.’

Snapt het volk dit dan wel? Voor je
het weet hebben we Frans...

‘En dan roept iedereen, als je het volk
meer te zeggen geeft, dan krijgen we
Frans Bauer als burgemeester. Dan zeg
ik: wie zou Frans Bauer als burgemees-
ter kiezen?’

Eh...
‘Nou ja, 3 procent van de Nederlanders
misschien, maar het argument is na-
tuurlijk, ‘zij’ zouden hetmisschien
doen, maar wij niet, want wij zijn wel
in staat om een goede afweging tema-
ken.

‘Wie zijn ‘zij’? Waarom dat wantrou-
wen ten opzichte van het volk? In 2003
had ik een programma bedacht: Ben je
mijn stemwaard? Een week lang kwa-
men de verschillende lijsttrekkers
langs. We hadden een real-timepanel
dat op basis van wat er gezegd werd
reageerde en die stoel waarin de lijst-
trekker zat werd dan rood, geel of
groen, afhankelijk van of mensen het
met hem eens waren. In 2003, toch best
de tijd vooruit. Mat Herben vroegen
we: wat vindt u van de doodstraf? Hij
was tegen. Hup, stoel rood. Toen hij zag
dat hij in een rode stoel zat, reageerde
hij: nou ik begrijp wel waaromhet
overgrote deel vanmijn achterban
voor de doodstraf is, maar ik denk dat
ze vooral willen dat er zwaarder ge-
straft wordt. Hij heeft die stoel groen
gekregen! Dat is wat ik bedoel. Het gaat
erom dat jemensen serieus neemt.’

Een Kamer vol meekleurende stoe-
len, Mat Herben, zonde dat het bij
een intellectuele exercitie blijft.
‘Ach. Er komt eenmoment datmen
vindt dat het andersmoet enmis-
schien datmijn plan dan als inspiratie
wordt gebruikt. Enmisschien ook wel
niet. Wat ik wel zeker weet, is dat dit
systeem niet blijft bestaan. Er komt een
volgende revolutieslag.

‘Ik wil me er nietmee vergelijken,
maar Thorbecke had in 1845 een plan
en toen in 1848 de koning wanhopig
was, heeft ie gewoonmin of meer dat
plan gebruikt. Ik heb altijd gezegd, ik
denk dat een systeem onderuit gaat
door economische crisis, een epidemie
waarbij heel veel doden vallen, of een
vuile bom. Stel nou eens dat ermensen
zijn die het plan opvatten ommassaal
geen hypotheekmeer te betalen. Het
slaat aan enwordt een soort Occupy-
achtige beweging. Dat is eenmanier
waarop het systeem onderuit kan wor-
den gehaald. En ik durf het al bijna niet
te zeggen, anders lijkt het net alsof ik
daartoe oproep.’

Dat zou ook strafbaar zijn.
Een wat ongemakkelijke stilte volgt. De
Hond zwijgt. Maar wij hebben aan een
half woord genoeg.

‘Mannetjes, nog koffie?’

Betrouwbare Mannetjes Melle Run-
derkamp en Simon Hendriksen leve-
ren doorgaans in Vonk een handzame
mening. Dit keer tekenden ze ook die
van opiniepeiler Maurice de Hond op.

ze doen

hun best

Ali Fakus (45),
werkloos, voorheen
glazenwasser
Ik stem altijd op de
PvdA. Ze krijgen niet
gedaan wat ik wil,
maar ze doen hun
best. Ik ben als jongen
uit Turkije gekomen,
daar werkt de demo-
cratie beter: men is
verdraagzamer. Tij-
dens het slachtfeest
stond ik met een
vriend te praten bij de
barbecue in onze
straat. Kwamen er
twee agenten aan op
de fiets, dat we daar
niet mochten staan.
Allebei 90 euro boete.
Ik denk erover om te-
rug te gaan. Hier zou
ik niet weten naar wie
ik toe kan stappen om
iets aan de samenle-
ving te veranderen.
Vroeger, in de tijd van
de gulden, kreeg je als
burger meer gedaan.

Ikben iemandvanoplossingen.
Zelfs als je eengoedeoplosser
hebt indepolitiek, dandoet
iedereenzijnbest er iets
anders van temaken.


