De kloof
Laten we het eens hebben over de kloof. Eerst natuurlijk bepalen over welke
kloof we het gaan hebben. Gaat het om een kloof in je hand, de diepte
tussen twee bergen, de verwijdering tussen ouders en kinderen in ideeën en
gedrag? Daarover zullen we het niet hebben, al valt er genoeg over te
schrijven. Nee, laten we ons beperken tot de kloof tussen ‘de politiek’ en
‘het volk’.
Vooraf moet je afvragen wat je onder ‘de politiek' en ‘het volk’ verstaat. Daarna moeten we
ons afvragen of die kloof, zoals hij door allerlei zich deskundig noemende lieden wordt
beschreven, echt bestaat. En dan moet je als politieker je eigen ook nog afvragen naar wie van
‘het volk’ je oren moet laten hangen.
Laten we met ‘de politiek’ beginnen. Wie is of zijn dat nu? Zijn dat de partijen of de mensen,
die namens die partijen optreden in het parlement, provinciale staten of gemeenteraad? Ik
denk de partijen, want hun vertegenwoordigers worden geacht de ideeën van die partijen uit te
dragen en te verdedigen. En wat is nu ‘het volk’? Zijn dat alle mensen in Nederland of zijn dat
die burgers, die bepaalde ideeën hebben over de inrichting van onze samenleving. Zijn de
mensen die het verkeer links willen laten rijden ‘het volk’ of zijn dat de lieden die het verkeer
rechts willen laten rijden? Zijn dat de mensen die hogere pensioenen willen of zij die vinden
dat de pensioenen omlaag moeten? Alleen met deze twee voorbeelden heb je al
vier keer ‘het volk’. En dan komt dus de laatste vraag om de hoek kijken, Naar
welk deel van ‘het volk’ moet je als politieker luisteren, wiens mening volg je?
Volg je de mening van de linkse rijders dan krijg je van de rechtse rijders het
verwijt dat je niet naar ‘het volk’ luistert. En kies je voor lagere pensioenen
dan kies je bij die groep wel voor ‘het volk’ en bij de hogere pensioenen luister
je dan weer niet naar ‘het volk’. En dan komt ‘de kloof’ om de hoek kijken.
Bestaat die kloof nu echt? Ja, die bestaat echt en heeft altijd bestaan en wel in verschillende
variaties. De meest eenvoudige is al het feit dat je raadslid of parlementslid een voorsprong
hebt in kennis op degenen, die je vertegenwoordigt. Je wordt immers via stukken,
vergaderingen en de moderne media op de hoogte gehouden van wat er in de gemeente of het
parlement speelt en je krijgt daarbij ook de nodige achtergrondinformatie. Je medeburgers
krijgen die informatie niet direct. Wel als ze erom vragen en dan gaat het vaak nog moeizaam.
Die kloof is echter wel te dichten of in ieder geval te versmallen. Dat kon o.a. door bedrijven
en verenigingen, dorps- en wijkavonden te bezoeken en daardoor in contact te komen met je
medeburgers.
Veel moeilijker is het om mensen die geen interesse in politiek hebben
te bereiken. Hen interesseert het vaak nauwelijks wat de overheid doet.
Tenminste, zolang het hun eigenbelang niet raakt. Gebeurt dat wel dan
kom het (verbale) geweld pas los. Als volksvertegenwoordiger of
wethouder ben je dan een zakkenvuller, luister je niet naar ‘het volk’,
ben je uit op de mooie baantjes en probeer je via de rug van de
‘gewone man’ of ‘Jan met de pet’ omhoog te komen. Luister maar eens wat er in de rubriek
‘Zegt u het maar’ van Omroep Zeeland allemaal wordt uitgekraamd of wat de politiekers via
de ingezonden stukken in de kranten allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. Niks deugt
ervan, ze zijn onbekwaam en, daar hebben we het weer, luisteren niet.
En als je dat dan allemaal hoort via de radio en aan de borreltafel en leest in allerlei dag -,
week- en maandbladen dreig je wel eens weg te zakken in al die kloven terwijl dat niet nodig
is. Als iedereen nu eens voor 10% meer interesse zou hebben in het werk van een eenvoudig

raadslid dan zou er al heel wat verbeteren. Als iedereen nu eens de moeite zou nemen om in
ieder geval de Bevelandse Bode of de Bevelander in de bus te laten komen en daar de
gemeentelijke inforubriek te lezen dan verbetert er al heel wat. Doe dus zoals Henri de Greeve
vroeger zij in de ‘Bond zonder naam’: ‘Verbeter de wereld, begin bij je zelf’.
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