
Lastige burger is een goede burgei'
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Pieter Winsemius, onderzoeksleider
van het WRR-rappoÉ VeÉrouwen in de
burger:'Er is schade als mensen
aftaken en zeggen: geef mijn portie
maar aan Fikkie.'
Foto Martjjn Beekman I de Volkskrant

Een democratie vergt betrokken
burgers, zegt oud-minister Pieter
Wnsemius. Hlj deed cnderzoek
naar die betrakkenheid en schrok
over de onverschilligheid die hij

aantrof. Want de overheid
veÉrouwt haai eigen burgas niet
meer. En andercom.

Een haperende democratie, een
tandeloze burgerijen een hautaine
overheíd. Dat is de negatieve
maatschappijschets in het rapport
Vertrouwen in de burger van de
vvetsilSur rilpperuKe r(aau vooÍ ilet
Regeringsbeleid dat minister-
president Mark Rutte vanmiddag
krijgt aangeboden.

Het onderzoek van A.nnemarth
ldenburg, Jona Specker en Pieter
Winsemius is hei overkoepelende
slot van een drieluik, na de eerdere
rapporten Vertrouwen in de buurt
(2005i en Vertrouwen in de school
(2009). Kort gezegd; de overheid
heeft onvoldoende vertrouwen in
cie burger en de burger heeÍi
onvoldoende vertrouwen in de
overheid.

Projectleider tlJinsemius (70), WD-
kopstuk en oud-minister van Milieu:
'Democratie vereist
burgerbetrokkenheid. De overheid
heeft legitimatie nodig. Tegenspel
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ideeën van de burger, want daar zit
kennis en ervaring. Dat alles wil
niet zo best, hoe druk ook veel
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mensen er al jaren mee zijn.'

U hebt honderden interviews in het

land gedaan. Wat is het beeld?

'Tamelijk droef. Het ideaal van een
representatieve
volksvertegenwoordiging op alie
niveaus Íoopt weg bij de
werkelijkheid. Het is de nachtmerrie
van de hardloper die zich vreselijk
inspant, maar vóór zich eer-r veel
sneiiere loper ziei wegrennen. Het
is een hardnekkig probleem.'

Overwat wel is bereikt, zegt u:

'teleurstel!end'.

'Ja, en eiat is ejan nog een lief
wooid. Vraag in een zaal met
honderd man. wie heeft er wel eens
aan inspraak gedaan? Dan gaan
zo'n vijftig, zestig handen de lucht
i^ \/.^^^:^ ,{^^-^^,..,i^..^^r L^+
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bevredigend, dan blijven er een
paar handen over. ln de Bijimer,
dat was wel geestig, bleef er een
hand over. Dat was de
stadsdeelwethouder, die vond dat
hol rrrol nnar{ lion í)rrqrinonc ic haf
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een stuk beter als je op het
plattelanci komi. Daar zijn cie lijnen
KelillcluK ÁoÍter.

Wat is de schade?

'Dai steeds meer mensen afhaken.
Er is een grote groep, zo'n 35
procent van de bevolking, die zegt:
wal moet ik hiermee? lets als
'Metropooi 2O4O'? Geef mijn poriie
maar aan Fikkie. Ze willen greep op
hrrn hrrrrrt rroilinhpid napnr, , _,..J.

megalomane stadhuizen.'

in cie jaren vijfrig zou u ciit rapport

niet hebben geschreven. Wat is er

veranderd?

,Í^-- L-J:- ^--.---tI Uer r I tau le cer r veer
gezagsgetlcuwere berrolkin g.

Keurige zuilen. Er was meer
automatisme in hoe cie burger werd
vertegenwoordigd. Bovenaan in de
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zuilen, tussen de regenten, was er
verzoening.'

Ín hoeverre is de heterogeniteit van

de bevolking de oorzaak?

'Dat is een,*ezenlijk punt. Vroeger
was de volgzame groep groot. De
gi'oep critici was i"elatieí rustig. ln
de jaren zestig en zeventig is er'
veel losgewoeld, gevolgd door de
opkomsi vaÍ-r het populisme. De
trena' is dat die voigzame groep
heel klein wordt, tot maar 20 tot 15
procent. De groep criticiwordt
groter en luidruchtiger, terwijl de
verantwoordeiÍjken, de elite,
^^,,^-^^L:H:^^*,.,^-r^^ n^+ r^^+^+^ur rvËÍ)ut ilillvEr vyur uEil. udr rddrSrË
vooral is zorgelijk, want onze
samenleving is van oudsher op hun
ingericht. Ook zij zijn ontevreden,
terwijl ze voortrekkers zouden
moeten zijn.'

Uw oplossing: politici moeten meer

vertrouwen aan burgers geven.

Hoe?

'ln plaatsen waar het goed loopt,
zeggen wethouders: niei heipen.
Ais je gaat helpen, houdt de burger
op met nadenken. Dan verdringt de
overheid het initiatief. De kunst is,
net als met kincieren: weten
wanneer je er rnoet zijn, en .+reg

moet wezen.'

Je moet de kritische burger meer

armslag geven?

'Ja. En de volgzame bui'ger moet je
met wat Spaanse peper stimuleren.
Een lastige burger is een goede
burger. Want die is betrokken. Die
gaat de maatschappij verbeteren.'

Hebben we te veel onverschillige

burgers?
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positieve: als je ze de goecie vraag
voorlegt, die inspeelt op hun
behoeften en kwaliteiten, krijg je ze
mee. Niet voor niets halen lokale
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partijen 24 procent van de
stemmen bij
gemeenteraadsverkiezingen.
Dwars cjoor de politieke partijen
heen. Ze organíseren zich door
goed te luisteren naar de 4 K's:
kroeg, kantine, kapperen kerk. Dat
vertalen ze in praktische politiek.
Dan krijg je doe-democratie, die
ook een antwoord kan zijn op de
roep om meer directe dernocratie,
Laat de mensen vooral doen,
Faciliteer de wijkagenten,
welzrjnswerkers, leraren. De
Buurtzorg en de Opvoedpoli. Dat
zijn netwerken die mensen
verbinden. Bepaal als beleidsmaker
de ruimie en stel de grenzen. Leg
niet geforceerd slecht beleid op.
Dan wordt de maatschappU een
stuk leuker.'

Rutte voelde zich na de vorige

verkiezingen moreel verplicht de

sterk gegíoeide PW eóij te
behekken. Terecht?

'Nee, ik heb dat altijd onzin
gevoncien. Je moet wél goed naar
nieuwe partljen ais de PW
luisteren, ze dragen onderwerpen
aan die buiten je gezichtsveld
iiggen. ik heb door mijn
onderzoeken bijvoorbeeld het
belang van volkstuintjes geleerd,
waar cie SP zo voor ijvert. Zaten
niet op mijn netu1ies. tvlaar bij
coalitievorming moet je van tevoren
weten wie je een hand geeft. Niet
pas als het spannend wordt, met
alla narrnlnon in hoí ílaÍchr ric rran

dien. Dat was mijn bezwaar tegen
dit kabinet.'

Êen stem op de PWzal nu een

verloren stêm zijn, zêgt Rutte.

'Je moet burgers nooit het gevoel
geven dat ze dom hebben
gestemd. Dan krijg je 'wij'tegen 'zij'
^- l^! i^ L-r l^^!-r^ I-,.^^^^Ël I udl l5 I lcl tddtstE wdr wc Àul ll lËil
oehriliken'

"Doe-democratie kan roep om

directe democratie pareren
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