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Zet de fractiechefs in om
de senaat te hervormen
Het is beter dat je je
niet al te veel inleeft

J

e zegt het zo makkelijk als iemand vertelt over hoe hij
of zij zich voelt: ‘Ja dat kan ik me voorstellen’. Ik probeer tegenwoordig te zeggen dat ik iets wel kan ‘begrijpen’. Dat is gekomen na het lezen van een verhaal van
Alice Munro, over een vrouw wier drie kinderen door
haar man zijn vermoord. Haar therapeute zegt soms dat ze
zich dingen kan voorstellen. Dan komt de vrouw in opstand. Niemand kan zich in haar positie indenken.
En zo is het ook. Je hebt meestal geen benul van wat iets
voor een ander betekent. Als je je de situatie van een ander
probeert voor te stellen, denk je je in in hoe het voor jouzelf
zou zijn om in die situatie te verkeren. Wat niet hetzelfde is.
Het is nog erger: vaak wíl je je de situatie van een ander helemaal niet voorstellen. Je wilt niet steeds weten hoe het is
voor je vriendin die weduwe is geworden, voor je broer die
werkloos is. Ik keek van de week naar de documentaire De
kleine wereld van Machteld Cossee door Hetty Nietsch.
Machteld Cossee is een mooie, intelligente vrouw die in de
documentaire van haar 32ste tot haar 38ste gevolgd wordt.
Ze heeft het syndroom van Usher, wat betekent dat ze
slechthorend is en steeds slechter zal gaan horen. Ze ziet
ook slecht, het is alsof ze door een rietje kijkt, legt ze zelf
uit. Ook dat zicht kan nog verder afnemen.

Onplezierig als je je steeds
moet realiseren dat een
ander niets ziet of hoort

O

p een dag neemt ze twee goede vriendinnen mee
naar het blindeninstituut. Die krijgen doppen op
hun oren en een speciale bril op, zodat ze kunnen
beleven wat Machteld gewoonlijk ziet en hoort. De ene
doet al gauw huilend de bril weer af. „Sorry Machteld”
snikt ze, „Sorry.”
Ze dwingt zichzelf tot inleving. Maar iets in haar wil dat helemaal niet, want de wereld waar ze dan in terecht komt, is
angstaanjagend.
De documentaire laat steeds even zien en horen hoe de wereld voor Machteld is, hoe onoverzichtelijk, hoe vaag van
geluid. De kijker is elke keer opgelucht als alles weer ‘gewoon’ wordt.
Zodat je je na een poosje afvraagt of er wel iemand is in
Machtelds omgeving die zich in haar situatie indenkt.
Waarschijnlijk niet. Niet uit onwil of gemenigheid. Maar uit
onvermogen.
Hoewel: ook uit onwil. De wereld wordt aanzienlijk minder
plezierig als je je almaar op volle kracht moet realiseren dat
een ander bijna niets ziet of hoort. Dat de vriendin die je op
je verjaardag vraagt hulpeloos alleen is in de rommelige
herrie, tussen de grotendeels onbekende gezichten die ze
zich niet eigen kan maken. Dan doe je maar liever of het
reuzeleuk is dat ze is gekomen.

M

achteld heeft een man en kleine kinderen. De man
komt er soms ook niet meer uit. De irritaties lopen
op: „Denk je dat ik dat kan zien?!”
Hij gaat af en toe maar eens dansen met vrienden tot diep
in de nacht. Dan stelt hij zich waarschijnlijk liever niet voor
hoe zij zich voelt, al kon je dat aan haar gezicht, dat ze in de
plooi probeerde te houden, best zien. Maar als hij moet
denken aan hoe het voor haar is, alleen thuis met de twee
kinderen die ze slecht ziet en hoort, de enorme inspanning
die dat haar kost, en de weggedrukte wetenschap dat zij
nooit meer uit zal gaan, dan kan hij ook niet meer leven.
Het is beter dat hij zich niet al te veel inleeft.
Dat kun je wel begrijpen.

Marjoleine de Vos is redacteur van NRC Handelsblad.
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e Provinciale Statenverkiezingen
zijn indirect ook verkiezingen
voor de Eerste Kamer. De Statenleden kiezen immers de leden
van de senaat. Een stem op 18
maart telt dus eigenlijk dubbel.
Kiezers hadden lange tijd weinig belangstelling
voor de Eerste Kamer, maar deze keer lijkt dat
anders.
VVD en PvdA hebben een meerderheid in de
Tweede Kamer maar bij lange na niet in de huidige Eerste Kamer. Daar bedelt het kabinet om
elke stem bij grote en kleine fracties. Regelmatig
wordt de Eerste Kamer daarom verweten partijpolitiek te bedrijven die in de direct gekozen
Tweede Kamer thuishoort. Vaak is dat onterecht.
Eerste Kamerleden hebben weliswaar geen
rechtstreeks kiezersmandaat maar zijn natuurlijk wel politici. Ze beoordelen wetsvoorstellen
dus niet alleen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en
rechtsstatelijkheid maar houden ook rekening
met het politieke oordeel van hun geestverwanten in de Tweede Kamer.
De afgelopen jaren onderhandelde de regeringscoalitie daarom niet in de Eerste maar in de
Tweede Kamer met oppositiepartijen, bijvoorbeeld over de begroting en noodzakelijke hervormingen in zorg, onderwijs, woningmarkt en
sociale zekerheid. De Eerste Kamer stemde
daarna volgens de gebruikelijke politieke lijnen,
waarbij de fracties het politieke primaat en de
afspraken van de partijgenoten aan de overkant
van het Binnenhof respecteerden, op een enkele PvdA-senator na.
De zetelaantallen in de Eerste Kamer zijn wel
relevant, maar toch wordt de politieke macht
voornamelijk dáár gevormd waar dat moet: in
de Tweede Kamer. Eigenlijk is het nooit anders
geweest. Als de senatoren in zeldzame gevallen
tegen het politieke oordeel van de collega’s uit
de Tweede Kamer ingingen, had dat meestal
niet met politieke weging te maken maar met de
belabberde kwaliteit van voorstellen. Een enkele keer bleek een richtingenstrijd tussen Tweede
en Eerste Kamerfracties van dezelfde partij of
meende een individuele senator het beter te weten. Bij delicate machtsverhoudingen wordt dat
gelijk een drama. Ook dat is overigens van alle
tijden: in 1999 al wist Hans Wiegel in zijn ‘nacht’
het gewicht van zijn senaatszetel uitstekend op
politieke en publicitaire waarde te schatten.
De verkiezingen gaan dus ook om de zetelaantallen in de senaat en de stabiliteit van het kabinet. Van de uitslag hangt af of het nog mogelijk
is om met oppositiepartijen te onderhandelen

Zo’n
commissie
is ook een
probaat
recept om
voorstellen
en analyses
zonder
gevolgen te
laten

over bijvoorbeeld de herziening van het belastingstelsel, en welke partijen dan sterk genoeg
blijken om een constructieve rol te vervullen.
En meer dan dat: de verkiezingsuitslag zal vroeg
of laat ook bepalend zijn voor de mogelijkheden
om ná Rutte II een stabiel kabinet te formeren.
Binnen de VVD bleek het afgelopen jaar nogal
wat ongerief over de huidige machtsverhoudingen. Anders dan na de nacht van Wiegel stelde
de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede
Kamer geërgerd het bestaansrecht van de Eerste
Kamer ter discussie. VVD-senator Loek Hermans bouwde voort op die irritatie met een
voorstel voor een staatscommissie die ons parlementair tweekamerstelsel moet heroverwegen.
Een precieze opdracht is er nog niet, maar er
valt genoeg te verbeteren. Een goede analyse
van welke problemen wij met dit in de negentiende eeuw ontworpen systeem en het bijna
honderdjarige kiesstelsel precies hebben, is dan
nodig. Mijn eigen partij heeft een voorkeur voor
een éénkamerstelsel, liefst gecombineerd met
directe betrokkenheid van de kiezers bij de
machtsvorming. Dat vraagt om grondig nadenken over een toekomstbestendig kiesstelsel en
om borging van de kwaliteit van wetgeving, bijvoorbeeld door rechterlijke toetsing van wetten
aan de grondwet.
Andere vragen zijn ook belangrijk: blijft de
evenredige vertegenwoordiging uitgangspunt?
Rijmt dat met een kiesdrempel? Hoe herstellen
we een verbinding tussen de kiezers en hun gekozenen en hoe verhoudt de representatieve democratie zich met alle informele arrangementen in de participatiesamenleving?
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en staatscommissie is een beproefd
middel om grondige analyses en voorstellen bijeen te sprokkelen, maar ook
een probaat recept om deze zonder gevolgen te laten. Cals-Donner, Biesheuvel, recentelijk nog de commissie-Thomassen die over de
grondwet moest adviseren: de meeste voorstellen verdwenen in het archief omdat wezenlijke
politieke betrokkenheid ontbrak.
Een staatscommissie is een uitstekend idee
mits de fractievoorzitters van de belangrijkste
partijen in beide Kamers daar zelf zitting in nemen en zo hun prestige inbrengen. Dat dwingt
ze om zelf de strijd aan te gaan en te zoeken
naar nieuwe mogelijkheden en draagbare compromissen. De kans dat uit ergernissen iets
moois voorkomt, wordt allicht groter als politieke aanvoerders de klus niet uitbesteden maar
zelf op zich nemen.

BRIEVEN
Vaste boekenprijs

Dit staat er echt op het spel
Geert Mak heeft gelijk: „De vaste
boekenprijs zal Amazon niet buiten
de deur houden.” (5/2) Het Duitse
voorbeeld bewijst echter dat het
vasthouden aan die prijs Amazon
wel in toom houdt. Kleine Duitse
boekhandelaren bevestigen te kunnen overleven, omdat Amazon zich
aan de vaste prijs moet houden. Wie
wil weten wat er gebeurt wanneer
die prijs wordt losgelaten, moet
even in de VS en het Verenigd Koninkrijk gaan kijken: veel kleine
boekhandels zijn er verdwenen,
weggeconcurreerd na de stuntprijzen van Amazon. Jammer voor die
boekhandelaar, maar in een onlineindustrie heeft-ie gewoon niets meer
te zoeken, zal de voorstander van afschaffing van de vaste prijs zeggen.
Ernstiger is Amazons macht aan de

andere kant van de verkoopsketen:
die gebruikt ze om uitgevers te dwingen boeken steeds goedkoper te leveren. Wie weigert, wordt door
Amazon niet langer verkocht. Zij beheersen de markt, zij bepalen welke
boeken zichtbaar zijn. In een aandachtseconomie als de onze is dat
een ongekende macht: wie niet
zichtbaar is, bestaat niet. Er zijn aanwijzingen dat Amazon die macht
ook politiek inzet: boeken die het bedrijf ideologisch minder bevallen,
zijn slechts leverbaar binnen de
twee of drie weken. Zowel in de Financial Times als in The New York Times stond afgelopen jaar dat Amazon zijn macht schromelijk misbruikt. In een klimaat waarin de baas
van Amazon ook eigenaar is van de
invloedrijke Washington Post is het
weinig waarschijnlijk dat er vanuit
de politiek actie wordt ondernomen
tegen het bedrijf. Daarom doet Nederland er goed aan de vaste boeken-

prijs te behouden; pleiters voor afschaffing denken de vrije markteconomie te dienen, maar dreigen de
grootste marktverstoorder van deze
tijd een vrijgeleide te geven.
Geert Buelens Hoogleraar Moderne
Nederlandse Letterkunde, UU

Correcties en aanvullingen

Wilhelmina’s vélocipède
In Een fietsend volkje (Lux 31/1, p.11)
staat dat Wilhelmina op haar achttiende al een vélocipède kocht. Dat
moet zijn: op haar zeventiende.

Loek Winter
In Rechter: notaris van ziekenhuis
van Slotervaart was partijdig (12/2,
p.E6) staat in het fotobijschrift dat
zorgondernemer Luuk Winter het
Slotervaartziekenhuis van de ondergang redde. Hij heet Loek Winter.

Zonder lokale
media winnen
lokale partijen
Richt onafhankelijk fonds op om lokale media – nu op
sterven na dood – te revitaliseren, aldus Henri Beunders,
Annelies van der Horst en Justin de Kleuver.

D

e landelijke kranten en weekbladen verkeren (nog) in een walhalla vergeleken bij de onafhankelijke lokale en regionale media, of
het nu om papieren media (offline) gaat of om online media
(websites). Een gisteren aan minister Plasterk
aangeboden onderzoeksrapport laat niet toe te
spreken van koekkoek-één-zang. De verschillen
tussen aanpalende gemeenten zijn soms bizar
groot.
In Almere (met bijna 200.000 inwoners de
zevende stad van het land) is geen lokale omroep en moeten de inwoners het doen met twee
huis-aan-huisbladen. In Barneveld, met 50.000
inwoners, is iedereen behoorlijk tevreden over
de lokale media en hun rol bij de gemeentepolitiek. In steeds meer (kleinere) gemeenten ontbreekt echter steeds vaker elke vorm van onafhankelijke, kritische journalistiek.
Daar kunnen wethouders vaak ongestoord
hun gang gaan, tot er plots iets raars gebeurt dat
inwoners direct raakt, en de ‘dorpspolitiek’ binnen luttele tijd meters dikke dossiers oplevert,
zoals in Bloemendaal gebeurde. Daar trad de
burgemeester af omdat de zich gedupeerd voelende burgers het er niet bij lieten zitten, en er
één gepensioneerde journalist was die zich in de
kwesties verdiepte.
De verhouding voorlichter-journalist is nu
vaak 5:1 tot zelfs 10:1. Geen wonder dat het
‘nieuws’ in de huis-aan-huisbladen voor het
grootste deel bestaat uit copy-paste berichtjes
uit het uitgaanscircuit, 112-berichten en al die
gemeentelijke informatieberichten.

Lokale radio is een verhaal apart: als die er al
is draait die geheel op de inzet van vrijwilligers,
veelal gepensioneerden, die niet in staat zijn
een vergadering van de gemeenteraad te vatten
in enkele geluidsfragmenten: het uitzoeken en
monteren daarvan kost minimaal een dag werk.
Er is in opdracht van het Stimuleringsfonds
voor de Journalistiek afgelopen jaar veel onderzoek gedaan naar de stand van zaken in al die
kranten, bladen, radio- en tv-zenders en op al
die websites, ook de websites van die gedreven
burgers, de hyperlocals. De conclusie is dat het
gehalte aan onafhankelijke, kritische journalistiek in sommige gemeenten tot bijna het nulpunt is gedaald.
Uit de enquêtes onder alle wethouders en
raadsleden komt naar voren dat 70 tot 80 procent van hen het heel belangrijk vindt dat er onafhankelijke en kritische media zijn. Het veldonderzoek wijst uit dat dit goeddeels lippendienst
is. In de praktijk is men namelijk ook heel tevreden dat de afdeling voorlichting zo groot is geworden en alle digitale en oude vormen van
communicatie intussen zo goed beheerst dat
men die ‘oude media’ vaak helemaal niet meer
nodig heeft om de eigen boodschap te verzenden naar de burger.

H

et accent ligt op (positief ) informeren
en niet op duiden of kritiek leveren.
En zelf twittert men er ook op los.
Maar door die overmacht van het gemeentehuis weet men eigenlijk helemaal niet
meer of de boodschap ook wel aankomt. En wat
de burgers nu echt denken over het beleid en of
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Een staatscommissie voor politieke veranderingen klinkt mooi, maar
werkt alleen met zwaargewichten erin, meent Thom de Graaf.

ze straks nog wel gaan stemmen.
Zo is de gemeente de media, maar ook de burger, steeds meer als een vreemd wezen, zo niet
de vijand, gaan beschouwen.
Immers, die huidige overkill aan gemeentelijke voorlichting verhinderde dat burgers heel ontevreden zijn. En ook niet dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 het percentage kiezers dat niet op de landelijke maar op lokale (protest-)partijen heeft gestemd weer is gestegen, van 24 naar 30 procent. Rara, hoe kan dit?
De gemeenten hebben communicatieafdelingen
van soms wel 40 tot 50 fte’s (Almere), en toch is
in Almere de PVV de grootste partij.
Een conclusie over de lokale en regionale media en de politiek is dezelfde die politicoloog Peter Mair in 2011 trok voor de politiek in heel
West-Europa: Ruling the Void – regeren over de
leegte. Op partijen als de SP en sommige lokale
partijen na, hebben de landelijke partijen zich
uit buurten en gemeenten teruggetrokken op
het Haagse regeringsbastion. Ze regeren in feite
alle vanuit een vermeend nationaal bestuurlijk
belang, en steeds minder namens de kiezers.
Om de vraag te beantwoorden waarom veel
landelijke partijen het lokaal zo slecht doen, is
meer onderzoek nodig naar het gedrag van individuele burgers. De digitale enquêtes die nu zijn
gehouden over het ‘mediagebruik’ roepen ook
vragen op. Zo wil 80 procent geen stuiver betalen voor onafhankelijke informatie over hun gemeente. Men is namelijk zeer tevreden over dat
gratis huis-aan-huisblad. Men zegt ook zeer tevreden te zijn over ‘de achtergronden’ en de
‘opiniestukken’ in die bladen, die er niet in
staan. Men is dus zeer tevreden over iets wat
men helemaal niet krijgt.
De vraag hoe het politieke oordeel van de burgers in de gemeenten tot stand komt, is dus nog
altijd in zekere mate een black box. Of geldt wat
een raadslid ons zei: „De burger gaat voor bier
en RTL 4”? Na ons veldonderzoek zeggen wij:
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mentaal leven de burgers landelijk, men voelt
zich een actieve burger die de kaas niet van het
brood laat eten.
Want men kijkt Radar, Opgelicht, Kassa, en
wat dies meer zij. Velen leven mentaal dus nauwelijks in de eigen gemeente, tot men iets verneemt – meestal niet via de media maar via-via:
de buren, het verjaardagspartijtje – dat hun eigen belang en leefomgeving direct raakt. De Wet
waardering onroerende zaken (WOZ), de afvalophaaldienst, het nieuwe asielzoekerscentrum,
het verdwijnen van de parkeerplek, de ringweg,
etcetera. Dan is men snel vatbaar voor de lokale
partij Ons Belang, van wie men vaak een vertegenwoordiger ook persoonlijk kent via de buurt
of de sportvereniging.
Tegenover de lokale protestpartijen hebben
landelijke partijen, zoals de PvdA, intussen een
groot nadeel. Hun thematiek – zorg, werk, inkomen, integratie – komt nauwelijks tot niet aan de
orde in die huis-aan-huisbladen die intussen de
ruggengraat zijn geworden in de lokale nieuwsvoorziening. Dat vereist namelijk onafhankelijke en kritische journalistiek. Het doorsneebericht gaat over de gedegradeerde handbalclub
en over Gordon die die nieuwe winkelpassage
komt openen.
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okaal wordt het medialandschap dus
steeds leger. De oplossing? De rijksoverheid zou samen met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) het initiatief moeten nemen om in elke gemeente een
onafhankelijk mediafonds op te richten, en een
website – www.gemeente.media.nl.
Dat fonds, betaald onder andere uit de rijksbijdrage aan de gemeenten voor lokale media en
uit het budget dat nu aan de provinciale media
wordt besteed, moet een minimumniveau garanderen aan onafhankelijke, kritische journalistiek. Het fonds zou daar ook opdrachten voor
kunnen uitschrijven.
Dit laatste biedt aan de groeiende schare
werkloze jonge journalisten een mooie gelegenheid zich in een gemeente te vestigen en tegen
betaling een bijdrage te leveren aan de controle
op het algemene belang, en op de uitvoerders
ervan, de Burgemeester en Wethouders. En niet
te vergeten de raadsleden, die nu nauwelijks te
horen zijn.
Het is immers niet zo dat hoe kleiner de gemeente, hoe hoger de kwaliteit van de bestuurder is. Vaak is het omgekeerde het geval. Zeker
nu de verantwoordelijkheden van de gemeente
groter worden, verdient juist de ‘dorpspolitiek’
meer journalistieke waakhonden.
[+] pagina C16: 8 miljoen zonder regionale pers

