
Vandaag	 kreeg	 de	 burger	 langs	 onpersoonlijke	 weg	 van	 u	 een	 brief.	 Desondanks	
dank	daarvoor.	
	
Laat	deze	burger	maar	met	de	Van	Oldebarnevelt-deur	direct	het	Torentje	binnen-
vallen:	wat	een	blaffende	blijk	van	bagger	hebt	u	geproduceerd!	
	
De	 vormgeving	 deed	 mij	 enerzijds	 sterk	 denken	 aan	 het	 poëzie-album	 van	 onze	
tante	Aleida	(1923),	dan	wel	aan	de	Lezeressen	vragen-rubriek	van	de	Libelle,	jaren	
vijftig.	 En	 anderzijds	 heeft	 u	 met	 die	 halve	 foto	 (…)	 een	 stuk	 visuele	
zelfverheerlijking	 afgescheiden	 waar	 menig	 belegen	 Afrikaans	 staatshoofd	 en	 ene	
Trump	behoorlijke	punten	aan	kunnen	zuigen.	
	
Over	de	inhoud	moet	vooraf	worden	gezegd	dat	elke	eerstejaars	van	de	School	voor	
Journalistiek	–	die	nog	niet	eens	aan	het	keuzevak	Tekstschrijven	heeft	gesnuffeld	–	
weet	 dat	 brieven	 als	 de	 uwe	met	 zo’n	 afzetterige,	 negatieve,	 ‘verwijtend	 vingertje	
wijzen’-toon	 die	 meer	 dan	 50%	 van	 de	 tekst	 inneemt,	 volstrekt	 fout	 is.	
Contraproductief.	Leidende	tot	reacties	als	‘klaagkont’,	‘looser’	en	‘ga	weg’.	Uw	brief	
is	minder-minder	dan	dat:	‘t	is	een	deerniswekkende	blijk	van	geestelijke	armoede.	
	
In	 dat	 negatieve	 gedeelte	 noemt	 u	 een	 aantal	 onhebbelijkheden	 waar	 inderdaad	
individuen	 dan	 wel	 hele	 bevolkingsgroepen	 zich	 regelmatig	 en	 ontwrichtende	
manier	aan	bezondigen.	Mijn	medeburgers	hebben	evenwel	meteen	gezien	dat	het	
hier	niet	gaat	om	uitwassen	van	het	socialisme	noch	om	ecologische,	anarchistische	
of	 religieuze	 opvattingen,	maar	 om	directe	 vertalingen	 van	uw	neoliberalisme,	 het	
vooral	 door	 u	 en	 uw	 partij	 veroorzaakte	 doorgeschoten	 individualisme,	 uw	 über-
egoïsme.	Raar	dat	u	dat	kennelijk	niet	ziet,	of	niet	begrijpt.	
	
Voorts	 geeft	 u	 er	 blijk	 van	 een	 schrijnend	 gebrek	 te	 hebben	 aan	 enig	 politiek-
filosofisch	 inzicht	 en	 ook	 volstrekt	 gespeend	 te	 zijn	 van	 moreel	 leiderschap.	 U	
begrijpt	overduidelijk	niet	dat	het	in	Nederland	best	wel	goed	gaat	en	de	gemiddelde	
burger	heus	niet	ongelukkig	is	–	de	politiek	ondanks!		
Ondanks	de	last	die	wij	burgers	van	de	politiek	ondervinden,	weten	we	het	prima	te	
rooien.	Ondanks	het	 feit	 dat	 de	besluiten	die	 u	neemt	 in	 feite	 niet	 de	 onze	 zijn	 en	
ondanks	het	feit	dat	als	er	tegen	die	besluiten	bezwaar	wordt	gemaakt,	het	zelden	of	
nooit	voorkomt	dat	er	iets	wordt	gewijzigd	of	dat	er	een	excuus	wordt	uitgesproken.	
Of	 het	 nu	 gaat	 om	 EU-dossiers,	 Haagse	 kwesties,	 Provinciale	 besluiten	 of	 locale	
agendapunten:	 zelden	 of	 nooit	 heeft	 de	 burger	 het	 gevoel	 dat	 de	 politiek	 en	 het		
bestuur	van	hem/haar	zijn	en	dat	hij/zij	daar	iets	aan	kan	doen	of	wijzigen.		
	
Dit	betekent	dat	de	afstand	tussen	politiek	en	burger	bedenkelijk,	zo	niet	gevaarlijk	
groot	is	geworden	–	zeker	ook	door	uw	toedoen.	Waardoor	er	ook	vele	kansen	zijn	
en	 zullen	 worden	 gemist.	 	 Waardoor	 het	 veel	 mensen	 helemaal	 niet	 goed	 gaat.	
Waardoor	er	volgens	meerdere	maatstaven	wel	degelijk	een	toegenomen	tweedeling	
in	dit	land	bestaat	–	vooral	tussen	‘wij	de	burgers’	en	‘onze	democratie’.		
	
Wij	zijn	er	nog	steeds	(onverminderd	sterk,	en	wij	blijven	ook),	maar	die	democratie	
verdampt	waar	we	bij	staan	–	en	waar	we	nauwelijks	nog	iets	aan	kunnen	doen.		
	
Ofwel:	wij	 de	 burger	willen	 onze	 democratie	 –	waarvan	 eigen	 inbreng,	 politici	 die	
luisteren	en	doen	waarvoor	ze	zijn	benoemd	en	rechtvaardigheid	en	gelijkwaardig-
heid	belangrijke	elementen	zijn	–	terug.	We	willen	dat	recht	terug!	
	
Hét	probleem,	geachte	minister-president	van	Nederland,	heet	niet	PVV	en	heet	niet	
IS	en	heet	niet	Dikke	Ik,	maar	veeleer	VVD:	Verdamping	Van	Democratie.	
	
	
	
	
	
	
	



Dan	uw	moreel	leiderschap	–	lees:	het	flagrante	tekort	daaraan.	
Praktisch	 alles	waar	u	wat	 over	had	 te	 zeggen,	 heeft	 u	 –	maar	 al	 te	 vaak	met	 veel	
verbale	behendigheid	en	redelijk	klinkende	onlogica	c.q.	gemanipuleer	–	in	de	hoek	
getrokken	van	de	 cijfertjes-politiek.	Visieloos	 rendement,	management	met	morele	
armoede,	 arrogantie,	 a-empatische,	 non-transparante,	 anti-democratische,	 oligar-
chische,	beangstigende	vorm	van	besturen.	A-moreel.	
		
Kijk	maar	naar	het	volgende.	
Het	aantrekken	van	de	economie:	de	VVD	vindt	dat	háár	succes,	maar	het	is	vooral	
een	 gevolg	 van	het	 uitgeraasd	 zijn	 van	de	 crises	 uit	 2008-2014,	 vooral	 een	 gevolg	
van	het	herstel	van	de	globale	economie.	U	bent	keurig	meegedreven	met	‘the	flow’	
(grotendeels	door	Brussel	en	Merkel	opgelegd)	–	bestuurlijk	zetbaasje,	maar	dat	 is	
geen	 bewijs	 van	 intelligent	 en	moreel	 leiderschap.	 Evenmin	 als	 dat	 het	 geval	was	
met	 de	 nasleep	 van	 de	 MH-17.	 En	 helemaal	 niet	 met	 de	 manier	 waarop	 u	 bent	
omgegaan	met	het	Oekraïne-referendum	–	en	met	referenda	in	het	algemeen.	Of	die	
uitglijer	die	u	over	kerst	maakte.	Of	al	die	politieke	beloften	die	zelfs	voor	kinderen	
te	begrijpen	leugens	bleken	te	zijn.	Kunt	u	zich	een	cartoon	voorstellen	van	de	Dalai	
Lama	met	een	Pinokkio-neus	…?	
	
Ook	 op	 heel	 veel	 andere	 terreinen	 heeft	 u	 het	 danig	 laten	 liggen:	 bijvoorbeeld	 de	
organisatie	van	het	openbaar	bestuur	en	met	name	die	van	Justitie	(is	Van	der	Steur	
nog	minister?),	 de	 gezondheidszorg,	 het	 onderwijs,	 de	 kwantiteit	 (en	 daarmee	 de	
kwaliteit)	van	de	hulpdiensten	op	straat,	het	belastingstelsel,	de	zorg	voor	het	milieu	
en	zeker	niet	 in	de	 laatste	plaats	het	 immigratie-vraagstuk.	Niet	 alleen	 inhoudelijk	
laten	liggen,	maar	ook	moreel	–	een	echte	premier	onwaardig.	
	
Al	 ver	 voor	 2002	 wees	 wijlen	 Pim	 Fortuyn	 op	 de	 problemen	 die	 zouden	 kunnen	
ontstaan	 door	 een	 niet	 goed	 bestuurde	 immigratie.	 Bijna	 20	 jaar	 lang	 heeft	 het	
openbaar	 bestuur	 de	 gelegenheid	 gehad	 te	 kiezen	 uit	 assimilatie,	 integratie	 en/of	
multi-culturalisme.	U	bent	verschoven	van	‘aarzelende	deuropenhouder’	naar	‘pleur	
op’.	Is	dat	moreel	leiderschap?	Is	dat	visie?	Is	dat	humaan?	Is	dat	democratisch?	En	
los	van	de	vragen	en	het	oordeel	over	dat	 ‘pleur	op’	–	niet	veel	en	veel	 te	 laat	een	
beetje	oog	voor	de	realiteit	gekregen?	
	
Het	probleem	is	niet	opgelost,	niet	voorkomen,	alleen	maar	groter	gegroeid.	Logisch	
dat	 dan	 alom	 de	 hardvochtige	 kreet	 steeds	 luider	 klinkt	 ‘sluiten	 die	 grenzen	 en	
terugsturen’.	En	wat	zegt	u	vanuit	uw	moreel	leiderschap?	‘Als	je	het	hier	niet	naar	
de	 zin	 hebt,	 ga	 dan	 weg.’	 De	 sjieke	 variant	 van	 ‘rot	 op’;	 de	 politieke	 variant	 van	
‘minder,	minder’.	15	maart-flinkheid	is	geen	blijk	van	moreel	leiderschap,	meel	in	de	
mond	en	boter	op	het	hoofd	evenmin.	
	
U	 sluit	 af	 met	 retoriek	 vanonder	 de	 spruitjesplant.	 ‘Ik	 zou	 nergens	 anders	 willen	
wonen.	 U	 wel?’	Wereldburger	 …	 universalist	 …	 -	 ga	 ‘s	 een	maand	 in	 Nieuw-West	
wonen,	dan.	Of	op	Ommoord.	Of	Kanaleneiland.	
	
Waar	 het	 werkelijk	 om	 gaat	 is	 de	 vraag	 of	 mijn	 kinderen	 (en	 hun	 geliefden	 en	
vrienden	en	vriendinnen)	en	alle	andere	kinderen	hier	wel	willen	blijven	wonen;	de	
vraag	of	zij	hier	kunnen	blijven	wonen.	En	of	zij	hier	durven	blijven	wonen	…	-	in	een	
land	 waar	 hun	 democratie	 steeds	 verder	 (is)	 verdampt.	 En	 hun	 cultuur.	 En	 hun	
toekomst.	Waar	het	 ‘hun’	misschien	wel	 ooit	 een	begrip	 zal	 zijn	waarmee	 iets	 van	
een	zielige	minderheid	wordt	aangeduid	…	
	
Alleen	al	vanwege	het	 feit	dat	u	kennelijk	niet	het	besef	hebt	dat	het	 juist	om	déze	
vragen	gaat	en	om	het	 feit	dat	déze	vragen	anno	2017	 in	ons	 land	gesteld	moeten	
worden	(en	van	uw	zijde	onbeantwoord	blijven)	–	dat	maakt	dat	u	ongeschikt	bent	
om	nog	langer	minister-president	te	zijn.	
	
Met	groet.	
	
Burger.	


