
 

 

(87) Vertrouwen 
 

In maart waren in Nederland Tweede Kamer verkiezingen. Bij deze 
verkiezingen sprak de kiezer zijn vertrouwen uit op de partij of 
kandidaat van zijn of haar keuze. Bij deze verkiezingen kwamen 
een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde: de zorg, de 
arbeids- en woningmarkt, het klimaat en het onderwijs. De VVD 
kwam als de grootste partij uit de bus met Mark Rutte als 
lijsttrekker. Naast de VVD zijn nog 16 partijen gekozen in de 
Tweede Kamer. Met gezwinde spoed zou er een nieuwe regering 
worden gevormd met Rutte als Leider. Het liep echter helemaal 
anders. Het vertrouwen tussen de leden van de Tweede Kamer en 
het demissionaire regering is vreselijk geschaad. De geheime 
notulen van de ministerraad werden gelekt. Debatten in de Kamer. 
De oppositie sprak ach en wee. Schande, schande, driewerf 
schande. Twee moties van wantrouwen tegen Rutte haalden geen 
meerderheid. Wel een motie van afkeuring. Er is een spreekwoord: 
“Waar twee kijven hebben twee schuld”. Wat ik nog het meest 
kwalijke vind, is dat geen enkel kamerlid zich heeft uitgesproken 
over het lekken van deze geheime (minimaal 20 jaar) notulen. Dit is 
kennelijk geaccepteerd in het Haagse politieke wereldje. Vooraf aan 
elke Corona persconferentie is al bekend wat Rutte en De Jonge 
zullen zeggen. Ook bij de pers is dit dus heel normaal. Vooraf maar 
wat woordvoerders bellen of iets dergelijks en je krijgt wat je wilt. 
Voor wat hoort wat kennelijk. Dat Rutte wat problemen heeft met 
zijn selectief geheugen klopt natuurlijk van geen kant. Dit is dan 
ook de reden dat hij een nieuwe bestuurscultuur wil invoeren. 
Volgens mij gaat het hier helemaal niet om voor de burger. In elk 
geval voor mij. De politiek is vergeten, dat alles wat zij doen in het 
belang van de burger is. Zij zijn door de burger gekozen. Zij hebben 



mandaat van dezelfde burger met het idee, dat zij bij de aanpak 
van de problemen het belang van de burger in het oog hebben. Bij 
het maken van de wetten worden door de leden van de 
verschillende partijen in de kamer zoveel uitzonderingen gemaakt, 
dat de uitvoeringsorganen hierdoor in de knel komen. Is het raar 
dat de burger er helemaal niet meer uitkomt. Dit geldt voor het 
provinciebestuur en de gemeenteraad. Bekijk elke beslissing, die je 
maakt vanuit het oogpunt van de burger. Op deze manier kun je 
het vertrouwen terug winnen. Ook het vertrouwen in elkaar. Als 
dat is gebeurd, dan kun je de eerder genoemde thema’s 

gezamenlijk aanpakken. En stop alsjeblieft met het lekken van 
informatie aan de media. Dat is echt niet in het belang van de 
burger. De media kan ook zonder dit lekken zijn werk doen in het 
belang van de burger. Een scoop zul je zelf boven water moeten 
krijgen. Zonder informatie uit het lekken. Als iemand hierop wordt 
betrapt is er maar één remedie. Oprotten. 
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