
Weg van de politiek 
 

Politiek blijft een spel om de kiezers. Zo was het voorstel om het toegestane oppervlak voor 

bijgebouwen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied te verruimen van 100 

vierkante meter naar 150 afkomstig van Winterswijks Belang, maar de fractievoorzitter van 

de VVD was er in zijn terugblik op betreffende raadsvergadering als de kippen bij om 

diezelfde verruiming in te boeken als een succes voor VVD-wethouder Te Gronde. Maar die 

had het niet voorgesteld. Integendeel zelfs, Te Gronde had namens het College van BenW 

juist die 100 vierkante meter voorgesteld en niet die 150. Muggenzifterij wellicht, maar 

tekenend voor de manier waarop partijen ook landelijk en provinciaal zoveel mogelijk 

successen trachten te claimen, ook al hebben ze er niets aan bijgedragen. 

 

Toch kan het nog vele malen erger. Afgelopen week zag ik ’s-avonds laat een documentaire 

over campagnestrategen bij presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Daarmee 

vergeleken is de Hollandse politiek echt maar kinderspel. In de VS gaat het niet om kleine 

leugentjes en creatieve interpretaties van de werkelijkheid, maar om stelselmatig en 

bikkelhard verdraaien van de feiten, om het doen van beloften die niet zullen worden 

nagekomen en vooral om het in diskrediet brengen van de tegenstanders, het liefst met 

aanvallen op hun persoonlijke integriteit. Het doet er niet toe of iets waar is of niet, of iets 

menselijk is of niet, het gaat om de macht en dan is alles geoorloofd. Althans in de VS. Ik kan 

niet ontkennen dat zelfs in Winterswijk al politici zijn aan te wijzen die wat betreft het 

verdraaien van feiten, het doen van beloften en het uithalen van trucs zo in de Amerikaanse 

politiek kunnen meedraaien (met wellicht een stage in Italië), maar gelukkig heeft de 

Hollandse nuchterheid hier nog de overhand. 

 

Het is vandaag 1 maart 2011 (het moment waarop ik dit schrijf), morgen zijn de provinciale 

verkiezingen. Net als de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 worden ook deze verkiezingen 

weer volledig in de schaduw gezet door landelijke politici die zichzelf en hun persoonlijke 

profilering vele malen belangrijker vinden dan een inhoudelijk debat over de rol en het beleid 

van de provincies. Het enige waar de heren en dames uit Den Haag in geïnteresseerd zijn, is 

of het huidige minderheidskabinet met steun van de PVV nog wel een meerderheid haalt in de 

Eerste Kamer. En of de huidige ploeg nog wel op het Haagse pluche kan blijven zitten. Maar 

u en ik wisten het al: Verkiezingen gaan niet om inhoud, verkiezingen gaan om macht, om 

pluche en om persoonlijke belangen. Daarom wil Winterswijks Belang het liefst zo ver 

mogelijk weg van de politiek, maar zonder de invloed op het politieke toneel te verliezen. Een 

dilemma dat de komende tijd nog wel de nodige hoofdbrekens zal kosten, maar ongetwijfeld 

zal leiden tot verfrissende nieuwe ideeën en initiatieven. Wordt vervolgd! 
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