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Tekst 1 
 

Grenzeloze literatuur 
 
(1) In literaire supplementen en 
kunstrubrieken wemelt het al een tijd 
van discussies over de toekomst van 
de literatuur in een tijd van ontlezing. 
Ook wordt er opnieuw gedebatteerd 5 

over de vraag of het verschil in kwali-
teit tussen een toneelstuk van Vondel 
en de smartlapteksten van André 
Hazes hard gemaakt kan worden.  
(2) De grens tussen de ‘hogere’ 10 

literatuur en de populaire amuse-
mentslectuur lijkt langzaam maar 
zeker te vervagen, vooral door de 
knieval die de meeste media maken 
voor jongeren en een lager opgeleid 15 

publiek. Tegelijkertijd verschuift de 
voorkeur van de gemiddelde boeken-
liefhebber van pure fictie naar non-
fictie. Vooral de vraag naar boeken 
over historische onderwerpen, bio-20 

grafieën en egodocumenten zoals 
dagboeken is flink toegenomen. 
(3) Waar komen deze verschuivingen 
en grensvervagingen vandaan? Toen 
ik nog Moderne Letterkunde 25 

doceerde aan de Universiteit van 
Amsterdam, was daar juist de demo-
cratisering van de vroege jaren 
zeventig losgebarsten. Wij docenten 
probeerden nog ‘elitaire’ onder-30 

werpen aan de man te brengen, 
zoals de poëzie van Nijhoff of de 
romantheorie. Maar de studenten, die 
mochten meebeslissen, geloofden 
niet meer in het belang van de 35 

traditionele grote schrijvers en 
vroegen om colleges over populaire 
literatuur, kinderboeken, vrouwen-
boeken, strips en doktersromans. De 
essaybundel Populaire literatuur die 40 

wij collectief in 1974 uitgaven, was 
een typische uiting van wat je de 

‘democratisering van de smaak’ zou 
kunnen noemen.  
(4) Wat de grens tussen fictie en 45 

non-fictie betreft, is er een even 
sterke verschuiving opgetreden. Tot 
in de jaren zeventig bestond er een 
grote schaarste aan schrijvers-
biografieën. De studie van de 50 

Nederlandse letteren werd in de 
naoorlogse periode nog beheerst 
door een taboe op het betrekken van 
de persoon van de schrijver bij de 
behandeling van zijn werk. Zo’n op 55 

de schrijver gerichte benadering 
werd gehekeld, omdat ze leidde tot 
het misverstand dat bijvoorbeeld de 
ik-persoon in een roman zou samen-
vallen met de schrijver zelf. Nee, bij 60 

bestudering van een literaire tekst 
diende men zich te beperken tot de 
tekst zelf. Wat de auteur erover had 
opgemerkt, deed niet ter zake.  
(5) Ook op dat punt zijn we nu in het 65 

andere uiterste vervallen. Om in het 
literaire circus te kunnen mee-
draaien, moet de schrijver met zijn 
hele hebben en houden voor de dag 
komen en zijn eigen boeken pluggen 70 

door op te treden in alle media. 
Biografieën en dagboeken zijn in de 
boekhandel niet meer aan te slepen 
en menig schrijver verwerkt zo veel 
mogelijk eigen ervaringen in wat hij 75 

schrijft.  
(6) Tot en met de jaren zeventig gold 
aan de universiteiten als criterium 
voor ‘literatuur’ dat een tekst 
‘fictioneel + waardevol’ dient te zijn. 80 

Dus geen Geert Mak1) (want echt 
gebeurd) en geen Dan Brown2) (want 
puur vermaak). Inmiddels houden 
literatuurwetenschappers er heel  



  3 / 9 lees verder ►►► 

andere ideeën op na.  85 

(7) Wat zijn die ideeën en wat valt er 
tegenin te brengen? De jonge 
Amsterdamse hoogleraar letterkunde 
Thomas Vaessens betoogde op 7 
april in nrc.next dat schrijvers zich 90 

niet moeten verschuilen achter hun 
personages. De literatuur stelt zich 
veel te vrijblijvend op, vond hij. Zo 
noemde hij het verkeerd als een 
schrijver die zich voor belediging 95 

moet verantwoorden in een rechts-
zaak, zich verdedigt door te stellen: 
“Dat heb ik niet gezegd, maar een 
van mijn personages.”  
(8) Dat is een onzinnige eis van 100 

professor Vaessens. De schrijver zou 
wel heel erg in zijn vrijheid beknot 
worden als hij zich bij iedere uiting 
van zijn romanfiguren moest af-
vragen: “Kan ik dat wel helemaal 105 

voor mijn verantwoording nemen?”  
In uiterste consequentie zou dan ook 
de auteur van een misdaadroman 
vervolgd kunnen worden voor de 
moorden die hij laat plegen. 110 

(9) Het is duidelijk dat Vaessens het 
slachtoffer is van het vervagen van 
de grens tussen een literaire roman 
en een journalistiek boek. In dat 
laatste werk kan de auteur inderdaad 115 

niet straffeloos bestaande personen 
beledigen of aanklagen. Maar een 
werk van fictie vertelt gewoonlijk over 
verzonnen figuren, die dan ook de 
vrijheid moeten hebben om te 120 

zeggen wat hun maar invalt. Dat 
betekent niet dat de schrijver zich 
aan alle verantwoordelijkheid ont-
trekt. De totale strekking van zijn 
roman zal hij altijd wel degelijk voor 125 

zijn verantwoording nemen.  
(10) In april is, onder meer in NRC 
Handelsblad, ook verbale strijd 
gevoerd over de vraag of literatuur 
überhaupt zinvolle uitspraken over de 130 

werkelijkheid kan doen. Als romans 

toch maar verzonnen verhalen zijn, 
waarom zouden we dan al die moeite 
doen om daar kennis van te nemen? 
Kunnen we dan niet met meer winst 135 

filosofische of historische boeken 
lezen? 
(11) Op dit soort vragen is al zo’n 
2400 jaar geleden door Aristoteles 
afdoend antwoord gegeven. In zijn 140 
Poetika schrijft hij, als hij historische 
werken met tragedies vergelijkt, dat 
die laatste meer waarheid over het 
leven in het algemeen bevatten, 
omdat de geschiedschrijver zich met 145 

alle mogelijke onbenullige details en 
toevalligheden moet bezighouden, 
terwijl het drama algemene eigen-
schappen van de werkelijkheid laat 
zien, juist omdat de schrijver zich 150 

níet hoeft bezig te houden met wat er 
zich bij een bepaalde historische 
gebeurtenis heeft voorgedaan. 
(12) De fictieschrijver kan dus beter 
dan een journalist algemene waar-155 

heden laten zien, omdat hij zich niet 
aan de feiten hoeft te houden. Die 
eeuwenoude stelling is maar al te 
waar. Waar komt dan die plotselinge 
twijfel aan een zinvolle strekking van 160 

literaire werken vandaan?  
(13) Hier is de fatale invloed merk-
baar van het zogenaamde ‘post-
moderne denken’. In het voetspoor 
van filosofen als Theodor Adorno en 165 

Roland Barthes hebben verschillende 
literaire critici geprobeerd af te 
rekenen met de gedachte dat een 
boek ooit een belangrijke mededeling 
kan bevatten. Iedere lezer, stelden 170 

zij, zou namelijk een eigen uitspraak 
bij elkaar sprokkelen uit ‘de taal-
tekens’ van een tekst. Wat de lezer 
daaruit opmaakt, is zijn volkomen 
vrije interpretatie. In principe is 175 

literatuur volgens de postmoderne 
critici dus een vrijblijvend spel met 
woorden. 
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(14) Nu is het inderdaad een feit dat 
verschillende lezers verschillende 180 

opvattingen uit hetzelfde boek 
destilleren. Maar daarmee is nog niet 
gezegd dat men ‘na zorgvuldige 
lezing’ het nooit eens zou kunnen 
worden over de hoofdstrekking van 185 

een bepaalde roman. 
(15) Het postmoderne denken is dan 
ook niet veel meer dan een her-
bezinning op de al te hoge pretenties 
van sommige kunstenaars die zich in 190 

de moderne tijd – na de Verlichting – 
wel eens de allure van Bijbelse 
profeten aanmaten. Na de onttroning 
van de godsdienst als ultieme bron 
van waarheid zou nu de literatuur de 195 

laatste waarheden moeten open-
baren. Met name negentiende-
eeuwse dichters dichtten de literatuur 
die hoge taak toe.  
(16) Als het al zin heeft dergelijke 200 

eeuwigheidspretenties onderuit te 
halen, dan moet de postmodernist 
toch niet het kind met het badwater 
weggooien door te stellen dat een 
literair werk in het geheel geen waar-205 

heden kan bevatten. 
(17) Dezelfde voorzichtigheid is ge-
boden wanneer het gaat om de vraag 
welk boek tot de literatuur gerekend 
dient te worden en welk niet. Die 210 

vraag mag soms moeilijk te beant-
woorden zijn, maar dat is nog geen 
reden om te beweren dat De vlegel-
jaren van Pietje Bell door Chris van 
Abcoude op hetzelfde niveau staat 215 

als een roman van Proust.  
(18) De jonge hooggeleerde Lisa 
Kuitert schaarde zich onlangs bij de 
tegenstanders van een ‘elitaire’ 
literatuuropvatting door te verklaren 220 

dat het maar eens uit moest zijn met 
de subsidie op moeilijk verkoopbare 
boeken. Literaire werken die niet aan 
de vraag van de markt beantwoor-
den, hebben volgens haar geen recht 225 

van bestaan. Daarmee kiest 
mevrouw Kuitert wel erg onver-
bloemd voor de smaak van de massa 
en neemt ze blijkbaar voor lief dat 
met name dichtbundels dan niet 230 

meer uitgegeven kunnen worden. 
(19) Natuurlijk hebben ook de 
sociologen weer hun nutteloze praat 
op de kwestie rond de kwaliteitsvraag 
losgelaten. In Frankrijk betoogde 235 

Pierre Bourdieu dat het verschil in 
artistieke kwaliteit een bedenksel is 
van de beter gesitueerden, die daar-
mee hun maatschappelijke positie 
veilig willen stellen door te veinzen 240 

dat alleen zij kunnen genieten van 
bepaalde soorten moeilijk toeganke-
lijke kunst. Zij lezen expres ingewik-
kelde boeken om zich zo te onder-
scheiden van de domme massa. 245 

(20) Uit de zo geschapen onzeker-
heid of er eigenlijk wel objectieve 
kwaliteitsverschillen bestaan, valt ook 
de steeds weer oplaaiende strijd te 
verklaren over de vraag of men leer-250 

lingen in het voortgezet onderwijs 
ertoe mag verplichten een aantal 
literaire meesterwerken (de zo-
genaamde ‘canon’ van de literatuur) 
te lezen en te bestuderen in een 255 

historische context. Wie zich verzet 
tegen een dergelijke verplichte lijst, 
miskent dat insiders wel degelijk over 
harde criteria beschikken om vast te 
stellen of een bepaald werk tot de 260 

hogere literatuur gerekend mag 
worden of niet. 
(21) Toen Herman Franke in zijn 
column in de Volkskrant zijn lezers 
onlangs opriep hem te helpen met 265 

het opstellen van een reeks criteria 
om ‘het verschil tussen lage en hoge 
literatuur’ te bepalen, leverde dat een 
lange rij overtuigende kenmerken van 
waardevolle literatuur op. Een van 270 

die kenmerken luidt: de betere roman 
laat meer interpretaties toe en ont-
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regelt wat we kennen of menen te 
kennen, waardoor we de wereld op 
een nieuwe manier gaan zien. 275 

Triviale lectuur daarentegen 
bevestigt wat we toch al dachten. 
(22) Er is, kortom, alle reden om de 
scepsis van de postmodernen met 

een korreltje zout te nemen. Door het 280 

lezen van een goed literair werk leren 
we nog altijd meer over de wereld 
dan door alleen maar op eigen kracht 
rondtobben in een grauwe, ondoor-
zichtige werkelijkheid.285 

 
naar: Hans van den Bergh 
uit: HP/De Tijd, 12 mei 2006 

 
 

Tekst 2  
 

De heilloze weg van het CPB 
 
(1) Het Centraal Plan Bureau (CPB) 
zwengelt, net als eerder het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP) heeft 
gedaan, een discussie aan die het 
niveau van borrelpraat niet ontstijgt: 5 

wie ongezond leeft, moet daar in 
financiële zin voor boeten, is zo’n 
beetje de gedachte die het CPB 
opperde in een rapport over de zorg-
kosten. Het gevaar dreigt dat hier-10 

mee uiteindelijk ook het laatste restje 
solidariteit in de samenleving op het 
spel wordt gezet. Of hebben we 
soms niets geleerd van de heisa rond 
de inkomensafhankelijke zorg-15 

premie?  
(2) De conclusies van het CPB ten 
aanzien van de stijgende zorgkosten 
en de daarbij behorende lasten-
verdeling, lijken op het eerste oog 20 

redelijk. Door de toenemende ver-
grijzing en de toegenomen levens-
verwachting komen zowel pen-
sioenen als zorgkosten onder druk te 
staan. Op termijn staat mogelijk zelfs 25 

de betaalbaarheid van het hele stel-

sel op het spel. Waarom dan niet die 
mensen zwaarder belasten die vaker 
een beroep doen op de gezondheids-
zorg als direct gevolg van hun eigen 30 

ongezonde levensstijl? 
(3) Nadat de politiek aansluitend op 
de Tweede Kamerverkiezingen in 
2012 schielijk het voorstel van de 
nieuwe regering voor een inkomens-35 

afhankelijke zorgpremie introk, komt 
het CPB nu met een perfide variant 
op de proppen. In deze neoliberale 
kapitalistische maatschappij wordt 
‘eigen verantwoordelijkheid’ al heel 40 

snel ‘eigen schuld’ en dreigt de zieke 
medemens gewoon de zoveelste 
variant te worden van een loser. Als 
we lifestyle gaan betrekken in de 
zorgkosten, en dat ook consequent 45 

doorvoeren, slaan we een heilloze 
weg in vol scheve ogen en strenge 
controles. Zo bevoordelen we straks 
niet alleen mensen met gezonde 
genen, maar ook mensen met een 50 

gezond stel hersens. Want het zijn 
niet toevallig vaak de lagere in-

noot 1 Geert Mak: Nederlands auteur van historische werken zoals De eeuw van mijn vader  
 en In Europa 
noot 2 Dan Brown: Amerikaans auteur van de bestseller De Da Vinci Code 
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komens die de hoogste zorgkosten 
claimen. Voor mensen met een 
universitair diploma zal het lastig zijn 55 

te geloven, maar er zijn in dit land 
ontelbaar veel mensen voor wie je 
elke keer weer moet uitspellen dat je 
dik wordt van het drinken van liters 
frisdrank. Armoede is ook niet iets 60 

waar je voor kiest, maar wat vaak 
overgedragen wordt van generatie op 
generatie. 
(4) Het is goed om nog eens kritisch 
te kijken naar de inhoud van de 65 

basisverzekering en naar het zorg-
stelsel zelf, waarvan de kostenstruc-
tuur op z’n minst fraudegevoelig en 
ondoorzichtig te noemen valt. En 
misschien zou je ook een buffer op 70 

moeten werpen voor mensen die met 
elk wissewasje naar de dokter stap-
pen of die zich met onzinklachten 
melden bij de Eerste Hulp.  
(5) Verder kan de politiek zich beter 75 

verre houden van deze hele dis-
cussie die uiteindelijk iedereen treft. 
Wat moet je immers met die hoog-
opgeleide werknemer die op 32-
jarige leeftijd thuis komt te zitten met 80 

een burn-out omdat hij is vast-
gelopen in de ratrace? En wat moet 
je met al die tweeverdieners die 
depressief worden of angstklachten 
ontwikkelen omdat de combinatie van 85 

werk, huishouden en zorg te slopend 
blijkt te zijn? Is dat ook allemaal een 

kwestie van ‘eigen schuld’? En, als 
we nog een stapje verder gaan, wat 
doe je dan met mensen die eerst 90 

helemaal binnenstebuiten zijn ge-
keerd door de medische wetenschap 
voordat vast komt te staan dat hun 
klachten stressgerelateerd zijn? 
Moeten al die mensen met hyper-95 

ventilatie of een burn-out straks soms 
de kosten van hun hartfilmpjes en 
maag- en darmonderzoeken terug 
gaan betalen, zodra blijkt dat hun 
klachten ‘tussen de oren zitten’ en ze 100 

meer gebaat zijn bij minder hard 
werken en minder eisen aan zichzelf 
stellen? Hiermee kom je definitief 
terecht in een samenleving waar het 
woord ‘samen’ zijn betekenis totaal 105 

verloren heeft. 
(6) Maar los van de ethische kant 
van deze hele discussie (en de vraag 
of het wel de taak is van het CPB om 
zo nadrukkelijk richting te willen 110 

geven aan maatschappelijke vraag-
stukken) zit er nog een heel andere 
kant aan deze zaak. Alle ophef ver-
hult vooral op vakkundige, bijna 
listige wijze het feit dat het de politiek 115 

zélf is geweest die – door in te zetten 
op marktwerking, schaalvergroting en 
privatisering – niet alleen onze wel-
vaartsstaat heeft verkwanseld, maar 
tevens onze hele welvaart op het 120 

spel heeft gezet.

 

naar: Gerhard Hormann, politicoloog & schrijver 
uit: de Volkskrant, 12 januari 2013 
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Tekst 3 
 

Breinmythes 
 
(1) Het brein blijft een mysterieus 
ding. Alleen al het idee dat er een 
orgaan bestaat dat over zichzelf kan 
nadenken, vervult me met 
verwondering – en soms met 
hoofdpijn. Want wie denkt er na: dat 
brein, of ik? Is er eigenlijk wel een 
onderscheid? En hoe zou ik dat te 
weten kunnen komen? 
(2) Om dit hoofdpijndossier behap-
baar te houden, praten veel mensen 
over hersenen alsof het een soort 
autonome eenheid in de hersenpan 
is. ‘Mijn brein is verliefd’ of ‘Het 
kinderbrein is nog volop in 
ontwikkeling’. Alsof niet het kind zélf 
aan het leren en opgroeien is, maar 
alleen de grijze massa in de boven-
kamer. De reden is wellicht dat de 
hersenen, vergeleken met de psyche, 
zo lekker tastbaar zijn: je kunt ze 
vastpakken, scannen, opereren. 
(3) Deze tastbaarheid geeft het brein 
een soort gratis geloofwaardigheid. 
Zo zijn mensen veel sneller geneigd 
een uitspraak te accepteren die 
betrekking heeft op het brein dan op 
de psyche. Een stelling als ‘we 
gebruiken slechts 10 procent van 
onze psyche’ zal vrijwel iedereens 
lariekoekalarm onmiddellijk laten 
afgaan. Maar ‘we gebruiken slechts 
10 procent van ons brein’ is een van 
de hardnekkigste mythes in hersen-
land. 
(4) Die mythe was vorige week even 
in het nieuws. Een groep weten-
schappers van de Vrije Universiteit 
had onderzocht in hoeverre leraren in 
het basis- en voortgezet onderwijs 
geloofden in enkele van de meer 
wijdverbreide hersensprookjes. Maar 

liefst 47 procent van hen geloofde 
het tienprocentsverhaal. 
(5) Andere neuromythen konden 
zelfs op nog meer steun rekenen. Het 
idee dat een extra rijke, stimulerende 
omgeving beter is voor het peuter-
brein dan zomaar een gemiddelde 
omgeving bijvoorbeeld. Meer dan 
driekwart van de meesters en juffen 
denkt dat dit correct is. Toch is er 
geen bewijs voor deze gedachte. 
Weliswaar is het zo dat de hersenen 
van rattenkindertjes ervan opknap-
pen als ze speelgoed in hun gewoon-
lijk volstrekt lege kooi hebben, maar, 
zoals een journalist van The Wall 
Street Journal terecht opmerkte, dat 
zegt niet per se iets over mensen-
kinderen. 
(6) En zelfs als je het rattenonder-
zoek door zou willen trekken naar de 
mens, dan nog kun je alleen vast-
stellen dat het niet zo’n goed idee is 
om kinderen in een kaal hok te laten 
opgroeien. En tot die conclusie 
waren we ook zonder hersenweten-
schappelijk inzicht al gekomen. 
(7) De meest wijdverbreide hersen-
mythe was deze: 94 procent van de 
docenten denkt dat kinderen beter 
leren als ze de stof aangeboden 
krijgen in een leerstijl die bij hun 
brein past. De gedachte is dat 
sommige kinderhersenen bijvoor-
beeld meer visueel ingesteld zijn, en 
anderen meer op gehoor of gevoel. 
Experimenten laten zien dat dit klopt, 
maar ook dat het voor de leer-
prestaties geen sikkepit uitmaakt of 
een docent zich iets van die hersen-
leerstijl aantrekt of niet. 
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(8) Het opvallende is dat juist leraren 
met een grote interesse in het brein 
ook het vaakst de flauwekulverhalen 
geloofden. Dat is extra verontrus-
tend, omdat binnen het onderwijs een 
kleine ‘neuro-industrie’ is ontstaan 
waarin de mythes welig tieren. Die 

industrie maakt handig gebruik van 
het feit dat mensen een verhaal 
gemakkelijker voor waar aannemen 
als er een snufje brein in zit. Het zou 
beter zijn als de mysterieuze 
hersenen met wat meer scepsis be-
naderd zouden worden. 

 

naar: Asha ten Broeke, wetenschapsjournaliste & schrijfster 
uit: Trouw, 27 november 2012 
 
 

Tekst 4 
 

Stemmen voor de Tweede Kamer 
 

(1) Iedere keer als er weer een kabi-
net is gevallen, mogen we onze stem 
uitbrengen op een paar honderd 
kandidaten die op de kieslijst voor de 
Tweede Kamer staan. Mensen die 5 

zich met succes door alle partij-
krochten heen naar boven hebben 
gewerkt. “De actieve leden vertegen-
woordigen niet de leden in het alge-
meen en al helemaal niet de kiezers, 10 

noch in de politieke opvattingen, 
noch wat betreft maatschappelijke 
positie. Zij vertegenwoordigen alleen 
zichzelf”, concludeerde prominent 
PvdA’er Jos van Kemenade in 1991 15 

al in het rapport ‘Een partij om te 
kiezen’. Hij zei het over de PvdA, 
maar de PvdA was – en is – hierin 
natuurlijk niet uniek.  
(2) Toch slaagt dat handjevol elkaar 20 

omhoog helpende mensen erin te 
doen alsof ze ons allemaal vertegen-
woordigen. Met dank aan de media, 
die niets liever willen dan aansluiten 
bij deze oligarchie van zelfbenoemde 25 

verlichte geesten. Dus komen ze 
voortdurend op tv, staan ze voort-
durend op de voorpagina van de 
krant en hoor je ze voortdurend op 
de radio. Met hun uitgekauwde  30 

oneliners. Het glas wijn in het 

verzorgingstehuis, de ouderen die 
moeten slapen onder de brug, de 
zorg die de helft van ons inkomen 
gaat opeten, we kunnen het inmid-35 

dels allemaal dromen. 
 
Pionnen 
(3) Enfin. Om de zoveel jaar zetten 
we een kruisje. Wat er verder met 
onze stem gebeurt, daar gaan wij 40 

niet over. We mogen de pionnen op 
het bord zetten, maar ons niet met 
het spel bemoeien. Er schijnen nogal 
wat mensen ‘strategisch’ te gaan 
stemmen. Daarmee zouden ze 45 

bepaalde samenwerkingsverbanden 
tussen de politieke partijen na de 
verkiezingen beter mogelijk maken of 
juist blokkeren. Dat is een farce, want 
onze politici vinden het de normaal-50 

ste zaak van de wereld dat ze onze 
stemmen ophalen en dan zelf uit-
maken wat ze ermee gaan doen: “We 
houden alle mogelijkheden open.” 
Dat is een andere manier om te 55 

zeggen: “Wat u wilt, interesseert ons 
in de grond van de zaak geen bal.”  
(4) Die houding kunnen ze zich per-
mitteren, omdat onduidelijk is welke 
strategie de strategische stemmer 60 

volgt. Er zijn mensen die op de VVD 
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stemmen en de PvdA er voor geen 
goud bij willen. Er zijn mensen die op 
de PvdA stemmen die heel hard 
hopen op een linkse regering met de 65 

SP. Er zijn mensen die op de VVD of 
de PvdA stemmen die dromen van 
een nieuw Paars kabinet van PvdA 
en VVD. Jolande Sap stelt voor dat 
we op GroenLinks gaan stemmen om 70 

zo Paars-plus te kunnen realiseren. 
En ga zo maar door. Waarom zou 
een politicus zich eigenlijk gebonden 
voelen aan de veronderstellingen van 
de strategische stemmers?  75 

 
Carte blanche 
(5) In feite stelen politici onze stem  

om vervolgens hun eigen gezel-
schapsspel te gaan spelen. Waarom 
pikken wij deze minachting eigenlijk? 80 

Want welke politieke voorkeur je ook 
hebt, dit belang hebben we als 
kiezers gemeenschappelijk: het moet 
duidelijk zijn welke coalitie je voor-
keur heeft. Zonder dat geef je politici 85 

carte blanche.  
(6) Democratische burgers die zich-
zelf serieus nemen, zouden dat 
eigenlijk niet moeten doen. En politici 
die hun kiezers serieus nemen, 90 

hadden het allang mogelijk gemaakt 
om behalve op een partij, ook te 
stemmen op een favoriete coalitie. 

 

naar: Malou van Hintum  
uit: de Volkskrant, 11 september 2012  
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