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Leukale politiek
De verkiezingen zijn in aantocht ! Leuk ! Of toch niet zo leuk? Wanneer ik het dagelijkse
politieke nieuws volg krijg ik de indruk dat het leuke er wel af is in de politiek. Wat bezielt
toch die mensen in je dorp of stad, vraag je je dan ook af, die telkens maar weer op de
verkiezingslijst willen staan? Ze zijn er ook nog in allerlei varianten : lijsttrekkers, lijstduwers,
lijstvullers, lijstaanvoerders, lijstverbinders… Wat bezielt toch die mensen die een paar
maanden voor de verkiezingen hun koorts bewust op laten lopen? Je zou bijna gaan denken
dat lokale politiek een vorm van masochisme is. En dat kan maar zo waar zijn. Tenminste
wanneer ik de kranten lees, het journaal bekijk of desnoods RTL Boulevard, dan hoor ik over
de politici, landelijk of lokaal, niets dan ellende. Nieuws over politici gaat immers over
zakkenvullers die in een ivoren toren zitten. En dan ook nog ergens in een achterkamertje
vastgehecht zittend aan het pluche. En wat ze daar dan doen? Och, ze doen aan handjeklap,
ze verduisteren en sjoemelen, ze luisteren af, liegen en bedriegen. Ze doen aan
vriendjespolitiek en ze zijn niet bepaald integer. Alsof dat leuk is. Wat een sukkels. Met zo’n
blazoen wil je toch niet als lijstduwer of lijstvuller op een verkiezingslijst pronken, laat staan
als lijsttrekker? Ik moet eerlijk bekennen dat ik mensen ken die wel eens sjoemelen of niet al
te integer zijn. En een enkele keer loopt er een bekende van mij tegen de lamp omdat hij
iemand bedrogen heeft. Ze zitten geen van allen trouwens in de politiek. Vreemd genoeg.
Maar hoe komt het dan toch dat we juist politici onwillekeurig associëren met genoemde
kwalificaties? Zelf ben ik twintig jaar lokaal bestuurder geweest. Twaalf jaar raadslid en acht
jaar wethouder. Ik heb lijsten getrokken, lijsten geduwd, lijsten gevuld en lijsten verbonden.
Buiten uitdagend, was het leuk ! Maar ik voel mij door de stempels van kranten en tvprogramma’s en dus door de algemene opinie geenszins aangesproken. Zou ik dan de
spreekwoordelijke uitzondering zijn die de regel bevestigd? Blijkbaar kan structurele
negatieve aandacht van de media voor een kleine groep dissonanten in de politiek een hele
“beroepsgroep” in een kwaad daglicht zetten. Het wordt tijd voor een tegengeluid. En dat ga
ik nu, zo vlak voor de verkiezingen laten horen! Tegen de stroom van Telegrafen,
Volkskranten en Journaals in schreeuw ik niet uit een ivoren toren, noch uit een pluchen
zetel, maar van de daken : Lokale politiek is leuk! Buiten het feit dat het nuttig en
noodzakelijk is, is lokale politiek bovenal leuk! Leuk omdat het mensen bij elkaar brengt.
Leuk omdat het mensen inspireert. Leuk omdat het mensen activeert. Lokale politiek zorgt
ervoor dat je samen je omgeving vorm en inhoud geeft en voor ieder leuker maakt. Lokale
politiek kan mensen wat gelukkiger maken. En… geluk is leuk ! Toch? In de lokale politiek

moet het niet om vriendjespolitiek gaan, waarin je een voordeel niet geeft aan iemand die
het verdient, maar aan iemand die je leuker vindt ! Integere lokale bestuurders vinden per
definitie dat iedereen de aandacht verdient. En dan krijgt vriendjespolitiek een andere, een
positieve dimensie. Duizenden en nog eens duizenden lokale politici vinden dat leuk en zijn
oprecht betrokken vanuit een ideaal of simpelweg om een bijdrage te leveren aan ons
grootste goed : de democratie. Die duizenden zijn er meer, veel meer dan die enkeling die de
eigen en mijn integriteit te grabbel gooit, die handje klapt, sjoemelt of verduisterd. Juist al
die duizenden die zich positief inzetten voor ons prachtige politieke systeem verdienen de
aandacht van de media voor hun strijd voor een jongerenontmoetingsplaats of het behoud
van een stukje groen in hun gemeente. Juist al die duizenden moeten op een voetstuk voor
hun strijd voor het vrijwilligerswerk en de participatie. Dat is pas nieuws, da’s pas leuk. Daar
worden mensen door gemotiveerd. Lang leve de broodnodige, maar o zo leuke Lokale
politiek. Misschien helpt zo vlak voor de verkiezingen een nieuwe naam : Lang leve de
Leukale politiek !

