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Nooit zie je zo veel politici op straat als in verkiezingstijd. Kamerleden, ministers,
staatssecretarissen en lokale partijmensen liepen zich in februari en maart de blaren
op de voeten om ‘contact’ met de burger als kiezer te krijgen. Op straat en op locatie,
bijvoorbeeld het aardbevingsgebied in Groningen. De campagneleiders van de politieke partijen onderhandelden met omroepen om hun lijsttrekker in televisiedebatten te krijgen. Zo’n optreden is weliswaar geen ontmoeting zoals op straat, maar is
een kans om kiezers ervan te overtuigen dat de lijsttrekker een sterk verhaal heeft dat
tegemoetkomt aan wat kiezers willen horen aan standpunten – of waaruit blijkt dat de
lijsttrekker de zorgen, de woede of de angst van burgers echt wel begrijpt.
Maar niet iedere politicus vond het verstandig om de kiezer zo veel mogelijk te ontmoeten, ‘echt’ of via de televisie. Zo maakten Rutte en Wilders afwegingen waarin de
zichtbaarheid als mogelijkheid voor contact met de kiezer niet de hoogste prioriteit
had. Hoe deze houding zich verhoudt tot de algemene wens van politici tot meer contact met de kiezer moeten ze nog maar eens uitleggen – een ijdele wens.
Bijna alle politici lieten blijken dat ze meenden te weten wat de kiezer wil. Hoe vaak
hoorden we niet: ‘De burger wil …’? En lijsttrekkers wisten ook hoe de burger ‘zich
voelt’.
Dat is nog maar de vraag. Direct na de verkiezingen begon het spel om de (in)formatie, met de schijn van nieuwsgierigheid wat de verkenner en later de informateur zouden bedenken op grond van de gesprekken. De meeste kiezers kennen dit spel niet en
hebben geen idee of er spelregels zijn en, zo ja, welke. De lijsttrekkers, hun adviseurs
en medewerkers hebben zich teruggetrokken: nu is er even geen tijd voor contact met
de burger.
Intussen zijn zo’n tweeënhalf miljoen Nederlanders van boven de 16 jaar laaggeletterd: één op de zes. Zij hebben de partijprogramma’s niet kunnen lezen. Een deel van
hen kan slecht of niet met de computer overweg. En politiek en overheid willen de communicatie met de burger binnen afzienbare tijd volledig digitaal laten verlopen.
Hoezo, contact?
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