
‘Waarheid in de politiek’ 

Uit de literatuur over Zuid Afrika( “A change of tongue” van Antjie Krog,)komt de inspiratie  voor het 

bezien van het politieke landschap in Overbetuwe. Het zijn donkere dagen, goed om na te denken... 

Waarheid en onwaarheid in de politiek: het is een lastig thema. Je hebt beweringen die aperte 

leugens zijn, je hebt ook waarheden als koeien. Helaas zit daartussen een groot gebied, waarin 

overtuiging en geloof, perspectief en context het winnen van de objectieve werkelijkheid. Het zijn 

waarheden noch leugens. 

Dit is de communicatie die er toe dient een ander over te halen tot de eigen manier van kijken. Daar 

is op zich niets tegen: we communiceren voortdurend met doelen: we willen macht over de ander, 

we willen hem/haar gebruiken om geld aan te verdienen, we willen hem/haar liefhebben. 

Maar soms moet je toch de confrontatie met de objectieve waarheid zoeken, zoals nu, in een tijd van 

naderende verkiezingen. Want in de politieke strijd raakt de werkelijkheid wel eens zoek. 

In een wervende advertentie van het CDA staat dat deze partij “de burgers van deze gemeente 

Overbetuwe vele miljoenen bespaard heeft”. Zou dat waar zijn? 

Besparingen? 

Het CDA bedoelt dat de bouwkosten van het Huis der Gemeente niet zijn uitgegeven. Dat is juist, 

maar in de planning zou nu pas worden aanbesteed. Dus bespaard is er nog niet echt. Maar het beeld 

is nog ingewikkelder: 

- Alle voorbereidingskosten zijn wel gemaakt, tot september 2011 met steun van het CDA; 

- Alle andere kosten en verplichtingen voor de rest van het plan zijn wel gemaakt; 

- Al deze kosten en verplichtingen zijn gemaakt met  steun van een meerderheid in de 

gemeenteraad. 

Feit is dat het CDA sinds 2011 zich heeft verzet, maar vaak alleen met steun van Groen Links. 

Natuurlijk, een meerderheid kan het mis hebben, maar we hebben wel afgesproken dat de wens van 

de meerderheid leidend is. Dus het roffelen op de borst zou wat voorzichtiger mogen. 

Begrotingstechniek 

Nemen we de bewering letterlijk, dan zou de gemeente er nu miljoenen beter voor staan door de 

wijze waarop het CDA heeft geopereerd in de kwesties rond Elst Centraal.  Dat is  niet in te zien. 

Miljoenen bespaard? Kunnen die ergens in de financiële stukken worden aangewezen? Wat is er dan 

zoveel beter gegaan dat er miljoenen zijn over geschoten? 

Ik heb een boosaardige vergelijking die twee kanten op kan werken. De dronkaard, die halverwege 

de avond zijn kroegencircuit verlaat, meldt zijn vrouw trots dat hij de helft van de avond heeft 

bespaard. Maar vrouwen rekenen vaak beter, zij zegt: “je hebt de eerste helft van de avond 

uitgegeven en in de urinoir achtergelaten.” 

Het CDA kan van oordeel zijn dat het plan Elst Centraal niet deugt en dat er geen stuiver aan had 

moeten worden uitgegeven. Maar aan het plan is gewerkt en aan de aangegane verplichtingen valt 



nagenoeg niet te ontkomen. Er is tot op heden niets bespaard en afhankelijk van het scenario, dat als 

HdG-locatie  wordt uitgekozen om verder aan te werken, is de kans dat er echt wordt bespaard, 

tamelijk klein. De wens van het CDA volgend, zullen miljoenen verloren worden. 

Sterker: het onherroepelijke deel van Elst Centraal wordt in uitvoering genomen. Als het HdG niet 

doorgaat, ontstaan problemen in de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en lopen de 

kosten, ten opzichte van de bereikte resultaten verder op. 

Zuid Afrika lokaal 

Krog spreekt de gemeentesekretaris van Kroonstad, kort na het einde van de apartheid. Ik sprokkel 

zinnen uit zijn betoog, dat zij optekent. 

“Een raad begroot naar rato van het geld dat verwacht wordt van de belastingbetalers. Als die niet 

betalen kan de raad zijn diensten niet leveren, zo simpel is het. 

Iedereen probeert redenen te vinden om niet te betalen. Ze denken dat als ze niet betalen, ze de 

diensten gratis krijgen. Maar dat is niet zo. Het betekent alleen dat de armen opnieuw betalen voor 

degenen die wel geld hebben. 

Zodra een weg in het centrum wordt geasfalteerd, is de buitenwijk ongelukkig. Maar als je het in een 

buitenwijk doet, is de kritiek dat daar bijna geen auto’s zijn en ook een reden om geen belasting te 

betalen. 

Wat ik lastig hanteerbaar vind is hoe mensen vechten om te houden wat ze hebben. Ze hebben geen 

ander plan in de aanbieding, ze doen geen voorstellen,  ze ondermijnen. Ze weigeren te geloven dat 

ze kunnen winnen door samenwerking.” (p.65-66) 

De spreker is Matshidiso Moadire, gemeentesecretaris van Kroonstad.  Antjie Krog noteert zijn 

dilemma’s met grote precisie. Zijn taak is mensen te overtuigen dat de stad van hen allemaal is. De 

vertaling en selecties zijn van mij. De gelijkenis is boeiend. 

Gezond? 

Is dit een vergelijking die ons iets leert? Na de apartheid moest de democratie in Zuid Afrika geleerd 

worden, een spel tussen groepen, die dat spel nooit samen hadden beoefend. Ze leerden de 

samenhang der dingen, het uitgeven van geld van ons allemaal, voor gemeenschappelijke doelen. 

Soms moet dat geld worden geïnvesteerd in een buitenwijk, soms in het centrum. Er zijn altijd 

redenen om te vinden dat je niet hoeft bij te dragen. Dat was zo na de apartheid in Zuid Afrika, dat is 

zo bij ons. 

Maar Overbetuwe verbindt, zo luidde de visie, die de gemeente met raadsbrede steun heeft 

aanvaard. Als je de gemeente wilt verbinden, zou een andere opstelling en woordgebruik passen. Je 

kunt de polarisatie, de breuk en de strijd rond het HdG betreuren. Het had anders gemoeten en ook 

wel gekund. Maar beweren dat de blokkade van het CDA de gemeente miljoenen heeft bespaard is 

onjuist en splijtende onzin. 
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