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De overheid behoort betrouwbaar te zijn. Die overheid is er tenslotte niet voor 
zichzelf maar voor (al) haar burgers. Betrouwbaar betekent eerlijk, oftewel 
zonder onderscheid des persoons, en transparant. Iets wat we als 
ChristenUnie-SGP ook nastreven. Nastreven wil alleen niet zeggen dat dat ook 
altijd lukt of goed gaat. Waar nodig willen we dan ook open staan voor 
feedback of gesprek. 
In de politiek moeten we kijken naar het algemeen belang en tegelijk het 
individueel belang niet uit het oog verliezen. Dat kan soms heel erg mis gaan. 
De toeslagenaffaire heeft dat wel heel erg pijnlijk duidelijk gemaakt. 
 
Willen we ons door moeilijke tijden heen slaan, dan staan we veel sterker 
wanneer we dat samen doen dan tegenover elkaar. Als samenleving en overheid en als burgers 
onderling. Daarvoor is vertrouwen nodig. En vertrouwen groeit van nature veel minder snel dan 
wantrouwen. Laten we ons daar samen voor inzetten, u en ik. Of laat ik in dit geval maar bij mezelf 
beginnen, ik en u. 
 
Het is denk ik de kunst, zowel voor een bestuurder, een volksvertegenwoordiger als voor iedere 
burger, om niet te snel te oordelen, maar eerst te willen luisteren. Dat laatste, een luisterhouding, is 
niet zelden voor verbetering vatbaar. En wijzen naar anderen is dan vaak erg gemakkelijk en vaak ook 
zeker niet onterecht. Ik denk aan diverse berichten in de media de afgelopen week. Een voorbeeld: 
het veelvuldig bedreigen van UMCG-personeel na een bericht over mogelijke gedwongen opname 
van Corona-patiënten. Laten we echter beginnen met onszelf kritisch te toetsen. Ken ik voldoende de 
ins en outs voordat ik mijn mening klaar heb over mijn medemens? Mocht dat zo zijn dan is erover 
praten, samen, altijd opbouwender dan dreigen en losgaan op sociale media.  
Laten we blijven praten met elkaar en luisteren, te beginnen met dat laatste. 
 


