
Geachte leden van de onlangs geïnstalleerde Eindhovense 

gemeenteraad, geachte wethouders van de nieuwe coalitie 

(op de dag dat ik dit schrijf is de formatie met de beoogde 

partijen VVD, Groen-Links, PvdA en CDA nog gaande).

hoop,
k schrijf u omdat ik be-

nieuwd ben naar uw diepste 

politieke drijfveren, naar de 

essentie van uw idealen. Mijn 

geboortejaar, 1968, viert zijn 

vijftigste verjaardag en wordt 

alom herdacht als het jaar 

dat de verbeelding de macht 

greep; het jaar van verande-

ring, democratisering, idealen en ver-

beelding, hoop en revolutie, van gelijke 

rechten, solidariteit en verbondenheid. 

De macht werd bevraagd en bevochten. 

Ik groeide op in de jaren zeventig, de 

jaren van oranje en bruin, macramé en 

ribfluweel. Na een jeugd met poppen 

èn auto’s, boeken èn bomenklimmen, 

en seksuele voorlichting uit ‘het Vrije 

Blije Vrijboek’ droegen mijn zusje en 

ik tuinbroeken, een vrouwenkruisje en 

buttons met teksten als ‘baas in eigen 

buik’ en ‘een vrouw zonder man is als 

een vis zonder fiets’. We gingen met onze 

moeder naar een zelfverdedigingskursus 

‘Laat je niet nemen!’ in het vrouwenhuis, 

waar we ook spelletjes deden met andere 

kinderen van feministische vrouwen. 

Mijn vader onderzocht zijn seksisme in 

de werkgroep Man-Vrouw-Maatschap-

pij. Porno was vrouwenonderdrukking 

en ‘pikgericht’ na ‘Nixon’ en ‘Kalkar’ het 

ergste woord dat ik kende. 

Op een muurtje op ons pleintje 

in het Achterhoeks dorpje, waar 

mijn ouders als import vanwege 

het uitzicht beland waren, las ik 

‘De Schaamte voorbij’ van Anja 

Meulenbelt. Lesbies worden leek 

me heerlijk. Mijn meisjeshart 

bonkte van onbeteugelde levens-

lust. Mijn ouders waren links en 

activistisch, we aten biologisch-dy-

namisch, ruilden de rode eend in 

voor het openbaar verboer en de 

fiets, gingen naar een paradijselijke 

naturistencamping in Frankrijk 

en namen deel aan een commune 

training bij een Volkshogeschool. 

DE JAREN VOELDEN ZACHT 

EN HOOPVOL. De wereld in soft 

focus. In de jaren ’80 sloeg het po-

sitieve gevoel om naar defaitisme; 

de bom zou vallen, de macht sloeg 

hard terug in betogingen, infiltreer-

de in de vredesbeweging en pro-

beerde die aan te zetten tot geweld, 

de strijd verharde, ontruimingen 

van kraakpanden liepen uit op 

stadsoorlogen en wij groeiden op 

als generatie Nix, met massawerke-

loosheid, woningnood, wapenwed-

i loop, de ontploffing van Tsjernobyl, 

het uitbreken van de aidsepidemie, 

zure regen; de toekomst was verre 

van optimistisch. Mijn eigen acti-

visme verruilde ik voor het theater 

toen de eerst vreedzame strijd esca-

leerde. Ik ging studeren met zicht 

op een uitkering terwijl de politiek 

no-nonsense werd en het neolibe-

ralisme na de val van de muur zijn 

overwinningsmars inzette en links 

zijn ideologische veren afschudde. 

Zo herken ik mij in het beeld dat 

Femke Halsema onlangs schetste in 

de bibliotheek tijdens een interview 

over haar essay ‘Macht en Verbeel-

ding’ in het kader van de week van 

de filosofie. Ze laat daarin zien hoe 

sinds de jaren ’80 de politiek tech-

nocratisch en repressief is gewor-

den, hoe nieuwrechts de door links 

bevochten waarden van vrijheid, 

emancipatie en tolerantie overnam 

en progressief Nederland zonder 

antwoord bleef, verstoken van 

trots op haar geschiedenis, in de 

verdediging geduwd door Bolken-

stein, Fortuyn, en later Wilders en 

Baudet. Neoliberalisering beloofde 

een wereld van individuele vrijheid 

en een lonkende kans op rijkdom. 

empathie en dialoog

VAN VERBEELDING,

TEKST ANNEMOON LANGENHOFF 
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Links had geen aansprekend verhaal en 

verslikte zich in de Derde Weg: de poging 

van de sociaaldemocratie om sinds de jaren 

‘90 een nieuw evenwicht te zoeken tussen 

de liberale markteconomie en de verzor-

gingsstaat, waarbij ze volgens Wouter Bos 

‘rechts werden ingehaald door de neolibe-

ralen, die de markt volledige vrijheid gaven 

en besmetten met de uitwassen van het 

harde kapitalisme. De Derde Weg-progres-

sieven sliepen in met een voorheen redelijk 

getemde vrije markt maar werden wakker 

met een ontketend monster.’ We kennen 

de gevolgen van de creditcrisis die in 2008 

uitbrak. Halsema stelt dat politiek sinds 

de jaren ‘90 te pragmatisch is geworden, te 

veel incidentenpolitiek of juist te defaitis-

tisch, een politiek van angst en populisme. 

Wat verdween is de hoop. De hoop dat 

het anders kan. Dat het beter kan worden, 

rechtvaardiger, eerlijker, menswaardiger. 

Ons politiek stelsel beperkt visies tot een 

termijn van vier jaar, in de nek gehijgd 

door opiniepeilingen en (sociale) media, 

alles draait om het winnen van het electo-

raat. Halsema daagt uit binnen die vier jaar 

groots te denken, te denken in idealen en 

utopieën, die misschien niet haalbaar zijn 

maar wel in beweging brengen. Er is be-

hoefte aan een nieuw narratief zegt, ze, net 

als de Engelse schrijver en activist George 

Montbiot, die me raakt in de uitzending 

van VPRO’s Tegenlicht met zijn pleidooi 

voor een nieuw verhaal dat oproept tot het 

scheppen van een vriendelijker wereld: 

“De meeste mainstream partijen zijn 

tevreden met hier en daar een kleine 

aanpassing van de bestaande verhalen. 

Daarom lijken deze vaak zo afgeleefd, 

passieloos en uitgeput. We moeten pas-

sende, intrinsieke waarden opnemen in 

het politieke verhaal dat we vertellen. 

Die waarden zijn empathie, begrip, 

verbondenheid met andere mensen en 

onafhankelijkheid in denken en hande-

len. Degenen die dit verhaal uitdragen 

dienen te beseffen wat hun waarden 

zijn, en moeten deze zonder aarzeling 

of gêne kunnen opsommen. Daarmee 

dragen ze bij aan de ontwikkeling van 

een maatschappelijke omgeving. Het 

nieuwe verhaal dat we opbouwen, 

dient eenvoudig en begrijpelijk te zijn. 

Als we onze politiek willen omvormen, 

dient het zoveel mogelijk mensen aan 

te spreken, en de traditionele scheids-

lijnen tussen partijen te overschrijden. 

Het dient weerklank te vinden bij diepe 

behoeften en verlangens. 

HET DIENT ONS UIT TE LEGGEN 

WAAROM WE IN DE HUIDIGE 

ELLENDE VERZEILD ZIJN GERAAKT 

EN HOE WE WEER UIT DE PUINHO-

PEN KUNNEN KOMEN. En omdat er 

niets te winnen is met onwaarheden 

moet het verhaal stevig gegrond zijn in 

de werkelijkheid.”

EN HIER KOM IK BIJ U, GEACHTE 

RAADSLEDEN EN WETHOUDERS. 

Ik vraag u, wat zijn, los van partijpro-

gramma’s, pragmatisme en electorale 

spindocterij, uw diepste waarden en 

behoeften? Wat is de essentie van uw 

politieke gedachtengoed? Wat betekent 

vrijheid ten diepste? Verantwoordelijk-

heid? Rentmeesterschap? Solidariteit? 

Emancipatie? Duurzaamheid? Hoe 

droomt u van een betere wereld? Wat 

verlangt uw hart? 

In Eindhoven gaat veel goed; het gaat 

ons economisch voor de wind en veel 

mensen profiteren daarvan. We zijn 

een groene stad, Smartcity, Brainport, 

de criminaliteit daalt. En toch is de 

langdurige armoede in Eindhoven het 

grootst van alle Brabantse steden. In 

2016 hadden 11.000 inwoners, waar-

onder 6000 kinderen een structureel 

lager inkomen dan door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek als minimum 

is vastgesteld. 

IN HET ‘ECONOMISCH MOTOR-

BLOK’ VAN ONS LAND. VINDT U 

DAT AANVAARDBAAR? Ik schrijf 

voor FRITS artikelen over sociale 

onderwerpen, zoals de Voedselbank 

en over mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Steeds weer wordt 

ik getroffen door mensen die in het 

leven pech op pech gestapeld kregen, 

geboren in achterstandswijken waar ar-

moede, werkeloosheid, huislijk geweld, 

seksueel misbruik en alcoholisme tot 

een opstapeling van stressgerelateerde 

lichamelijke en geestelijke klachten lei-

den en soms tot destructieve pogingen 

om die niet meer te voelen. 

George Montbiot pleit voor een nieuw 

verhaal van saamhorigheid, waarin we 

een samenleving bouwen die niet op 

hebzucht en competitie is gebaseerd, 

niet op hyperindividualisme dat leidt 

tot een sociale en ecologische crisis 

maar op gemeenschapszin: het empa-

thisch universum. Wat we nodig heb-

ben is een herstelverhaal: hoe komen 

we uit de wanorde, resultaat van oude 

falende politieke verhalen, naar een 

door nieuwe ‘helden’ herstelde orde. 

We moeten van een oude politiek, die zich be-

zighield met het beschermen van privileges van 

de eigen groep, naar een altruïstische samenle-

ving met oog voor mens en natuur. 

IK VRAAG AAN U: HOE ZIET U DAT? Welke 

essentiële kwaliteiten uit uw politieke stroming 

kunnen daaraan bijdragen? Is het het principe 

van het rentmeesterschap dat gaat zorgen voor 

een snelle doorontwikkeling van duurzaam-

heid op alle terreinen? Is het ‘Heb uw naaste 

lief als uzelf ’ dat die empathische wereld van 

mededogen en solidariteit verwezenlijkt? Zijn 

het liberale principes die gelijke ontplooi-

ings- en ontwikkelingskansen verlangen voor 

iedereen? Bij wie de vrijheid van de een die 

van de ander niet mag belemmeren? Is het oog 

voor de belangen van toekomstige generaties 

de groene motor van de liberalen? Hoe klinkt 

hoopvol sociaal-democratisch denken? Wat be-

tekent progressief in deze tijd? Hoe kan duur-

zaamheid realiseerbaar zijn zonder te verzan-

den in onhaalbaarheid of juist in haalbaarheid? 

Hoe kan de emancipatie van bevolkingsgroe-

pen begrip en solidariteit opwekken in plaats 

van een kloof te creëren? Hoe kunnen politici 

de stad en haar inwoners dienen in zijn hele 

diversiteit aan achtergronden, mogelijkheden, 

moeilijkheden en behoeften en niet slechts de 

eigen achterban? 

HEB UW 
NAASTE LIEF 
ALS UZELF

Het is volgens 
mij George

Monboit 
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Halsema haalt filosoof Hanna Arendt aan, die 

de tafel als metafoor gebruikt voor de publieke 

sfeer: ‘een tafel die ons verbindt en voorkomt 

dat we over elkaar struikelen.’ Het publieke do-

mein bestaat uit onder andere scholen, biblio-

theken, theaters, parken, sportclubs, publieke 

instituties van de verzorgingsstaat, media, het 

parlement, de rechtelijke macht en volkshuis-

vesting. Arendt stelt dat ‘als de markt de tafel 

wegduwt het griezelige moment aanbreekt 

waarop mensen elkaar nog slechts wezenloos 

kunnen aanstaren.’ Waar, vindt u, hebben we 

in Eindhoven die ‘tafels die ons tegelijkertijd 

verbinden en scheiden’? Zijn we er misschien 

onderweg kwijtgeraakt, zijn er verdwenen door 

marktdenken? Waar zijn de wijkbibliotheken 

gebleven? Buurthuizen? Jongerencentra? Wat 

verloren we aan gemeenschappelijkheid door 

bezuinigingen in de cultuur? Door bureau-

cratisering van en bezuiniging in de zorg? 

Door het verworden van ons sociaal vangnet 

tot een apparaat van wantrouwen, controle en 

gedwongen tegenprestaties? Het wegsaneren 

van loketten met een menselijk gezicht? Zijn er 

wel genoeg ‘tafels’ in Eindhoven waar mensen 

uit verschillende subculturen elkaar ontmoe-

ten, of is onze samenleving net zo verzuild als 

de bubbels in de sociale media? Ontmoet u 

andere subculturen? Kent u ze en kennen zij u? 

Spreken we elkaar? Kennen we elkaar? Willen 

we werkelijk samenleven?

EINDHOVEN IS EEN WERELDSTAD GE-

WORDEN MET ZELFVERTROUWEN EN 

GROOTSE VERGEZICHTEN. We zijn een 

internationale stad die meespeelt in de hoogste 

regionen van technologische vooruitgang. De 

stad moet een inhaalslag maken om aantrekke-

lijk te zijn voor kenniswerkers en expats. Ver-

geten we daarbij onze historie niet, als stad van 

zeven dorpjes die arbeiders importeerde uit 

heel Nederland en later ook uit verre landen? 

Nemen we de gewone Eindhovenaar wel mee? 

En laten we die ook zichzelf zijn in een stad die 

ook zijn menselijke maat en gemoedelijkheid 

behoudt? Waarin iedereen goed wonen en 

leven kan? Waarin iedereen vooruit kan komen 

en waar niet je postcode je kansen bepaalt? 

Nu de Derde Weg de creditcrisis baarde en de 

burger van de politiek en van zijn medemens 

vervreemde, vraag ik aan u, wat zou voor u de 

Vierde Weg zijn? 

HOE ZIET EEN RECHTVAARDI-

GE, VRIJE, GELUKKIGE EN IN 

HARMONIE MET DE NATUUR 

LEVENDE SAMENLEVING ER 

UIT? Eindhovenaar Gerben Wel-

ling stelde onlangs in een lezing: 

“Het debat is in de loop van de tijd 

verworden tot een strijd over me-

ningen of standpunten, een strijd 

met argumenten waarbij selectief 

geluisterd wordt. Elkaar overtui-

gen is het hoofddoel. Een dialoog 

daarentegen is een vrij gesprek 

tussen mensen waarbij een vrije ge-

dachtewisseling plaatsvindt die tot 

nieuwe inzichten leidt. Ontmoe-

ten, uitwisselen, onderzoeken van 

betekenissen, aandachtig luisteren 

zijn kenmerken van een dialoog.” 

Ik denk dat dit een sterk in de 

samenleving gevoelde behoefte 

verwoordt. 

MENSEN ZIJN MOE VAN ALLE 

POLARISATIE. Maar dialoog 

vraagt om openheid en kwetsbaar-

heid en dat is moeilijk als (sociale) 

media en opiniepeilers on the  spot 

afrekenen en politiek vooral strijdt 

voor en om het eigen electoraat. 

Zou u dat willen? Werkelijk met 

elkaar in gesprek gaan en daardoor 

inzichten en kwaliteiten optellen, 

samen meer zijn dan de som der 

delen? 

Elkaar horen en door elkaar 

beïnvloed worden, ook door de 

stem van minderheden in raad 

en stad? Durft u te zoeken naar 

uitgekristalliseerde voorstellen 

die breed gedragen worden? 

Eindhoven staat bekend als een 

stad waarin goed wordt samen-

gewerkt door partijen uit heel 

het politieke spectrum, waarin 

de soep niet zo heet wordt 

gegeten als Den Haag hem 

opdient. Blijft dat mogelijk als 

de verschillen en belangen in 

de stad steeds groter worden?

Tot slot: Halsema verwijst naar 

de metafoor van de Ameri-

kaanse Rebecca Sonit, die van 

de roeier die achteruit kijkend, 

met verlichtende toorts, de 

toekomst tegemoet gaat. 

If you don’t know where you 

are going to, remember where 

you came from. Kijk achteruit 

en roei het licht naar voren. 

Ik wens u een bezielde termijn, 

vol verbeelding, hoop, empa-

thie en dialoog.

Het is volgens 
mij Rebecca
Solnit
(dus met L)

WAT ZOU 
VOOR U DE 
VIERDE WEG 
ZIJN? 
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