
 

 

 

Vertrouwen is goed 

 maar begrijpen is beter 

 

 

Dit is de triggerende titel van het boek dat gaat 'over de vitaliteit 

van onze parlementaire democratie'. Tweede Kamer-voorzitter 

Gerdi Verbeet gaat hierin samen met veertien onafhankelijke 

gesprekspartners op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe 

zouden méér mensen méér steun kunnen bieden aan het politieke 

proces? 

 

 

Op de dag voor het begin van de Boekenweek 

las ik in Trouw het artikel 'We leven niet meer 

onder een kaasstolp'. Hierin vertelt Gerdi Verbeet 

over haar pas gepresenteerde boek en over wat er 

zoal in wordt aangekaard en bediscussieerd:  

de opkomst van nieuwe partijen, veranderende 

omgangsvormen, dagelijkser taalgebruik en 

Kamerjargon. En ook: het dalende aantal leden van 

politieke partijen, en het wel of niet sluiten van 

compromissen.  

Maar vooral de band met de samenleving. Weten we 

in de Kamer wat er onder de mensen leeft? En als we 

dat weten, wat doen we daar dan mee?  

 

 

Al tijdens het lezen van het krantenartikel nam ik me voor: dit boek 

wordt een mooi cadeautje voor mezelf. Tijdens de jaarlijkse Boekenweek 

trakteer ik mezelf altijd op enkele boeken van mijn immer overvolle 

wensenlijstje. Dit boek stond er nog niet op. Maar ik heb het met stip 

toegevoegd. Vervolgens gekocht en, toen ik er na een maand tijd voor had, met 

groeiende interesse gelezen.  

 

"Ik heb het boek niet uit angst geschreven. Toen ik net Kamervoorzitter 

was, sprak ik veel mensen over mijn agenda voor de komende jaren, en 

dat was zo interessant dat ik daar een vervolg aan wilde geven, het wilde 

opschrijven en uitgeven. Ik heb zelf een natuurlijke neiging tot optimisme. 

Maar ik wil geen optimist zijn met een blinddoek. (…)"  

Gerdi Verbeet in Trouw 
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Wat Gerdi Verbeet bezighoudt, is de toekomst van onze parlementaire 

democratie. Zij vraagt zich af of mensen zich verbonden voelen met ons 

politieke stelsel. Leeft er enthousiasme onder de burgers? En is het mogelijk het 

aantal supporters te vergroten? Of is dit laatste te betwijfelen. Omdat democratie 

inmiddels net zo gewoon is als vrede, of als water uit de kraan, zoals hoogleraar 

in de media Liesbet van Zoonen in het boek aangeeft.  

Maar ook: hebben burgers en politiek dezelfde agenda, zodat mensen zich 

herkennen in wat de Kamer doet: 

 

"Ik zou meer support willen voor de parlementaire democratie. Er is nu 

een groep laagopgeleide mensen die zich nauwelijks herkent in wat de 

Kamer doet, maar ook een groep hoogopgeleiden die zegt: 'We hebben die 

lui in Den Haag helemaal niet nodig, zij maken de zaken voor ons alleen 

maar ingewikkelder'. Deze groep ziet het parlement niet meer als een club 

die hen helpt. Integendeel, zij vinden dat ze last hebben van de 

volksvertegenwoordigers.  

Pieter Winsemius vertelt in mijn boek dat deze groepen groeien. Ik zou 

graag willen dat iedereen snapt dat een goede samenleving een 

coproductie is van mensen en politiek. De Kamer moet natuurlijk ook goed 

weten wat er bij burgers leeft. (…)"  

Gerdi Verbeet in Trouw 

 

Een jaar geleden begon Gerdi Verbeet met het interviewen van veertien 'denkers 

van formaat'. Mensen van uiteenlopende pluimage, onder meer uit de 

journalistiek, wetenschap, media en politiek. Zij vroeg haar gespreksgenoten óf 

je meer burgers warm kunt maken voor onze parlementaire democratie. En hóe 

je dat dan doet. 

 

In 'Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter' leest u het verslag van 

veertien wetenswaardige gesprekken met veertien gedreven mensen.  

 

 Herman van Gunsteren - De wijsheid van massa's 

 Joris Luyendijk - De verstrengeling 

 Carla van Baalen - De klaagcultuur 

 Bram Peper - De prerevolutionaire fase 

 Paul Schnabel - 'Bent u wel gelijk genoeg? 

 Liesbet van Zoonen - 'Het nut van soaps' 

 Irene Costera Meije - De Kamer als kippenhok 

 Maarten Hajer - De energieke samenleving 

 Hans Borstlap - De onbevreesde ambtenaar 

 Saskia Stuiveling - Het totale neusbloeden 

 Pieter Winsemius - Het geschiphol 

 Frank Ankersmit - Het neoliberalisme 

 David van Reybrouck - Het para-parlementaire denken 

 Femke Halsema - Het leren door schade en schande 



 

 

Juist ook nu - met het oog op de komende verkiezingen, die bij het werken aan 

het boek nog niet in beeld waren - een wetenswaardig en een prikkelend 

boek, op een prettig relativerende toon. Voor iedereen die iets heeft met het 

reilen en zeilen van onze samenleving. Dus 'eigenlijk' voor alle landgenoten ;). 

Om met plezier te lezen! 

 

"Ik ben natuurlijk niet tegen vertrouwen, integendeel. Het is een van de 

mooiere gedachten die men kan koesteren. Maar in onze 

vertegenwoordigende democratie gaat het erom dat de burger de afwegingen 

kan volgen die zijn of haar vertegenwoordiger maakt. Over die afwegingen 

geeft men dan bij verkiezingen een oordeel. Dat betekent dat de politiek 

bewuste burger zal proberen om te begrijpen wat zich in de politiek afspeelt. 

Vertrouwen volgt idealiter op begrijpen. (…)" 

Gerdi Verbeet op pagina 235. 

 

 

Meer informatie 

 

 Gerdi Verbeet gaat u warm maken voor de parlementaire democratie, 

Dagelijkse Standaard, 12/3/2012 

 

 Verbeet vraagt zich af: waarom wordt er zo gemopperd op de 

democratie?, De Volkskrant, 12/3/2012 

 

 Gerdi Verbeet. Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter. Over de 

vitaliteit van onze parlementaire democratie., Blogspot las! Marc van 

Oostendorp, 24/3/2012  

 

 

 

 
Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter.  

Over de vitaliteit van onze parlementaire democratie 

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, maart 2012. 

247 pagina's 

Ook verkrijgbaar als e-book.  
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