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Het zijn mooie tijden om studenten in te wij-
den in politiek en bestuur, deze crisisda-

gen. De afgelopen jaren had ik soms moeite studenten
warm te krijgen voor de klassieke definitie van politiek
van Harold Lasswell: Politics is who gets what, when,
and how. Een prachtige samenvatting van de opvatting
dat politiek altijd draait om belangenstrijd, dat er altijd

winnaars en verliezers zijn: wat de één krijgt, gaat ten
koste van de ander. Ja maar, zeiden mijn studenten dan,
dat is een achterhaalde opvatting van besturen. Goed

bestuur, daar wordt iedereen er beter van. En dat waren
ze ook gewend: misschien niet zozeer dat er goed werd

bestuurd, maar wel dat iedereen er beter van leekte
worden. Tegenstelling tussen natuur en economie? Ach,
voor een miljard heb je een mooie tunnel onder het
Groene Hart en is de tegenstelling uit de weg geruimd.

Deze dagen ligt dat wel anders. Overal ineens tegenstel-
lingen, scherper en zichtbaarder dan ooit. In het blaadje
van de Vereniging Eigen Huis - waarschijnlijk ben ik de

enige huurder in Nederland die dit ontvangt - lees ik dat
de Vereniging namens haar leden heeft gepleit voor het

versoepelen van de huurbescherming. Die arme huisei-
genaren proberen namelijk wanhopig om hun huis veel
te duur te verkopen, raken het daarom niet kwijt en dus
moet de overheid het makkelijker maken om er tijdelijk
huurders in te zetten, en vooral ook snel weer uit te kun-
nen gooien. Nu wordt-ie mooi, zit ik te mopperen op de

bank: huizenbezitters worden jaarlijks voor duizenden
euro's gesubsidieerd door de hypotheekrenteaftrek,
verdienden de afgelopen jaren letterlijk tonnen aan de
verkoop van hun huis, en nu de woekerwinsten iets
inzakken wordt dit op de huurders afgewenteld. Waar is
het telefoonnummer van de huurdersbond? En ook de
berichtgeving over de arme Icesave-spaarders die door
minister Bos worden gered maakt me ongemakkelijk:
begrijp ik het goed dat mijn belastinggeld wordt besteed
aan de domkoppen die dachten datje zonder gevaar
extra procenten rente kon krijgen? Krijgen ze hun spaar-
geld inclusief of exclusief die hoge rente terug, vraag ik
me ineens af. Kan ik ergens protesteren? Ik schrik van
mezelf, wat een egoïstische gedachte. Maar ja, in tijden

van oorlog...
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