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Broodjes etende elite

Voor het Van Waarde-project interviewden WBS-medewerkers zo’n tien jaar terug tiental-
len leraren, verplegers, agenten, kleine ondernemers, marktkooplui, fotografen, schoon-
makers, buschauffeurs en allerlei anderen over hun leven en werk. Een van de boegbeel-
den van Van Waarde werd Brigitte de Waal, die we spraken nadat ze door een nieuwe 
aanbestedingsronde nog maar anderhalve minuut de tijd kreeg om een heel klaslokaal 
schoon te maken. Ze mopperde over de ‘broodjes etende elite’, waarbij ze ons wat onge-
makkelijk liet raden of ze het over ons wanna be politici had of over het management 
van het bedrijf waarvoor ze werkte.

In S&D gaat het de laatste tijd vaak over de groeiende kloof tussen praktisch en theo-
retisch geschoolden. Van Waarde toonde aan dat die kloof niet zo onoverbrugbaar is dat 
je elkaar niet meer kunt verstaan: een gesprek voeren over wat goed werk is ging zonder 
moeite, eigenlijk met iedereen. Door in abstracties te praten maak je het probleem soms 
ook groter dan nodig is. Hoe politici praten (en of ze oprecht geïnteresseerd zijn, welke 
waardeoordelen ze uitstralen) doet ertoe. Dat laten Kjell Noordzij, Willem de Koster en 
Jeroen van der Waal dit nummer zien met hun onderzoek naar politiek wantrouwen.

Michael Hameleers schrijft over een onderwerp dat daaraan raakt: hoe desinformatie 
vooral de sentimenten en angsten versterkt van kwetsbare groepen in de samenleving 
die zich niet vertegenwoordigd voelen door de gevestigde orde.

Ruud Koole benoemt, in een artikel gebaseerd op zijn boek Twee Pijlers, het risico dat 
kiezers en volksvertegenwoordigers steeds minder invloed krijgen. Wimar Bolhuis, Leo-
nard Besselink en Paul de Beer reflecteren op deze constatering.

Verder schreven Paul Tang en Maurijn Rezvani een verslag van de strijd tegen interna-
tionale belastingontwijking (waar eindelijk voortgang op is), en vindt u dit nummer een 
vertaling van een artikel van Mariana Mazzucato waarin ze oproept een nieuw industrie-
beleid te voeren met het ambitieniveau van het Apollo-programma van een halve eeuw 
terug.

Veel leesplezier toegewenst.
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