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Prof. dr. C.W.A.M. Aarts & dr. H. van der Kolk zijn
werkzaam bij de Universiteit Twente.1

Peilers zonder pijlers
De verkiezingsuitslag van 22 november week behoorlijk af van het beeld dat de peilingen in de campagne te zien hadden gegeven. De uitslag verschilde ook van de prognoses die NOS en RTL4 ‘s avonds rond
het sluiten van de stembureaus uitzonden. Correcties van deze prognoses werden daardoor een hoofdonderwerp van de verkiezingsavond.

e opiniepeilers kregen de schuld. Maar wat
mogen wij eigenlijk van de accuratesse van
opiniepeilingen en exit polls verwachten? Waren de
voorspellingen in 2006 zoveel slechter dan in voorgaande jaren? Welke toekomst is er voor opiniepeilingen in Nederland?
In de jongste verkiezingscampagne ging nauwelijks een dag voorbij zonder ten minste één opiniepeiling naar de partijvoorkeur van de kiezers. Deze
aandacht is niet nieuw. Al tientallen jaren worden
wekelijkse resultaten van politieke peilingen in
het nieuws gebracht. In de verkiezingscampagne
van 1986 peilden bijvoorbeeld vier bureaus de poli-

D

Door de verschuivingen van zetelaantallen
te verbinden met het politieke nieuws,
worden de peilingen zelf politiek nieuws

[1] Met dank aan Katleen
Brummelhuis, studentassistente.
[2] Inter/View voor de VARA,
NIPO voor de AVRO, NSS
voor de TROS, en Intomart
voor de NOS. M. Leijenaar &
K. Niemöller, Tussen peilglas
en glazen bol, Intermediair,
jrg. 22, nr. 47, 21 november
1986.
[3] J.J.M. van Holsteyn &
G.A. Irwin, Kiezersonderzoek
in Nederland, Compendium
Politiek en Samenleving (losbladig), Alphen aan den Rijn:
Samsom, 1999.
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tieke voorkeur voor vier verschillende omroepen.2
Toch is er in de afgelopen decennia wel wat aan
opiniepeilingen veranderd. De belangrijkste was
de opkomst van het enquêteren via internet, vaak
door online panels. Als gevolg daarvan is, naast de
prijs, de doorlooptijd van opinieonderzoek – dit is
de tijd tussen de formulering van de vragen en de
beschikbaarheid van antwoorden – dramatisch gedaald. In de campagne van 2006 waren reacties
van het publiek op de gebeurtenissen van de dag
daardoor vaak al dezelfde avond beschikbaar.
Maurice de Hond wist zelfs vlak na de lijsttrekkersdebatten op de avond voor de verkiezingen de
resultaten van een onderzoek over deze debatten
onder 2000 personen te publiceren.
Waarom worden er al zo lang en zoveel politieke
peilingen gehouden? Het antwoord op deze vraag
kan zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant
van peilingen worden gezocht. Er is vraag naar
peilingen, omdat zij helpen politieke keuzen te
versimpelen. Door de verschuivingen van zetelaantallen voor partijen (die van week tot week

meestal erg klein zijn) te verbinden met het politieke nieuws, worden de peilingen zelf politiek
nieuws, maar dan lichter, eenvoudiger en eenduidiger dan de gebeurtenissen die de verschuivingen
zouden veroorzaken. Elke ingewikkelde beleidsmaatregel wordt vertaald in zetelwinst of -verlies.
Vervolgens kunnen partijen op basis hiervan besluiten hun strategie aan te passen.
Behalve vraag naar, is er ook aanbod van peilingen.
Politieke peilingen zijn voor marktonderzoeksbureaus aantrekkelijk omdat ze veel publiciteit
genereren. Een aandacht trekkende peiling betekent reclame voor andere producten van het
onderzoeksbureau. Bovendien heeft internet de
kosten en doorlooptijd van opinieonderzoek sterk
naar beneden gebracht.
Hoe wordt gepeild?
Politieke peilingen gebaseerd op steekproefmethoden, worden in Nederland sinds 1946 uitgevoerd.
Toen al werden veel van de peilingen uitgevoerd in
opdracht van massamedia. De belangrijkste peiler
in de begintijd was het NIPO, dat vanaf 1953 wekelijks peilingen over diverse onderwerpen uitvoerde. Ook werden vragen opgenomen naar de partijvoorkeur van dat moment. Ook andere bureaus
hebben gedurende langere of kortere tijd dit soort
periodiek onderzoek uitgevoerd.3
De peilingen werden vooral populair in 1976, toen
Maurice de Hond voor het VARA-radioprogramma
In de Rooie Haan door hemzelf gecorrigeerde
(Methode-De Hond) NIPO-peilingen bekend ging
maken. Vanaf 1982 voerde De Honds bureau Inter/
View de peilingen zelf via telefonische steekproeftrekking uit. In de jaren tachtig ruilden alle
bureaus het dure face-to-face-onderzoek, waarbij de
respondent thuis werd bezocht, in voor telefonische enquêtes. De groeiende dekking van de bevolking door vaste telefoonaansluitingen was hierbij
een belangrijke overweging.
In dezelfde tijd ontwikkelde de methodoloog
Wim Saris een alternatief voor het telefonisch
vraaggesprek: Telepanel. In een Telepanel kregen
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geselecteerde respondenten thuis een eenvoudige
computer met modem ter beschikking. Door op gezette tijden op een centrale computer in te bellen,
konden via de telefoon vragenlijsten worden ingevuld zonder tussenkomst van interviewers. In 1986
introduceerde NIPO de Telepanelmethode, naast
telefonisch en face-to-face-onderzoek. Het Telepanel
werd nog niet direct voor politieke peilingen
gebruikt, maar het idee ligt wel aan alle huidige
internetpanels ten grondslag. Veel van deze internetpanels zijn echter niet op een steekproefmethode gebaseerd, maar op de spontane aanmelding van geïnteresseerde deelnemers (access-panels).
In 2006 voerden drie bureaus politieke peilingen
uit. Peil.nl (Maurice de Hond) werkte voor het NOSjournaal. Het is op een access-panel van tienduizenden Nederlanders gebaseerd, waaruit De Hond er
periodiek enkele duizenden via internet ondervraagt. Door toepassing van correctiemethoden
achteraf geeft het onderzoeksresultaat volgens
hem weer wat er werkelijk onder de Nederlanders
leeft.
Interview/NSS verzorgde de Politieke Barometers
voor NOVA. Dit bureau werkte tot in 2005 nog
uitsluitend met telefonische interviews (circa 600
per week), maar gebruikt nu voor een deel ook (geselecteerde) internetrespondenten. De onderzoeksresultaten worden steeds over een periode van
twee weken gemiddeld berekend en naar demografische kenmerken gecorrigeerd. TNS/NIPO tenslotte, dat voor RTL werkt, ondervraagt iedere week via
internet een vast panel van circa 3.000. Dit panel is
afkomstig uit een database van meer dan 200.000
respondenten. Peil.nl en TNS NIPO gebruiken een
‘geholpen’ vraagstelling (respondenten krijgen een
lijstje met de politieke partijen voorgelegd); terwijl
Interview/NSS een open vraag gebruikt.
Naast de periodieke politieke peilingen, worden er
sinds decennia op bijna iedere verkiezingsdag
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In De stad der zienden van de Portugese romancier
José Saramago zegt de bevolking haar vertrouwen in
de democratie op. Zij besluit slechts blanco stemmen
uit te brengen. Daarmee onttrekt zij de legitimiteit aan
de regering, ieder mandaat vervalt. Onthouding van
stemmen is een legale manier van politiek bedrijven.
‘In mijn boek gaan de mensen wel degelijk de deur uit,
naar het stemlokaal, alleen vullen ze niks in op het
stembriefje. Daarmee zeggen ze: ik ga niet akkoord.
De hele waaier van mogelijkheden die u mij op het
stembiljet aanbiedt, van extreem rechts tot extreem
links, past mij niet. Wij zijn de carrousel moe, wij zijn
de retoriek en de woorden beu, want het gaat slechts
om telkens andere configuraties van hetzelfde.’ José
Saramago in de Volkskrant, 20 oktober 2006.
Redactie

grote onderzoeken onder kiezers bij geselecteerde
stembureaus gehouden. De eerste van deze exit
polls of schaduwverkiezingen werd in 1967 door
Marcel van Dam gehouden; vanaf 1974 zijn ze in
opdracht van onder meer de NOS door onderzoeksbureaus als Intomart uitgevoerd. Kenmerkend
voor exit polls is, dat er een groot aantal personen

De eerste exit poll werd in 1967
door Marcel van Dam gehouden
(tot 40.000 per keer) bij het verlaten van het stembureau wordt ondervraagd. Doel ervan is om zo
snel mogelijk na het sluiten van de stembureaus
een betrouwbare voorspelling van de verkiezingsuitslag te hebben. In 2006 is de prognose van
Peil.nl overigens op een mix van exit poll en internetpanel gebaseerd, mede omdat kiezers tegen-
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woordig veel vrijer zijn in de keuze van hun stembureau.
Peilingen afgelopen drie jaar
De drie bureaus die in het afgelopen jaar peilingen
hebben gepresenteerd, deden dat niet allemaal
even vaak. Peil.nl heeft sinds de verkiezingen van
2003 regelmatig gepeild, maar NIPO presenteerde
in bijvoorbeeld 2005 geen enkele volledige peiling
en Interview NSS bracht na de verkiezingen van
2003 ruim een jaar lang geen enkele volledige
peiling uit. NIPO heeft wel de steun voor de partij
van Peter R. de Vries gemeten. Wat lieten deze
peilingen zien?

In de afgelopen 35 jaar stelden
steeds meer kiezers hun partijkeuze
langer uit
Eerst het verloop van de steun voor de PvdA. In de
periode van de formatieonderhandelingen in 2003
peilde alleen Peil.nl. NIPO volgde met een peiling
toen de formatieonderhandelingen tussen CDA en
PvdA waren mislukt. Volgens Peil.nl daalde de
steun voor de PvdA tijdens de onderhandelingen,
evenals die voor het CDA. De steun voor de PvdA
steeg gestaag nadat CDA, VVD en D66 met elkaar
in zee waren gegaan tot iets minder dan 50 zetels.
Dit niveau bleef bestaan tot vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en werd slechts kortdurend in maart/juni 2005 onderbroken (in de
periode dat de PvdA in de Eerste Kamer de rechtstreeks gekozen burgemeester afwees en de PvdA
juist de Europese Grondwet steunde) en iets langduriger begin 2004 (toen de PvdA onder meer
4

geconfronteerd werd met de affaire Oudkerk).
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006,
toen Interview/NSS en Peil.nl peilden, leek de
steun voor de PvdA ongekend hoog. Omdat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zich niet
direct naar Tweede-Kamerzetels liet vertalen,
onder meer omdat de steun voor lokale lijsten en
lijstcombinaties zo groot was, vertrouwden de
media op opiniepeilingen. Peil.nl schatte de steun
voor de PvdA op 50 zetels, Interview NSS zelfs op
60 zetels. Het percentage stemmen op de PvdA lag
bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 op 23.
Dit komt neer op ongeveer 35 Kamerzetels. Daarna
leek de steun voor de PvdA vrijwel direct en continu sterk af te nemen. Alleen in juli en augustus
2006 werd deze neerwaartse trend door een korte
opleving onderbroken.
Het verloop van de steun voor het CDA is over een
langere periode gezien vrij stabiel. Na de vorming
van het kabinet CDA, VVD en D66 lag die tussen de
30 en 35 zetels. De periodes van ruzie rond Geert
Wilders, de discussie over de toetreding van Turkije tot de EU en de discussie over de Europese
Grondwet zijn wellicht terug te zien in de peilingen, maar van langdurige of dramatische veranderingen in de steun voor het CDA is eigenlijk geen
sprake. Rond mei 2006 leek er iets te veranderen
en steeg de steun voor het CDA met hetzelfde
tempo als waarin de steun voor de PvdA afnam.
Veel meer beweging toonde de steun in de peilingen voor de VVD. Tegelijkertijd waren de grote veranderingen tussen september 2003 en september
2004 moeilijk met specifieke gebeurtenissen te verbinden. Het was de periode waarin Hans Dijkstal
de fractie en Verdonk verweet te rechts te zijn,
Hirshi Ali de Kamer regelmatig op stang joeg,
Wilders probeerde binnen de fractie zijn standpunten door te laten klinken en het leiderschap
van Van Aartsen zowel juichend werd besproken
(eind 2003) als steeds meer onder uur kwam te liggen (begin 2004). Pas nadat Wilders de fractie had
verlaten, leek de steun voor de VVD zich een jaar
lang rond de 24 zetels te stabiliseren. Die steun
vertaalde zich in een verlies tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. In die uitslag zag
Van Aartsen aanleiding het partijleiderschap op te
geven. Tijdens de daaropvolgende strijd om het
partijleiderschap tussen Veenendaal, Rutte en
Verdonk steeg de partij in de peilingen. Nadat
Rutte was gekozen en de aandacht voor de VVD
minder wordt, zakte ook de steun voor de VVD.
Opvallende nieuwkomer eind 2004 was de oudVVD-er Geert Wilders. Hij verliet de fractie en kon
volgens de peilingen op maar liefst tussen de 12 en
29 zetels rekenen. Die gemeten steun zakte overiOP ENBAAR BEST UUR FEBRUA RI 2007
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gens al snel in om vanaf eind 2005 tussen één en
zes zetels te schommelen.
De SP was tot de campagne rond het Europees referendum goed voor ongeveer 15 zetels in de peilingen. De steun die de partij in die tijd verwierf,
raakte ze na afloop van het referendum slechts gedeeltelijk weer kwijt. Pas in september steeg de SP
gestaag om tijdens de verkiezingen boven de
20 zetels te eindigen.
Exit-poll november 2006
In de afgelopen 35 jaar stelden steeds meer kiezers
hun partijkeuze steeds langer uit. Hierdoor kunnen gebeurtenissen in de laatste dagen van de
campagne de balans tussen de partijen nog doen
omslaan. In 1986 voorspelden de peilingen een
zege voor de PvdA en een verlies voor de meerderheid voor de regeringsfracties CDA en VVD. Mede
door een goed verlopen televisiedebat aan de vooravond van de verkiezingen, won het CDA die en behield de coalitie haar meerderheid.4 Toch kwamen
cijfers over twijfelaars en mensen die helemaal
nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen
niet in de regelmatig gehouden peilingen terug.
In de onderzoeksverantwoording wordt zelden verwezen naar percentages personen die zeggen ‘nog
niet te weten waarop ze gaan stemmen’.
Exit-polls worden op de dag van de verkiezingen
gehouden, bij de uitgang van stembureaus. Ook
wie tot het laatst heeft getwijfeld, heeft dan zijn
keuze gemaakt. De exit-polls moeten derhalve een
betrouwbaar beeld van de werkelijke verkiezingsuitslag geven. Maar deden ze dat ook?
Tussen de exit-poll van TNS/NIPO, die om iets vóór
9 uur bij RTL werd gepresenteerd, en de exit-poll
van De Hond bestonden niet minder dan 19 zetels
verschil. Dit verschil kan uiteraard ontstaan als
gevolg van toeval, maar omdat een groot aantal
kiezers was ondervraagd, bood toeval nauwelijks
een verklaring voor het grote verschil.
Verschillen tussen bureaus
Niet alleen de exit-polls, ook de eerder gepresenteerde peilingen van de verschillende bureaus verschilden de afgelopen drie jaar soms enorm. Eind
november 2005 gaf Interview/NSS aan dat de steun
voor Wilders ongeveer 10 zetels bedroeg. In diezelfde periode kwamen TNS/NIPO en Peil.nl met voorspellingen van respectievelijk 24 en 20 zetels.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006
verschilden de peilingen van de steun voor de
PvdA tussen Interview/NSS en Peil.nl niet minder
dan 10 zetels. Het trekken van conclusies uit twee
opeenvolgende peilingen van twee verschillende
bureaus is daarom onzinnig. Waar komen al die
O P EN B A AR B E S T UUR F E BRU A RI 2 0 0 7

verschillen vandaan?’
Kleine verschillen tussen peilingen van bureaus
zijn op zich niet verwonderlijk. Steekproeven hebben altijd een toevalsvariatie, waardoor twee steekproeven op hetzelfde moment verschillende resul-

Zelden wordt verwezen naar percentages
personen die zeggen ‘nog niet te weten
waarop ze gaan stemmen’
taten kunnen opleveren. Als de steekproef klein is,
kunnen de verschillen tussen twee peilingen groot
zijn. Naast deze toevalsvariatie zijn er echter ook
systematische verschillen. Deze zijn toe te schrijven aan de onderzoeksmethoden die de bureaus
hanteren en aan de vraagformulering. Een open
vraag naar politieke voorkeur levert bijvoorbeeld
een lager percentage op voor kleine of nieuwe
partijen dan een gesloten vraag, waarin alle partijen worden opgesomd. Deze bureau-effecten kunnen groot zijn, vooral wanneer de verkiezingen
nog ver weg zijn en ze het nieuws nog niet beheersen. Naarmate de verkiezingen dichterbij komen,
worden de verschillen tussen de peilingen doorgaans kleiner. Dergelijke afnemende verschillen
waren bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de
peilingen voor het referendum over de Europese
grondwet in 2005.5 Toch verklaart dit soort
bureau-effecten niet de grote verschillen tussen
politieke peilingen.
Kritiek op peilingen
Ondanks het veelvuldig gebruik van peilingen

[4] K. Brants, N. Dubbelboer,
R. Hendriks & K. Niemöller,
Helpers weg, Intermediair,
jrg. 22, nr. 49, 5 december
1986.
[5] H. van der Kolk &
K. Aarts, Verwachtingen,
voorspellingen en trends, in
K. Aarts & H. van der Kolk
(red.), Nederlanders en
Europa: het referendum over
de Europese grondwet,
Amsterdam: Bert Bakker.

Tabel 1: Zetelverdelingen op de verkiezingsavond
Uitslag
2003

Exit-poll
TNS/NIPO
(20.55)

Exit-poll
De Hond
(21.02)

Eerste
prognose
(rond 21.45)

Uitslag
2006

CDA
PvdA

44
42

38
34

43
35

41
33

41
33

VVD

28

20

21

22

22

SP

9

30

24

25

25

GroenLinks

8

6

8

7

7

Overig

8

0

0

0

0

D66

6

2

2

3

3

ChristenUnie

3

7

5

7

7

SGP

2

2

2

2

2

Partij vd Vrijheid

0

8

6

8

9

Partij vd Dieren

0

2

3

2

2

EénNL

0

1

1

0

0

150

150

150

150

150
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worden deze al tientallen jaren bekritiseerd. Critici
hebben hun pijlen in de afgelopen decennia op ten
minste vier punten gericht. De eerste drie betreffen de vermeende effecten van peilingen op het
gedrag van kiezers; de overdreven aandacht in de
media voor peilingen en de effecten ervan op het
gedrag van politieke partijen. Deze kritiek richt
zich vooral op het bestaan van opiniepeilingen.
Het laatste punt is de kwaliteit van de peilingen,
samenhangend met een belangrijke oorzaak van
de verschillen tussen de peilingen van de bureaus.
Daarop gaan we later in.

Het trekken van conclusies uit twee opeenvolgende peilingen van twee verschillende
bureaus is onzinnig

[6] G. A. Irwin, Bandwagon
without a band, afscheidsrede, 23 mei 2006,
Universiteit Leiden.
[7] Ph. van Praag jr., Hoe
‘Amerikaans’ is de Nederlandse verkiezingscampagne?, in K. Brants & Ph. van
Praag jr. (red.), Verkoop van
de politiek: de verkiezingscampagne van 1994,
Amsterdam: Het Spinhuis
1995.
[8] R.B. Andeweg (red.),
Tussen steekproef en stembus, Leiden, 1988.
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In de eerste plaats denken veel critici dat peilingen
effect op het gedrag van kiezers hebben. Door sommige partijen als winnaars neer te zetten, zou een
bandwagon-effect worden verkregen: kiezers willen
graag bij de winnaar horen. Omgekeerd is ook
beweerd dat de underdog juist sympathie opwekt.
Dergelijke simpele effecten zijn echter voor Nederland nog nooit overtuigend aangetoond.6
In de tweede plaats is er de berichtgeving in de
media. Juist door hun vermaakswaarde krijgen de
resultaten van peilingen veel media-aandacht. De
winnaars worden als winnaars en de verliezers als
verliezers gepresenteerd. Dit draagt bij tot de
beeldvorming van politieke leiders bij de kiezers.
Een standaardgesprek met een politicus op de televisie begint daardoor niet met de vraag ‘u wilt de
snelwegen verbreden en dubbeldeks maken, legt u
eens uit’, maar met de constatering ‘u staat er
slecht voor in de peilingen, wat denkt u daaraan te
doen’. Dit slaat volgens critici het inhoudelijke
debat dood en dwingt politici zich te gedragen
alsof ze slechts in stemmen zijn geïnteresseerd en
geen inhoudelijke standpunten hebben.
In de derde plaats lijken peilingen politieke partijen
te beïnvloeden. Partijen stemmen de toon en de onderwerpen van hun campagne mede op de uitslagen van peilingen af. Daarmee kunnen peilingen
dus in beginsel het verloop van de verkiezingscampagne sterk beïnvloeden.7 Hierdoor hangen ook aan
de kant van de partijen het verloop en de toon van
de campagne mede af van de politieke dagkoersen,
waardoor een campagne die op langere termijnvraagstukken is gericht, wordt bemoeilijkt.
Kwaliteit van peilingen
Er is niet alleen kritiek geuit op het bestaan van
peilingen. Ook de kwaliteit ervan ligt al decennia

onder vuur.8 Voor de matige kwaliteit van zijn er
ten minste drie aanwijzingen. In de eerste plaats
laten opeenvolgende peilingen van hetzelfde bureau (dat telkens dezelfde vraagstelling hanteert)
soms grote verschillen zien. Deze verschillen zijn
voor een deel aan toevalsvariatie toe te schrijven.
Winst of verlies van 1 tot niet minder dan 5 zetels
in de peilingen is, als we alle peilingen in ogenschouw nemen, gebruikelijk.
In de tweede plaats is het moeilijk de verschillen
tussen de bureaus volledig toe te schrijven aan de
eerder genoemde verschillen in vraagstelling en
de toevalsvariatie, daarvoor zijn die te groot.
De representativiteit van de groep ondervraagde
personen (van een verantwoorde steekproef kan in
internetpanels vrijwel nooit worden gesproken) is
problematisch. De huidige peilingen zijn (grotendeels) op internet-surveys gebaseerd, al dan niet toegankelijk voor iedere geïnteresseerde deelnemer.
De resultaten ervan worden door de bureaus herwogen, met als doel ze representatief voor de
Nederlandse kiezers te maken. Of dat lukt, is onzeker. Elk weegmodel berust uiteindelijk op veronderstellingen, niet op feiten. De wijze waarop de
onderzoeksgroepen tot stand komen, maakt toepassing van statistische formules voor betrouwbaarheid vrijwel onmogelijk.
In de derde plaats zaten zelfs de relatief robuust
opgezette exit-polls er in 2006 flink naast. Ook de
door De Hond toegepaste correctie werkte in 2006
nauwelijks. Zijn onderzoek was deels gebaseerd
op zijn internetpanel, omdat exit-polls minder
betrouwbaar zijn geworden. Daarmee slaat het
verschil tussen zijn exit-poll en de feitelijke uitslag
terug op de eerder door hem gepresenteerde opiniepeilingen.
Welke peiling zit het dichtste bij de ‘werkelijke’ opvattingen van kiezers? Dat kunnen we helaas niet
vaststellen. De aanwijzingen zijn sterk dat die peilingen er soms behoorlijk naast zitten, maar zeker
weten doen we dat niet. We weten dus ook niet of
die peilingen er nu veel meer naast zaten dan in
de jaren tachtig.
Is er toekomst voor peilingen?
Nu het gebruik van internet en het aantal bureaus
dat de beschikking over een internetpanel heeft,
voorlopig blijft toenemen, neemt het aanbod van
peilingen de komende jaren ook toe. Tegelijkertijd
zal de vraag naar peilingen niet dalen. De aanhang
van politieke partijen is in de afgelopen 15 jaar
beduidend minder stabiel dan daarvoor en die onzekerheid stimuleert partijen alle informatie aan
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trekken van conclusies naar aanleiding van een
verandering van enkele zetels, zeker als die verandering niet over een langere periode blijft bestaan,
is daarom onzinnig.

te grijpen om zicht op bewegingen onder kiezers
te krijgen. De hier gepresenteerde kritiek op peilingen is ook niet nieuw. Toch is er nog steeds bijzonder veel aandacht voor peilingen in het politieke nieuws. Er is dus nog toekomst voor peilingen.
Dat neemt niet weg dat de exit-polls hun langste
tijd hebben gehad. Omdat de eerste betrouwbare uitslagen minder dan een uur later al binnen
kwamen, is er geen toekomst meer voor exit-polls
als voorspelling van de uitslag. Dit soort onderzoek zal in de toekomst uitsluitend na het bekend
worden van de uitslag worden gebruikt om iets
meer te weten te komen van de achtergronden van
de gevonden winst en verliesrekeningen.

• Een tijdelijke stijging of daling in peilingen van één
bureau van 1 tot 5 zetels kan niet worden geïnterpreteerd als een duidelijke stijging of daling van de aanhang van die partij.

Hoe moeten we peilingen naar waarde schatten?
In de eerste plaats zorgen bureau-effecten ervoor
dat peilingen tussen bureaus sterk kunnen verschillen. Het maken van trends op basis van een
beperkt aantal peilingen van verschillende bureaus is dan ook niet aan te raden.

Een geldig beeld van de meningen van de bevolking kan alleen worden verkregen als bekend is
hoeveel mensen geen opvatting hebben of nog
sterk twijfelen.

• Aan twee opeenvolgende peilingen van twee verschillende bureaus kunnen geen politiek-inhoudelijke conclusies worden verbonden.

• Peilingen moeten duidelijke informatie verstrekken
over de percentages respondenten die geen antwoord
geven, bijvoorbeeld omdat zij het antwoord nog niet
weten; twijfel vormt een integraal onderdeel van de
publieke opinie.

Ook de peilingen van één bureau verschillen
onderling. Zelfs als de opiniepeilingen van de
bureaus op steekproef onderzoek zouden zijn
gebaseerd, zouden de marges waarbinnen de
schattingen voor iedere partij met enige betrouwbaarheid kunnen worden gedaan, zo breed zijn dat
veel van de verschuivingen erbinnen vallen.
Toch is de aandacht van journalisten en politici
voor dergelijke peilingen vaak gericht op stijging
en daling en is een verandering van enkele zetels
al snel dramatisch, zeker als zich kort daarvoor
een opvallende gebeurtenis heeft voorgedaan. Het

BOEKSIGNALEMENT

Samenleving en
onzekerheid
Marjan Slob, Zeker weten. In gesprek met politici, bestuurders, wethouders en wetenschappers over het omgaan met onzekerheid,
Den Haag: Rathenau Instituut 2006,
ISBN 9077364102

De omgang van Nederlanders met onzekere scenario’s is - geheel in lijn met ons
volkskarakter - behoorlijk pragmatisch.
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Omdat de eerste betrouwbare uitslagen
binnen een uur al binnen komen, is er
geen toekomst meer voor exit-polls

Ten slotte kunnen peilingen alleen op hun waarde
worden geschat als methoden en procedures,
waarmee de uitkomsten tot stand zijn gekomen,
volledig openbaar zijn. De maatschappelijke functie van peilingen is zo belangrijk, dat een beroep
op bedrijfsgeheimen geen pas geeft.
• Onderzoeksbureaus dienen bij hun onderzoeksverantwoording op publiek toegankelijke plaatsen (websites)
volledige openheid van zaken te geven over de gehanteerde methoden, realisaties, en weegmodellen.

Onzekerheden kunnen niet worden
uitgebannen, risico’s zullen zich altijd
voordoen. We leven in een risicosamenleving, vooral door de steeds verdergaande technologie die ons omringt.
Technologie en wetenschap zijn niet
alleen oplossers van problemen, ze zijn
ook de oorzaak ervan. Het Rathenau
Instituut, in 1986 opgericht, moet parlementariërs en het publiek informeren
over de ingewikkelde wisselwerking tussen technologie en samenleving, en hen
wijzen op mogelijke ontwikkelingen en
waarden die daarbij in het geiding zijn.

In deze bundel worden politici, bestuurders en wetenschappers geïnterviewd
over de vraag hoe ze over risico’s,
onzekerheden en verantwoordelijkheden
denken.
Vooral ook geven ze antwoord op de
vraag hoe onze hoog ontwikkelde kennismaatschappij met risico’s moet omgaan.
Aan het slot van het boek staan de
bevindingen uit de vele interviews waarmee het Rathenau Instituut de komende
tijd aan de slag gaat, een soort programma voor de toekomst.
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Weg met de partijbasis!
egin december hielden de sociaaldemocraten in Hessen hun traditionele partijcongres. In januari 2008
zijn er weer deelstaatverkiezingen en
men kan niet vroeg genoeg een lijsttrekker kiezen. Volgens de jongste mode
wilden de hessische kameraden die
beslissing aan de leden overlaten. Daartoe bezochten de beide kandidaten in
een maandenlange campagne alle partijdistricten en konden de leden over de
verschillende plannen discussiëren. Vlak
vóór het congres was zonneklaar wat de
leden wilden: van de 26 partijdistricten
stelden 18 zich duidelijk achter fracftieleider Jürgen Walter op. Die bedankte in een persconferentie
al bij voorbaat voor het vertrouwen en beloofde
constructieve samenwerking met de verliezer,
partijvoorzitster Andrea Ypsilanti.
De congresdeelnemers toonden zich enthousiast
over het geslaagde basisdemocratische experiment.
Niettemin resulteerde de geheime verkiezing van
de lijsttrekker in een patstelling: Walter en Ypsilanti kregen ieder 172 stemmen en drie afgevaardigen
onthielden zich. In de tweede ronde zetten de gedelegeerden hun eigen leden voor schut en kozen
met 175 tegen 165 stemmen Ypsilanti als lijsttrekster. Daarbij gaf de waan van de dag kennelijk de
doorslag. Terwijl mevrouw Ypsilanti een felle rede
hield waarin ze haar linkse standpunten hartstochtelijk verdedigde, las de wat saaie Walter een paar
velletjes met algemene beschouwingen voor, omdat hij de verkiezing toch wel zou winnen. De partijleiding in Berlijn reageerde zuinig en zuur op
het resultaat: met de radikale Ypsilanti wordt het
zeker niet eenvoudiger in 2008 de macht in Hessen
terug te veroveren.
Met hun stemgedrag volgden de congresafgevaardigden een oude wet van de representatieve democratie. Al in 1973 formuleerde John May de zogeheten special law of curvilinear disparity die stelt dat
het middenkader van politieke partijen er veel extremere standpunten op na houdt dan de kiezers
en de partijtop. Wie z’n vrije tijd voor een partij
opoffert, wil iets bereiken en neemt geen genoegen
met slappe compromissen. Voor partijactivisten
zijn partijcongressen het zout in de pap. Doordat
er zo nu en dan ook echte verkiezingen moeten
worden gewonnen, heeft de partijleiding andere
kopzorgen. Het gevolg is dat de top tussen de
posities van de partijactivisten en de kiezers pro-

Doen partijen wat kiezers willen?
Over dit thema kan men in kroegen en treincoupés interessante
meningen horen. Om de inbreng
van de kiezer te verbeteren,
wordt de laatste tijd vaak de
invloed van de leden versterkt.
Populair is vooral het kiezen van
lijsttrekkers en voorzitters door
de basis, maar ook ledenreferenda zijn mogelijk. Niet alleen in
Nederland gaat daarbij veel mis.
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beert te schipperen. Extreme standpunten zijn dan
erg lastig.
Het gedrag van de Hessische afgevaardigden kan
men vanuit twee perspectieven beoordelen. Ten
eerste kan men luid schande roepen over zo weinig
respect voor de democratie. Maandenlange raadpleging van leden is een farce als de uiteindelijke
beslissing duidelijk van de wil van de meerderheid
van de leden afwijkt. Die zullen zich daardoor niet
in hun vertrouwen in politieke partijen en de democratie gesterkt voelen. In plaats daarvan groeien
frustratie en afkeer. Hoe kan men verkiezingen
winnen met een kandidaat die niet eens de steun
van de eigen leden heeft?
De tweede benadering hecht veel minder waarde
aan krokodillentranen over de kwaliteit van de
democratie. Ledenraadplegingen zijn in deze visie
vooral een geschikt instrument van de partijleiding
om het lastige middenkader te disciplineren. Zoals
May al verklaarde, zijn gewone leden meestal eerder geneigd de partijleiding te volgen dan de activisten. Daardoor zijn basisdemocratische processen
in werkelijkheid niets anders dan machtspolitieke
spelletjes van de leiding tegenover het middenkader. Het middenkader wordt op die manier niet
voor het getoonde engagement beloond, maar juist
als tegenstander van de partijtop gezien. Op die
manier worden mensen die hun vrije tijd voor
ondankbaar partijwerk opofferen, bij belangrijkste
beslissingen ineens kaltgestellt met een verwijzing
naar de wensen van gewone leden die verder nooit
bereid zijn iets te doen. Het paradoxale gevolg van
de versterking van de interne partijdemocratie is
een versterking van de positie van de partijleiding.
In een democratie gaat het om de belangen van de
kiezers en niet om de wensen van partijleden,
actief of niet actief. Een democratie kan gelukkig
ook heel goed functioneren als maar enkele kiezers
lid van een politieke partij zijn. Met het langzame
verdwijnen van de grote volkspartijen wordt het
tijd partijen en partijpolitiek geheel over te laten
aan degenen die zich voor partijen interesseren:
het middenkader en de partijtop. Bij verkiezingen
blijkt dan wel welke steun er onder de kiezers voor
bepaalde groeperingen of voorstellen bestaat. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat partijen substantiële delen van het electoraat als leden recruteren
of zich intern democratisch organiseren.
Hopelijk verdwijnt met de traditionele politieke
partij eindelijk ook het gezeur over de inbreng van
de basis van politieke partijen in de democratie.

Van Deth
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Versterking decentraal bestuur
Al meer dan vijftien jaar worstelen wij in Nederland met de inrichting van het grootstedelijke en regionale bestuur. Structurele en samenhangende oplossingen zijn tot dusver uitgebleven. In gang gezette
processen voor hervorming van het regionale bestuur zijn in een verplichtende vorm van intergemeentelijke samenwerking blijven steken. Alleen met gemeentelijke schaalvergroting is vooruitgang geboekt.
Intussen modderen wij met bestaande concepties en instrumenten voort, terwijl de ruimtelijkeconomische problematiek van de grote steden zeer indringend en urgent is geworden.1

W

aarom is het zo moeilijk dit vreugdeloze
proces, waarin velen ‘moe zijn geworden van
het niets doen’, te doorbreken? Blijkbaar houden
wij elkaar te zeer gevangen in een complex en
paradoxaal geheel van institutionele uitgangspunten, functionele behoeften en politiek-bestuurlijke
belangen. Eenduidige antwoorden op de centrale
vraag naar versterking van decentrale bestuurskracht zijn daardoor uitgebleven.

Maar de noodzaak om met adequate, evenwichtige
en consistente oplossingen te komen is onverminderd aanwezig. In die zin is het opwekkend dat de
vraag naar hervorming van ons bestuurlijke stelsel
weer prominent op de agenda is gekomen. Debet
daaraan is vooral het parlementaire debat rond de
WGR+, waarin het optimisme over het oplossend
vermogen van deze constructie voor stedelijk
bestuur gaandeweg vergruisde en de minister
toezegde met een notitie te komen.
In relatie daarmee legden de randstedelijke bestuurders van de Holland Acht2 en in hun voetspoor ook anderen3 met hun oproep nu eindelijk
eens iets aan de verlammende bestuurlijke drukte
te doen, blijkbaar een overtuigende vraag op tafel.
Daarmee zijn nieuw elan, een verhoogd ambitieniveau en vooral een gevoel van urgentie ontstaan.
Er groeit een sfeer, waarin steeds meer bij de randstedelijke problematiek betrokken bestuurders
bereid zijn eindelijk onomkeerbare stappen te
zetten. Het momentum is kennelijk daar.
Ministeriële verkenning
In dit licht moet de recente verkenning van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de decentrale bestuurlijke organisatie
worden gezien.4 Als gevolg van de vervroegde
verkiezingen geeft de verkenning niet meer dan
een tussenstand weer. Maar ook een tussenstand is
niet zonder betekenis.
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Volgens de minister kampt het decentraal bestuur
met problemen als een gebrekkig oplossend vermogen, een te uniforme inrichting, onvoldoende

Waarom is het zo moeilijk dit vreugdeloze
proces, waarin velen ‘moe zijn geworden
van het niets doen’, te doorbreken?
integraliteit van bestuur, gebreken in de democratische legitimatie, te veel hulpstructuren en
te veel bestuurlijke drukte. Om deze problemen
goed te lijf te kunnen gaan zijn onder meer de
volgende richtinggevende beleidsuitgangspunten
geformuleerd:
• Voor een verdere decentralisatie van rijks- en
provinciale taken en een verhoging van de kwaliteit van het gemeentebestuur is gemeentelijke
schaalvergroting onontbeerlijk.
• Intergemeentelijke samenwerking moet tot een
beperkt aantal beleidsarme taken worden teruggedrongen.
• Dubbel werk en onnodige afstemming tussen
bestuurslagen moeten worden vermeden.
• Provincies moeten zich primair op ruimtelijke,
gebiedsgerichte taken met een complexe bestuurlijke dimensie richten; gemeenten zijn de
meest aangewezen overheid voor het sociaalculturele domein.
• De Randstad moet tot één metropolitaan netwerk worden omgebouwd met een versterkte
rijksregie; daarvoor zijn verschillende bestuurlijke modaliteiten denkbaar, waarvan de meest
besproken zijn een (al dan niet gesplitste) Randstadprovincie en de stadstaatfiguur.
• De overige provincies behoeven niet direct te
fuseren.

[1] Het voortreffelijke IPOrapport Op schaal gewogen,
Regionaal bestuur in de 21e
eeuw van de commissieGeelhoed (2002) is ongebruikt blijven liggen en nog
onverminderd actueel.
J.W.M. Engels, Doorpakken
met de provincies, Staatscourant, 2002, nr. 60, p. 3.
[2] Slagvaardig bestuur voor
de Randstad Holland; manifest van de burgemeesters
van de vier grote steden en
de vier CdK’s in de Randstad,
12 oktober 2005.
[3] Randstad Holland in een
globaliserende wereld, advies commissie-Burgmans,
16 september 2006.
Bestuur op maat, advies van
de Raad voor het Openbaar
Bestuur, september 2006.
[4] De toekomst van het
decentraal bestuur, het
decentrale bestuur van de
toekomst, Den Haag: Ministerie van BZK, oktober
2006, een verdieping van de
eerdere notitie Maatwerk in
het middenbestuur, mei
2006.
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Het valt op dat de minister zich de probleemanalyses in de verschillende rapporten die sinds
Geelhoed in 2002 zijn uitgebracht, snel eigen heeft
gemaakt. Het gevoel van urgentie, dat na de Wet
WGR+ (2005) in wetenschap en openbaar bestuur
over de noodzaak tot een daadwerkelijke aanpak
van het vastgelopen grootstedelijke en regionale
bestuur te komen is ontstaan, is binnen het ministerie blijkbaar uiterst serieus genomen. Wat verder
opvalt, is dat de minister zich niet tot het middenbestuur heeft beperkt, maar de gemeenten nadrukkelijk in zijn analyse en oplossingsrichting
betrekt.

De Randstad moet tot één metropolitaan
netwerk worden omgebouwd met een
versterkte rijksregie
Bovendien heeft de minister een interactieve benadering gekozen. Tussen zijn eerste en tweede notitie is op verschillende manieren met decentrale
bestuurders en politici en met vertegenwoordigers
uit bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en
wetenschap gedebatteerd. De minister heeft met
zijn verkenning een prijzenswaardig vervolg gegeven aan zijn aan beide Kamers gedane toezegging
om de deur naar meer structurele en fundamentele aanpassingen van de bestuurlijke organisatie
open te zetten.

[5] A.F.A. Korsten e.a.,
Samenwerking beproefd
(innovatieve organisatievormen bij samenwerking
tussen gemeenten),
Heerlen/Arnhem, 2006.
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Ontwricht stelsel
De vaak met de metafoor Huis van Thorbecke aangeduide bestuurlijke hoofdstructuur duidt op de
indeling van in de Grondwet besloten bestuurlijke
organisatie van rijksoverheid, provincie en gemeente. Deze drie lichamen beschikken over een
directe democratische legitimatie in de vorm van
een rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging
als eindverantwoordelijk orgaan en een integraal
takenpakket van sturende, plannende en verdelende bevoegdheden.
Het principe van de gedecentraliseerde eenheidsstaat bepaalt de verhoudingen tussen de rijksoverheid en de beide decentrale overheden. Onze constitutie erkent tevens het decentralisatiebeginsel,
dat een autonome en zelfstandige regeling en
bestuur van de eigen huishouding van provincies
en gemeenten waarborgt. Dominant is echter de
hiërarchisch georiënteerde eenheidsstaatsgedachte, die het primaat van de hogere regeling impliceert, toezichtsfiguren kent, een open huishoudingsbegrip hanteert (waarmee het rijk de omvang
van de decentrale taken bepaalt) en medebewind

(de verplichte uitvoering van rijksregelingen)
veronderstelt.
De bestuurlijke hoofdstructuur heeft zich sinds de
Grondwet van 1848 en de Gemeentewet en Provinciewet van 1851 als figuur buitengewoon stabiel
getoond. De vele ingrijpende maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen hebben de werking daarvan echter behoorlijk onder druk gezet. De aard en
omvang van taken en bevoegdheden zijn in elk
van de drie huishoudingen sterk veranderd, het
aantal gemeenten is met meer dan de helft verminderd, naast het waterschap zijn andere vormen van functioneel bestuur tot stand gekomen
en vooral tussen gemeente en provincie heeft zich
een woud van verlengd lokaal bestuur en andere
bestuurlijke samenwerkingsvormen ontwikkeld.
Het grijpen naar dit type hulpstructuren illustreert de flexibiliteit van het bestuurlijke stelsel,
maar maskeert gebrek aan bestuurskracht (de grote illusie die daarmee in stand wordt gehouden is,
dat samenwerking schaalproblemen structureel
kan oplossen) en leidt tot een enorme bestuurlijke
drukte. Het maakt weinig verschil of op publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke grondslag
wordt samengewerkt. Privaatrechtelijke vormen
van bestuurlijke samenwerking maken vanwege
een grote mate van vormvrijheid snellere afspraken en besluiten mogelijk, genereren ook eerder
bestuurlijk commitment, maar kunnen alleen in
democratisch opzicht goed functioneren wanneer
daar expliciet bindende afspraken over worden
gemaakt. Deze bestuursvormen vertonen echter
ernstige manco’s in termen van slagvaardigheid,
transparantie en democratische inbedding.
Bestuurlijke samenwerkingsvarianten als functionele regio’s, verlengd lokaal bestuur en privaatrechtelijke convenanten kunnen zowel in de wetenschap als onder bestuurders echter nog steeds
op de nodige support rekenen. Het lijken immers
oplossingen met een imago van flexibiliteit, creativiteit, maatwerk, gemeenschappelijkheid, synergie
en praktisch denken. Ook federatieve figuren, die
van ambtelijke opschaling en behoud van politieke
en bestuurlijke kleinschaligheid uitgaan, ontkomen niet aan de geschetste problemen. Wie scherper ziet, ontwaart al gauw risico’s en contraproductieve effecten, bijvoorbeeld dat de kwaliteit
van bestuurders en ambtenaren uiteen gaat lopen,
dat de uitoefening van het rechtspositionele gezag
tussen gemeentebesturen gaat concurreren en
feitelijk naar het management verschuift, dat de
politiek-bestuurlijke aansturing evenzeer in competitief vaarwater geraakt en dat verwarring ontstaat over de aard en omvang van de politieke
verantwoordelijkheid van de colleges.5
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Er is een onoverzichtelijke lappendeken van intergemeentelijke samenwerkingsvormen en functionele besturen ontstaan. De samenhang in het
beleid op het middenniveau ontbreekt. Het verschil in maatschappelijke en bestuurlijke samenhang en grenzen is niet opgelost. De vrijblijvende
houding van bestuurlijke partners verlamt de besluitvorming en de vertegenwoordigende organen
staan feitelijk op een te grote afstand, zodat er
geen volwassen politieke controle is en een wezenlijke democratische legitimatie ontbreekt. Feitelijk
is er al geruime tijd een extra, vierde bestuurslaag
tussen en rond gemeenten en provincies.

dynamische, regisserende en probleemoplossende
regionale gebiedsautoriteit hebben gestoken, heeft
de rijksoverheid daar niet op ingespeeld.7 Men is
doorgegaan op het pad van versnippering (stadsprovincies en functionele regio’s). Het gevolg is dat
in feitelijk opzicht het profiel van de provincies als
traditioneel middenbestuur in Nederland zwak is.8

Stagnerende discussie
Juist in de grootstedelijke gebieden manifesteren
zich als gevolg van deze ontwikkelingen schaalproblemen (verschil tussen maatschappelijke en
bestuurlijke grenzen), afstemmingsproblemen
(belangentegenstellingen tussen besturen), sturingsproblemen (vrijblijvendheid van samenwerkende bestuurders), verdelingsproblemen (wie
betaalt regionale voorzieningen) en draagvlakproblemen (naar binnen gekeerde lokale besturen).6
De grootstedelijke gebieden kenmerken zich door
intensieve maatschappelijke samenhangen op het
terrein van wonen, werken, voorzieningen en vervoer. Intussen zijn de aard en schaal van de zich op
deze terreinen voordoende vraagstukken verder
geproblematiseerd. Beleidsvragen van wegenstructuur, openbaar vervoer, arbeidsmarkt, maar
ook natuur en milieu overstijgen al geruime tijd
de bestaande territoriale en functionele grenzen
van de bestuursorganen. De grootstedelijke gebieden vormen in ruimtelijk-economisch opzicht
steeds meer een eenheid met één woningmarkt,
één arbeidsmarkt, één verzorgingsgebied en één
infrastructuele verbindingszone. In deze gebieden
is er ook een cumulatie van sociaal-economische
en culturele problemen, zoals verpauperde stadswijken, criminaliteit, werkloosheid, uitval in het
onderwijs en moeizame integratie.
De Europese trends in de organisatie van het decentraal bestuur vertonen in veel landen een opschaling van het lokaal bestuur en een versterking
van het middenbestuur. Europees gezien zijn onze
provincies met een rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en een integraal takenpakket een
volwaardige bestuurslaag. Het is wonderlijk te
constateren dat de provincies in het debat over de
herinrichting van het grootstedelijk en regionaal
bestuur steeds een ondergeschikte rol hebben
gespeeld.
Hoewel de provincies sinds het midden van de
jaren negentig veel energie in hun profilering als

Zowel de rijksoverheid als de gemeenten (en waterschappen) zien hen blijkbaar als concurrenten die
niet teveel ruimte moeten krijgen.
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Zowel rijksoverheid als gemeenten
en waterschappen zien provincies
blijkbaar als concurrenten

Het Huis van Thorbecke is daardoor een bouwwerk
waarmee bestuurders, bestuursorganen en bestuurslagen hun eigen positie en belangen tot dusver goeddeels veilig kunnen stellen. De belangrijkste oorzaak voor het mislukken van bestuurlijke
hervormingen op bovenlokaal en regionaal niveau
is dan ook dat de verschillende pogingen in politieke verdeeldheid en bestuurlijke onwil vastliepen. In het bestuurlijke denken lijkt ‘het opportunisme van het belang en van het moment’ dominant.9 Discussies worden vanuit een bepaald
Vorverständnis over de plaats van het eigen belang
in het totaalprobleem gevoerd. Grootstedelijke bestuurders ontwikkelen regionale ambities om de
stad als economische motor en leverancier van publieke voorzieningen tot een regionaal agglomeratiebestuur om te vormen. Randgemeentelijke en
plattelandsbestuurders kruipen vanuit defensieve
krampen met hooivorken in de bestuurlijke loopgraaf en beramen plannen om gezamenlijk een
vuist in de richting van de als megalomaan afgeschilderde stad te maken.
Zo houdt men elkaar in een vruchteloze decentralisatieparadox gevangen: volgt schaalvergroting
uit decentralisatie of volgt decentralisatie op
schaalvergroting? De provincies spelen in dit geheel nauwelijks een rol, omdat sommige oplossingen de eigen positie kunnen bedreigen, omdat
men niet tot een eenduidige koers kan besluiten
en omdat men niet over voldoende instrumenten
en doorzettingsmacht beschikt.
In deze politieke verdeeldheid en bestuurlijke
onwil liggen veel andere verklaringen voor de stagnatie in bestuurlijke hervormingen in meer of
mindere mate besloten, bijvoorbeeld dat bestuurders en politieke partijen te veel rekening houden
met mogelijke electorale gevolgen van hun han-

[6] Grote steden grote kansen, advies commissieMontijn, Den Haag, 1989.
Advies over het bestuur in
grootstedelijke gebieden,
Raad voor het binnenlands
bestuur, Den Haag, 1989.
Van de stad en de rand,
WRR, Den Haag, 1990.
[7] J.W.M. Engels, Nederlandse provincies in de
gevarenzone? Proeflokaal
(WBS), 2002, p. 9-15.
[8] M. Boogers en F. Hendriks, Naar een toekomstbestendig middenbestuur, in
Bestuurswetenschappen,
2006, nr. 4, p. 283-284.
[9] Op schaal gewogen, a.w.,
p. 10.
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delen. Of dat bestuurders en politieke partijen
zich mede door het behoud of de versterking van
ambten en functies laten leiden, dat bij het ontwerpen van oplossingen niet van een fundamentele visie wordt uitgegaan of dat systeemconformiteit en koersvastheid ontbreken. Ook komt het
voor dat partijpolitiek bepaalde dogmatische en
ideologische voorkeuren niet ter discussie worden
gesteld, dat top-down geregisseerde oplossingen

De minister heeft in zijn verkenning
een juiste koers uitgezet door terug te
keren naar de grondvesten van het Huis
van Thorbecke
met blauwdrukken van de Haagse tekentafels hun
eigen verzet genereren en daarmee tot sneuvelen
gedoemd zijn.
Opschaling en verdunning
Na zoveel jaren van vreugdeloze discussie, mislukte plannen en halfslachtige oplossingen is het onverantwoord dit introverte en vrijblijvende proces
voort te zetten. De complexiteit van overheidsopgaven als handhaving, zorg en dienstverlening gaat
de bestuurskracht van veel gemeenten en provincies te boven. Voor zover wordt gepoogd de bestuurlijke, ambtelijke en financiële capaciteit te
vergroten door samenwerkingsfiguren in het leven
te roepen, verzanden de arrangementen in een
mix van bestuurlijke drukte en democratische
ongrijpbaarheid.
De zo noodzakelijke slagvaardigheid van bestuur
heeft hiervan enorm te lijden. Ik meen dat de
minister in zijn verkenning een juiste koers heeft
uitgezet door terug te keren naar de grondvesten
van het Huis van Thorbecke. Er is geen enkele reden
het principe los te laten van een bestuurlijke
hoofdstructuur van drie volwaardige bestuurslagen met een op een rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging gebaseerde democratische
legitimatie en een op een open huishouding berustend integraal takenpakket. Dat impliceert verdunning en opschaling in het decentraal bestuur.
In de eerste plaats moet de substantiële terugdringing van de wildgroei aan hulpstructuren meer
consequent ter hand worden genomen. Niet alleen
schieten deze arrangementen ernstig tekort in termen van slagvaardigheid en democratisch gehalte,
ze veroorzaken ook een tot bestuurlijke verlamming leidende bestuurlijke drukte. Een verbod op
12

bestuurlijke samenwerking is overigens onzinnig,
aangezien deze figuur voordelen heeft uit een oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid op
beheersniveau. De samenwerkingsfiguur moet ook
niet langer misbruikt worden om gebrek aan
bestuurskracht te verhullen. Dat betekent dat de
rijksoverheid zich bij decentralisatie van taken en
bevoegdheden nadrukkelijk op het onderbrengen
daarvan binnen de hoofdstructuur moet richten.
Deze benadering impliceert dat van decentralisatie meer werk wordt gemaakt en dat de rijksoverheid ook provincies en gemeenten minder in
monitoring en afrekeningen verstikt.
Daarmee is in de tweede plaats de vraag gesteld
naar de bestuurskracht en de schaal van gemeenten en provincies als dragers van de hoofdstructuur. De decentrale overheden zijn over niet in alle
opzichten voldoende toegerust om de kerntaken
handhaving, inrichting, dienstverlening en zorg
op een kwalitatief goede manier in te vullen. De
door Geelhoed genoemde motieven voor provinciale opschaling zijn nog steeds actueel. De aard
en schaal van regionale opgaven trekken zich van
de bestaande provinciegrenzen niets meer aan;
door de in gang gezette gemeentelijke opschaling
en waterschapsfusies wordt de afstand tot het intermediaire bestuur te klein. De versterking van
het verbleekte profiel van de provincie als gezaghebbend en doeltreffende regionaal bestuur veronderstelt vooral in de richting van de rijksoverheid
en Europa een landsdelige schaal.
Mede in het licht van de eerder beschreven decentralisatieparadox moet worden vastgesteld dat ook
het proces van gemeentelijke schaalvergroting nog
niet is afgerond. Het is een maatschappelijk en bestuurlijk belang dat het lokaal bestuur, afhankelijk
van de gebiedseigen problematiek, over voldoende
bestuurskracht beschikt om als volwaardige en redelijk zelfstandige bestuurslaag te kunnen blijven
functioneren.
Pluriformiteit en differentiatie
In hoeverre moet worden vastgehouden aan de
gedachte dat veranderingen overal in Nederland
tegelijkertijd en op dezelfde manier moeten
worden ingevoerd? Er zouden tussen gemeenten
en provincies onderling meer verschillen in kwaliteitsniveau en beleidsuitvoering van of verschuiving in lokale taken en bevoegdheden mogelijk
moeten zijn. Daardoor kan beter worden ingespeeld op plaatselijke omstandigheden, eigen
ambities en aanwezige bestuurskracht.
Pleidooien voor meer maatwerk en differentiatie
zijn om meerdere redenen belangwekkend. Om
te beginnen zijn de grondslagen van de ThorbeckOP ENBAAR BEST UUR FEBRUA RI 2007
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iaanse uniformiteitsgedachte zo langzamerhand
erg zwak geworden. Er is geen moderne ratio voor
een uniforme indeling van het decentraal bestuur,
anders dan dat dit de overzichtelijkheid ten goede
komt. De pluriformiteitsgedachte is ook aantrekkelijk omdat op grond daarvan gefaseerd kan worden gewerkt. Zo kunnen de meest urgente problemen in het grootste probleemgebied worden aangepakt, zonder dat dit proces wordt vertraagd door
de eis dat de gevonden oplossing in andere gebieden tegelijkertijd en op dezelfde manier moet worden ingevoerd.
Bij differentiatie moet voorlopig alleen gedacht
worden aan fasering van oplossingen, verschillen
in territoriale omvang en het toekennen van extra
middelen en bevoegdheden. Het is immers een
misverstand te denken dat het openbaar bestuur
het zonder hiërarchische (tussen bestuurslagen) en
geordende (binnen een bestuurslaag) verhoudingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan
stellen.
Zoals in de verkenning wordt geïndiceerd, zouden
provincies zich in de toekomst inderdaad meer op
de grote regionale vraagstukken in het omgevingsbeleid kunnen richten. Op regionaal niveau
bestaat een ruimtelijk-economische traditie die
versterkt kan worden door te concentreren op de
strategische sturing van infrastructuur en economie, met de nadruk op duurzaamheid en kennis.
De door Toonen10 bepleite aandacht voor meer
mensgericht beleid is niet het goede perspectief.
Naar hun aard zijn taken van zorg en dienstverlening, zoals sociaal beleid, onderwijsvoorzieningen
en welzijn, typisch lokale taken. Wie nadenkt over
thema’s als de relatie tussen gemeente en gemeenschap of de afstand tussen burger en bestuur, moet
toegeven dat er een ‘natuurlijke’ classificatie van
lokale en regionale taken en daarmee ook een
meer onderscheidend profiel van provincies en
gemeenten te maken is. Zo zou men voor het
regionale niveau primair kunnen denken aan de
(kennis)economische, fysieke en ecologische infrastructuur. Het lokaal bestuur zou de eerstaangewezen bestuurslaag zijn voor de sociaal-culturele infrastructuur.
Fasering en groeimodel
Met de inmiddels vrij algemeen aanvaarde gedachte om vanwege de urgentie van het regionale
vraagstuk nu eerst maar eens in de Randstad te
beginnen, kan worden ingestemd. Een gefaseerde
aanpak heeft als voordeel dat een eenduidig probleem in een eenduidig gebied, zonder last van
langdurige discussie of dit ook elders meteen de
eindoplossing is, snel van toegespitste oplossingen
O P EN B A AR B E S T UUR F E BRU A RI 2 0 0 7

kan worden voorzien. Of dat op regionaal niveau
tot één landsdeel of tot een Noord- en Zuidvleugel
of tot nog weer andere varianten met bijvoorbeeld
stadstaten in de mainports moet leiden, staat ter
discussie. Welke indeling men ook kiest, geen enkele oplossing lost alle problemen volledig op.
Waar echter de noodzaak tot opschaling en verdunning in het middenbestuur evident is, zullen
de voordelen de nadelen altijd ruimschoots overtreffen.
De zowel bij de minister als elders levende gedachte dat als de problemen in de Randstad tot een
oplossing zijn gebracht, voorlopig met bestuurlijke
reorganisatie kan worden gestopt11, moet categorisch worden afgewezen. De pleidooien voor differentiatie en maatwerk mogen niet worden aangegrepen om buiten de Randstad de status quo te
handhaven. De situationele dynamiek kan verschillen, de cultuurhistorische beleving kan diep

De pleidooien voor differentiatie en
maatwerk mogen niet worden aangegrepen
om buiten de Randstad de status quo te
handhaven
zitten en de ambities kunnen lager liggen, maar
een belangrijk deel van de problemen van regionaal bestuur doen zich ontegenzeggelijk ook buiten de Randstad voor. Ook in de niet-randstedelijke
regio’s zullen opschaling en verdunning moeten
plaatsvinden, zij het dat de omvang daarvan
wellicht een andere invulling vraagt dan in de
Randstad.
Uit de noodzaak om in de bestuurlijke indeling
een zeker evenwicht te bewaren, vloeit voort dat
als gevolg van een substantiële opschaling in de
Randstad alleen al de verhouding met de overige
provincies verder scheef gaat trekken. Nu al is er
een sterke beleving van faseverschillen tussen de
Randstad en de andere regio’s. Het accepteren van
interprovinciale samenwerking door de provincies
is dan ook weinig consistent.12 De neiging om voor
dat doel samenwerkingsfiguren als een succesverhaal te presenteren en opmerkingen als zou
een samenvoeging van provincies in het noorden,
oosten of zuiden zelfs afbreuk doet aan de verbindende functie van de provincie ten opzichte van
gemeenten en de civil society, zijn alleen te begrijpen vanuit een defensieve strategie om de boel bij
elkaar te houden. Beter kan op een perifeer groeimodel worden ingezet.

[10] Th.A.J. Toonen, Theorie
van de provincie, Den Haag
(IPO), 2005, p. 17-18.
[11] Profiel van de provincies: pasvorm of pluriform,
discussienotitie IPO, 2005,
p. 6. Bestuur op maat, a.w.,
p. 62. Op schaal gewogen,
a.w., p. 63-64. Toonen, a.w.,
p. 20-22.
[12] De provincies in het
middenbestuur, IPO,
september 2006, p. 3.
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Sturing en draagvlak
De ontstane impasse en moeheid moeten worden
doorbroken. Dat vraagt een intelligente combinatie van sturing en draagvlak. De methode van topdown gestuurde en afgeregelde oplossingen heeft
qua resultaatgerichtheid sterke papieren. De politieke realiteit leert, dat ingrijpende hervormingen
zonder harde afspraken in een regeerakkoord
moeilijk tot stand te brengen zijn. Dat geldt te
meer als vernieuwingen Grondwetswijzigingen
impliceren.13

[13] J.W.M. Engels, Eigenstandig of Zelfstandig; de
gekozen burgemeester in
dualistisch en constitutioneel perspectief, oratie
6 juni 2003, Universiteit
Leiden 2003, p. 14-16.

Het is de moeite waard daarnaast te investeren in
processen die de politieke verdeeldheid en bestuurlijke onwil bij de betrokken bestuurders kunnen keren. Die missie kan alleen slagen als de verschillende subjectieve beelden en bedreigingen
worden geobjectiveerd, als men de urgentie van
het probleem over het voetlicht krijgt en vooral
door een inspirerend perspectief te bieden. Alleen
in een inhoudelijk debat kunnen belangen en
belevingen worden overstegen.
De wijziging van bestuurlijke grenzen en de samenvoeging van gemeenten en provincies mogen nooit
een technocratisch proces alleen zijn. Culturele en
historische dimensies zijn een politieke en be-

stuurlijke realiteit en zullen herkenbaar moeten
worden meegewogen. De identiteitsbeleving van
de bevolking moet in nieuwe bestuurlijke constellaties een plaats krijgen. Dat kan overigens ook op
een andere wijze dan de vereenzelviging van sociale en territoriale grenzen. De verhouding tussen
burger en bestuur is bovendien een veelvormig
probleem dat zich op vele niveaus en terreinen
voordoet.
Tot slot
Wie de ministeriële verkenning leest moet vaststellen dat het nieuwe kabinet naar de mening van de
vertrekkende minister ernst zal moeten maken
met een substantiële hervorming van het decentrale bestuur. Naar mijn oordeel heeft hij gelijk.
De ontwikkelde beleidsuitgangspunten geven bovendien de juiste richting aan voor de broodnodige versterking van het decentraal bestuur. Dat is
opmerkelijk voor een minister die tot voor kort
geen geheim maakte van zijn opvatting dat structuurdiscussies volstrekt uit den boze zijn en overigens niet bekend staat als een bestuurder die snel
van opvatting veranderde. Dan kan de conclusie
geen andere zijn dan dat er een indringende problematiek is met een hoog urgentieniveau.

BOEKSIGNALEMENTEN

Gemeentelijke productie
B. Kuhry & J. Jonker, Maten voor gemeenten
2006, een analyse van de prestaties van de
lokale overheid, Den Haag: SCP 2006,
ISBN 10 90 377 0253 8

Dit onderzoek brengt in beeld welke
prestaties gemeenten tegen welke kosten leveren. Het gaat om de periode
1999-2004 en omdat voor de vierde
keer een dergelijke kwantitatieve analyse is opgesteld, is daardoor ook een
beeld in de tijd ontstaan. De gemeentelijke productie van een grote verscheidenheid van dienst is met verschillende
indicatoren gemeten, gebaseerd op
prestaties van gemeenten en op het
gebruik dat burgers ervan maken.
Het onderzoek laat zien dat de totale
uitgaven van gemeenten in de verslagperiode met gemiddeld 0,8% steeg. Na
het piekjaar 2002, met een sterke groei
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van de uitgaven en het personeelsbestand, reageerden gemeenten in 2003
en 2004 met terughoudendheid op de
conjuncturele terugslag in de marktsector,
die al in 2001 was in gezet. In dezelfde
periode was er een lichte teruggang in de
prestaties van gemeenten, 0,9% per jaar
minder dan de reële stijging van de uitgaven. De prijzen van de gemeentelijke
diensten zijn daardoor sterker gestegen
dan die in de marktsector, waardoor de
gemeentelijke dienstverlening is achtergebleven bij de groei van de bevolking.

Nieuwe ethische wende?
Ed Jonker, De geesteswetenschappelijke
carrousel. Een nieuwe ronde in het debat over
wetenschap, cultuur en politiek, Amsterdam:
Amsterdam University Press 2006,
ISBN 90 5356 923 5

De geesteswetenschappen nemen in
hoog tempo afscheid van het postmodernisme. Filosofen, historici, sociologen, bestuurskundigen en antropologen staan opnieuw voor een intellectueel draaimoment, de ethische wende.
Politiek onbehagen, culturele verwarring
en intellectuele onzekerheid scheppen
behoefte aan herijking; men gaat op
zoek naar eerdere intellectuele breuken
in de traditie van de menswetenschappen. De huidige politieke discussie
over identiteit, tolerantie en solidariteit
komt in dit boek aan bod. Het leggen
van een geloofwaardig verband tussen
moraal, politiek en wetenschap is nog
steeds een oefening in intellectuele
evenwichtskunst. De omzichtigheid
waarmee dit gepaard gaat, is ook
zichtbaar in het debat over erfgoed,
onderwijs en canon.
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Aandenken aan het Heilige
Roomse Rijk
n het Heilige Roomse Rijk koos een college van hertogen en bisschoppen
het staatshoofd: de rooms-koning, die
vervolgens door de paus tot keizer kon
worden gekroond. Volgens dit systeem
bracht bijvoorbeeld de Hollandse graaf
Willem II het in 1248 tot rooms-koning,
al bleef in zijn geval de keizerskroning
achterwege; hij sneuvelde voortijdig bij
Hoogwoud in een oorlog tegen de West-Friezen.

Nog tot de Vrede van Münster
(1648) maakten onze gewesten
officieel deel uit van het Heilige
Roomse Rijk – al stelde dat allang
niets meer voor. Maar in Nijmegen
herinnert een ruïne aan de tijd dat
deze feodale band wel degelijk
staatkundige betekenis had.

Frederik Barbarossa en
zijn zonen: links keizer
Hendrik VI, rechts hertog
Frederik van Zwaben.

I

Barbarossa
Een eeuw eerder, in 1153, kozen de bevoegde rijksvorsten de Zwabische hertog Frederik Barbarossa
(1122-1190) tot rooms-koning en twee jaar later
maakte paus Adrianus hem keizer. Onder zijn bewind had het Heilige Roomse Rijk nog meer dan
symbolische betekenis, daarna steeds minder tot
de definitieve opheffing in 1806.
Frederiks regeringsperiode was turbulent. Hij was
bondgenoot van de ene paus en lag met de volgende overhoop over zijn recht om bisschoppen te benoemen. Met zijn Beierse neef en vazal Hendrik de
Leeuw vocht hij een vete uit. Hij maakte niet minder dan vijf krijgstochten naar Italië om de keizerlijke macht daar te bevestigen, met de vrede van
Konstanz als mager resultaat. Hij voegde Provence
en Silezië aan het Heilige Roomse Rijk toe, versterkte de Duitse invloed in Brandenburg en zag zichzelf
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Het zijn scheppingen van de cultuur en ze bewaren vermoedens, geschiedenis, romantiek. Ruïnes zijn de resten van de tijd, ze fascineren, maken nieuwsgierig naar
wat geweest is, andere mensen, andere culturen, vervlogen idealen. Een land zonder ruïnes is een land zonder de cultuur van het vermoeden.

tot koning van Bourgondië gekroond. Zijn trouwste
vazal en bondgenoot was graaf Floris III van Holland. Toen de keizer na de verovering van Jeruzalem
door Saladin (1187) zich opwierp tot prominent leider van de Derde Kruistocht, vond hij de Hollander
aan zijn zijde. Helaas, keizer noch vazal overleefde
de tocht. Frederik verdronk in Klein-Azië, Floris bezweek in Antiochië aan een besmettelijke ziekte. Zij
liggen zij aan zij in Tyrus begraven.
Kapel
Het was Frederik Barbarossa die in Nijmegen, de
oudste stad van Nederland, een grote tufstenen
burcht liet bouwen op de plaats van de oude Karolingische palts.
De kapel op het Vrijthof, die met haar achthoekige vorm
aan de paltskapel in Aken herinnert, wordt vaak als
‘Karolingisch’ aangemerkt. Ten onrechte. Wel stond ook
de palts (uit ± 770) van Karel de Grote op het Vrijthof, de
strategische plek in de Rijndelta, maar de kapel stamt
uit ± 1130. De ruïne van de Sint Maartenshofkapel is
van na 1155.

Deze burcht, aanvankelijk voornamelijk een donjon, werd gaandeweg uitgebreid tot een enorm paleiscomplex en heeft eeuwenlang stand gehouden.
Keizer Karel V is er verschillende keren geweest.
Anna van Oostenrijk, bruid van de latere koning
Philips II, logeerde er als gast van Alva. Stadhouder
Willem V, door de ‘patriotten’ uit Den Haag verdreven, bracht er met zijn gezin de winter van 1787’88 door.
In 1796 liet het nieuwe Gelderse bestuur de burcht
afbreken – misschien wel om het tufsteen te recyclen. Wat er nu nog staat is de apsis (koorsluiting)
van de bijbehorende Sint Maartenshofkapel. De beroemde landschapsarchitect Zocher nam deze Barbarossaruïne als een romantisch element op in het
door hem ontworpen plantsoen op het Vrijthof.

Reynaert Devos

De ruïne van de Sint Maartenskapel op het Valkhof, Nijmegen.
Foto PvOdB
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Armeense genocide en
Turkse toetreding
Tamelijk onverwacht was de Armeense genocide eind september, begin oktober 2006 hoogst actueel in
Nederland. De deelnemers aan het debat beschikten nauwelijks over adequate kennis en het begrip
genocide zorgde voor verwarring. Wat gebeurde er in de jaren 1915-1917 met de Armeense minderheid
in het Ottomaans-Turkse rijk en wat betekent de ‘genocide’ voor de Nederlandse en Europese politiek?

[1] Leo Kuper, Genocide. Its
Political Use in the Twentieth
Century, Harmondsworth: Penguin, 1981, p. 101-119; Taner
Akçam, A Shameful Act. The
Armenian Genocide and the
Question of Turkish Responsibility, New York: Metropolitan
Books, 2006; Donald Bloxham, The Great Game of
Genocide. Imperialism, Nationalism, and the Destruction of
the Ottoman Armenians,
Oxford: Oxford University
Press, 2005; Wolfgang Gust
(Hg.), Der Völkermord and den
Armeniern 1915/16. Dokumente aus dem Politischen
Archiv des deutschen Auswärtigen Amts, Hamburg: Klampen Verlag, 2005; Ton Zwaan,
De vervolging van de Armeniers in het Ottomaans-Turkse
Rijk, 1894-1922, in: id., Civilisering en decivilisering. Studies over staatsvorming en
geweld, nationalisme en vervolging, Amsterdam: Boom,
2001, p. 198-258.
[2] David Gaunt, Massacres,
Resistance, Protectors:
Muslim-Christian Relations in
Eastern Anatolia during World
War I, Piscataway, New Jersey:
Gorgias Press, 2006.
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Nogmaals de vermeende Armeense genocide. In het
vorige nummer van Openbaar bestuur (januari 2007)
schreef prof. dr. W.J. van der Dussen een achtergrondartikel naar aanleiding van de landelijke commotie,
toen kandidaten van Turkse komaf voor de verkiezingen van de Tweede Kamer van partijlijsten werden
geweerd. Maar het probleem is veelzijdig en voor ons
westerlingen ingewikkeld. En zoals de Mexicaanse
schrijver Carlos Fuentes zegt: De wereld is een vloeiende realiteit. Alle waarheden en alle redenen moeten de
zeef van de twijfel passeren. Wij kunnen de waarheid
slechts benaderen als we niet proberen haar op te leggen. Vanuit deze geest laten we in dit nummer een
andere deskundige aan het woord, die vooral ook de
Turkse toetreding tot de Europese Unie belicht.
Redactie

I

n de jaren 1915 tot 1917, ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog, zijn in het Ottomaans-Turkse rijk
naar beredeneerde schatting tussen de achthonderdduizend en ruim een miljoen Armeniërs –
mannen, vrouwen en kinderen – om het leven
gekomen als gevolg van systematische vervolging,
collectieve deportatie en massamoord. Deze vervolging was centraal verordonneerd en werd stelselmatig doorgevoerd met behulp van de civiele
staatsbureaucratie, lokale comités van de heersende Ittihad-partij, gendarmerie, paramilitaire zogeheten Speciale Organisatie (Teshkilat-i Mahsusa),
delen van het Ottomaanse leger en ongeregelde
troepen, voornamelijk uit enkele nomadische
Koerdische stammen gerekruteerd.
De Armeense minderheid in het Ottomaanse rijk
had overigens ook al voor die jaren met grootschalig moorddadig geweld te kampen gehad. Tussen
1894 en 1896 waren bij een reeks pogroms in het
gehele rijk ruim honderdduizend Armeniërs
vermoord en bij een massaslachting in 1909 in en
rond de stad Adana naar schatting vijftienduizend.

Ook tussen 1917 en 1922 zijn tijdens episoden van
vervolging nog vele tienduizenden om het leven
gebracht. Al bij al zijn tussen 1894 en 1922 waarschijnlijk anderhalf miljoen Armeniërs omgekomen, omstreeks tweederde van de totale Armeense
bevolking in het rijk.1 Overigens zijn ook andere
christelijke minderheden, in het bijzonder Assyrische-Syrische christenen, Chaldeeërs, en Aegeïsche
en Pontische Grieken destijds slachtoffer van
ernstige vervolging geworden.2
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog bestond er
geen Armeense staat en was er dus geen sprake
van een oorlog tussen ‘Armenië’ en het Ottomaanse rijk. Hoewel in 1915 Armeniërs zich op enkele
plaatsen gewapenderhand tegen de dreigende
vernietiging verzetten en enkele duizenden Ottomaanse Armeniërs onder Russisch bevel tegen het
rijk streden, was er evenmin sprake van een grootschalige burgeroorlog tussen Armeniërs en Turken
binnen het rijk.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
woonde de Armeense minderheid, ruim twee
miljoen mensen, over het gehele rijk verspreid.
Omstreeks een kwart miljoen leefde in Constantinopel (Istanbul), oostelijk Thracië, en het westen
en midden van Anatolië; nogmaals een kwart miljoen woonde in Cilicië in het zuidoosten; de overigen leefden in de zes oostelijke provincies (vilayets)
van Anatolië temidden van een meerderheid van
islamitische Koerden, Turken en nog andere
groepen. Deze Armeniërs waren burgers en onderdanen van het Ottomaanse rijk. Een klein miljoen
andere Armeniërs leefde in het Russische tsarenrijk, deels in het gebied van de huidige in 1991
ontstane Republiek Armenië. Bij het uitbreken van
de oorlog in 1914 dienden veel Ottomaanse Armeniërs in het Ottomaanse leger, terwijl Russische
Armeniërs in het tsaristische leger gemobiliseerd
werden.
Dat het Ottomaans-Turkse rijk aan de kant van
Duitsland en Oostenrijk-Hongarije aan de Eerste
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Wereldoorlog deelnam, vloeide voort uit een in de
zomer van 1914 gesloten geheim verdrag tussen
Duitsland en de toenmalige centrale leiding van
het rijk. Die leiding berustte sinds januari 1913
overwegend bij drie mannen: Talaat Pasja (minister van binnenlandse zaken, later ook grootvizier),
Enver Pasja (generaal en minister van oorlog) en
Djemal Pasja (generaal, minister van marine en
militair gouverneur van Syrië, toen nog een provincie van het rijk). Talaat was ook de voornaamste
leider van de politieke beweging Ittihad ve Terakki
Cemiyeti (het Comité voor Eenheid en Vooruitgang;
in het Westen destijds ook bekend als de ‘JongTurkse beweging’). Deze beweging, aan het einde
van de 19e eeuw als geheim genootschap ontstaan,
had een doorslaggevende rol gespeeld in de twee
revolutionaire staatsgrepen die in 1908 en 1909
een einde hadden gemaakt aan het regime van sultan Abdul Hamid, die vanaf 1876 als autocratisch
alleenheerser het Ottomaanse rijk had geregeerd.
Even leek het erop dat het Jong-Turkse regime, dat
aanvankelijk steun van alle bevolkingsgroepen in
het rijk genoot, erin zou slagen interne politieke
en economische hervormingen door te voeren,
maar het werd tussen 1909 en 1913 internationaal
geconfronteerd met een serie ernstige en vernederende tegenslagen.
In 1912 leidde de Eerste Balkanoorlog niet alleen
tot het verlies van bijna alle resterende Europese
territoria van het Ottomaanse rijk, maar werd de
bezetting van de hoofdstad Istanbul, wat de ondergang van het rijk had kunnen betekenen, slechts
ternauwernood voorkomen. In die sfeer van buitenlandse bedreiging en binnenlandse crisis pleegde het driemanschap, vertegenwoordigers van de
meest radicale vleugel van Ittihad, begin 1913 een
bloedige staatsgreep en vestigde in feite een dictatoriaal regime, dat tot het najaar van 1918 aan de
macht bleef.

Comité van de Ittihad, die de facto ook de Ottomaans-Turkse staat beheersten, zijn genomen. In
het voorjaar van 1915 werden eerst de Armeense
officieren en soldaten in het Ottomaanse leger
ontwapend, samengebracht in arbeidsbataljons, en
vervolgens geliquideerd door middel van dodelijke
dwangarbeid, uithongering en massamoorden.
Vanaf 24 april 1915 werden in een serie systematische acties vele honderden leden van de Armeense
elite opgepakt en kort daarop vrijwel allemaal
doodgemarteld (daarom is 24 april voor Armeniërs
wereldwijd de jaarlijkse herdenkingsdag).

De nieuwe machthebbers waren in naam islamieten, maar hun perceptie en denken werden bovenal door Turks etnisch nationalisme en door militarisme getekend. De allesoverheersende politieke
doelen werden behoud en zo mogelijk territoriale
uitbreiding van de Ottomaans-Turkse staat en omvorming van de multi-etnische en multireligieuze
Ottomaanse samenleving tot een verondersteld
homogeen Turkse samenleving. De Armeniërs
en andere christelijke minderheden werden het
directe slachtoffer van deze ideologie en politiek.
De vervolging en vernietiging van de Armeniërs
zijn uit een serie besluiten voortgekomen die
tussen eind 1914 en begin 1915 door de hoogste
politieke en militaire leiders binnen het Centrale

Rond 1920 waren deze feiten zowel in Turkije als
in Europa en de Verenigde Staten algemeen bekend. De kranten hadden er uitvoerig over geschreven en in vele landen – ook in Nederland – waren
comités opgericht voor hulp aan Armeense overlevenden en vluchtelingen. In de zomer van 1919
werden de voornaamste verantwoordelijken (die
eind 1918 tijdig naar Duitsland gevlucht waren) in
Istanbul door een Turks militair tribunaal onder
meer vanwege de massamoorden op de Armeniërs
bij verstek ter dood veroordeeld. In het Vredesverdrag van Sèvres, dat op 10 augustus 1920 tussen
Turkije en de geallieerde machten werd gesloten,
was in een Armeense staat (deels op Ottomaans
territorium), rechtsherstel en materiële compensa-

O P EN B A AR B E S T UUR F E BRU A RI 2 0 0 7

De nieuwe machthebbers waren in naam
islamieten, maar hun perceptie en denken
werden bovenal door Turks etnisch
nationalisme en door militarisme getekend
In de maanden daarna kwam over het gehele rijk
een reusachtige deportatiebeweging op gang. Bijna
overal werden de Armeniërs onder gewelddadige
dwang en veelal te voet, soms deels per trein, collectief naar veraf gelegen bestemmingen in ZuidOttomaanse provincies (het huidige Syrië en Irak)
gedeporteerd. De overgrote meerderheid van de gedeporteerden hebben deze deportaties, die onder
verschrikkelijke omstandigheden plaatsvonden,
niet overleefd. Er kan geen twijfel over bestaan dat
dit van meet af aan ook de bedoeling is geweest.
Genocide en oorlog gaan meestal hand in hand en
ook in dit geval heeft de oorlogssituatie die mogelijkheid geboden en als dekmantel en ultieme legitimering voor de genocide gediend. De voornaamste initiatiefnemers en organisatoren van de genocidale vervolging van de Armeniërs waren zich
hier ook terdege van bewust.
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tie voor getroffen Armeniërs en verdere berechting
van oorlogsmisdadigers voorzien.
Maar van dit alles kwam niets terecht. Door politieke en militaire ontwikkelingen binnen Turkije
en in de internationale verhoudingen werd het
verdrag van Sèvres in juli 1923 door het Vredesverdrag van Lausanne vervangen. Daarin werd op
geen enkele wijze meer aan Armeense zaken en belangen gerefereerd.3 Sovjet-Rusland consolideerde
zijn greep op Russisch Armenië, de Verenigde Staten keerden terug tot een isolationistische politiek
en Europa sloot het boek van de Armeniërs. In de
nieuwe Turkse republiek werd officiële en systematische ontkenning van de Armeense genocide
één van de pijlers van het nieuwe Turkse nationalisme.

De oorlogssituatie heeft ook hier als
dekmantel en ultieme legitimering voor de
genocide gediend

[3] The Treaties of Peace
1919-1923, New York:
Carnegie Endowment for
International Peace, vol. II.
[4] Raphaël Lemkin, Axis
Rule in Occupied Europe,
Washington: Carnegie
Endowment for International
Peace, 1944.
[5] Ton Zwaan, Over de
genese van genocide, in:
Ton Zwaan en Bob de
Graaff, Genocide en de
crisis van Joegoslavië, 19852005, Amsterdam: Contact,
2005, p. 15-53.
[6] Onlangs heeft de voornaamste internationale
organisatie van genocideexperts, de International
Association of Genocide
Scholars, in een open brief
aan de Turkse premier Erdogan één en ander nog eens
uiteengezet en een beroep
gedaan op de Turkse regering nu eindelijk haar ontkenningspolitiek te beëindigen en de Armeense genocide te erkennen. International Herald Tribune, 23 september 2005, p. 5.
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De zwaar getroffen Armeense diaspora ontbrak
het lang aan mogelijkheden en middelen om verdere aandacht voor hun lot te vragen en het Europa van de latere jaren ’20 en de jaren ’30 stevende
op een grote crisis af, een tweede wereldoorlog en
een nieuwe catastrofale genocide: de moord op de
Europese joden. Halverwege de twintigste eeuw
leek de dramatische vervolging en vernietiging
van de Armeniërs nagenoeg ‘vergeten’ te zijn.
Het woord en het begrip genocide
Het woord genocide is door de Pools-joodse jurist
Raphaël Lemkin bedacht en voor het eerst door
hem gebruikt in een boek uit 1944, waarin hij het
begrip nader uitwerkte.4 Genocide betekent letterlijk ‘moord op een volk, een natie, een etnische
groep’ en Lemkin hoopte dat door het destijds
nieuwe begrip politieke leiders en mensen overal
ter wereld direct zouden gaan beseffen dat het om
één van de verschrikkelijkste collectieve misdaden
ging, die mensen soms andere mensen kunnen
aandoen en dat men dan onmiddellijk maatregelen zou nemen om die misdaad te stoppen.
Lemkin had zich in de jaren ’30 uitvoerig in het
lot van de Armeniërs ten tijde van de Eerste Wereldoorlog verdiept en hij was omstreeks 1943 al
vrij goed over de vervolging en vernietiging van de
joden geïnformeerd. Juist met het oog op deze
twee gevallen lanceerde hij zijn nieuwe begrip.
Wat de Armeniërs was aangedaan en wat de joden
werd aangedaan kon met één woord worden aangeduid: genocide. Lemkins opvatting van genocide

was tamelijk ruim: het ging om de doelbewuste
destructie van een natie of een etnische groep, wat
overigens niet direct collectieve fysieke vernietiging hoefde te betekenen, maar duidde op ‘een gecoördineerd plan van verschillende acties, gericht
op de destructie van de wezenlijke grondslagen
van het leven van nationale groepen’. Zo’n genocidaal plan was afhankelijk van politieke overwegingen en varieerde onder meer naar ‘slachtoffergroep, modaliteiten, en mate van intensiteit’.
Zijn visie op genocide heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld in het historische en sociaalwetenschappelijke onderzoek naar genociden, zoals dat in de tweede helft van de 20e eeuw gestalte
kreeg, maar heeft ook deels ten grondslag gelegen
aan de zogeheten Genocide Conventie die de toen
opgerichte Verenigde Naties in 1948 aannamen.
Die Conventie was het eerste internationale verdrag op het gebied van de mensenrechten. Het verdrag, inmiddels onderschreven door 142 van de
circa 200 staten ter wereld, legt ondertekenaars de
verplichting op genocide ‘te voorkomen en te bestraffen’ en het geeft onder meer een juridische
omschrijving van genocide.5 Overigens is het verdrag van 1948 tot 1993 goeddeels een dode letter
gebleven, pas met de oprichting van het Joegoslavië-tribunaal in 1993 en een jaar later van het
Rwanda-tribunaal is het voor het eerst als juridische basis voor het aanklagen en berechten van
verdachten van genocide gaan functioneren.
De vervolging en vernietiging van de Armeniërs is
zowel in de zin van Lemkins oorspronkelijke visie
als in de juridische zin van de Genocide Conventie
onmiskenbaar een genocide geweest. In de internationale wetenschappelijke en juridische literatuur
over genocide, die de laatste decennia sterk is gegroeid, wordt de moord op de Armeniërs dan ook
algemeen beschouwd als de eerste grote genocide
van de 20e eeuw.6
Nederland, Europa, en Turkije
Dat de Armeense genocide plotseling in Nederland
actueel werd, is deels een uitvloeisel van de toegenomen mondialisering en globalisering. Mondialisering betekent onder andere meer transnationale
migratie van grote groepen mensen overal ter wereld. Die groepen nemen gewoonlijk bepaalde historische, politieke en culturele problemen uit hun
landen van herkomst mee naar de samenleving
waar zij zich vestigen en dan kunnen die ook daar
problematisch worden.
In Nederland leven nu omstreeks 350.000 mensen
van Turkse herkomst en ongeveer 8.000 mensen
van Armeense komaf. Van de eerste categorie is
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een klein gedeelte uitgesproken Turks nationalistisch georiënteerd, wat ook actieve ontkenning
van de Armeense genocide impliceert, terwijl van
de tweede categorie een deel zich juist voor internationale erkenning van de genocide inzet. Overigens is de Armeense genocide uiteraard niet alleen
een kwestie voor Turken en Armeniërs. Genocide
is een dusdanig ernstig probleem van de gehele
mensheid dat het alle mensen aangaat.7
De Tweede Kamer had in december 2004 op initiatief van fractieleider Rouvoet van de ChristenUnie
met algemene stemmen een motie aangenomen,
waarin de regering verzocht werd in dialoog met
Turkije ‘voortdurend en nadrukkelijk de erkenning van de Armeense genocide aan de orde te
stellen’. De regering verwelkomde de motie en een
woordvoerder van minister Bot deelde later desgevraagd mee dat de motie beschouwd kon worden
als ‘de facto erkenning’ van de Armeense genocide.8
Begin 2005 leken parlement, regering en alle politieke partijen in Nederland dus één lijn in deze
zaak te trekken. Anderhalf jaar later bleek deze
consensus echter nogal broos te zijn.
Met het oog op de verkiezingen van 22 november
stelden de politieke partijen lijsten op van kandidaat-Kamerleden en daarbij nomineerden CDA en
PvdA, vermoedelijk door eigen onoplettendheid,
ook enkele mensen die in het verleden publiekelijk en bij herhaling de Armeense genocide in
soms zeer grove bewoordingen hadden ontkend.
Eén van de kandidaten van het CDA had zich enkele jaren terug zelfs tot het uiterste ingespannen
om te voorkomen dat op de begraafplaats van
Assen een bescheiden gedenkteken voor de
Armeense slachtoffers van 1915/1916 zou worden
geplaatst.
Konden deze kandidaat-Kamerleden geacht worden op geloofwaardige wijze namens hun partij
de eerder aangenomen motie-Rouvoet te steunen?
Nee, oordeelde het partijbestuur van het CDA en
voerde twee kandidaten van de lijst af. Ook het
PvdA-bestuur schrapte één kandidaat. Maar daarmee was de kous niet af. In de daarop volgende
weken werd in het bijzonder van de kant van de
PvdA, D66 en GroenLinks, vooral uit electorale
overwegingen en deels als reactie op enig Turks
nationalistisch rumoer, een weinig verheffend
politiek opportunisme aan de dag gelegd. In plaats
van een heldere politieke en morele positie in één
van de grootste menselijke catastrofes van de twintigste eeuw in te nemen, werd de voorkeur gegeven aan dubbelzinnige uitlatingen over de genocide en pseudo-politieke correctheid. De regering
hulde zich in nagenoeg volledig stilzwijgen.
Hoewel de discussie inmiddels geluwd is, zal deze
O P EN B A AR B E S T UUR F E BRU A RI 2 0 0 7

ongetwijfeld opnieuw oplaaien zo gauw aspecten
van de Turkse toetreding tot de Europese Unie
weer in het parlement aan de orde komen en zeker ook als de ChristenUnie haar voorgenomen
wetsvoorstel over strafbaarstelling van genocideontkenning zal indienen.

Dat de Armeense genocide plotseling
in Nederland actueel werd, is deels een
uitvloeisel van de toegenomen
mondialisering en globalisering
In Turkije houdt de staatsoverheid, ondanks enige
aarzelende publieke discussie in de afgelopen
jaren, nog steeds krampachtig vast aan de systematische, actieve en bij vlagen ook agressieve
ontkenningspolitiek.9 Hoewel erkenning van de
genocide formeel geen voorwaarde meer is voor
toetreding tot de Europese Unie, ontwikkelt zich
daardoor een paradoxale situatie. Hoe nadrukkelijker de Turkse staat de genocide blijft ontkennen,
des te ongeloofwaardiger wordt de positie van de
Turkse overheid. Juist wie het verleden nadrukkelijk ontkent, blijft erin gevangen. Uit debatten in
het Europees parlement, de wettelijke strafbaarstelling van genocide-ontkenning in Frankrijk en
de onlangs gehouden indringende discussies over
de Armeense genocide in de Duitse Bondsdag
blijkt dat veel Europese politieke leiders en een
groot deel van de publieke opinie in de Europese
landen meer dan genoeg hebben van de officiële
Turkse politiek van loochening van de Armeense
genocide.
Overigens zijn er ook los van deze zaak goede
gronden om aan de wenselijkheid van toetreding
van het huidige Turkije tot de Europese Unie te
twijfelen. Nog afgezien van de grote en complexe
economische problemen, is het land op zijn best
een zwakke democratie en zeker geen rechtsstaat,
waarin de fundamentele burgerrechten gegarandeerd zijn. Het kent een grote en goeddeels ongecontroleerde macht van leger en politie, aanhoudende schendingen van mensenrechten en ernstige minderheidsproblemen, niet alleen met de
Koerden maar bijvoorbeeld ook met de Alevieten
en de kleine christelijke minderheden. Voorts kent
het een hoge mate van corruptie en heeft het,
goeddeels door eigen toedoen, slechte relaties met
vrijwel alle buren. De betrekkingen met Griekenland en de Republiek Cyprus zijn gespannen, de
grens met Armenië wordt gesloten gehouden en
de relaties met Iran zijn stroef, net als met de

[7] Onder auspiciën van de
Zweedse regering heeft in
2000, 2001, 2002 en 2004
in Stockholm een viertal grote internationale conferenties over genocide plaatsgevonden, waaraan door genocide-experts en politieke
vertegenwoordigers van tientallen landen en ngo’s werd
deelgenomen. Genocide is
daar algemeen beschouwd
als één van de ernstigste
problemen van de mensheid. Swedish Government,
Beyond the Never Agains,
Stockholm, 2005.
[8] Het Financieele Dagblad,
23.12.04.
[9] Mehmet Necef, The Turkish Media Debate on the
Armenian Massacre en Torben Jorgensen, Turkey, the
US and the Armenian Genocide, in: Steven Jensen
(ed.), Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary
Debates, Kopenhagen:
Danish Center for Holocaust
and Genocide Studies,
2003. Richard Hovanisian
(ed.), Remembrance and
Denial. The Case of the Armenian Genocide, Detroit: Wayne State U.P., 1999.
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aangrenzende Arabische staten, Syrië en Irak, waar
Turkije nog altijd wordt gezien als de onderdrukkende koloniale mogendheid van weleer.
De vraag is of en hoe dit land binnen de Europese
Unie past. Wie kennis neemt van het onlangs verschenen Verslag over de vorderingen van Turkije op weg
naar toetreding van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement, opgesteld door
rapporteur Camiel Eurlings, komt bijna alle hier
genoemde interne problemen en nog vele andere
tegen. Het rapport stemt zeker niet optimistisch.10
Daarbij komt dat Turkije een vanuit Europees per-

De kans is groot dat de onderhandelingen
tussen de EU en Turkije worden afgebroken
[10] Europees Parlement,
Commissie Buitenlandse
Zaken (rapporteur Camiel
Eurlings), Verslag over de
vorderingen van Turkije op
weg naar toetreding, definitieve versie A6-0269/2006,
13.09.2006.

spectief inmiddels ‘ouderwetse’ en ‘nationalistische’ opvatting van de eigen soevereiniteit heeft.
Het meent dat het wel op eigen voorwaarden lid
van de Unie kan worden. Een belangrijk gegeven is
ook dat het hervormingsélan van enkele jaren geleden in Turkije sterk is verflauwd.
Intern lijken seculiere nationalisten, vooral verte-

genwoordigd in het leger, het presidentschap en
het staatsapparaat, en gekozen civiele politici met
een deels islamistische oriëntatie elkaar in diep
wederzijds wantrouwen van verdere stappen op de
weg van hervorming te weerhouden. Het lijkt niet
waarschijnlijk dat deze patstelling vóór de komende Turkse verkiezingen doorbroken kan worden.
De kans is dan ook groot dat de onderhandelingen
tussen de EU en Turkije worden afgebroken.
Besluit
Hoewel vooral de Verenigde Staten en in het kielzog daarvan Engeland dat hoog zullen opnemen,
zou het misschien wel van politieke wijsheid getuigen het streven naar verdere uitbreiding van de intern toch al stagnerende Europese Unie stop te zetten. Dat zou ook aan Turkije het signaal kunnen
geven dat meer en krachtiger hervormingen in de
richting van democratie en rechtsstaat broodnodig
zijn en dat afgestapt dient te worden van het krampachtige nationalisme dat nog steeds kenmerkend
is voor grote delen van de binnenlandse en buitenlandse politiek. Slechts dan zal het mogelijk zijn
ook het eigen verleden, inclusief de Armeense genocide, op een realistischer wijze onder ogen te
zien en te erkennen.

BOEKSIGNALEMENTEN

Geïnstitutionaliseerde
waan
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis,
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. De
waan van de dag, Amsterdam: Boom 2006,
ISBN 90 8506 353 1

In dit jaarboek komen historici, politicologen, journalisten en (oud-)politici over
uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire geschiedenis aan het woord.
Het bevat artikelen, interviews, bronnenpublicaties, necrologieën, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen
parlementaire jaar. Is er reden ons over
de waan van de dag zorgen te maken?
En hoe lang bestaat die waan al? Hoort
ze niet bij de essentie van de politiek,
strijd om en controle van de macht? Het
is goed om dit thema in historisch perspectief te bekijken, want dat relativeert.
Democratie is immers, zoals een van de
auteurs het zegt, geïnstitutionaliseerde
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waan van de dag. Maar er is meer dat in
een historische context wordt geplaatst:
het milieubeleid, het referendum over de
Europese grondwet, opiniepeilingen, het
vragenrecht van en de spoeddebatten in
de Tweede Kamer en de personalisering
van de politiek.

Nostalgie en bijziendheid
Leo Lucassen & Wim Willems, Gelijkheid en
onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies, Amsterdam: Bert Bakker
2006, ISBN 90 351 3107 X

Mensen neigen ertoe het recente verleden door de bril van het heden te bekijken en te beoordelen. Maar het omgekeerde geldt ook. Hun blik op het heden
wordt mede door beelden van vroeger
bepaald. Daar speelt nostalgie vaak een
grote rol in, vertederd en vooral ook

selectief naar het verleden kijken. In dit
boek wordt ingegaan op de consequenties van die bijziendheid. Het thema is
maatschappelijke ongelijkheid en het
onbehagen dat erover bestaat. Daaruit
is mede de grote aandacht voor inburgering van nieuwkomers te verklaren, maar
ook het initiatief om een nationaal Huis
der Historie in te richten, de canonisering van het verleden, discussies over
burgerschap en gedeelde waarden en
normen. Selectief shoppen in het verleden om het eigen gelijk aan te tonen of
de eigen doelstellingen te promoten.
Maar het verleden is veelzijdig en veelvormig, één waarheid bestaat niet en
elke tijdperk moet zijn eigen verleden
formuleren. De auteurs zijn deeltijdhoogleraar Sociale Geschiedenis aan de
Universiteit Leiden.
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Anne Bos & Charlotte Brand

DE LAAN UIT

Drs. A.S. Bos & drs. C.J.M. Brand zijn werkzaam bij
het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.

Kranenburg en de helmenaffaire

[1] Deze bijdrage is voornamelijk gebaseerd op: J.W.L.
Brouwer, ‘De helmenaffaire’,
in: B. Schoenmaker en
J.A.M.M. Janssen (red.), In de
schaduw van de muur. Maatschappij en krijgsmacht rond
1960 (Den Haag 1997)
p. 220-235.
[2] H.A. Groeneveld, De
staatssecretaris in Nederland
1948-1988 (Deventer 1989),
p. 118-124.

V

Een onhoffelijke staatssecretaris
De defensie-uitgaven waren ten gevolge van de
Koude Oorlog in de jaren vijftig hoog, de controle
op de uitgaven was gebrekkig. Aanvankelijk beperkte de Tweede Kamer zich tot het stellen van
schriftelijke vragen aan de minister van Oorlog,
C. Staf (CHU). Enige tijd later stond bij de behandeling van de begroting van Oorlog in februari 1958
het beleid van PvdA’er Kranenburg centraal, vooral
de aanschaf van de ondeugdelijke helmen. Zijn
zwakke verweer wekte irritatie bij diverse Kamerleden. Zo schutterde de staatssecretaris bij de beantwoording: ‘Ik ben U erkentelijk (...) voor de vragen, want dankzij die vragen weet ik dit allemaal
zo goed.’ Na dit debat vroeg VVD-woordvoerder G.
Ritmeester een interpellatie over de helmen aan.
Op de dag van de interpellatie vond de Kamer alleen de minister van Oorlog tegenover zich. Kranenburg was op dat moment op werkbezoek in de
Verenigde Staten. Voor hij het vliegtuig instapte,
liet hij zich aan een journalist ontvallen: ‘De Kamer heeft mij niet gevraagd om te blijven.’ Formeel had hij daarin gelijk; de interpellatie was
gericht tot de minister zelf. Toch werd deze opmerking en zijn afwezigheid Kranenburg in de Kamer
hem niet in dank afgenomen. Ritmeester achtte de
afwezigheid een ‘bewijs van buitengewone onhoffelijkheid tegenover de Kamer’. Verschillende Kamerleden betwijfelden of Kranenburg wel op zijn
taak was berekend.
Eenmaal terug in Nederland betuigde de staatssecretaris spijt voor zijn afwezigheid. Het mocht

O P EN B A AR B E S T UUR F E BRU A RI 2 0 0 7

Ministers komen en gaan met de kabinetten waarin ze
zitten, maar sommigen moeten voortijdig hun biezen
pakken. Dat geeft veelal beroering en roept vragen op.
In De laan uit - over het gedwongen vertrek van
bewindslieden in de Nederlandse politiek na de
Tweede Wereldoorlog - de achtergronden van de val
van F.J. Kranenburg, staatssecretaris van Oorlog.

niet baten. Een paar weken later eiste de VVD bij
de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer
zowel het aftreden van
Staf als Kranenburg. Opvallend fel was KVPwoordvoerder L. de Gou,
die alle verantwoordelijkheid voor de misstanden
bij Kranenburg legde. Zijn afwezigheid bij de interpellatie in de Tweede Kamer nam De Gou de
staatssecretaris bovendien zeer kwalijk. Dat de
PvdA’er ondanks alle kritiek was aangebleven,
vond de KVP-senator onbegrijpelijk. Toen vervolgens zelfs zijn partijgenoten niet voor hem opkwamen, kon Kranenburg weinig anders dan aftreden.
De staatssecretaris vroeg op 24 mei 1958 ontslag
omdat in de Eerste Kamer onvoldoende vertrouwen in de voortzetting van zijn functie bestond.
Novum
Het aftreden van Kranenburg had vooral te maken
met diens zwakke optreden in het parlement en
niet zo zeer met beleidsfouten. Minister Staf
mocht ondanks de kritiek op het defensiebeleid
aanblijven. Om twee redenen neemt het vertrek
van Kranenburg een opvallende plaats in de parlementaire geschiedenis in. Kranenburg was de eerste staatssecretaris die door toedoen van de StatenGeneraal aftrad.2 Dat betekende een erkenning
van het politieke gewicht van dit in 1948 ingestelde ambt. Niet langer was de staatssecretaris het
‘hulpje’ van de minister, maar iemand die kon
worden aangesproken op zijn taak en politieke
verantwoordelijkheid. In de tweede plaats was het
opmerkelijk dat de Eerste Kamer de aanzet tot
Kranenburgs aftreden gaf, al zij gezegd dat zijn
zwakke presentatie in de Tweede Kamer de toon
al had gezet.
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anaf het midden van de jaren vijftig kreeg het ministerie van Oorlog
met diverse schandalen te maken. Zo
bleek een deel van het aangeschafte materieel niet te deugen, lieten zolen van
het legerschoeisel los, was een deel van
de gasmaskers niet tegen nieuwe (zenuw-)
gassen bestand, waren jeepwielen waardeloos en vertoonde een grote partij helmen scheuren. Het vermoeden bestond
dat enkele verantwoordelijken voor het
aankoopbeleid zich aan het aannemen
van steekpenningen schuldig maakten.
Een hoofdrol in deze kwesties speelde het Directoraat Materieel Landmacht, dat grotendeels onder
de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Kranenburg viel.1

Ferdinand Kranenburg (PvdA)
werd op 1 april 1911 in Amsterdam geboren. Medio 1951 werd
hij staatssecretaris op het departement van Oorlog, belast met
het materieelbeleid. Ten tijde van
zijn aanstelling als staatssecretaris was hij behalve advocaat en
procureur ook gemeenteraadslid
in Rotterdam. In 1958 trad hij af
in verband met de helmenaffaire.

Albert Kersten

POLITIEKE GESCHIEDENIS

Prof. dr. A.E. Kersten is verbonden aan de Universiteit
Leiden.

Sicco Mansholt, een heldenleven
Nederland heeft bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog kunnen profiteren van de gedrevenheid en visie van een aantal jonge en ambitieuze bestuurders. Zij kwamen uit milieus wier zonen in
het verleden bijna nooit voor dienst bij de overheid hadden gekozen. Het zakenleven en het vrije beroep
waren tot dan toe eerder het vanzelfsprekende werkterrein. Tot die groep behoren onder anderen
J. van den Brink, P. Lieftinck, ir. C. Staf, E.H. van den Beugel, J. Zijlstra en Sicco Mansholt.

Johan van Merriënboer,
Mansholt. Een biografie,
Amsterdam: Boom, 2006.
ISBN 90 85 06249 7

Mansholt stamde uit een Gronings geslacht van
heerboeren, dat aan het einde van de negentiende
eeuw ook zijn weg gebaand had naar bestuurlijke
functies in de Groningse Maatschappij van Landbouw en geleidelijk ook direct en indirect betrokken raakte bij de ontwikkeling van de landbouw
en het landbouwbeleid. In deze familie van landbouwregenten, geparenteerd aan de familie
Louwes, werd in 1908 op het familiebedrijf Thorum
Sicco geboren, tweede zoon in de rij van vijf kinderen. Thorum was een modelbedrijf voor de
moderne landbouw. Evenals bij zijn vader, lag ook
bij Sicco het hart bij de landbouw. Door zijn dominante moeder, Wabien Andreae, maakte Sicco
kennis met de socialistische ideologie. Zoals velen
romantiseerde hij later zijn jeugd op Thorum.
Toch leek hij zich los te willen maken van zijn familie. Hij trok in de jaren dertig naar NederlandsIndië, werkte in 1934-1935 op de theeplantage
Pasir Nangka, maar keerde terug omdat hij zich
ergerde aan de fascistische sfeer onder de planters
en omdat het perspectief van een loopbaan ontbrak. Nog belangrijker was, dat zijn familie wilde
dat hij terugkwam.
Hij vestigde zich in de Wieringermeer op het
pachtbedrijf Fletum, dat hij tot 1958 bleef exploiteren. Zijn familie arrangeerde een huwelijk met
Henny Postel, hoewel Sicco zelf waarschijnlijk aan
een andere kandidate de voorkeur gaf. De dertigjarige Sicco Mansholt stak al zijn energie in de
opbouw van zijn bedrijf en in samenwerking tus22

sen de boeren in de nieuwe Wieringermeerpolder.
Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet om de
voedselvoorziening te organiseren. Ook vanwege
zijn bekendheid in SDAP-kring werd hij in juni
1945 minister van Voedselvoorziening in het eerste
naoorlogse kabinet Schermerhorn. In Mansholts
loopbaan was dat een belangrijk keerpunt.
Het was een zware portefeuille, veel voedsel moest
uit het buitenland worden aangevoerd, de nationale agrarische productie moest op gang worden
gebracht, het transport naar de consument was een
probleem en distributie geschiedde volgens een gecompliceerd systeem. Na de verkiezingen van 1946
werd Mansholt minister van Landbouw en Visserij.
In die functie manifesteerde hij dezelfde onuitputtelijke werkkracht en toewijding als in de voorafgaande jaren. Belangrijker was dat hij een beleid
uitzette dat hij tot eind 1957 systematisch zou
implementeren. Het was een tweesporenbeleid.
Het eerste spoor was gericht op een efficiënte productie tegen een zo laag mogelijke prijs. Het tweede was een redelijk bestaan voor de agrarische
sector als geheel. Mansholt bouwde een buitengewoon sterke lobby met de agrarische sector op:
nauwe samenwerking met de boerenorganisaties
die hij goed kende uit de periode dat hij zelf actief
was in de sector, contacten met de vakbonden van
landarbeiders en later intensieve samenspraak en
vooroverleg met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie het Landbouwschap. Op het ministerie
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gemeenschap. Met hetzelfde aplomb als Nederlands minister wist hij in korte tijd een gemeenschappelijk prijsbeleid van de grond te tillen,
ondanks de grote prijsverschillen in de lidstaten.
Maar zijn plannen tot structurele hervorming van
de sector ontmoetten eind jaren zestig grote weer-

omringde hij zich met een kleine kring van intelligente, loyale en trouwe medewerkers. Het resultaat was een hechte groep ter bevordering van de
belangen van de agrarische sector, later vaak aangeduid als het groene front, een groep waarvoor andere sectoren in de samenleving geen partij waren.
Die machtspositie werd nog versterkt door Mansholts autoritaire stijl van optreden. Hij meende dat
het landbouwbeleid te ingewikkeld was voor andere ministers om te begrijpen. Hij opereerde politiek buitengewoon handig en bij tijd en wijle sluw
om zijn beleid koste wat kost door te zetten.
Ondanks het principe van tweesporigheid stond in
zijn beleid het belang van de sector voorop: liever
duurdere melk voor de consument dan onvoldoende inkomen voor de sector. Zijn streven naar herstructurering van de sector ging logischerwijs ten
koste van kleine, onrendabele bedrijven. Het leverde hem wel de reputatie op in de eerste plaats een
representant van de grote boeren te zijn.
Mansholts belangstelling reikte verder dan het
ministerie van Landbouw. Binnen de PvdA opereerde hij op de linkervleugel en schrok hij er niet voor
terug partijleider Drees uit te dagen. Ook was hij
een overtuigd voorstander van Europese integratie
volgens het federalistisch en supranationale model.
Toen voor Mansholt het ministerschap een routine
werd, keek hij uit naar een andere, bij voorkeur
internationale functie, maar die kwam pas binnen
bereik na de vorming van de EEG. Hij werd vicevoorzitter van de Europese Commissie; zelf had hij
zijn zinnen op het voorzitterschap gezet.
In Brussel kreeg Mansholt de landbouwportefeuille. Zijn hoofdtaak werd een gemeenschappelijk
landbouwbeleid te formuleren, een opdracht waarvoor de contouren en doelstellingen in het verdrag
van Rome niet waren geformuleerd. Mansholts
manier van werken veranderde niet: hij probeerde
alle belanghebbenden in de sector aan zich te
binden en een gesloten front te vormen; ook hield
hij vast aan een redelijk inkomen voor de werkers
en producenten in de sector en onderschreef hij
het beginsel van een niet-protectionistische, open
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Een kritischer benadering van
Sicco Mansholt zou meer inzicht hebben
kunnen geven in wat hem dreef
stand: de boeren keerden zich tegen Mansholt
en zijn inkrimpingsplannen: subsidies konden de
pijn niet langer verzachten. Na zijn terugtreden in
1972 omarmde Mansholt de ecologische landbouw, volgens sommigen onder invloed van zijn
buitenechtelijke relatie, Petra Kelly, van de Duitse
Groenen. Mansholt deed van zich spreken, ook
nadat hij zich in Wapserveen had teruggetrokken.
Merriënboer heeft een meeslepend boek geschreven, waarin Mansholt als persoon en bestuurder
centraal staat. Dat is de winst van het veelvuldig
gebruik van brieven, dagboeken en andere stukken
uit het archief van Sicco Mansholt. Dat neemt niet
weg, dat de biografie niet ten volle overtuigt. Daarvoor blijven toch te veel zaken onbesproken of onuitgewerkt. Een oordeel over zijn beleid als Nederlands minister van Landbouw, een kwalificatie van
zijn Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid,
zijn grenzeloze politieke ambities, zijn kwaliteiten
als bestuurder en zijn functioneren binnen ministerraad en Europese Commissie komen daarvoor te
weinig uit de verf. Een kritischer benadering van
Sicco Mansholt zou meer inzicht hebben kunnen
geven in wat hem dreef, in de achtergrond van
zijn veranderende visies en in zijn persoonlijkheid.
Nu is het te veel de Mansholt die we kennen, te
veel een heldenleven.

De foto’s in dit artikel
zijn overgenomen
uit het hier besproken
boek.
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Wantje Fritschy
Prof. dr. W. Fritschy is verbonden aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.1

Nieuwe fase in de MarokkaansNederlandse betrekkingen?
Er zijn meer dan 300.000 Nederlanders die min of meer intensieve betrekkingen met Marokko
onderhouden. Hun aantal zal voorlopig niet dalen, de intensiteit van hun betrokkenheid op het land van
herkomst misschien wel. Is dat vanuit mondiaal perspectief wenselijk?

oet onder Marokkaanse Nederlanders niet
eerder een transnationaal in plaats van een
nationaal burgerschap worden gestimuleerd?
Zijn er, zowel in Marokko als in Nederland, ontwikkelingen waar te nemen die voor een actief
beleid pleiten? Moeten we naar een nieuwe fase in
de Marokkaans-Nederlandse betrekkingen en het
beleid dat gericht is op het zoveel mogelijk doorsnijden van banden met het land van herkomst,
beëindigen?
In de loop der eeuwen zijn de betrekkingen tussen
Nederland en Marokko van uiteenlopend karakter
geweest. Het eerste officiële contact dateert uit
1605. Toen stuurde de Nederlandse Staten-Generaal een gezant naar Marokko ter bevordering van
de onderlinge handel, vrijwaring tegen elkaars kapers en ter bestrijding van gemeenschappelijke vij-

M
[1] Met dank aan Edien
Bartels em Gied ten Berge.
[2] A. Benali en H. Obdeijn,
Marokko door Nederlands
ogen, 1605-2005. Verslag
van een reis door de tijd,
Amsterdam: Arbeiderspers,
2005.
[3] E. Hooghiemstra, Trouwen over de grens: achtergronden van partnerkeuze
van Turken en Marokkanen
in Nederland, Den Haag:
SCP, 2003.

and Spanje. In de achttiende eeuw verslechterde
de relatie aanzienlijk. In Nederland was kaapvaart
geen belangrijke bron van inkomsten meer en er
was weinig animo te betalen om door Marokkaanse kapers niet lastig te worden gevallen.
In de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw waren er nauwelijks contacten en reisden nog slechts af en toe individuele Nederlanders
naar Marokko. Ze deden er vaak uitvoerig verslag
van, gefascineerd door de schoonheid en de cultuur van het land.2 De grote trek van tienduizenden Marokkanen in omgekeerde richting begon
pas na 1965. Tot 1973 werden ze in Nederland met
open armen binnengehaald. Ze kwamen niet om
te blijven.
Blijven of definitief teruggaan werd echter de
enige keuze, toen de grenzen voor gastarbeiders
steeds verder dicht gingen. Bij gebrek aan toekomstperspectieven in Marokko haalden de meesten vrouw en kinderen naar Nederland. De trek
naar ons land bleef doorgaan, voor zover jonge
Marokkanen erin slaagden een huwelijkspartner
met de Nederlandse nationaliteit te vinden.3
Marokko ‘te vol’?
Veel meer dan Nederland is Marokko in de loop
van de twintigste eeuw ‘te vol’ geworden. Groeide
de Nederlandse bevolking van 11,5 miljoen inwoners in 1960 naar 16,3 miljoen nu, die van Marokko nam in diezelfde tijd toe van 11,5 miljoen naar
29,9 miljoen, ondanks het feit dat het gemiddelde
kindertal per vrouw inmiddels drastisch is gedaald. Qua grondoppervlak is Marokko wel veel
groter dan Nederland, maar niet qua bestaansmogelijkheden.

Boer met houten ploeg in Zuid-Marokko.
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Er is ook extreme armoede. Wie in Marokko rondreist, ziet nog vrouwen en kinderen die in de brandende zon grote afstanden moeten lopen om in
jerrycans drinkwater te halen en mannen die lopend achter een houten ploeg, getrokken door een
ezel en een muilezel, een klein stukje droge grond
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proberen te bewerken. De landbouw is nog steeds
de belangrijkste bron van inkomsten. Niet alleen is
de bevolkingsgroei in Marokko nog niet afgelopen,
ook de trek van het platteland naar de steden zal
voorlopig doorgaan. Ook bij verdere economische
groei zal het gebrek aan toekomstmogelijkheden
en werkgelegenheid voor jongeren in de steden
een groot probleem blijven. Verwacht wordt dat
het komende decennium elk jaar 400.000 jongeren
zich op de arbeidsmarkt zullen aandien. Het afgelopen decennium kwamen er gemiddeld per jaar
echter slechts ongeveer 200.000 banen bij.4
Het is een van de tragische aspecten van het hedendaagse Marokko, dat er een extreem hoog percentage van ongeletterdheid is – 62% van de vrouwen is analfabeet – en tegelijkertijd een extreem
hoge werkloosheid onder jongeren – ook veel jonge vrouwen – die inmiddels een universitaire opleiding hebben voltooid. Het werkloosheidspercentage onder jonge Marokkanen met een opleiding
van meer dan de basisschool bedraagt maar liefst
30%. Het is dus te verklaren dat er 2,2 miljoen Marokkanen buiten Marokko wonen en dat onder
jongeren een ‘migratiecultuur’ heerst.5
Elke afgestudeerde jongere in Marokko wil een
baan als ambtenaar. Een van de structurele problemen van de Marokkaanse economie is echter dat
er al veel te veel overheidsbanen zijn gecreëerd en
dat voor een gezonde economische ontwikkeling
eerder een drastische vermindering daarvan gewenst is.6 Af en toe creëert de overheid niettemin
weer enkele honderden nieuwe functies, bijvoorbeeld door oudere ambtenaren vervroegd met pensioen te sturen, hoewel daarvoor te weinig geld
beschikbaar is.7
Volgens de Wereldbank heeft Marokko jaarlijks
een economische groei van ten minste 6% nodig
om de werkloosheid te verminderen.8 Na een inzinking in de jaren negentig tot niet veel meer dan
2%, was die tussen 1998 en 2004 nog steeds niet
meer dan 3,3% gemiddeld per jaar. Voor een verhoging daarvan is niet alleen nodig dat er bij jongeren een andere oriëntatie ontstaat, maar ook dat
de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Gebrek
aan good governance is een andere belangrijke factor in de te geringe mate van economische groei:
er is geen gezonde, aantrekkelijke omgeving om
zaken te doen en te investeren. Particulier initiatief wordt door bureaucratie en corruptie in de
kiem gesmoord. De regering heeft sinds het aantreden van koning Mohammed VI geprobeerd bureaucratische procedures te verminderen door het
oprichten van regionale investeringscentra. Het
ontbreekt echter vooralsnog aan voldoende samenwerking met gemeenten.
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Sloppenwijk aan de rand van Casablanca.

Ontwikkelingssamenwerking
Marokko wordt in Nederland niet meer als ontwikkelingsland beschouwd. De grootste niet-gouverne-

Veel meer dan Nederland is
Marokko in de loop van de twintigste eeuw
‘te vol’ geworden
mentele organisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, Oxfam-Novib, droeg na de
aardbeving in El Hoceima van februari 2004
€ 400.000 aan de wederopbouw bij. Tevens liep er
tot 2007 een project om kinderen in Fes langer op
school te houden, is er een samenwerkingsverband
met een Marokkaanse associatie in Casablanca ter
bestrijding van geweld tegen vrouwen en is het
mogelijk voor Marokko nieuwe projecten tot een
bedrag van € 20.000 in te dienen. Maar Marokko
behoort niet tot de zogenoemde ‘kernlanden’ van
deze organisatie. Andere hulporganisaties zijn afwezig. De geringe betrokkenheid van Nederland
is verrassend, gezien het zelfs in vergelijking met
Frankrijk relatief hoge percentage Marokkanen
in ons land.
In 2005 is een Marokkofonds opgericht dat zich tot
doel stelt Marokkaanse Nederlanders bij ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van Marokko te
betrekken. In een eerste grote actie wist het fonds
meer dan € 100.000 bijeen te brengen. Zes organisaties in Marokko mogen projecten indienen.
Daarnaast zijn er individuele projecten van Marokkaanse Nederlanders, die bijvoorbeeld zorgen dat
er een bus komt om kinderen uit een dorp naar
school te vervoeren of die in samenwerking met

[4] S. Cohen en L. Jaidi,
Morocco: Globalization and
its consequences, New York/
London: Routledge, 2006,
p. 69.
[5] H. de Haas, The social
and cultural impact of emigration, in Morocco and the
Netherlands. Society, economy, culture, W. Fritschy & P.
Bos eds., Amsterdam: VU
University Press, 2006,
p. 124-138, 125.
[6] S. Bergh, Explaining slow
economic growth and poor
social development indicators: the case of Morocco, in
The Oxford Council on Good
Governance. Economy Section Project Paper Series
(April 2005) p. 1-17, 2.
[7] Le Matin (Marokkaans
regeringsgezind dagblad),
13-10-2004. Le Journal Hebdomadaire (kritisch Marokkaans weekblad), 12-112004.
[8] Worldbank Country Brief,
2004; web.worldbank.org.
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oogartsen brillen inzamelen. Er zijn stages van studenten om waterputten te slaan, projecten ter versterking van het lokaal bestuur. Maar er is weinig
institutionele betrokkenheid bij de sociaal-economische ontwikkeling van een land waarmee toch
een relatief zeer groot aantal Nederlanders zich
verbonden voelt.
Geldzendingen
De rechtstreekse overmakingen van geëmigreerde
Marokkanen naar het land van herkomst zijn aanzienlijk omvangrijker dan de hoeveelheid geld en
goederen die via hulporganisaties het land bereikt.9 Aan die geldstromen liggen niet alleen altruïstische motieven ten grondslag. Dat het bedrag
in 2001 maar liefst bijna € 350 miljoen bedroeg,
was ongetwijfeld het gevolg van de invoering van

Er is weinig institutionele betrokkenheid
bij de ontwikkeling van een land
waarmee relatief veel Nederlanders
zich verbonden voelen

[9] Hein de Haas, Cherishing
the Goose with the Golden
Eggs: Trends in Migrant
Remittances from Europe to
Morocco 1970-2004, International Migration Review,
40 (2006), p. 603-634.
[10] S. Bergh, Migration and
development: the case of
Moroccan (transnational)
migrant associations, paper
presented at the International Conference on Migration,
human rights and development, Oujda, maart 2006,
p. 3.
[11] H. Obdeijn & P. DeMas,
Geschiedenis van Marokko,
Amsterdam: Bulaaq, 2002
(2e druk), p. 208.
[12] Le Matin 3 september
2004.
[13] F. Serfioui, Marocains
de l’extérieur et développement, Rabat : Fondation
Hassan II, 2005.
[14] H. v.d. Veen, Morocco
the state and illegal practices, in: Morocco and the
Netherlands, p. 113-123,
117.
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de euro. Vermoedelijk is toen zwart geld uit bijvoorbeeld de drugshandel, dat niet eenvoudig in
euro’s kon worden omgezet, witgewassen. Na 2001
is het bedrag opvallend veel hoger gebleven dan
vóór 2000, hetgeen veroorzaakt kan zijn door de
liberalisering van de financiële markten en lagere
transferkosten. Misschien wordt er daardoor nu in
mindere mate van het hawala-bankieren gebruik
gemaakt.
Niettemin wijst de omvang van de geldzendingen
op een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor
in het land verblijvende familieleden van geëmigreerde Marokkanen. Er zijn ongeveer 1,2 miljoen
mensen, 300.000 gezinnen, die in Marokko boven
de armoedegrens blijven dankzij de hulp van familieleden in het buitenland.10 Weliswaar besteden
migranten ook veel geld aan vakantie-uitgaven,
het bouwen van een eigen huis, bruiloften en het
afbetalen van schulden, maar uit onderzoek onder
Marokkanen in Denemarken uit 2004 bleek dat
van de overgemaakte gelden bijna de helft van altruïstische aard was. In Nederland was het bedrag
aan geldovermakingen per Marokkaan in 2003 gemiddeld bijna 7.000 dirham (ongeveer 700 euro)
per jaar.
In de Mediterrane landen waar Marokkanen naar
toe zijn getrokken, zijn de bedragen hoger: op een
totaal aantal van bijna 2.5 miljoen geregistreerde
Marokkanen in Europa is een bedrag aan geldzen-

dingen van bijna 30 miljard dirham gedocumenteerd, dus gemiddeld bijna € 1200 per hoofd.
Het zijn bedragen die macro-economisch bepaald
niet van ondergeschikt belang zijn. In de jaren ‘90
kwam het totaalbedrag per jaar neer op gemiddeld 6,4% van het nationaal inkomen, inmiddels
is dat 8%.
De geldzendingen van migranten leveren sinds de
jaren tachtig meer buitenlandse deviezen op dan
bijvoorbeeld het toerisme of de belangrijke fosfaatexport.11 Geen wonder dat Marokko hecht aan het
voortbestaan van de mogelijkheid voor Europese
Marokkanen om twee paspoorten te hebben. Daardoor wordt de band tussen hen en Marokko in
stand gehouden. Men trekt zelfs geld uit om leraren Marokkaans-Arabisch naar emigratielanden
als Frankrijk, België en Italië te sturen om de kennis van de taal onder jongeren te behouden en
daarmee de kans dat ze zich met het land verbonden blijven voelen.12
In de jaren ‘70 probeerde de Marokkaanse overheid op nogal dubieuze manieren greep op geëmigreerde Marokkanen te houden door middel van
de beruchte Amicales, die in feite als een soort geheime dienst functioneerde. In 1990 werd ter vervanging daarvan de Fondation Hassan II pour les
Marocains résidents à l’étranger opgericht, die zich
aanvankelijk vooral toelegde op vergroting van de
culturele invloed van Marokko op de gastlanden,
behoud van taal en cultuur en op financiële ondersteuning van initiatieven. Sinds 2001 is het beleid
ook gericht op bevordering van nieuwe dynamische migrantenelites die ook tot productieve investeringen bereid zijn.13 Ook het beleid met betrekking tot de geldstromen werd geliberaliseerd,
hetgeen wellicht verklaart dat emigranten na 2001
meer bereid zijn geldtransacties via officiële kanalen te laten verlopen.
Hoewel de transacties evidente positieve economische effecten hebben, zitten er ook negatieve kanten aan een blijvende financiële afhankelijkheid
van familieleden. Toen er na de aardbeving in El
Hoceima bouwarbeiders nodig waren, moesten die
– ondanks de hoge werkloosheid in de Rif – uit
Zuid-Marokko komen. Kwam dat omdat er in deze
regio met hasj zoveel meer te verdienen valt14 of
kwam dat ook omdat de druk om te werken onder
jonge mannen niet erg groot is, mede door de
geldzendingen? Een ander nadelig effect is, dat
geldovermakingen, als ze uitsluitend aan consumptiegoederen worden besteed in plaats van
– ook – aan investeringen, tot prijsstijgingen leiden, waardoor zij die geen familie in het buitenland hebben, juist nog slechter af zijn dan voorOP ENBAAR BEST UUR FEBRUA RI 2007

INTERNATIONAAL

land van herkomst kan hebben.16
Bij Al-Monadara zijn inmiddels ruim zeventig organisaties betrokken en tientallen Marokkaanse politici en wetenschappers uit Nederland, Spanje, België, Frankrijk, Italië, Duitsland, de Emiraten en
Canada. In Marokko wordt het initiatief door de

Er zitten ook negatieve kanten aan
een blijvende financiële afhankelijkheid
van familieleden

Woningbouw door migranten in Marokko levert geen blijvende werkgelegenheid op.

dien. Bovendien dragen ze dan niet bij tot de groei
van de werkgelegenheid.
Naar een transnationaal burgerschap?
Tegen deze achtergrond is een aantal nieuwe initiatieven op het terrein van de Marokkaans-Nederlandse betrekkingen interessant. In maart 2002
werd in Rotterdam een Handels- en Investeringscentrum (HIC) Noord Marokko opgericht met de
intentie meer investeerders en ondernemers aan
te trekken en op deze wijze een bijdrage aan de
economische ontwikkeling van dit gebied te leveren. De gemeente Rotterdam, de Kamer van Koophandel Rotterdam en de Kamers van Koophandel
Nador en Oujda tekenden een convenant voor economische samenwerking. Sinds begin 2004 richt
HIC zich op geheel Marokko en op ondernemers
en investeerders uit geheel Nederland. Het wil bijdragen aan het vergroten van kennis in Nederland
over handels- en investeringsmogelijkheden in Marokko onder het midden- en kleinbedrijf en het
motiveren van Nederlandse ondernemers, teneinde handels- en investeringsrelaties met Marokko
op te starten en uit te breiden.
Een tweede interessant initiatief is het Transnationaal Debat Marokkaanse Migratie: Al-Monadara.
Al-Monadara is ontstaan uit Marokkaans-Nederlandse organisaties en heeft tot doel ‘op termijn
toe te werken naar nieuwe vormen voor een structurele relatie tussen Marokkanen in de diaspora
en hun land van herkomst’.15 Dat is geen geïsoleerd fenomeen. In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de betekenis die een diaspora in
meer dan één opzicht voor ontwikkelingen in het
O P EN B A AR B E S T UUR F E BRU A RI 2 0 0 7

belangrijkste koepelorganisaties van niet-gouvernementele organisaties ondersteund, waarbij meer
dan honderd organisaties zijn aangesloten. Er zijn
in de afzonderlijke landen debatten en internationale bijeenkomsten georganiseerd. Er is een breed
scala aan politiek-sociale en sociaal-economische
doelstellingen, waaronder ook ‘het gezamenlijk
ontwikkelen van nieuwe projecten voor duurzame
ontwikkeling, onder andere door het gezamenlijk
inzetten van overmakingen en andersoortige investeringen door (arbeids)migranten in en naar
het land van herkomst.’17
Ook onder jongeren die niet bij dit initiatief zijn
betrokken, bestaat behoefte op Marokko betrokken
te blijven. De organisatie van hoogopgeleide Marokkaans-Nederlandse jongeren TANS schrijft op
haar website dat zij ‘in deze globaliserende wereld
(...) haar leden ook een blik buiten Nederland wil
geven door het organiseren van verschillende activiteiten (...) met het oog op stages en carrièremogelijkheden in het buitenland of ontwikkelingssamenwerking’. Nadrukkelijk wordt daarbij vermeld: ‘In
ieder geval is er altijd de band met Marokko’.18

[15] www.almonadara.eu
[16] H. van Amersfoort,
Transnationalisme, diaspora’s en sociale cohesie, z.p.:
WRR/IMES, 2001, 30-32.
R. Patterson, Transnationalism: Diaspora-Homeland
Development, Social Forces
84, 4 (2006) 1891-1907.
[17] www.almonadara.eu
[18] www.tans.nl

Op de internationale handel gericht bedrijfje in Zuid-Marokko.
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Onder de tweede generatie zijn er – zij het nog
sporadisch – jongeren met een opleiding die overwegen naar het land van hun ouders te remigreren. Tegen de achtergrond van de situatie in Marokko, in het bijzonder de hoge werkloosheid onder jongeren met een universitaire opleiding, lijkt
het in eerste instantie vreemd als Nederlandse
jongeren van Marokkaanse komaf banen en stageplekken in Marokko zoeken, terwijl daar voor
Marokkaanse jongeren met een universitaire opleiding een schreeuwend tekort aan is. Het is echter
een bekend fenomeen dat, naarmate mensen zich
minder geaccepteerd voelen in het land waar ze
wonen, de geneigdheid zich op het land van hun
ouders te richten, toeneemt. Voor Nederlandse
jongeren van Turkse komaf is dit remigratiefenomeen, in reactie op het anti-islamklimaat in
Nederland al eerder gesignaleerd.
De Marokkaanse regering staat niet negatief tegenover remigratie. Men hoopt dat van ondernemende jongeren met connecties in een rijk Westers

Transnationale activiteiten van
migranten moeten worden gezien als een
uitdaging in plaats van een bedreiging
land een positief economisch effect op het land
uitgaat, zeker als ze een opleiding hebben en liefst
ook enige ervaring met het westerse bedrijfsleven.
Het is geen verheugende ontwikkeling als jongeren met een Marokkaanse achtergrond behoefte
gevoelen naar het land van hun ouders terug te
keren, omdat ze zich in Nederland niet meer thuis
voelen. Anderzijds zouden deze jongeren bij een
adequate ondersteuning, zowel vanuit Nederland
als Marokko, misschien de voorlopers kunnen
worden van een ontwikkeling zoals door de voorzitter van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken van de Nederlandse regering bepleit.

[19] T. van Os van den
Abeelen, De nieuwe gastarbeider blijft 5 jaar, Trouw,
16 september 2006.
[20] Fatima Mernissi,
Aït-débrouille: ONG du Haut
Atlas, Fennec: Casablanca
1997, idem, Les Sindbads
marocains, Édition Marsam:
Rabat 2004.
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Hij betoogde dat het wenselijk is dat Nederland op
korte termijn weer arbeidskrachten uit ontwikkelingslanden toelaat, jongeren die hier tijdelijk
mogen werken, aan wie een aanvullende scholing
wordt geboden en die na vijf jaar met een spaarpot
teruggaan.19 Als er in Nederland inderdaad gezinnen zijn waaruit jongeren naar Marokko teruggaan, dan zijn die met enige financiële ondersteuning waarschijnlijk bereid tijdelijk een of meer
jongeren uit Marokko te huisvesten. Aan dit plan
ontbreekt evenwel een verband met reële kansen

aan teruggekeerden om hun vergaarde kapitaaltje
productief te kunnen aanwenden. Het is van belang dergelijke ideeën van overheidswege optimaal
te faciliteren.
Een laatste ontwikkeling is de opening van het
Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR). Doel
van dit, vanuit de universitaire wereld geïnitieerde, instituut is niet alleen bemiddelen bij samenwerking op het terrein van wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek, maar het is ook gericht
op uitwisselingsprogramma’s voor studenten en
docenten in het beroepsonderwijs, bemiddeling bij
stages, het promoten van bilaterale contacten en
het ondersteunen van het bedrijfsleven. Voorlopig
is het NIMAR vooral gericht op het faciliteren van
studenten uit Nederland. Het zou goed zijn als de
doelstelling wordt uitgebreid tot Marokkaanse
jongeren die voor een werk- en scholingsprogramma naar Nederland willen. Daarbij moet het nadrukkelijk gaan om programma’s, gericht op
terugkeer en bijdragen aan het creëren van meer
werkgelegenheid voor jongeren in Marokko.
Onder jongeren in Marokko is daarvoor interesse,
gezien het initiatief van enkele jonge Marokkaanse wetenschappelijke onderzoekers uit verschillende disciplines voor een beweging ter bestrijding
van de migratiecultuur onder jongeren. Zij zoeken
samenwerking met Europese en Marokkaanse nietgouvernementele organisaties om tot zinvolle initiatieven te komen.20
Conclusie
Actieve samenwerking – zowel van de Nederlandse
overheid, als van (Marokkaans)Nederlandse nietgouvernementele organisaties, als van individuen
– is belangrijk om tot een nieuwe fase in de
Marokkaans-Nederlandse betrekkingen te komen.
Enerzijds is het zinvol het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid uit te breiden met
bijzondere steun en aandacht voor het stimuleren
van ontwikkelingsprojecten vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, anderzijds om een
transnationaal burgerschap onder Marokkaanse
Nederlanders te bevorderen, waarin betrokkenheid bij en verantwoordelijkheidsgevoel voor beide
samenleving als vanzelfsprekend worden gezien.
Het moet gaan om steun aan Marokkaanse initiatieven ter bestrijding van de huidige migratiecultuur onder jongeren en om scholing en werkervaring die na terugkeer tot vergroting van werkgelegenheid voor jongeren in Marokko leiden. De
tijd is gekomen om transnationale activiteiten van
migranten als een uitdaging in plaats van als een
bedreiging van de verzorgingsstaat te zien.
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Ondanks Auber de Belgische
Opstand
H

et autocratisch bewind van koning
Willem I wekte echter op den duur
steeds meer weerstand in het rijkere Zuiden, bij liberalen zowel als katholieken.
In 1829 bundelden zij zich in een petitiebeweging, die door de koning met enkele concessies werd afgedaan. Van een
streven naar onafhankelijkheid was toen
nog geen sprake. De sfeer veranderde
toen in juli 1830 een succesvolle revoluNa de Napoleontische oorlogen tie in Parijs plaatsvond, les trois glorieuses,
was in 1815 op het Congres van en Louis Philippe, ‘de burgerkoning’, op
Wenen de politieke kaart van de troon kwam.
Europa opnieuw getekend. De La Muette de Portici ging in 1828 in Parijs
Zuidelijke Nederlanden, eeuwen- in première. Auber schiep er een nieuw
genre mee, de Franse grand opéra. In de
lang het slagveld van Europa,
19e eeuw had het werk veel succes. Nog
werden samengevoegd met de
tijdens de Frans-Duitse Oorlog (1870voormalige Republiek van de
1871) ging de opera in Parijs, met op pasZeven Verenigde Nederlanden tot sende plaatsen de Marseillaise ingehet Verenigde Koninkrijk der voegd. Nu is Auber een vrijwel vergeten
Nederlanden. De nieuwe staat componist van ruim vijftig opera’s,
moest een effectieve buffer tegen waarvan alleen Fra Diavolo bekend is geFranse expansie vormen. bleven, waarschijnlijk vooral vanwege de
gelijknamige film van Laurel & Hardy.
De opvoering op 25 augustus 1830 in de Muntschouwburg was niet de eerste (de opera was ook
een tijdlang verboden geweest), maar wel een bijzondere. Ze vond plaats ter gelegenheid van de 59e
verjaardag van koning Willem. Al na het duet
Amour sacré de la patrie in de eerste acte werd het
roerig in de zaal. De opwinding steeg en na de vierde acte verliet een deel van het publiek de opera
Zelden is zo’n klaarblijkelijk verband aanwijsbaar tussen muziek
en politiek als bij de opera La
Muette de Portici en de Belgische Opstand. De opvoering van
deze opera van Daniel-FrançoisEsprit Auber (1782-1871) in de
Brusselse Muntschouwburg leidde tot de afscheiding van België.

De Muntschouwburg in Brussel.

onder de kreet vive la liberté. Op straat sloten anderen zich aan, de politie durfde of kon niet ingrijpen, ‘het bleef ’s nachts nog lang onrustig’ en de
Belgische Opstand was een feit.
Het libretto van Eugène Scribe was gebaseerd op
de opstand van 1647, waarmee de Napolitanen het
Spaanse bewind af wilden schudden. De opera bevat meeslepende koren en ensembles, als ik afga
op de enige opname die ervan bestaat, uit 1987,
met de stijlvolle tenor Alfredo Kraus in de hoofdrol. Toch is de teneur allerminst revolutionair. De
opstand mislukt en eindigt spectaculair als de
hoofdpersoon, Fenella, zich in de krater van Vesuvius werpt. Dat de hoofdpersoon in een opera doofstom is, is op zijn minst een vondst. Een operahater die ik hiervan op de hoogte stelde zag er
aanleiding in het toch maar eens te proberen.
De politieke boodschap van Auber en Scribe is dat
opstanden mislukken en tot chaos leiden. Maar op
25 augustus 1830 heeft het werk zich bevrijd van
de intenties van zijn scheppers, wel geholpen door
het feit dat de oproerlingen de naargeestige vijfde
acte, waarin alles misgaat voor de revolutionairen,
niet hebben afgewacht.
Voor liefhebbers van politicologie vormt deze gebeurtenis een perfect voorbeeld van een precipitating factor die volgens de accumulatietheorie ter
verklaring van sociale bewegingen en revoluties
noodzakelijk is om het eerder opgekropte ongenoegen te laten ontvlammen.
Klokkenluiders van de politiek
Vaak in de geschiedenis heeft muziek bijgedragen aan de
vorming van identiteiten en naties, muziek als boodschapper of uitdrukking van pracht en praal, opwekking tot burgerdeugd en vaderlandsliefde, muziek als scheldwoord of
eretitel, adhesiebetuiging of motie van afkeuring.
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Ministeriële verantwoordelijkheid
en staatsrecht
Het lijdt geen twijfel dat het begrip ministeriële verantwoordelijkheid een cruciaal concept is in de
Nederlandse politiek en in de staatsrechtelijke dogmatiek, ‘hoeksteen van het parlementaire stelsel’.1
Het begrip van de ministeriële verantwoordelijkheid is in het geschreven recht opgenomen, maar het is
daar een wat open en onbestemde term die in de staatkundige werkelijkheid moet worden ingevuld.
Dat gebeurt, maar niet tot ieders tevredenheid. Een verkenning van de praktijk.

D

e ministeriële verantwoordelijkheid is één van
de grondwettelijke Generalklauseln die zich bij
uitstek voor een permanent politiek en wetenschappelijk debat lenen, zoals dat ook het geval is
met een aantal klassieke grondrechten (vrijheid
van meningsuiting en vrijheid van onderwijs). Dit
type grondrechten roept bovendien en mede daardoor een uitbundige jurisprudentie in het leven.
Die ‘openheid’ kleeft eveneens aan de sociale
grondrechten, zoals de zorgplichten die de grondwet de overheid oplegt voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid, het milieu en de bestaanszekerheid.

Het begrip ministeriële
verantwoordelijkheid is kennelijk
nog steeds onvoldoende uitgelijnd

[1] J.L.W. Broeksteeg, Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het staatsrecht, Deventer, 2004, p. 13.
[2] A.H.M. Dölle, Over ongeschreven staatsrecht, Groningen, 1988, hoofdstuk 8.
J.Th.J. van den Berg, Stelregels en spelregels in de
Nederlandse politiek, Leiden
(oratie), 1990.
[3] J. van der Hoeven, De
plaats van de grondwet in
het constitutionele recht,
Zwolle, 1958 (1e druk),
idem, Regelmaat en norm,
Amsterdam, 1960. D.J.
Elzinga, De waarde van een
relatief rechtsbegrip, Groningen (oratie), 1988, p. 11.
[4] Bijl. HTK 21427, nr. 41.
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Juristen hebben steeds geprobeerd de wijze waarop
beginselen en praktijk op elkaar inwerken in een
kader te zetten. Het is de wereld van het ongeschreven recht, de zogeheten stelregels, van de
maximen en de adagia, het domein van de precedenten, de praktijk en de gewoonten.2 Hierbij
wordt in de Nederlandse historisch-dogmatische
staatsrechtelijke traditie bij ontstentenis van jurisprudentie vooral naar de parlementaire geschiedenis gekeken. Van der Hoeven3 en een stoet andere
staatsrechtgeleerden wijzen op die onvermijdelijke
dialectiek van norm en feit.
Zo is het in hoofdzaak ook gesteld met de ministeriële verantwoordelijkheid. Hierover is veel gepubliceerd, er is ook binnen de Staten-Generaal veel
over gedelibereerd. Daarbij wordt al ruim een decennium lang met grote regelmaat aangeknoopt
bij het rapport Steekhoudend ministerschap van de
externe commissie Ministeriële Verantwoordelijkheid (commissie-Scheltema), dat een aantal beschouwingen over de betekenis en de toepassing

van die ministeriële verantwoordelijkheid bevat.4
Dit rapport zegt dat het vanzelfsprekend lijkt dat
parlement en minister de precieze betekenis van
de regel kennen. Dat is echter niet het geval, stelt
de commissie vast. Uit parlementaire debatten
blijkt dat niet alleen onduidelijkheid bestaat over
de betekenis van de regel, maar ook over de inhoud, strekking en omvang daarvan, evenals over
de verhouding tot de vertrouwensregel.
De recente parlementaire geschiedenis laat inderdaad zien dat het debat nog volop leeft. Het begrip
ministeriële verantwoordelijkheid is kennelijk nog
steeds onvoldoende uitgelijnd. Debatten over de
paspoortaffaire, de visserijfraude, de branden in
Enschedé en Volendam, de moord op Fortuyn,
de Margaritha-affaire en de brief van prins Bernhard aan de Volkskrant illustreren de permanente
zoektocht naar de juiste betekenis. Debatten over
de status van demissionaire kabinetten en de
betekenis van het begrip controversialiteit bol van
bespiegelingen over de ministeriële verantwoordelijkheid. Ook de debatten in december 2006 over
de asielpolitiek, de kwestie-Verdonk, de positie van
het kabinet en de motie van afkeuring en het aanblijven van het demissionaire kabinet
boekdelen. Het gaat bij deze discussies niet zozeer
over de onomstreden kern van het begrip ministeriële verantwoordelijkheid als wel over de implicaties of operationalisering ervan in concrete
situaties.
Geschiedenis
De ministeriële verantwoordelijkheid komt voor
het eerst met zo veel woorden in de nationale constitutie tot uitdrukking bij de grondwetsherziening van 1840. Die revisie was nodig vanwege de
boedelscheiding tussen Noord en Zuid, sindsdien
Nederland en België. Maar het was niet zo dat de
invoering van wat de strafrechtelijke ministeriële
verantwoordelijkheid gaat heten, terloops plaatsOP ENBAAR BEST UUR FEBRUA RI 2007
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vond en als voetnoot in de parlementaire geschiedenis mag worden beschouwd.5
De artikelen 75 tot en met 77 van de herziene
grondwet van 1840 bevatten de constitutionele
verankering van de strafrechtelijke ministeriële
verantwoordelijkheid. Deze bepalingen waren het
resultaat van allengs venijniger wordende conflicten tussen regering en Tweede Kamer, een animositeit die in 1839 tot uitbarsting kwam. Er was in
die eerste kwart eeuw van het Koninkrijk der Nederlanden al het nodige te doen geweest over het
voor tijdgenoten intrigerende concept van de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat discours
wordt intensief beschreven in het fraaie proefschrift van Van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid.6 Hij signaleert dat al in de grondwetstekst van 1814 een door van Hogendorp geinspireerde individuele ministeriële verantwoordelijkheid kon worden gelezen. Het feit dat de
grondwet van 1814 ministers verantwoordelijk stelde voor onwettig handelen, betekende in de visie
van de vorst en zijn minister Van Maanen niet dat
ministers individueel voor onwettig handelen verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Van Velzen
betrekt de originele en ruim gedocumenteerde
stelling dat deze scherp afhoudende opstelling verklaard moet worden uit de vrees van de koning (en
‘het Noorden’) dat de Belgen en in ieder geval de
katholieken via de individuele en vooral de collectieve verantwoordelijkheid het regeringsbeleid
zouden kunnen gaan bepalen. Die koers wordt dan
immers bepaald, minstens op hoofdlijnen, door de
meerderheid van het parlement die via activering
van de collectieve verantwoordelijkheid het stuur
van het schip van staat in handen neemt.
Rond 1840 forceerde de Tweede Kamer, hevig gepikeerd door de financiële politiek van de regering, een beperkte maar niet onbetekenende doorbraak. De dekking van de excessieve militaire
uitgaven, die verband hielden met de uiteindelijk
vruchteloze politiek om de Belgische Opstand neer
te slaan, was buitengewoon creatief. Minister
Beelaerts van Blokland betoogde dat dit beleid op
het koninklijk prerogatief van het opperbestuur
van de koloniën berustte.7
De begroting voor 1840 werd met 50 stemmen tegen en 1 stem vóór (die van de minister!) verworpen. Een van de eisen van de Kamer om uit de impasse te geraken, was de opname van de ministeriële verantwoordelijkheid in de grondwet van
1840. Pas op 16 mei van dat jaar ging de koning
overstag en trad mede om deze kwestie af. De kern
van de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid lag in de eis van het contraseign. Koninklijke besluiten en beschikkingen dienden voortaan
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mede door de minister te worden ondertekend. De
minister, die voor de schending of niet opvolging
van de grondwet en de wetten kan worden aangesproken en bij veroordeling door de rechter moet
boeten, aanvaardt deze verplichtingen door zijn
contraseign.
Het duurde nog zeven jaren voordat de wetgever
de hoofdzaken van deze procedure in de Wet op de
ministeriële verantwoordelijkheid uitwerkte. Deze
strafrechtelijke verantwoordelijkheid is nooit in de
parlementaire geschiedenis geactiveerd. Maar dat
feit mag niet tot onderschatting van het belang
van de grondwetsherziening van 1840 leiden. De

Koning Willem III probeerde de grondwet
terug te draaien of in ieder geval een
behoudende uitleg daarvan door te zetten
minister ontleende aan de introductie van de ministeriële verantwoordelijkheid en dus van het
contraseign de ruimte om een eigen oordeel over
de inhoud van koninklijke besluiten te vormen.
1848
Het verhaal is dikwijls verteld. Hoe koning Willem
II in één nacht van conservatief liberaal werd door
de indruk die het aanzwellend rumoer rond onze
grenzen (Frankrijk, België, de Duitse landen) op de
vorst had gemaakt, het koninklijk besluit de grondwet in liberale zin te herzien en de hoofdrol van
Thorbecke daarin. Waar in 1844 het initiatief van
de Negen Mannen om ‘bovenop’ de strafrechtelijke
ministeriële verantwoordelijkheid de politieke te
constitutionaliseren nog jammerlijk mislukte,
ging nu alsnog gebeuren.
Terugkijkend lijkt het soms of die grondwetsherziening om die invoering draaide, maar zo was
het niet. Er stonden veel meer zaken op de liberale
hervormingsagenda die de gemoederen minstens
zo heftig beroerden. De invoering van de politieke
ministeriële verantwoordelijkheid prijkte echter
hoog op die agenda. De grondwetgever draaide de
ministers als het ware een halve slag om. Stonden
ze eerst enigszins afwachtend met het gezicht
naar de koning – ook na 1840 – en met de rug naar
het parlement, daarna werd de situatie omgekeerd. Zij staan nu vóór de koning die zij ook tegenover het parlement afschermen. Het parlement
activeert uiteindelijk de ministeriële verantwoordelijkheid en vraagt rekenschap voor de opportuniteit en doelmatigheid van het gevoerde bestuur.
Aanvankelijk werd vooral gedacht aan zaken die

[5] D.J. Elzinga, De strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid, in D.J.
Elzinga (red.), Ministeriële
verantwoordelijkheid in
Nederland, Groningen, 1994,
p. 65-78.
[6] P. van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, diss. Tilburg,
2005.
[7] GW 1815, art. 60.
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binnen de sfeer van de uitvoering van de wetten in
formele zin liggen. De gelijktijdige invoering van
de grondwettelijke inlichtingenplicht (interpellatie) hing hier nauw mee samen. De ministeriële
verantwoordelijkheid leidde al direct tot verschillende interpretaties. Het revolutionaire tij verliep
bovendien snel in het buitenland en de nieuwe koning Willem III probeerde ook actief de grondwet
terug te draaien of in ieder geval een behoudende
uitleg daarvan door te zetten.
De ongemakkelijke verhouding wordt vooral door
de kwestie-Mijer (1866) en in de Luxemburgse
kwestie (1868) gekatalyseerd. De vraag die hier centraal stond, was de (eventuele) ministeriële verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de koninklijke prerogatieven werden uitgeoefend. De andere
grote kwestie was de legitimatie van ministers. De

Thorbecke en na hem menig auteur
wezen op het wezenlijke aspect van het
element rekenschap
vertrouwensregel die door beide kwesties wordt
bevestigd dan wel gevestigd, leert dat bewindslieden hun ontslag in moeten dienen, indien zij het
vertrouwen van de meerderheid van de Tweede
Kamer ontberen.
De ministeriële verantwoordelijkheid wordt in de
negentiende eeuw in tal van Europese constituties
opgenomen, opgestuwd door de wens van volksvertegenwoordigingen en de in assertiviteit toenemende electoraten daarachter om meer bij de res
publica te worden betrokken. De relatie met andere
ontwikkelingen, zoals de vestiging en uitbreiding
van het individualistische kiesrecht, de opkomst
van het partijwezen, vermelding van de grondrechten in de grondwetten die gezamenlijk en afzonderlijk de emancipatie van de (vooral welgestelde mannelijke) burgers belichamen, is duidelijk.

[8] A. Postma, Het interpellatie- en vragenrecht van de
Eerste en Tweede Kamer,
Nederlands parlementsrecht,
Groningen, 1985.
[9] J.T. Buijs, De Grondwet,
I, 1883, p. 361.
[10] Cie Scheltema , a.w.,
p. 8. L.F.M. Besselink, Aard
en grondslag der ministeriële verantwoordelijkheid, ICS,
Antwerpen, 1991, p. 119.
Broeksteeg, a.w. , p. 72.
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Verkenning
Niet alleen de reikwijdte van die verantwoordelijkheid, ook de vraag naar de essentie daarvan hield
veel mensen bezig. Zij bevat in ieder geval een
plicht tot antwoorden in. Er zijn auteurs die de
grondwettelijke ministeriële verplichting om inlichtingen te verschaffen, tenzij het staatsbelang
zich daartegen verzet, voor overbodig houden nu
die plicht al direct uit de ministeriële verantwoordelijkheid voortvloeit.8 Thorbecke en na hem menig auteur wezen op het wezenlijke aspect van het
element rekenschap. Ministers zijn de Staten-Gene-

raal rekenschap verschuldigd. Dat is meer dan antwoorden geven alleen.
Buijs omschrijft de ministeriële verantwoordelijkheid als de verplichting ‘die inlichting te verstrekken – om tegenover de kritiek, welke het besluit
mocht uitlokken, de motieven te stellen welke het
besluit hebben uitgelokt en het zouden kunnen
rechtvaardigen – en om te berusten in het oordeel
dat anderen over dat besluit mochten willen uitspreken, althans te erkennen de bevoegdheid van
deze om zulk een oordeel te vellen’.9 De commissie-Scheltema formuleert de ministeriële verantwoordelijkheid een eeuw later: ‘Verantwoording
afleggen betekent aanspreekbaar zijn, (bevredigend) rekenschap afleggen, rechtvaardigen en
verdedigen. De algemeen aanvaarde en historisch
gewortelde betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid is hiermee in overeenstemming:
het is de verplichting van de minister om tegenover de Kamer rekenschap af te leggen ten aanzien
van het onderwerp van beraadslaging.’ Besselink
en Warmelink stellen het begrip rekenschap eveneens centraal, zoals ook de (regerings-)nota Vertrouwen in verantwoordelijkheid dat doet.10
Broeksteeg noemt in zijn dissertatie de toerekening van feiten en daden van het overheidsbestuur
aan de minister de kern van die ministeriële verantwoordelijkheid die hij onderscheidt van het
verantwoording afleggen. Rekenschap, luidt de
communis opinio vanaf ongeveer de jaren zestig van
de vorige eeuw, kan ook vooraf worden gevraagd.
De alledaagse praktijk aan het Binnenhof leert dat
dit laatste vooral binnen commissies en het algemeen overleg inderdaad uitbundig plaatsvindt,
vaak aan de hand van allerlei beleidsstukken.
Functie ministeriële verantwoordelijkheid
In die moderne literatuur wordt de functie van de
ministeriële verantwoordelijkheid sterk uitgelicht.
Het is de poort waardoor de volksvertegenwoordiging zicht en greep kan houden op de wijze waarop overheidsbevoegdheden, vooral ook die van de
ambtelijke dienst, worden uitgeoefend. Waar de
ministeriële verantwoordelijkheid historisch vooral zijn inhoud kreeg in de relatie tussen vorst en
ministers, is dat aspect weliswaar nog wel van belang, maar ligt in de verzorgingsstaat het hoofdaccent op de verhouding tussen parlement, ministers en openbare dienst.
In een rechtsvergelijkende studie geeft de Belgische auteur Ilse van den Driessche een interessante visie op het specifiek Nederlandse begrip ministeriële verantwoordelijkheid.11 In België, Frankrijk
en (gedeeltelijk) Duitsland ligt de kern van de miOP ENBAAR BEST UUR FEBRUA RI 2007
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nisteriële verantwoordelijkheid in de sanctionering of het ontslag door het parlement van de
minister. In Nederland wordt de sanctionering
(vertrouwensregel) relatief apart van de ministeriële verantwoordelijkheid gehouden. De vertrouwensregel behoort tot het ongeschreven recht, is
een vrucht van een lange parlementaire geschiedenis. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt
daarentegen sterk aan ministeriële bevoegdheden
gekoppeld. Waar bevoegd, daar verantwoordelijk,
luidt het adagium. Zij zoekt de verklaring voor dit
relatieve dualisme in de afwijzing van het begrip
volkssoevereiniteit, soevereiniteit van de Natie in
Nederland.12 De aan die notie verbonden centrale
positie van het parlement, is daarom in Nederland
ook niet formeel-juridisch (grondwet) aanwezig.
Deze vaststelling is verrassend en aannemelijk tegelijk. In een monarchie is de notie volkssoevereiniteit een ongemakkelijk begrip. Daar komt voor
Nederland bij dat onze geschiedenis na 1813 geen
fundamentele revolutionaire breukvlakken kent.
De grondwetsherziening van 1848 is dat niet. Koning Willem II nam het initiatief vooral onder de
indruk van buitenlandse gebeurtenissen vanwege
de revolutionaire fall out van de Franse februarirevolutie in de Duitse landen. Een derde factor is
dat de meerderheid van de volksvertegenwoordiging (niet alleen de ‘rechterzijde’, maar bijvoorbeeld ook veel liberalen) de notie van volkssoevereiniteit historisch-ideologisch verwierp.
In de praktijk wordt die specifiek Nederlandse
staatsrechtelijke dogmatiek, waarbij de ministeriële verantwoordelijkheid vooral aan ministeriële
bevoegdheden is gekoppeld en niet aan de positie
van het parlement, wel eens vergeten. In het collectieve bewustzijn, in de media en in de politiek
is de osmose van het begrip ministeriele verantwoordelijkheid en de ongeschreven vertrouwensregel wel degelijk waarneembaar.
Vertrouwensregel
De commissie-Scheltema wijst er op dat dit spraakgebruik ook aan het Binnenhof het zicht op een
goed begrip van de Nederlandse ministeriële verantwoordelijkheid kan hinderen. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat een zorgvuldig jurist als minister Hirsch Ballin zijn ambtsvoorganger Donner
prijst in het Schipholdebat, nu deze ‘zijn verantwoordelijkheid had genomen’: dat wil zeggen was
‘opgestapt’.13 In dit spanningsveld tussen leer en
beleven is het nauwelijks verwonderlijk, dat de noties van schuld- en risicoverantwoordelijkheid regelmatig opduiken. Dat was het geval in het debat
rond de visquotering waar regeringscommissaris
voor de grondwetsherziening in 1983 duidelijk
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suggereerde dat, indien een minister over het gewraakte (niet) handelen geen verwijt kan worden
gemaakt, ook het vertrouwen in hem niet behoort
te worden opgezegd. Dezelfde commissie-Scheltema benadrukte de heersende leer dat de ministe-

De toepassing van de vertrouwensregel
wordt daarentegen niet door juridische
maar puur politieke criteria bepaald
riële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel
van elkaar moeten worden onderscheiden. ‘De omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid
wordt door juridische criteria bepaald. Ligt iets
binnen de formele bevoegdheden van de minister,
dan valt het onder zijn verantwoordelijkheid’.14
Volgens Broeksteeg kan hem dan het (niet-)handelen worden toegerekend. Die toerekening is aan
het ambt, maar rekenschap en verantwoording
kunnen uiteraard slechts door de ambtsdrager
(ook als het om een vorige bewindspersoon gaat)
worden gegeven.
De toepassing van de vertrouwensregel wordt daarentegen niet door juridische, maar puur politieke
criteria bepaald. Pogingen tot juridisering, bijvoorbeeld door de introductie van een verwijtbaar-

[11] I.A. Van den Driessche, Politieke ministeriële
verantwoordelijkheid, Groningen, 2005.
[12] De Natie is de historische eenheid van elkaar
opvolgende generaties en is
in die zin wat anders dan
het actueel bestaande volk.
Het is in de praktijk een
getemperde vorm van volkssoevereiniteit.
[13] HTK 17 – 1193, 25
oktober 2006.
[14] Cie Scheltema , p 16.
Zie ook 2.2.3

Stellingname
1. De omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid wordt door juridische criteria
bepaald en wordt dus door de formele bevoegdheden van de minister beperkt.
Oud, Warmelink en Broeksteeg wijzen erop dat ook het (niet-) handelen van ambtenaren die eigen bevoegdheden uitoefenen, maar die in een hiërarchische relatie
tot de minister staan, aan de minister wordt toegerekend en dus onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt.
2. De belangrijkste functie van de ministeriële verantwoordelijkheid ligt in de wenselijkheid dat de Staten-Generaal als volksvertegenwoordiging zicht en greep houdt
op wat zich in de sfeer van het openbaar bestuur afspeelt, vooral op het handelen
van departementale en andere overheidsbureaucratieën.
3. De ministeriële verantwoordelijkheid moet in Nederland worden onderscheiden
van de vertrouwensregel.
4. De ministeriële verantwoordelijkheid is verbonden aan het ministersambt, maar
kan uit haar aard slechts door de ambtsdragers worden afgelegd.
5. De sanctionering van de ministeriële verantwoordelijkheid kan door de Kamers van
de Staten-Generaal ‘soeverein’ geschieden en wordt dus door politieke criteria
beheerst.
6. De ministeriële verantwoordelijkheid voor het handelen van de koning is even
totaal als diens onschendbaarheid dat is. Voor de overige leden van het Koninklijk
Huis wordt de omvang ervan mede door de mate waarin het openbaar belang bij
het optreden van die leden is betrokken, bepaald.
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heidscriterium, zijn gedoemd te mislukken, meent
de commissie-Scheltema. Men zou kunnen zeggen
dat het parlement hier als een semi-soeverein verschijnt, die naar welgevallen bewindslieden kan
nopen tot het vragen van ontslag, zonder dat daartegen beroep mogelijk is. De motieven op grond
waarvan de meerderheid van de Tweede Kamer
daartoe besluit, zijn juridisch irrelevant. De vorm
waarin het ontslag wordt ‘verleend’ staat, zo leert
de minister Verdonkkwestie, nog steeds niet helemaal vast, gelet op het merkwaardige debat of een
motie van afkeuring van het beleid van minister
Verdonk als een motie van wantrouwen moet worden beschouwd. Volgens de parlementaire geschiedenis wel, terwijl de Tweede Kamer er in dit geval
geheel anders over dacht. In het gemeente- en provincierecht is wel een duidelijke procedure neergelegd (art. 49 Gemeentewet, art. 49 Provinciewet).
Er is echter een heel ander probleem, dat in de
wijdverbreide neiging ligt in de huidige (post-)
moderne samenleving de overheid in stijgende mate voor het individuele, groeps- en maatschappelijk
welbevinden verantwoordelijk te houden. Minister
Donner leek daarop in zijn verklaring bij zijn ont-

Overheidsregelgeving en overheidsbeleid
trekken nog altijd diepe sporen in menig
domein van de samenleving
slagaanvrage naar aanleiding van het onderzoeksresultaat rond de Schipholbrand te doelen.

[15] WRR, Geloven in het
politieke domein, Den Haag,
2006.
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Onbegrensde verantwoordelijkheid?
Waar liggen de grenzen van de verantwoordelijkheid van de overheid voor een ordentelijk verloop
van het gemeenschapsleven binnen en buiten het
publieke domein? Die vraag kent uit haar aard
geen puur juridisch-positivistisch antwoord. De
kwestie is rechtspolitiek en zwaar ideologisch geladen. Wie op de dominante retoriek in het hedendaagse politieke discours afgaat, beluistert veel
scepsis over wat de overheid vermag.
De overheid lijkt een wat sleets instituut, overgeleverd uit oudere tijden, onhandig bureaucratisch,
inefficiënt en weinig creatief. Er is bovendien veel
van wat voorheen nationaal-politieke besluitvorming inhield, naar elders verplaatst: juridisering,
Europese Unie, directe democratie, vermarkting,
privatisering en uitbesteding. De toekomst zou
aan een verantwoordelijke civil society en aan zelfbewuste hoog opgeleide burgers zijn.
Samenleving en overheid verhouden zich, als uit-

komst van een langdurig proces, nog altijd tot
elkaar als de spreekwoordelijke schering en inslag.
De vaststelling dat beide sferen elkaar in toenemende mate doordringen, is al bijna een wetenschappelijk cliché. Overheidsregelgeving en overheidsbeleid trekken nog altijd diepe sporen in
menig domein van de samenleving. Er is een woud
van wetten, regelingen circulaires en beleidsnotities en daarop geënte overheidsinterventies. Het
dualisme tussen overheid en samenleving, zoals
dat in de liberale negentiende eeuw in het verzuilde Nederland bestond, is vrijwel weggevaagd.
De greep van de grote instituties als familie, kerk,
vakbond en van allerlei andere dikwijls zuilgebonden organisaties op het leven van vorige generaties
was beduidend groter dan in onze dagen. Men
zwoer indertijd bij zelfbepaling en zelforganisatie
op een soms wat paternalistische wijze. De grens
van het overheidsingrijpen werd angstvallig bewaakt. Het ongekend krachtige secularisatie- en
vooral individualiseringsproces, voortgestuwd
door revolutionaire technologische innovaties die
het moderne leven zo opvallend stempelt, leiden
tot erosie van veel instituties. Het appèl op die ene,
de gehele maatschappij overkoepelende, overgebleven mega-institutie – de overheid – groeit daarom
in onze tijd. Aan de overheid wordt zelfs om zingeving van het leven gevraagd.15
Het beeld van Vadertje Staat als een amechtig puffende ober die vanuit allerlei kanten soms tegenstrijdige orders vanaf het terras van de samenleving krijgt toegeroepen, dringt zich op. Soms
zijn andere beelden verleidelijk: de staat als de
sterfelijke God, de Leviathan, van Hobbes, de
nachtmerrie van De Tocqueville van een toekomstige overheid die als een dikke deken over een
geheel geatomiseerde en gehedoniseerde samenleving ligt, de immens bevoogdende macht die
Charles Taylor ziet als onderdeel van de malaise
van de moderniteit.
Deze beelden zijn te kras, maar een atomiserende
samenleving met een afnemende burgerparticipatie roept wel het contrapunt van een sterke overheid op. De volksvertegenwoordiging representeert
de in de maatschappij levende behoeften tot op
grote hoogte. Zij agendeert het brede eisenpakket
op de politieke agenda. Verkiezingscampagnes versterken de suggestie dat vrijwel alles oplosbaar is,
mits uiteraard het electoraat een bepaalde partij
stemt.
De oermenselijke behoefte aan een soort zondebok
is een derde factor. Moderne mensen verklaren onheil en rampspoed en allerlei kleiner ongemak
steeds minder uit de wil van God, uit het werk van
OP ENBAAR BEST UUR FEBRUA RI 2007

BESTUUR

de Boze, uit het noodlot, uit stomme pech of de risico’s van het leven. Passiviteit, fatalisme of zelfs
stoïcisme scoren laag in het zelfbeeld van menige
burger.
De behoefte aan een entiteit die voor schokkend of
onaangenaam ervaren gebeurtenissen verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld, is voor
een groeiend aantal mensen sterk aanwezig. De instantie die zich daarvoor bij uitstek leent is de
overheid. Zij moet de risico’s van het leven als een
assurantiemaatschappij, waarvoor de polis via de
stembus en de belastingaanslag is betaald, afdekken. Zij biedt de combinatie van abstracte almacht
en concrete personen (politici, bestuurders en
ambtenaren) die voor alles wat de burger overkomt, verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gehouden. Deze reactie is ook in de volksvertegenwoordiging aanwezig. De tegenwerping van de
regering dat zij ‘hier niet over gaat’, slaagt dan
niet meer zo gemakkelijk, zeker niet tegenover een
parlement dat zichzelf niet alleen als volksvertegenwoordiging ziet maar zich als hoogste staatsorgaan laat gelden. Een langzaam op stoom komende claimcultuur kapitaliseert en stimuleert
deze tendens.
Op deze ontwikkeling doelde Donner in zijn afscheidsverklaring: ‘De rapporten (over de Schipholbrand, A.D.) lijken bij de overheid een zodanige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te
vooronderstellen, dat de vraag aan de orde moet
komen in hoeverre zo een verantwoordelijkheid
nog te dragen is Als slechts het voorkomen van gevaren telt, dan dreigen rechtsstaat en democratie
in het gedrang te komen.’ Een loodzware uitspraak, die misschien niet in de juiste context
werd gedaan (het ging om een detentiecentrum,
waarvoor een zware zorgplicht voor de overheid
geldt), maar die wel degelijk een enorm probleem
signaleert.
Een dergelijke Herculische krachtproef kan een
overheid nooit doorstaan. Wordt zij daartoe toch
alom en bij voortduring aangespoord, dan zal haar
actieradius spectaculair dienen te worden uitgebreid met tal van dwangmiddelen en instrumenten die het haar mogelijk maken meer onheil pro
actief af te wenden en allerlei bestellingen vanuit
de maatschappij te leveren.
Kwetsbare grens
Wie met de commissie Scheltema, Lubberdink16 en
zo vele anderen volhoudt dat de ministeriële verantwoordelijkheid een construct is, dat ook juridisch is afgebakend en niet direct gekoppeld mag
worden aan veranderende maatschappelijke perO P EN B A AR B E S T UUR F E BRU A RI 2 0 0 7

Uitdijende ministeriële verantwoordelijkheid:
- Al heel lang geldt dat ministers ook voor niet-handelen verantwoordelijk zijn. Als
de overheid een bepaalde materie niet of kennelijk niet adequaat heeft geregeld,
kan op centraal niveau ministers – collectief of individueel – worden toegerekend.
Stelt men de overheid integraal verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het
gemeenschapsleven en ook voor individueel en groepswelzijn en veiligheid, dan
dijt die toerekening als kern van de ministeriele verantwoordelijkheid navenant
uit. Een bijzondere rol is daarbij voor de massamedia weggelegd. Wat daar onderwerp is van debat, is bijna ipso facto van politiek belang, (potentieel) object van
overheidsbeleid en vrijwel steeds object van ministeriele verantwoordelijkheid.
- Ook de gang van zaken op gemeentelijk en provinciaal niveau kan men gemakkelijk aan de landsoverheid – de ministers – toerekenen. Vooral vanuit de Tweede
Kamer worden aan ministers steeds meer vragen over lokale aangelegenheden
gesteld. Grondwet en wet bepalen dat decentrale besluitvorming wegens strijd
met het recht en het algemene belang kan worden vernietigd. Hierin ligt kennelijk
een rechtvaardigingsgrond voor vrijwel iedere activering van de ministeriële verantwoordelijkheid, nog versterkt door de omstandigheid dat Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is. De decentrale overheden kennen een zogeheten
open huishouding. Wat daartoe behoort, is in Nederland niet constitutioneel afgegrendeld. De actuele omvang daarvan wordt bepaald door wat hogere overheden
overlieten en dus er ook weer uit kunnen halen om die taken zelf ter hand te
nemen. Ook dit leidt er gemakkelijk toe de minister te vragen waarom hij geen
ingrijpen overweegt.
- Ieder lid van het parlement heeft sinds 1987 recht op antwoord van ministers op
de vragen die hij of zij stelt, tenzij het belang van de staat zich daartegen verzet.
De pluriforme samenstelling van de Staten-Generaal staat er borg voor dat een
waar spervuur van vragen vanuit allerlei inspiratiebronnen over allerlei onderwerpen in binnen en buitenland op de ministers worden afgevuurd. Die vragen dwingen tot een reactie, verantwoording.

cepties, heeft gelijk. Dat recht werpt toch een dijk
op tegen ongeordende krachten en strevingen? Jazeker, maar die dijk is nogal poreus en kan gemakkelijk met water verzadigd raken.
Besluit
Het staatsrecht trekt voor de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid weliswaar grenzen,
maar die zijn poreus. In het publieke debat zouden
ambtsdragers veel meer moeten benadrukken dat
de overheid uit haar aard nooit met de samenleving kan en mag samenvallen. Opvattingen die
in de overheid een emanatie zien van een actuele
bevolking (publieke opinie) zijn funest, omdat zij
de wezenlijke functie van de overheid om, met het
oog op het algemeen belang, conflicterende belangen en aanspraken af te wegen, dan negeren. Een
overheid die zich in dit opzicht vertilt, raakt ernstig geblesseerd. Men moet daarom hopen dat
Donners oproep tot een diepgravende discussie
over de relatie burger – samenleving – overheid
leidt.

[16] H.G. Lubberdink, De
betekenis van de ministeriële
verantwoordelijkheid voor de
organisatie van het openbaar
bestuur, Groningen, 1982.
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Geldschieters van de stad,
1550-1650, Financiële
relaties tussen stad,
burgers en overheden
1550-1650. Amsterdam:
Bert Bakker 2006,
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Rentemarkt voor overheden
Steden in de vroegmoderne tijd zaten bijna
altijd in geldnood en zochten voortdurend
naar middelen, want ze moesten belastingen aan centrale overheden betalen, militaire uitgaven bekostigen, voor publieke
werken en voor de aflossing van schulden.
Naast accijnzen waren er maar weinig andere mogelijkheden dan leningen van burgers.
Met dat doel verkochten steden twee soorten renten: lijfrenten en losrenten.
Met de lijfrente kocht een belegger een uitkering die op een of meer personen was
gevestigd. De rente werd uitgekeerd zolang
deze personen in leven waren. In tegenstelling tot de lijfrente duurde de losrente net
zolang tot de stad de rente had afgelost.
De lossing van de losrente gebeurde door
terugbetaling van de koopsom.
Deze renteleningen vormden een essentieel
onderdeel van de stedelijke financiën. Het
aandeel van opbrengsten uit leningen in de
inkomsten van de stad verschilde per jaar,
maar de jaarlijkse rentelast vormde een
aanzienlijk deel van de stedelijke uitgaven.
De financiële techniek om de schuld van de
stad te reduceren was simpel: omzetting
van renten in minder gunstige transacties
voor beleggers.
Toen Haarlem in 1567 voor 7000 gulden
een sluis wilde aanleggen, deed de stad
een beroep op financiers. Er werden losrenten aangeboden om de sluis te kunnen
betalen. Zo betaalde meester Maerten
Jacobsz van Heemskerk eind 1567 800 gulden tegen een jaarlijkse rente van 6,25 procent. Het jaar daarop werd dus 50 gulden
uitgekeerd. Maerten vervulde belangrijke
functies. Hij was regent van het leprozenhuis, kerkmeester en lid van de vroedschap.
De renten werden echter ook door minder
invloedrijke burgers gekocht. De Dordtse Elisabeth Gerrit Douwesdochter kocht in 1572
voor 21 gulden een lijfrente op haar twee
kinderen Jan en Philippe. Zij waren vijf en
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zes jaar oud en hun moeder kreeg jaarlijks
per kind een pond en tien schellingen uitgekeerd. Ook instellingen belegden graag geld
in de stedelijke renten, zoals in Zwolle waar
de priesters van de Sint-Michielskerk in
1573 125 gulden belegden. De kerk ontving
daarvoor jaarlijks een bedrag van zeven gulden, een rente van zes procent.
Een belangrijk element van de renteverkoop
was het zogenaamde arrestrecht. Dit recht
hield in dat de rentenier achterstallige betalingen op burgers van de stad kon verhalen
waarvan de renten waren gekocht. Burgers
liepen het risico in een stad gegijzeld te
worden met inbeslagneming van hun goederen als hun stad de verplichting tegenover
renteniers niet was nagekomen. Voor steden en kooplieden was dit arrestrecht een
groot probleem. Inderdaad zien we dat deze
gijzelingen in de Hollandse steden tot het
einde van de zestiende eeuw voorkwamen.
Van der Heijden concentreert zich op de
vraag wie op deze markt het geld aan de
steden leenden. Waren dat voornamelijk de
stedelijke elite, belangrijke instellingen en
rijke weduwen of konden ook minder vermogende inwoners en ongehuwde vrouwen hun
geld beleggen? Zij signaleert dat vrouwen
hun kapitaal graag voor de financiële zekerheid van hun kinderen inzetten. Daarvoor
waren lijfrenten bij uitstek geschikt, want
het percentage was hoog en de verzekering
gold zolang het kind leefde. Bovendien was
het risico gespreid: het bedrag mocht over
verschillende kinderen worden verdeeld. In
sommige steden waren vrouwen dan ook de
belangrijkste kopers van lijfrenten.
Terugkerend thema in de stedelijke financiën is de verstrengeling van het geld van
de stad met dat van de bestuurlijke elite.
Andere studies naar laatmiddeleeuwse en
vroegmoderne steden hebben aangetoond
dat vooral de bestuurlijke bovenlaag geld in
de stedelijke schuld belegde. Dat was bijvoorbeeld in de vijftiende eeuw in Gent en
Brugge het geval. Het financiële beleid was
nauw met de belangen van de stedelijke elite verbonden. Een kleine bovenlaag profiteerde, zonder rekening te houden met de
belangen van de gemeenschap. Alleen een
beperkte groep kapitaalkrachtigen kon daar
renten kopen, terwijl de hele stedelijke
bevolking voor de schuldenlast opdraaide.
Van der Heijden beschrijft een vergelijkbaar
patroon in de Noordelijke Nederlanden. Een
grote groep renteniers behoorde tot de

bestuurlijke toplaag. Veel bestuurders
waren kooplieden die hun geld in de handel
verdienden. De stad bleek met zijn publieke
voorzieningen een belangrijke afzetmarkt
voor hun handelswaren te zijn. Nadat zij als
belegger actief waren geweest, werden
bestuurders op interessante missies
gestuurd, en ook traden zij op als leverancier van goederen of makelaar bij handelszaken. Exemplarisch is de rentekoop van
Gijsbrecht Janszoon van Haarlem in 1572.
Hij was schepen en maakte in hetzelfde jaar
verschillende malen diplomatieke reizen,
maar hij trad ook op als leverancier van
hout voor bruggen, steigers en huizen en
als handelaar in turf. Terwijl de stad met
beleggingen van deze renteniers inkomsten
verwierf, was een belangrijk deel van de uitgaven voor dezelfde personen bestemd.
Beleggingen in stedelijke renten betekenden inderdaad de bestendiging van politieke
en financiële netwerken er tussen steden
en hun financiers.
Pas in de Gouden Eeuw keerde het tij. Door
de bloeiende economie waren steden beter
in staat hun schulden te betalen en steeg
hun krediet. Naast machtige bestuurders en
rijke kooplieden kregen ook rijke ongehuwde
vrouwen, bedienden en arbeiders toegang
tot de rentemarkt. Geldschieters van de stad
schetst levendig deze beleggersgroepen in
de zestiende en zeventiende eeuw.
Tot nu toe hebben historici het onderzoek
naar stadsfinanciën in de Noordelijke
Nederlanden zelden met studies naar financiers gecombineerd. Vragen over de achtergrond van personen tijdens de vroegmoderne periode vergen tijdrovend en lastig
onderzoek. Vaak zijn er geen gegevens over
financiers te vinden of slechts na uitgebreid
onderzoek naar de collectieve achtergrond
van kapitaalbezitters.
Van der Heijden, die in 2004 een NWOstipendium voor jonge excellente onderzoekers ontving, schrijft soepel. Voor de fiscale
en economische geschiedenis van steden
tijdens de opstand en de vroege Gouden
Eeuw is Geldschieters van de stad van
groot belang. Het geeft een boeiend beeld
van financiën als afspiegeling van belangen
van burgers, stadsbesturen en hogere overheden. Zo onthullen oude rekeningen van
steden in geldnood de verhouding tussen
burgers en hun overheden.
Geertje Wiersma, historica
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De stand van e-government
Het einde van het actieprogramma ‘Andere Overheid’, opgesteld in 2003, is in zicht. Daarin gaf het
kabinet-Balkenende II aan langs welke lijnen de overheid zou moeten worden gemoderniseerd.
Het was een startschot voor ingrijpende veranderingen in de verhouding tussen overheid en samenleving en de wijze waarop de overheid haar taken uitvoert. Hoe ver is het met die modernisering, mede
in vergelijking met andere EU-landen?

e overheid heeft zich in de afgelopen decennia
verschillende keren bezonnen op haar rol,
taak en werkwijze. Oplossingen voor maatschappelijke problemen waren meestal meer van hetzelfde: meer regels, agenten, controle en toezichthouders. In het actieprogramma Andere Overheid
werd in 2003 aangegeven dat voortzetting van deze weg verder ondoenlijk is, want daardoor kon de
overheid haar taken niet goed uitvoeren.
Om die reden is gekozen voor een nieuwe visie op
de taak van de overheid en een eigentijds concept
van burgerschap. De burger is aan zet. De overheid
houdt wel vast aan een aantal onvervreemdbare
hoofdtaken, zoals het waarborgen van veiligheid
en de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. Op andere terreinen is de taak van de overheid echter niet meer exclusief, maar aanvullend
op de verantwoordelijkheid van burgers. In het
hoofdlijnenakkoord van het kabinet wordt dit aangeduid met het motto dat mensen weer meedoen en
in het actieprogramma is het vertaald in vier actielijnen:

D

• de overheid verbetert haar dienstverlening aan
de burger,
• de overheid gaat minder en anders regelen,
• de rijksoverheid organiseert zichzelf beter,
• de rijksoverheid vernieuwt haar relaties met provincies en gemeenten.
Het kabinet is bereid ook kritisch naar zichzelf en
de ministeries te kijken. Centraal staat of de overheid nog de goede dingen doet en of zij dingen op
de juiste manier doet. Deze resultaten leiden tot
een andere rolverdeling tussen samenleving en
overheid, tot minder beleid, regels en overheidsbemoeienis en ten slotte tot een kleinere en eenvoudige organisatie van de overheid. Voor de overgebleven taken moet zij haar prestaties verhogen.
Het kabinet geeft in het actieprogramma aan
ernaar te streven dat in 2007 65% van de publieke
O P EN B A AR B E S T UUR F E BRU A RI 2 0 0 7

Kadaster online: voorbeeld van succesvolle
e-government
Een van de overheidsinstanties die als innovatief voorbeeld dient, is het Kadaster. Deze instantie heeft met
haar online-dienstverlening de hoogst mogelijke score
behaald. Door verschillende kadastrale systemen in
één te integreren, dat zowel voor burgers als bedrijven
toegankelijk is en een aanvullend dienstenpakket
biedt, is voor alle partijen toegevoegde waarde gecreeerd. Eind 2005 heeft de Europese Commissie het
kadaster op de eGovernment Conferentie ‘Transforming
Public Services’ in Manchester met de eEurope award
in de categorie burgers en bedrijven onderscheiden.

dienstverlening (rijksoverheid, provincies en
gemeenten) plaats kan vinden via internet. Een
tweede actielijn hangt hiermee samen: in 2007
moeten de administratieve lasten met 25% worden
verminderd. Gemeenten en uitvoeringsorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol, omdat zij
met hun dienstverlening dicht bij de burger staan.
De burger zal verbeteringen als eerste opmerken.
Verbeteren van de informatiestromen is een vereiste. Zo wordt ondersteuning gegeven aan het concept van eenmalige gegevensverstrekking door gebruik

Centraal staat of de overheid nog de
goede dingen doet en of zij dingen op de
juiste manier doet
van basisregistraties (personen, bedrijven, adressen en gebouwen, kadaster en topgrafie). In de
toekomst mogen aan burgers en bedrijven geen
gegevens worden gevraagd die al binnen de overheid bekend zijn.
Ook wordt er binnen dit programma aan de introductie van e-formulieren gewerkt. Een elektronisch formulier is interactief en dynamisch, alleen
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vragen die voor de afhandeling van de aanvraag
van de specifieke gebruiker nodig zijn, worden gevraagd. E-formulieren kunnen worden aangeboden
op basis van een eigen profiel van de gebruiker. In
de toekomst kunnen tegelijk meerdere ketens door
hergebruik van al beschikbare informatie in basisregistraties worden voorzien.
Monitoring
Het programmabureau Advies Overheid draagt in
opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan een via internet toegankelijke overheid. Daar loopt sinds 2000
een monitor die de algemene prestaties van de
e-overheid meet. De monitor richt zich op alle
Nederlandse overheidsinstanties. Voor de meest
gevraagde overheidsdiensten is nagegaan in welke
mate deze online beschikbaar zijn.

Een einddoelstelling is, dat in 2007 65%
van de totale publieke dienstverlening via
internet wordt aangeboden
De monitor wordt, sinds een nulmeting in 2000,
jaarlijks herhaald. Er wordt gekeken naar het aanbod van honderd overheidsdiensten voor burgers
en bedrijven, waarvan 34 bij gemeenten. Prioriteit
heeft het in kaart brengen van de mate van elektronische dienstverlening. Per product of dienst is
de maximaal haalbare fase gedefinieerd. Dit maximum wordt afgezet tegen de bevindingen die de
onderzoekers op de website constateren. Er kan
sprake zijn van fase nul (geen website), fase een (informatie online), fase twee (downloadbaar formulier), fase drie (uploadbaar formulier) en tot slot
fase vier (volledige online transactie). Dezelfde

[1] Het programma Elektronische Gemeenten (EGEM)
is opgericht door de VNG en
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en houdt zich bezig
met vraagstukken op het
gebied van informatievoorziening.
[2] Gemeenten niet klaar
voor e-diensten, Computable, 6 mei 2005, VNU Business publications.
[3] EGEM-doelgroeponderzoek, 28 dec. 2005.
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Streefpercentage kabinet (zowel burgers als bedrijven)
Voor burgers:
Gemeenten tot 25.000 inwoners
Gemeenten met 25.000-49.999 inwoners
Gemeenten met 50.000-99999 inwoners
Gemeenten met 100.000 of meer inwoners
Totaal
Voor bedrijven:
Gemeenten tot 100.000 inwoners
Gemeenten met 100.000 of meer inwoners
Totaal

methodiek wordt ook op EU-niveau gebruikt om
het online-aanbod van twintig diensten bij de
EU-lidstaten te vergelijken.
Daarnaast wordt in de monitor ook naar zes andere aspecten van e-government gekeken: transparantie, dienstverlening, gepersonaliseerde dienstverlening,
interactiviteit & actualiteit, webrichtlijnen en gebruiksvriendelijkheid. Gezamenlijk vormen deze een totaalscore. De beoordeling verloopt op basis van
een checklist die elk jaar aan nieuwe ontwikkelingen wordt aangepast.
De jaarcijfers worden sinds 2001 ook maandelijks
bijgehouden via de publicatie van een openbare
ranglijst, waarin de veranderingen bij gemeenten
worden verwerkt. Sinds 2004 kunnen gemeenten
zelf de wijzigingen en verbeteringen op hun website doorgeven. Vervolgens wordt automatisch de
score bepaald, of ze hoger of lager op de ranglijst
komt te staan. Dit competitie-element is een goede
impuls om aan betere prestaties te werken.
Stand van zaken
Een einddoelstelling van het actieprogramma is,
dat in 2007 65% van de totale publieke dienstverlening via internet wordt aangeboden. In tabel 1
staan de jaarcijfers van Advies Overheid voor het
onderdeel elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven. De dienstverlening heeft betrekking op het beschikbare aanbod van diensten en
niet op het daadwerkelijk gebruik.
Voor 2005 werd als streefpercentage publieke online-dienstverlening 55% aangehouden. Bij zowel
burgers (51%) als bedrijven (52%) werd dit cijfer
niet gehaald. Naar inwonertal ligt dat vooral aan
kleine en middelgrote gemeenten. Gemeenten met
100.000 of meer inwoners voldoen wel aan de
streefscore.
Naar aantal burgers gerekend woont 25% (ongeveer 4 miljoen burgers) in gemeenten die al aan de
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Bron: Monitor 2005 Advies Overheid

Tabel 1: Percentage publieke dienstverlening dat via internet wordt aangeboden
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65%-norm eind 2005 voldoen. Vervolgens woont
46% (7,5 miljoen burgers) in een gemeente die tussen de 50-65% scoort en 29% (4,8 miljoen burgers)
in een gemeente waar minder dan de helft van de
dienstverlening via internet wordt aangeboden.
Dit zijn vooral kleinere gemeenten. Ook bij de
andere onderdelen, behalve webrichtlijnen, zijn
er lage scores. Vanwege hun grote aantal vertegenwoordigen kleine gemeenten samen toch een
groep van bijna 5 miljoen burgers.
Kleinere gemeenten blijven duidelijk achter, vooral
in dienstverlening. Om te zorgen dat decentrale
overheden hun informatiehuishouding verbeteren, is in april 2006 het manifest Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische
overheid opgesteld.1 Hierin is afgesproken dat de
rijksoverheid zorgt voor de ontwikkeling van
elektronische basisvoorzieningen zoals DigiD,
e-formulieren, burgerservicenummer (BSN),
Elektronische Identiteitskaart (E-Nik) en de
Gemeentelijke Basis Administratie. Tegelijkertijd
zeggen gemeenten toe geen eigen voorzieningen te
ontwikkelen. Verder is afgesproken dat gemeenten
gezamenlijk de realisatie, aansluiting en toepassing in hun dienstverlening regelen. Het beheer
van de basisvoorzieningen zal gezamenlijk gebeuren. Via iTeams wordt ondersteuning aan gemeenten gegeven. De centrale en decentrale overheden
zijn bij het ondertekenen van het manifest overeengekomen samen € 55,5 miljoen te investeren
voor de verbetering van de dienstverlening aan
burgers en bedrijven.

Niveau elektronische dienstverlening per land, 2006
Oostenrijk
Malta
Estland
Zweden
Noorwegen
VK
Slovenië
Finland
Denemarken
Frankrijk
Ierland
Portugal
Hongarije
Italië
Spanje
Nederland
IJsland
België
Duitsland
Litouwen
Cyprus
Griekenland
Zwitserland
Tsjechië

Andere instelling
Het lijkt erop dat het proces van vernieuwing en
verbetering van de dienstverlening breder op gang
komt. Ook bij kleine gemeenten wordt vooruitgang geboekt en het percentage burgers dat in
een gemeente woont die minder dan 50% van de
dienstverlening via internet aanbiedt, was eind
maart 2006 geslonken tot 26% (4,2 miljoen
burgers).
Er is een sterkere bewustwording en bereidheid te
veranderen. In 2005 stond nog een derde van de
gemeenten sceptisch tegenover de doelstelling.2 De
bereidheid iets te ondernemen is bij de meeste gemeenten inmiddels aanwezig. De bekendheid met
het programma Andere Overheid staat volgens een
doelgroeponderzoek in december 2005 bij gemeenten op 70% of hoger.3 Bij bestuurders, de afdeling
informatie en automatisering en gemeentesecretarissen lag dit zelfs op boven 80%. Ook ziet men
e-dienstverlening als de grootste uitdaging voor
2006.
O P EN B A AR B E S T UUR F E BRU A RI 2 0 0 7
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Algemene online-score
Bron: Rapport Web Based Survey on Electronic
Public Services Report 6th Measurement april 2006,
eEurope/Cap Gemini juni 2006.
Figuur 1: Online scores per land eind 2006

Europees perspectief
Hoewel er op nationaal niveau voortgang wordt
geboekt, scoort Nederland op EU-niveau voor het
aanbod van elektronische online-diensten gemiddeld. Wel is, mede dankzij de eerder genoemde
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projecten, de positie van Nederland in de afgelopen twee jaar verder verbeterd. Jaarlijks wordt in
opdracht van de Europese Commissie een onderzoek uitgevoerd. Uitgangspunt is het eerdergenoemde fasenmodel. Op basis van steekproeven
wordt een nationaal gemiddelde vastgesteld.

Nederland scoort op volledige
online-dienstverlening net boven
het EU-18-gemiddelde
In figuur 1 is Nederland met een aantal andere
Europese landen vergeleken. In vergelijking met
een meting uit 2004 is er brede vooruitgang
geboekt. Alle landen, behalve Letland, Polen en
Slowakije, scoren anno 2006 boven de 60% voor
algemene elektronische dienstverlening, in 2004
lag dit nog rond 50%. De Scandinavische landen,
Engeland (VK) en Oostenrijk scoren hoog, maar
ook opmerkelijk in de top drie zijn Estland en
Malta. Een deel van de nieuwe lidstaten is bezig
met een inhaalslag. Nederland behoort met 79%
tot de tussengroep en scoort op volledige onlinedienstverlening (fase 4) net boven het EU-18gemiddelde (52%) met 53%. In 2004 was dit slechts
32%, deze vooruitgang is mede te danken aan
projecten zoals DigiD en het BSN. Als het aankomt
op het gebruik van online-overheidsdiensten door
burgers en bedrijven (tabel 2) scoort Nederland
hoger. Van de bedrijven maakte in 2005 meer dan
de helft (57%) al van e-governmentdiensten gebruik; bij burgers lag dat in 2005 bijna op de helft
(47%) - gebruik is daarbij gedefinieerd als in de
afgelopen drie maanden gebruik maken van online overheidsdiensten. In het bijzonder het gebruik door burgers is in vergelijking met andere
landen in Nederland hoog. Zo maakt in Oostenrijk
maar 29% van de burgers gebruik van online overheidsdiensten, Nederland zit al op 46%.

Land
EU-15
EU-25
Euro-zone
België
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Frankrijk
Finland
Engeland
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Polen
Slowakije
Slovenië
Spanje
Tsjechië
Zweden

burgers
25%
22%
24%
18%
11%
n.b.
n.b.
31%
n.b.
47%
24%
7%
18%
18%
14%
13%
12%
46%
46%
52%
29%
14%
13%
27%
19%
n.b.
5%
52%

bedrijven
56%
57%
58%
61%
40%
87%
44%
70%
n.b.
91%
39%
81%
67%
76%
73%
35%
72%
n.b.
57%
84%
75%
58%
64%
57%
72%
55%
79%
80%

Bron: Eurostat E-government usage by Individuals, 2005 (n.b: niet
bekend)

Tabel 2: E-government, gebruik burgers en bedrijven 2005

Het scoort hiermee boven het EU-gemiddelde van
56% voor bedrijven, respectievelijk 25% bij burgers.
Een verklaring is dat Nederland voorop loopt waar
het gaat om het percentage burgers dat over een
(snelle) internetverbinding beschikt.

BOEKSIGNALEMENT

Tastbare herinneringen
Maarten Prak (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw, Amsterdam: Bert Bakker 2006,
ISBN 90 351 2990 3

Veel plaatsen en voorwerpen hebben een
bijzondere betekenis in de Nederlandse
geschiedenis. Dit fraaie boek spoort ze

40

op, plaatsen en gebeurtenissen die de
zeventiende en achttien de eeuw kleurden,
zoals het standbeeld van Piet Hein in
Delfshaven, het Muiderslot, de Goejanverwellesluis in Hekendorp, maar ook de
Nachtwacht en de duinen bij Nieuwpoort,
evenals Wall Street in New York, plantage
Somerszorg in Suriname en fort Amsterdam op Ambon. Dit soort plaatsen heeft

gemeen dat ze ons tastbaar herinneren
aan wat in de geschiedenis van Nederland van belang is geweest. Veertig
plaatsen van herinnering worden in dit
boek door deskundige auteurs behandeld en samen geven ze een beeld van
de politieke, culturele, economische en
sociale ontwikkelingen in ons land.
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