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U moet er steeds opnieuw aan geloven,
al die vernieuwingen in het openbaar
bestuur. Rust noch duur gunnen ze u. Ze
houden u wel levendig, maar of de burger
er ook mee gebaat is en of het allemaal
echt hout snijdt valt te bezien, zoals het
geval is met het referendum dat inmiddels
een twijfelachtige reputatie heeft opgebouwd. Wij vernieuwen ook, elke maand,
zonder daar overigens een referendum
over uit te schrijven, want wij weten zo wel
wat u van ons verwacht. Eens in de zoveel
tijd vernieuwen we ook ons jasje, niet zomaar op de bonnefooi, maar professioneel
bijgewerkt en gepolijst door een externe
deskundige. Jawel, wat bij de overheid
aan banden is gelegd, doen wij volop, het
inhuren van externen, elke maand weer,
om u een kwalitatief hoogwaardig product
voor te leggen. En deze keer ook in de
vormgeving, want wij willen niet alleen uw
geest maar ook uw oog strelen. Maar echte
schoonheid zit toch van binnen, in Openbaar bestuur, uw intellectuele glans.
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BESTUUR

Lessen uit referenda?
Heeft het grondwettelijk referendum iets over de wenselijkheid ervan geleerd en wat heeft het referendum ons
geleerd over onze houding ten opzichte van de EU en de manier waarop Nederland aan besluitvorming op Europees
niveau deelneemt?
ederland en referenda, dat wil maar niet
boteren. We kunnen inmiddels niet meer
zeggen dat we het niet hebben geprobeerd. De
afgelopen drie jaar is er volop met dit instrument
van volkswil en bestuurlijke vernieuwing geëxperimenteerd, met als voorlopige uitkomst een kater bij
politiek, bestuur en samenleving. Na referenda over
de Europese grondwet en echecs bij rechtstreekse
burgemeestersverkiezingen in Utrecht en Eindhoven
lijkt Nederland referendummoe.2 Dat komt omdat
nationale referenda niet passen bij onze vorm van
representatieve democratie en niet bij onze politieke
cultuur. Volksraadplegingen zijn ook riskant, omdat
ze complexe kwesties reduceren tot simpele ja-ofnee-vragen, die demagogen de wind in de zeilen
geven of oppositiepartijen een letterlijke buitenkans
bieden. Vooral destabiliseren ze frêle coalities in een
snel veranderend politiek landschap.
Daar wordt tegenovergesteld dat referenda meer
dan ooit een nuttige correctie vormen op de beslissingen van vertegenwoordigende organen, getuige
het succes van lokale referenda in Nederland en
de gunstige ervaringen in andere landen.3 Zo de
argumenten voor en tegen al objectief te wegen zijn,
nieuws zal dat waarschijnlijk niet opleveren.4 Wat
wel interessant is, is de vraag hoe het referendum
over de Europese Grondwet van 2005 en de periode
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Dit artikel is een bewerking van een lezing tijdens de JUVAT-dag (Tilburgse juristen
alumnivereniging), najaar 2007.
Op 23 januari 2008 werd bij de burgemeestersverkiezing in Eindhoven de kiesdrempel van
30% niet gehaald. Na een soortgelijke ervaring in Utrecht in 2007 was dit voor de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het signaal per direct met (de financiering van)
rechtstreekse verkiezingen van burgemeesters te stoppen.
B.F. Steur, De keuze om te kiezen, ’s-Gravenhage, 2005.
P. Gilhuis, Het referendum. Een rechtsvergelijkende studie, Alphen aan den Rijn, 1981. Raad voor
het openbaar bestuur, Burgers betrokken, betrokken burgers, Den Haag, 2004.
Artikelen 137 tot en met 141 van de Nederlandse Grondwet.
Raad van State, Jaarverslag 2006, Den Haag, 2007, p. 24.
Europese Conventie, Ontwerp-verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, CONV
850/03, 18 juli 2003.

die daarop volgde tot aan het nieuwe hervormingsverdrag zijn verlopen. Dat is om een aantal redenen
interessant en leerzaam, omdat de geschiedenis van
het grondwettelijke referendum inzicht geeft in de
dynamiek van nationale referenda en de ervaringen
van kiezers. Het is ook een goed voorbeeld omdat,
daar waar gewone nationale referenda in Nederland
vaak omstreden zijn, het houden van een referendum over een grondwet velen als bijna vanzelfsprekend ervaren. Sinds 1848 kent de Nederlandse
grondwet een herzieningsprocedure met referendumachtige trekken.5 De bevolking wordt apart over
een voorstel tot herziening van de grondwet gepolst.
Door het gebruik deze raadpleging met periodieke
verkiezingen te laten samenvallen, raken de herzieningsvoorstellen vaak op de achtergrond, ondergesneeuwd door andere punten. Zo kon het gebeuren
dat een majeure grondwetsherziening in 1983 werd
doorgevoerd, zonder dat die tot noemenswaardige
discussie gedurende de verkiezingsstrijd van 1981
leidde.
Aanloop
De voorbereiding op het referendum over het Voorstel voor een Grondwet voor Europa (Europese
Grondwet) was rommelig. Voor veel Nederlanders
kwam die grondwet volstrekt uit de lucht vallen, op
het moment dat de regeringsleiders het voorstel op
29 oktober 2004 in Rome met veel ceremonieel en
symboliek hadden aangenomen. De discussie over
de inrichting van die grondwet was goeddeels aan
Nederland voorbijgegaan.6
In de periode waarin de Europese Conventie onder
leiding van Giscard d’Estaing aan schetsen voor de
grondwet werkte (2002-2003), werd de publieke discussie in Nederland door de nasleep van de moord
op Pim Fortuyn (mei 2002) en de wederwaardigheden van het tumultueuze kabinet Balkenende-I
(juli 2002-januari 2003) gedomineerd.7 Het was een
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woelige periode, waarin door de plotselinge opkomst
van een nieuwe volksbeweging – Lijst Pim Fortuyn –
duidelijk werd dat de traditionele politieke partijen te
weinig voeling met hun electoraat hadden of leken
te hebben. Bijna onttrokken aan het oog door een
bizarre reeks van incidenten en minicrises binnen
het LPF-kamp in het kabinet, voltrok zich al in 2003
een generatiewisseling en koersverandering binnen
PvdA en VVD. Het tweede kabinet-Balkenende, dat
na vervroegde verkiezingen van januari 2003 in mei
van dat jaar aantrad, zat de schrik van die instabiele
eerdere periode nog duidelijk in de benen. Dat
speelde gedeeltelijk in de kaart van coalitiegenoot
D66, die voor ‘kloven’ tussen burger en politiek het
oude medicijn van bestuurlijke vernieuwing inbracht
(gekozen burgemeester, ander kiesrecht, referenda);
horreurs voor veel liberalen binnen de VVD, die
overigens in eerdere kabinetten met de D66-wensen
had leren leven.
Een bijzonder product van samenwerking tussen
D66 en VVD onder de paarse kabinetten (19942002) was de Tijdelijke referendumwet, die het
onder strikte voorwaarden mogelijk maakte een
raadplegend correctief referendum te organiseren
over wetten die eerder door de Staten-Generaal
waren aangenomen. Die Tijdelijke referendumwet
was een experiment met een looptijd tussen 20022005. Het is tekenend voor het politieke klimaat in
Nederland dat in al die jaren geen enkel referendum
onder die tijdelijke wet werd georganiseerd; er waren
weinig initiatieven en die er waren haalden de drempel niet. Eind 2004 verliep de houdbaarheidsdatum
van de Tijdelijke referendumwet en op kousenvoeten vertrok die uit het politieke domein.
Beslissing tot het referendum
Na tekening van het voorstel voor de Europese
grondwet in Rome, maakte de regering zich op om
het verdrag in Nederland zo snel mogelijk via de
normale parlementaire weg te ratificeren. Ook al
omdat het voorstel Nederland wat had overvallen,
was er over de inhoud tot op dat moment weinig
discussie geweest. Nederland stond te boek als
loyale en euro-enthousiaste lidstaat, waarvan meer
dan driekwart van de bevolking meerjarig positief
over de Europese samenwerking was.8 Verder kent
Nederland nauwelijks een eurokritische traditie.9 Wat
goed is voor Europa, is ook goed voor Nederland,
zo was lange tijd het devies. De beleidsdoelen van de
EU vielen jarenlang grotendeels met de speerpunten
O P E N B A A R B E S T UUR SEP TEM B ER 2008

van het Nederlandse beleid samen. Het werken aan
een gemeenschappelijke markt bediende de open
economie van Nederland.
Dit verklaart ook waarom de aandacht voor het Europese dossier in het Nederlandse parlement klein
is.10 Het is onnodig veel energie te stoppen in iets
wat technisch is en toch wel goed loopt. Reken daarbij dat sinds 1918 grondwetsdiscussies in het publieke debat in Nederland nagenoeg zijn uitgedoofd,
dan mondt de optelsom die de regering in 2004
maakte, uit in een vermoeden van totale desinteresse
bij de bevolking. Ook de recente geschiedenis wijst
in die richting. De ratificatiediscussies over belangrijke constitutionele EU-verdragen, zoals de Verdragen
van Maastricht, Amsterdam en Nice, gingen in de
Tweede Kamer vaak als een nachtkaars uit.
Die achtergrond verklaart waarschijnlijk waarom de
regering betrekkelijk rustig of halfhartig en indirect

Nederland stond te boek als loyale
en euro-enthousiaste lidstaat; meer dan 75%
was positief over Europese samenwerking
op initiatieven om de Europese Grondwet aan een
referendum te onderwerpen, reageerde. De eerste
geluiden in die richting klonken al in 2002, toen een
motie van Timmermans c.s. werd aanvaard, waarin
werd opgeroepen een referendum over de uitkomst
van de Europese conventie, de latere Europese
grondwet, te organiseren.11 Een aantal enthousiaste
jonge Kamerleden nam dit initiatief in mei 2003
over (Farah Karimi, Boris van der Ham en Niesco
Dubbelboer). Zij maakten een initiatiefvoorstel
aanhangig om de goedkeuring van de Europese
Grondwet aan een raadplegend referendum te onderwerpen.12 Het voorstel kroop als het ware onder
de politieke radar van de partijen door, de meeste
daarvan hadden op een parlementaire ratificatie
ingezet en in 2004 slaagden de drie erin steeds meer
steun voor hun initiatief te winnen.
Verschillende factoren droegen bij aan het groeiend

8
9

Eurobarometer.
Th. A. J. Toonen, B. Steunenberg & W. Voermans, Saying No to a European Constitution: Dutch
Revolt, Enigma or Pragmatism? in Journal for Comparative Government and European Policy,
vol. 3, no. 4, 2005, p. 594-619.
10 Raad van State, Jaarverslagen 2005 en 2006. N.Y. Del Grosso, Parlement en Europese integratie,
Deventer, 2000.
11 Motie-Timmermans c.s., Kamerstukken II 2002/03, 21 501-20, nr. 197.
12 Voorstel Karimi c.s., Kamerstukken II 28 885.
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draagvlak voor het grondwettelijk referendum. Ten
eerste was er – heel on-Nederlands – voor het eerst
een breed levende kritiek op onderdelen van het
EU-beleid. De euro werd als bron van prijsverhogingen gezien, grote lidstaten leven de financiële afspraken uit het stabiliteitspact niet na, er zijn zorgen over
uitbreiding van de Unie met tien nieuwe lidstaten
(Turkije) en verder was het door de regering aangevoerde verzet tegen de in Nederlandse ogen te hoge
bijdragen aan de financiering van de EU.
Daarnaast pleitten er inhoudelijke argumenten in het
voordeel van het initiatiefvoorstel: over grondwetten
en grondwettelijke normen moet de bevolking rechtstreeks worden gehoord, dat kan niet alleen aan de
volksvertegenwoordiging worden overgelaten. Het
was wel een probleem dat eerdere verdragen, waarin
fundamentele spelregels over de verhouding tussen
EU-lidstaten en instellingen en Europa en haar burgers, slechts parlementair waren geratificeerd en dat
de meest fundamentele constitutioneel-rechtelijke
EU-normen door het Hof van Justitie in Luxemburg waren vastgesteld zonder dat de bevolking
daarover ooit werd geraadpleegd. De Raad van
State ging in zijn advies over initiatiefvoorstel op dit
vraagstuk in:
“De Raad meent dat het antwoord op deze vraag kan
worden gevonden in het karakter van de Europese
Grondwet. Het verschil in betekenis tussen het hier aan
de orde zijnde verdrag en de andere genoemde verdragen is echter niet zozeer principieel als gradueel. De Europese Gemeenschappen en de Unie bezitten al geruime
tijd een constitutie, en de Europese Grondwet is naar haar
inhoud niet volledig nieuw; ze bestaat voor een groot
deel uit hercodificatie van bestaande verdragen. Wel wijst
de Raad erop dat in de Europese Grondwet het (enigszins
uitgebreide) handvest van grondrechten zal zijn opgenomen; deze grondrechten krijgen daarmee ook een
bindend karakter, en de rechter zal wettelijke bepalingen
daaraan kunnen toetsen. Grondrechten zijn een wezenlijk
element van een Grondwet in een democratische rechtstaat. Voorts komt met de aanvaarding van het verdrag
tot vaststelling van een Grondwet voor Europa één
Europese ‘Grondwet’ tot stand, waarin de (gewijzigde)
13 Raad van State, 14 juli
2003, W04.03.0194/I,
Kamerstukken II
2002/03, 28 885, A.
14 Nova (Nos) 12 april
2005; Interview-NSS/
Nova.
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institutionele verhoudingen en de besluitvorming voor
wat thans nog wordt aangeduid als de eerste, de tweede

De Raad was erg voorzichtig met het doen van
een uitspraak over de vraag of er een referendum
over de Europese Grondwet moest komen, maar
kon wel mee in de redenering van de initiatiefnemers dat goedkeuring van die Europese Grondwet
vergelijkbaar is met een grondwetsherziening, die in
Nederland op een referendumachtige wijze aan de
bevolking moet worden voorgelegd.
Dit advies had in 2004 veel invloed op de politieke
verhoudingen. Het werd gezien als de zegen van de
Raad van State aan het grondwettelijke referendum.
Daarmee wankelde ook het laatste obstakel voor
het referendum. In de Tweede en Eerste Kamer
was begin 2004 nog een rechtse meerderheid van
CDA, VVD en kleine christelijke partijen tegen een
referendum. In september 2003 ging regeringspartij
VVD betrekkelijk onverwacht ‘om’ nadat fractieleider Van Aartsen zich had laten ontvallen dat hij
een grondwettelijk referendum met ‘open vizier’
tegemoet zou treden. Op 25 november 2003 nam de
Tweede Kamer het voorstel voor een grondwettelijk
referendum aan en na lang tegenstribbelen ging op
25 januari 2005 ook de Eerste Kamer akkoord.
Het referendum
De regering stelde een referendumcommissie in,
die in onafhankelijkheid van het referendum moest
voorbereiden en vaststelde dat het referendum op
1 juni 2005 zou worden gehouden, twee dagen na
het Franse referendum (achteraf gezien een verkeerde dag). Er werden subsidies verdeeld en folders
gedrukt.
Het begon erg lauw. Ook het kabinet maakt geen
benen, de vooruitzichten op een positief resultaat
waren tot begin april 2005 nog betrekkelijk gunstig.
Op dat moment lieten de peilingen zien dat een
meerderheid van de Nederlanders die zou gaan
stemmen het voornemen had voor goedkeuring van
de Europese Grondwet te stemmen (58%), 66% zou
niet stemmen.14 Al was op dat moment het aantal
tegenstemmers al wat aangezwollen, deze uitslagen
waren in lijn met het beeld dat eerdere peilingen
lieten zien. Ook binnen de Tweede Kamer was er
een meerderheid voor de grondwet. Alles wees in de
richting van een kleine overwinning van het ja-kamp,
desinteresse bij de kiezer en een geringe opkomst.

en de derde pijler op één samenhangende manier zullen
zijn geregeld. Goedkeuring van het verdrag zou men om
die reden tot op zekere hoogte kunnen vergelijken met
een grondwetsherziening.”13

De oppositiepartijen waren oplettender. De SP,
Groep Wilders, CU en LPF bereidden zich gezamenlijk goed voor en begon vanaf februari effectief
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de nee-stem te mobiliseren. In hun campagnes werd
de Europese grondwet aansprekend weggezet als
een instrument van neo-liberale politiek, een bedreiging voor nationale autonomie en nationale identiteit
en waarden, een ondemocratisch, duur en inefficiënt
speeltje van het politieke establishment. De mantra
uit het ja-kamp (met de Europese Grondwet een
efficiënter, democratischer en rechtvaardiger Unie)
bereikte veel minder hoofden en harten. Toen ook
enkele vertrouwenwekkende opiniemakers, zoals
Ronald Plasterk, zich sterk maakten voor een nee,
ontstonden er barsten in het tot dan toe wat kunstmatig bijeen gehouden ja-front.
In de boezem van de partijen die zich in de Tweede Kamer voor de Europese grondwet hadden
uitgesproken, groeide verzet. De media zagen de
veenbrand en speelden er handig op in. Het kabinet
werd vanaf eind april de regie over de campagne
uit handen geslagen en kon alleen maar reageren.
De ene onhandigheid werd op de andere gestapeld.
Het kabinet slaagde er niet in de boodschap van de
Europese grondwet politiek te vertalen en leden van
het kabinet lieten zich ongelukkig over de mogelijke
gevolgen van een nee uit.
Uit alles blijkt dat het kabinet het referendum als
reguliere verkiezingen zag, de politieke kopstukken
en partijleiders werden pas enkele weken voor de
verkiezingen in stelling gebracht. De situatie voor
het ja-kamp werd in de loop van mei 2005 slechter.
De uitspraak van de directeur van de Nederlandsche
Bank, dat de gulden bij de invoering van de euro
ondergewaardeerd was ten opzichte van de
D-Mark droeg bij aan de neergang van de populariteit van alles wat met Europa te maken had. Eind
mei 2005 was duidelijk dat er voor de Europese
grondwet geen redding mogelijk was. In nauwelijks
drie maanden tijd was een meerderheid van voorstanders in een van de meest Europa-enthousiaste
landen, in een meerderheid van nee-stemmers
omgeslagen. Toen op 29 mei de Fransen zich in
hun referendum in meerderheid tegen de Europese
grondwet keerden, was daarmee ook het lot van de
Europese grondwet in het Nederlandse referendum
bezegeld.
Het waarom
Op 1 juni 2005 wees 61,54 % van de kiezers het
voorstel om de Europese grondwet te ratificeren, af,
tegen 38,46% ja-stemmers, een klinkende overwinning voor het nee-kamp. De opkomst was hoog,
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63,3% van de kiesgerechtigden. De klap kwam
hard aan. De Europese Unie zette het grondwettelijk project in de wachtstand, een jaar bezinning
moest inzicht geven in de weerstand in Frankrijk en
Nederland.
Er werd direct na de uitslag veel over de redenen
van het Nederlandse nee gespeculeerd. Er zijn geen
eenvoudige en eenduidige redenen voor het nee.
Een veelheid van uiteenlopende motieven speelde
een rol. Het mysterie werd groter toen begin juli
2005 de Eurobarometer – een continue poll van
de EU – liet zien dat Nederlanders nog steeds, als
vanouds, veel waarde aan het lidmaatschap van de
Europese Unie hechtten (77%) en in meerderheid
vond dat Nederland voordeel van de samenwerking
heeft (67%).15 Daarmee was Nederland het land met
de hoogste tevredenheidsscore van de 25 lidstaten
volgens het onderzoek Europese tijden.16
Verschillende onderzoeken uit 2005 en 2006 laten

Er werd direct na de uitslag veel over
de redenen van het Nederlandse nee
gespeculeerd
zien dat een mix van motieven de tegenstemmers
heeft bewogen. Gebrek aan informatie lag voor 32%
van de kiezers aan het nee ten grondslag, angst voor
verlies van nationale soevereiniteit voor 19%, 14%
meende dat de negatieve rol van kabinet en politieke
partijen uit het ja-kamp reden voor hun tegenstem
was, 13% vond Europa te duur, 8% was tegen de
Europese integratie en 7 % vreesde negatieve effecten voor de werkgelegenheid. Daarnaast waren
er kleinere oorzaken, zoals de (te grote) snelheid
van de Europese integratie, invoering van de euro,
Brusselse bureaucratie, de toetreding van Turkije,
maar geen enkele kan als hoofdoorzaak worden
beschouwd.
Het onderzoek Europese tijden uit 2005 van het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam tot de slotsom dat
geen van deze factoren op zichzelf bepalend was.
De eigen dynamiek van het opinievormingsproces
speelde een beslissende rol en die bracht een cascade
van ontwikkelingen teweeg. Het SCP komt tot de
enigszins verwonderlijke conclusie dat het Nederlandse nee weinig met de inhoud van de grondwet
15 Eurobarometer 63.4 uit 2005.
16 Centraal Planbureau en Sociaal en Cultureel Planbureau, Europese tijden: de publieke opinie
over Europa; arbeidstijden vergeleken en verklaard, Den Haag, 2005.
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of met de algemene stemming over Europa te
maken had.
Naast directe oorzaken lagen er ook indirecte oorzaken aan het nee ten grondslag. Nederland heeft
geen traditie van grondwettelijke referenda. Het
laatste, waarbij ja of nee kon worden gestemd, was
ruim 200 jaar geleden.17 Het bracht een cultuurschok
in onze door polderen beheerste coalitiedemocratie
teweeg. Een referendum kent winnaars en verliezers,
niemand wil graag tot de verliezers behoren.
De tweede reden is dat burgers in Nederland tot nu
toe niet rechtstreeks bij de constitutionele vormgeving van de Europese Unie waren betrokken. De
regeringsleiders en het Europese Hof van Justitie
hadden de afgelopen vijftig jaar het initiatief. Majone
noemt dit integration by stealth.18 Het stilzwijgen
van Kamer en burgers over de voortschrijdende
Europese integratie (permissive concensus) is lang – en
wellicht ten onrechte – uitgelegd als publieke steun
voor het Europese project. Nederland heeft grote
constitutionele verdragen (Maastricht, Amsterdam) zonder noemenswaardige publieke discussie
geratificeerd. Het boemerangeffect van de permissive
concensus doet zich gevoelen op het moment dat de
Nederlandse burger voor het eerst naar zijn eigen
mening werd om en bloc met het resultaat van vijftig
jaar in te stemmen.
Na het referendum
Na het referendum luwde het debat vrij snel. Het
plan voor een brede maatschappelijke discussie
over de Europese integratie sneefde in het najaar
van 2005. Het kabinet worstelde met de vraag
welke richting het Nederlandse nee uit wees. Ook
andere landen tobden met de vraag hoe het met de
aangeschoten Europese grondwet verder moest. Er
tekende zich een scheidslijn af tussen landen die al
wel ratificeerden en zij die dat nog niet hadden gedaan of die de ratificatie hadden opgeschort. Goede
raad was duur toen begin 2006 duidelijk werd dat
ratificatie per 1 november 2006 niet haalbaar was.
Op 19 mei, voor de Europese top, stuurde het
kabinet een brief naar de Tweede Kamer waarin
17 Het eerste grondwetsreferendum in Nederland werd op 8 augustus 1797 gehouden.
M.-H. Klijnsma, De Bataafse referenda, in B.F. Steur, De keuze om te kiezen, ’s-Gravenhage, 2005,
p. 27-34.
18 G. Majone, Dilemmas of European Integration: The Ambiguities and Pitfalls of Integration by
Stealth, Oxford, 2005.
19 Kabinetsanalyse Europese bezinningsperiode, Kamerstukken II 2005/06, 30 3030, nr. 20.
20 S. Wynia, Wat er niet deugt aan de Europa-enquête, in Elsevier, 22 mei 2006.

6

de resultaten van de bezinningsperiode 2005-2006
werden gememoreerd. Het gaf aan de bezinningsperiode vooral gebruikt te hebben voor het stimuleren
van een open debat met burgers, deskundigen en
Europese partners over de toekomst van de EU,
maar veel was daar niet uitgekomen. De bezinningsperiode moest met een jaar worden verlengd.19 De
Europese Raad nam die positie over. Besloten werd
dat het Duitse EU-voorzitterschap (januari - juli
2007) een nieuwe routekaart zou presenteren. De
regeringsleiders hoopten dat wisseling van de wacht
in Duitsland, Frankrijk en op termijn het Verenigd
Koninkrijk de impasse kon doorbreken.
Het kabinet worstelde nog steeds met de vraag
hoe het met de uitslag van het referendum moest
omgaan. Vooral met verkiezingen in het vooruitzicht
(eind november 2006) moet zaak worden gemaakt.
Staatssecretaris Nicolaï besloot een modern instrument in te zetten, een internetenquête Nederland in
Europa om burgers naar hun mening te vragen. De
enquête was een groot succes in de zin van respons (meer dan 97.000 enquêtes werden ingevuld).
Ongeveer tweederde van de vragen hield geen relatie
met de inhoud van de Europese grondwet of de
institutionele structuur van de Unie, maar legde een
sterk accent op vraagstukken van wenselijkheid van
uitbreiding van de Unie, asielproblematiek en veiligheidsvraagstukken.20 Over grondrechten en de wijze
waarop burgers directer bij de Unie konden worden
betrokken, vroeg de enquête nagenoeg niets. Toch
leidde het kabinet uit de enquête af dat Nederland
liever geen grondrechtencatalogus in een nieuw
verdrag zag, geen Uniesymbolen, vertrouwen stelde
in een strengere subsidiariteitstoets, met de mogelijkheid nationale parlementen Europese initiatieven
te laten stoppen. De naamgeving grondwet was een
verkeerde keus.
Dat de enquête, evenals de reactie van het kabinet
nauwelijks op het vraagstuk van meer en rechtstreekser betrokkenheid van Nederlandse burgers inging, is opmerkelijk. De uitslag van het referendum
werd op geen enkele manier als signaal gezien van
ontevredenheid over de indirecte Nederlandse wijze
van Europese zaaksbehartiging, maar kennelijk als
een falen van Europese communicatie in de richting
van Nederlandse burgers en falen van onderdelen
van Europees beleid (uitbreiding, asielbeleid, bureaucratie, bevoegdheden van instellingen). Dat was
te meer verwonderlijk omdat de Raad van State, de
Nationale Conventie en Europese commentatoren
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daar het Nederlandse ‘lek’ vermoeden. Meer betrokkenheid van de Nederlandse burger, direct en via
het Nederlandse parlement, werd in die studies en
commentaren aanbevolen.
Hervormingsverdrag
Vanaf begin 2007 werd duidelijk dat doorratificeren
op basis van de oude tekst geen optie was, te veel
weerstand bij te veel lidstaten. Dit feit legde op het
Duitse voorzitterschap de verantwoordelijkheid en
last een alternatief te zoeken. In tegenstelling tot
de Conventie van 2002/2003 was dat een weinig
transparant proces, integratie by stealth. Nederland
zette in op afschaffing van symbolen, de naam
grondwet, verdwijnen van de idee van superstaat,
geen grondrechtencatalogus in het verdrag, maar wel
de Kopenhagen-criteria met daarin de eisen voor
toetreding van nieuwe lidstaten, duidelijker omlijning
van Europese bevoegdheden en betere samenwerking op het gebied van milieu, veiligheid en energie.
De sporen van het nee waren moeilijk in de inbreng
te herkennen, maar het werkte.
Eind juni 2007 slaagden de regeringsleiders er na
lang en moeizaam onderhandelen in elkaar in een
alternatief verdrag te vinden, het hervormingsverdrag dat de bestaande EU- en EG-verdragen
wijzigt en ook van naam verandert. De meeste van
de Nederlandse eisen werden ingewilligd, behalve
de Kopenhagen-criteria. Al werden ook eisen van
andere lidstaten geaccommodeerd, de kern van de
Europese grondwet bleef intact. Veel aangebrachte
veranderingen zijn in wezen cosmetisch. Voor Nederland is de uitkomst geen slecht resultaat, al blijft
de vraag of het recht doet aan de uitslag van 1 juni
2005.
Parallel aan de discussie over de inhoud van het
nieuwe verdrag werd in Nederland gesproken over
de vraag of er, in het geval van een aangepaste
Europese grondwet of een nieuw verdrag, opnieuw
een referendum moest worden gehouden. De kiezer
kon dan zelf beoordelen of een nieuw resultaat
aan de wensen voldeed. Over de vraag of er weer
een referendum moest komen, werd verschillend gedacht. Aan de ene kant werd gevreesd dat
een nieuw nee Nederland binnen de Unie in een
buitengewoon lastig parket brengt. Een complexe
materie als de Europese grondwet leent zich niet
voor een referendum. Aan de andere kant waren er
groepen en partijen die volgens de logica van het
wederreferendum redeneren. Zeker nu in 2005 het
O P E N B A A R B E S T UUR SEP TEM B ER 2008

parlement in meerderheid voor de grondwet was en
de overgrote meerderheid van de kiezers tegen, kon
een nieuwe constitutionele regeling van verhoudingen in Europa niet via een eenvoudige parlementaire
ratificatie verlopen.
Na de verkiezingen van november 2006 en de
formatiebesprekingen begin 2007 was duidelijk dat
de coalitiepartners (CDA, PvdA, ChristenUnie)
het over de referendumvraag niet eens waren. De
sociaal-democraten wensten een nieuw referendum
en de christen-democraten waren mordicus tegen.
Het werd een Salomonsoordeel: de Raad van State
zou worden gevraagd te adviseren over de vraag of
een nieuw verdrag een grondwettelijk karakter had
of niet. Zo ja, dan zou een nieuwe referendumronde
voor de hand liggen, zo nee, dan zou dat in de
richting van parlementaire ratificatie wijzen. Begin
juli 2007 werden, nog voordat de verdragtekst er lag,
de conclusies van het voorzitterschap aan de Raad
van State voorgelegd. Met deze handelwijze werd
de Raad van State in de positie van constitutionele
rechter gebracht. Bovendien ontbeerde de Raad een
objectieve maatstaf om te bepalen wanneer een verdrag wel of niet een grondwettelijk karakter heeft.21
In zijn advies van september 2007 stelde de Raad
dat het hervormingsverdrag geen grondwettelijk karakter heeft.22 De Raad leidde dat af uit het karakter
van de vaststellingsmethode en de inhoud van het
hervormingsverdrag. In het hervormingsverdrag
ontbreken de ambitie om een grondwet tot stand te
brengen, de grondrechten, grondwettelijke symbolen
en een fundamentele wijziging van de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en lidstaten. Bovendien trekt
het hervormingsverdrag eerdere verdragen niet in,
zoals de Europese Grondwet dat deed. De Raad
gaat er aan voorbij, dat het hervormingsverdrag als
het ware een geheel vormt (“voortbouwt” in de
woorden van de Raad) met de voorgaande verdragen van Maastricht, Amsterdam en Nice. Samen
vormen zij, met de jurisprudentie van het Hof van
Justitie, de ‘constitutie’ van Europa: toevoegingen
aan constitutionele verdragen zijn naar hun aard
constitutioneel. Niemand zal durven beweren dat de
verandering van de stemverhoudingen in de Raad,
de permanente voorzitter en de nieuwe rol die de
nationale parlementen krijgen, geen constitutionele
regels zijn. Het is wat gekunsteld hier een ander
karakter te vermoeden dan in de afzonderlijke regels
die van constitutionele aard zijn. De Raad van State
liet het niet bij de beoordeling van de grondwet-

21 W. Voermans, Raad van
State heeft geen maatlat, in de Volkskrant,
19 juli 2007.
22 Advies 12 sept. 2007,
nr. WO2.07.0254/B.
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telijkheid van het hervormingsverdrag, maar ging
een stap verder door zich uit te spreken over de
referendabiliteit van goedkeuring van verdragen. De
Raad oordeelde dat de Nederlandse grondwet een
gesloten stelsel van goedkeuring van verdragen kent,
waarin parlementaire goedkeuring het uitgangspunt
is. Dat betekent tweeërlei. Ten eerste dat er bij goedkeuring van verdragen geen ruimte is voor bindende
referenda en ten tweede dat voor een raadplegend
referendum over de goedkeuring van een verdrag als
het (niet grondwettelijke) hervormingsverdrag een
bijzondere rechtvaardiging moet bestaan.
“Het enkele precedent”, zo oordeelde de Raad, “is
voor het houden van een referendum onvoldoende.
Daarmee zou materieel een structurele referendumvoorziening (bij goedkeuring van verdragen)
ontstaan die niet in het sluitende stelsel dat de
Grondwet kent, past.” De Raad ziet een zware
bewijslast weggelegd voor een raadplegend referendum ter goedkeuring van een verdrag als het
hervormingsverdrag. Zo moet er worden gekeken
naar het karakter van een verdrag en de vraag
worden gesteld of een ad hoc-referendum een
passend en geschikt instrument is om burgers bij
besluitvorming te betrekken. Referenda moeten niet
verworden tot legitimatiemiddel voor bestuurders
ten dienste van het eigen oordeel. Ook moet de
vraag worden gewogen of een heldere, eenduidige
keuze kan worden geformuleerd en is het van belang
of na een niet-bindend referendum de wetgever nog
ruimte heeft tot een afwijkende beslissing over de
goedkeuringswet. Van Praag heeft er op gewezen
dat met deze laatste elementen over de wenselijkheid
van referenda, de Raad zich in een politiek vraagstuk mengt.23 Dit is wat overtrokken, want de Raad
verkent de constitutionele ruimte voor referenda bij
goedkeuringsbeslissingen, in wezen een interpretatie
van de Nederlandse grondwet en daartoe is de Raad
meermalen in staat gebleken. Met de kwalificatie
van het grondwettelijke karakter van het hervormingsverdrag begeeft de Raad zich veel meer op een
hellend vlak, want we hebben in Nederland in het
stellige recht, noch in de dogmatiek een grondwettelijkheidsbegrip waaraan de Raad kan refereren.
Voor kabinet en parlement is het advies van de Raad

23 P. van Praag, De dubbele agenda van de Raad van State, in Nederlands Juristenblad,
9, november 2007.
24 W. Voermans, Invloed van nationale parlementen op Europese wetgeving: hoe doen de buren
dat?, in Regelmaat : kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, 4, 2007, p. 150-162.
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van State het signaal geweest op een parlementaire
route van goedkeuring van het hervormingsverdrag
aan te sturen, er komt geen nieuw referendum.
Conclusie
Het wil in Nederland op nationaal niveau maar niet
goed komen met raadplegende referenda. Eens een
kroonjuweel van de bestuurlijke vernieuwing, is het
ineengezegen onder een reeks bittere ervaringen. Of
er nog toekomst voor nationale referenda is, is moeilijk te voorspellen. Wel is duidelijk dat referenda en
frêle coalities in een veranderend politiek landschap
moeilijk samengaan.
Eens een kroonjuweel van de bestuurlijke vernieuwing, is het referendum ineengezegen onder
een reeks bittere ervaringen Er is ook een constitutionele les. Binnen ons grondwettelijke stelsel
bestaat ruimte voor referenda over goedkeuring van
verdragen met een grondwettelijk karakter, maar die
ruimte is klein (er is een gesloten stelsel van goedkeuring); een referendum behoeft een bijzondere
rechtvaardiging. Er is een staatsrechtelijke regel die
gebiedt in geval van een verdrag met grondwettelijke
trekken te onderzoeken of er reden is een referendum over de goedkeuringsbeslissing te overwegen.
Nog een les: bestuurders zijn hardleers. De analyse
dat het nee een protest tegen de Europese integratie
is, waarin de Nederlandse burger zich onvoldoende
rechtstreeks betrokken voelt, is op geen enkele wijze
in de oplossing terug te vinden. De wijze waarop het
hervormingsverdrag tot stand is gekomen, vormt
een schoolvoorbeeld van het verder bouwen aan
Europa volgens de methode integration by stealth. Die
methode strijkt veel Nederlanders tegen de haren in.
Andere lidstaten hebben zich kritiek op dit punt wel
aangetrokken. Daar is men tot het inzicht gekomen
dat voor het draagvlak van het acquis niet alleen consensus in Brussel nodig is, maar vooral een inhoudelijk nationaal parlementair debat over voorgenomen
EU-beleid op een vroegtijdig moment. Instrumenten als parlementaire voorbehouden zijn erg populair in de Europese Unie.24 De Nederlandse regering
is niet veel verder gekomen dan een moeizaam te
hanteren oranje kaart-procedure die een welhaast
theoretische mogelijkheid geeft een voorstel van de
commissie te stoppen. Kijken of de burger bij de
Europese integratie kan worden betrokken zou meer
recht doen aan het nee van 2005 dan hem weg te
houden uit de Europese keuken. ■
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Zonder last of ruggespraak

Staatsschuld en vergrijzing
De demografische ontwikkeling brengt de komende jaren een
onstuitbare verandering teweeg in de verhouding tussen het aantal
ouderen en jongeren. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat
jongeren meer voor de AOW en pensioenverzorging van senioren
moeten betalen. Maar ter oplossing doen ook talloze andere
suggesties de ronde, zoals langer doorwerken of fiscalisering van
de AOW (een eufemisme voor ouderen laten meebetalen aan hun
eigen AOW). Al deze voorstellen hebben hun voors en tegens,
zoals ook het idee om door snelle aflossing van de staatsschuld
financiële ruimte te creëren.
ijdens de crisis van de jaren dertig ontwikkelde
de Britse econoom Keynes zijn theorie over
de staatsschuld. In het kort komt die erop neer dat
in een tijd van neergaande economische ontwikkeling de consument geneigd is de hand op de knip
te houden, want er kunnen nog slechtere tijden
aanbreken. Door de verminderde vraag nemen productie en dienstverlening af met als gevolg dat het
bedrijfsleven nieuwe investeringen opschort. Deze
spiraalbeweging is moeilijk te doorbreken. De enige
die hiertegen iets kan ondernemen is de overheid.
Door bijvoorbeeld in infrastructurele projecten te
investeren kan zij de economie een opwaartse impuls
geven. Ter financiering hiervan moet de overheid
zich doorgaans in de schulden steken. Dit is volgens
Keynes niet erg wanneer de overheid in tijden van
hoogconjunctuur deze schuld maar weer aflost.
Sindsdien is deze theorie vele malen in praktijk
gebracht. Het Amsterdamse Bos en het Goffertpark
in Nijmegen danken er hun bestaan aan. Alleen heeft
men het met de aflossing niet altijd even nauw genomen. In de eerste naoorlogse jaren hielden ministers
als Lieftinck, Van de Kieft en Hofstra de hand stevig
op de knip. Jaren achter elkaar was er een overschot. Vanaf de jaren zeventig is hier echter de klad
ingekomen. Door leuke dingen voor de mensen te
regelen liep de staatsschuld tijdens het kabinet-Den
Uyl behoorlijk op, meer vanwege financiering van
consumptieve bestedingen dan van infrastructurele
werken. Tijdens het kabinet van Agt-Wiegel liepen,
ondanks mooie woorden over puin ruimen en Bestek
’81, de overheidsuitgaven nog sterker op. Ook onder
de drie kabinetten-Lubbers met Ruding en Kok op
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Financiën zette de stijging door.
Pas in de twee paarse kabinetten is een lichte kentering opgetreden. Momenteel bedraagt de staatsschuld
ruim 218 miljard euro. Veel geld weliswaar, maar toch
niet echt verontrustend. We hebben slechtere tijden
gekend. In 2005 bedroeg de schuld nog 234 miljard.
De staatsschuld wordt uitgedrukt als percentage van
ons nationaal inkomen. De draagkracht wordt als het
ware gemeten naar de omvang van de nationale economie, zoals men ook in het particuliere leven voor
de hypotheekschuld een relatieve norm hanteert:
zoveel maal het jaarinkomen. Deze norm zegt echter
niets over het bestedingspatroon van betrokkene.
Het eeuwige leven
De laatste 35 jaar is onze schuld teruggelopen van
ruim 81% in 1981 naar circa 39% in 2007, een behoorlijke vooruitgang die voor een deel uit de groei
van ons nationaal inkomen is te verklaren en uit de
aardgasbaten uiteraard. Over eventuele aflossing is
men verdeeld. Sommigen bepleiten een afbouw binnen 25 jaar, anderen, zoals de Tilburgse economen
Kolnaar en Van Schaik, vinden aflossing overbodig.
Helemaal ongelijk hebben zij niet. Je kunt een staatsschuld nu eenmaal niet vergelijken met een privéschuld. Een privépersoon gaat ooit dood, de staat
heeft in principe het eeuwige leven. De eerste moet
voor een hypotheek een onderpand leveren, de staat
kan belastingen heffen of nieuwe schulden aangaan
om oude af te lossen. Ook het veelgehoorde verwijt
dat kosten op toekomstige generaties worden afgewenteld is niet helemaal terecht. De staat investeert
immers in infrastructuur, scholing en andere zaken
waar toekomstige generaties van profiteren. “De volgende generaties erven niet alleen onze staatsschuld”,
zei Wouter Bos vorig jaar op Prinsjesdag, “maar ook
de leefbaarheid in de wijken en de vruchten van goed
onderwijs.”
Het streven van dit kabinet is in ongeveer vier jaar
tijd 21 miljard euro van de staatsschuld af te lossen.
Als dit lukt komt de staatsschuld in 2011 op het laagste niveau in meer dan dertig jaar. Blijft staan het feit
dat alle mooie voornemens ten spijt er voorlopig nog
altijd rond de 13 miljard euro per jaar aan aflossing
en rente moet worden betaald, een bedrag waarmee
de gevolgen van de toekomstige vergrijzing ruimschoots kunnen worden gefinancierd. ■
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Privacygevoeligheden bij de
kilometerheffing
Nederland overweegt de invoering van een kilometerheffing waarbij verschillende varianten mogelijk zijn. Sommige systemen beperken zich tot het vaststellen van het aantal afgelegde kilometers, andere kunnen van moment
tot moment registreren waar een voertuig zich bevindt, met de daarbij behorende privacygevoeligheden.
grote lijnen zijn er twee systemen voor het bepalen
van de afgelegde afstand. Het eerste is Automatic
Number Plate Recognition (ANPR) met behulp van
een netwerk van poorten over de (snel)wegen die
registreren welke kentekens passeren. Het tweede
systeem werkt met een On-Board Unit (OBU) in de
auto die bijhoudt hoeveel kilometers met het voertuig worden gereden.

ederland staat vast. Elke ochtend en avond
staan er lange files op de Nederlandse snelwegen. Om daar iets aan te doen is de regering van
plan een kilometerheffing, rekeningrijden, in te
voeren. Het idee is niet langer het bezit van auto’s
te belasten, maar het gebruik ervan. Zo hoopt men
twee doelen te bereiken. Ten eerste een eerlijk(er)
systeem van beprijzing, waarbij de gebruiker meer
betaalt naarmate hij het wegennet meer gebruikt en
naarmate hij het milieu meer vervuilt. Ten tweede
dat weggebruikers de spits mijden.

N

Als de poorten alleen over snelwegen
staan, kan registratie worden vermeden door
via secundaire wegen te rijden
De bedoeling van kilometerheffing is te bepalen
hoeveel kilometers iemand per jaar rijdt. Aan de
hand van de afstand kan beprijzing plaatsvinden. In
10

ANPR
Het Automatic Number Plate Recognition maakt het
mogelijk te registreren welke voertuigen op welke
plaatsen passeren, waardoor bepaalde trajecten op
bepaalde tijden kunnen worden belast. Het is ook
mogelijk een gebied af te bakenen, zoals gebeurd is
voor de Londense congestion charge. In Londen betalen
automobilisten de heffing alleen wanneer ze zich
overdag binnen het afgezette gebied bevinden.
Het voordeel van het ANPR-netwerk is dat het om
relatief lage investeringen gaat. Met behulp van
camera’s en software die kentekens herkennen, is het
systeem snel te bouwen. Bovendien kan op kleine
schaal worden begonnen, met een of twee trajecten,
waarna het systeem verder kan worden uitgerold.
Een ander voordeel is dat het systeem tamelijk
eenvoudig op weggebruikers uit andere landen kan
worden toegepast.
Het nadeel is dat het systeem slechts een benadering
oplevert van het aantal gereden kilometers. Als de
poorten alleen over snelwegen staan, kan een automobilist registratie vermijden door via secundaire
wegen te rijden. De vraag is of elke gereden kilometer moet worden belast of dat kan worden volstaan
met alleen het weggebruik te belasten op drukke trajecten in de spits. Deze variant sluit daarmee slechts
ten dele aan bij het eerlijker beprijzen, omdat een
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deel van weggebruik en milieuvervuiling niet wordt
geregistreerd en belast. ANPR sluit wel goed aan bij
het tegengaan van files, mits op elk traject met files
poorten worden geplaatst. Daarmee is niet gegarandeerd dat ANPR de files daadwerkelijk oplost, want
dat hangt uiteindelijk vooral van de beprijzing af.
OBU
Dit systeem bestaat uit een kastje in het voertuig
met een unieke identificatie. Het inbouwkastje kan
worden gedetecteerd of kan contact maken met een
satelliet of detectiepoorten langs de weg. Een veel
gebruikte technologie is RFID (radio frequency identification) die het mogelijk maakt van een afstand informatie op te slaan en te lezen. Passieve tags hebben
geen batterij en kunnen geen informatie opslaan;
ze kunnen slechts een antwoord zenden door een
vraagsignaal te vervormen tot een antwoordsignaal.
Actieve tags zijn wel van een energiebron voorzien.
Behalve uitlezen is het ook mogelijk er vanaf een afstand informatie op te schrijven. Bij passieve RFID
kan de locatie van het voertuig niet in het kastje in
het voertuig worden opgeslagen. Het bepalen van
de afgelegde afstand moet dus elders gebeuren, bijvoorbeeld via een systeem dat aan een netwerk van
poorten of zendmasten is gekoppeld. Communicatie
met het inbouwkastje kan ook op andere manieren,
bijvoorbeeld door een navigatiesysteem, zoals GPS.
Het voordeel van de OBU is het nauwkeurig vaststellen waar een voertuig van moment tot moment
is. Zeker in de variant waarin via een satelliet wordt
gewerkt, is het complete wegennet van Nederland
afgedekt. De dekkingsgraad van een grondnetwerk
is dan niet langer relevant. Door de nauwkeurige
plaatsbepaling is een eerlijkere beprijzing en ook
meer variatie in beprijzing mogelijk. Elk stukje weg
kan op elk tijdstip een andere heffing krijgen als dit
wenselijk is.
De grotere nauwkeurigheid van deze systemen
brengt ook bezwaren mee. Vanuit privacyoogpunt
is er meer informatie beschikbaar en kan daarvan
meer en gemakkelijker misbruik worden gemaakt.
Overigens is het verzamelen en verwerken van grote
hoeveelheden gegevens niet alleen een probleem
voor de privacy, maar ook voor de doelmatigheid en
doeltreffendheid. Vaak gaat het overzicht verloren
en ook de verwerkingssnelheid kan drastisch reduceren. Daarnaast is het relatief duur om in elk voertuig
een kastje in te bouwen. Ook in de internationale
context werkt dit systeem niet ideaal. Buitenlandse
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voertuigen zullen geen inbouwkastje bezitten, zodat
een andere betalingswijze moet worden gearrangeerd.
Andere toepassingen
Om de privacyaspecten van een kilometerheffing
te kunnen vaststellen, is het essentieel eerst een
duidelijk beeld van de mogelijkheden van de systemen te hebben. Vaak vinden er verschuivingen in

Bij continue registratie kan op elk gewenst
tijdstip of traject een snelheidscontrole
plaatsvinden
toepassing van nieuwe technologieën plaats. Om de
consequenties daarvan te overzien, is het van belang
bedoelde en onbedoelde toepassingen te overzien.
Snelheidscontroles
Een van de meest controversiële toepassingen van
locatiebepalingen is de mogelijkheid snelheidsovertredingen te constateren. Met een systeem dat
continu registreert waar een voertuig zich bevindt,
kan op elk gewenst tijdstip of traject een snelheidscontrole plaatsvinden. Omdat veel weggebruikers
wel eens op een bepaald traject te hard rijden is de
weerstand tegen het beboeten van kleine snelheidsovertredingen veel groter dan bij grove.1 Naar
het zich laat aanzien is er een vergelijkbaar grote
weerstand tegen (permanente) snelheidscontroles op
basis van voertuiglokalisatie.
Parkeercontroles
Een andere toepassing van voertuiglokalisatie is
het uitvoeren van parkeercontroles. Als duidelijk is
hoe lang een voertuig op een bepaalde plek heeft
gestaan, kan eenvoudig worden gecontroleerd of
dat gelegitimeerd was. Parkeervergunningen hoeven
dus niet langer op papier te worden gedistribueerd.
Ook het betalen van parkeergelden kan via het kastje
worden verrekend. ‘Illegaal’ parkeren kan daarmee
worden uitgebannen.
Verkeersinformatie
Gegevens die de locatie van een voertuig weergeven, kunnen ook voor verkeersinformatie worden
gebruikt. Het gaat vooral om de locatie van verkeersongevallen en files. Verkeersongevallen kunnen
worden waargenomen wanneer een voertuig langere
tijd op een plaats stilstaat waar dat niet gebruikelijk

1

Weg met boete lichte
snelheidsovertredingen,
Algemeen Dagblad, 2
december 2007.
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is, zoals midden op een snelweg. In het registratiesysteem kan herkenning van bepaalde patronen
worden ingebouwd. Bij een ongeval zullen zich veel
voertuigen achter de locatie van het verkeersongeval
bevinden en maar weinig ervoor. Veel voertuigen op
een bepaalde locatie kunnen ook duiden op een file.
Ook wanneer iemand het alarmnummer belt en een
kenteken doorgeeft, kan snel de locatie van het verkeersongeval worden vastgesteld, hulpdiensten kun-

De privacygevoeligheid ontstaat naarmate er
meer gegevens beschikbaar zijn
nen dan snel ter plekke zijn. Bovendien kunnen de
lengtes en locaties van files sneller en nauwkeuriger
worden geschat. Het is zelfs mogelijk de beprijzing
aan de actuele filestand aan te passen. Iemand die na
de melding van een file toch besluit via dat traject
te rijden, kan daarvoor een extra bedrag in rekening
gebracht krijgen.
Strafrechtelijke opsporing
Er zijn talloze strafrechtelijke toepassingen te bedenken. Wanneer ergens een misdrijf is gepleegd, kan
de politie nagaan welke voertuigen op dat tijdstip in
de buurt waren. Onder deze groep zitten misschien
getuigen, daders of slachtoffers. In de regio Utrecht
schijnen daardoor al meerdere misdrijven opgelost
te zijn (A12). Door na een misdrijf te bekijken welke
voertuigen rond die tijd daar hebben gereden, werden cruciale aanwijzingen over daders verkregen.
Een andere toepassing is het opsporen van gestolen
voertuigen. Doordat de locatie van elk voertuig kan
worden gevolgd, wordt diefstal veel lastiger, omdat
een voertuig eenvoudig kan worden getraceerd. Als
het voertuig naar het buitenland verdwijnt, kan in
elk geval worden nagegaan waar het over de grens is
verdwenen. Het is niet noodzakelijk dat strafrechtelijke toepassing van locatiegegevens van voertuigen
op een misdrijf is gebaseerd. Locatiegegevens kunnen ook een aanwijzing geven dat ergens een misdrijf heeft plaatsgevonden waarvan men nog niet op
de hoogte was, bijvoorbeeld wanneer een voertuig
erg lang op een vreemde plaats staat. Een voertuig
dat al twintig jaar op naam van dezelfde eigenaar
staat en midden in de nacht enkele uren in het bos
staat, terwijl dat nog nooit is voorgekomen, kan
2
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Staal, H. Privacy kilometerheffing goed regelen, NRC Handelsblad, 5 december 2007.

voor de politie aanleiding zijn ter plekke poolshoogte te nemen. Bepaalde combinaties van voertuigen,
die altijd op hetzelfde tijdstip bij hetzelfde wegrestaurant staan, kunnen voor de politie aanleiding tot
nader onderzoek zijn als alle kentekenhouders een
strafblad hebben.
Verdere toepassingen
Locatiegegevens van voertuigen kunnen worden gebruikt voor verder onderzoek, bijvoorbeeld effecten
van wegafzettingen voor werkzaamheden. Met een
nauwkeuriger beeld van de gevolgen van verkeersomleidingen kunnen eventuele opstoppingen
worden geminimaliseerd. Een andere toepassing is
het ondervragen van weggebruikers. Onlangs kregen
weggebruikers van de snelweg A2 een uitnodiging
van Rijkswaterstaat voor een enquête. Hun namen
waren met camera’s die de auto’s gedurende twee
maanden tijdens de spits hadden geregistreerd, verzameld. Daaruit kon eenvoudig een selectie worden
gemaakt van personen die het traject regelmatig
gebruikten.2
Privacy-aspecten
Moeten locatiegegevens van voertuigen worden
opgeslagen? Factoren die de privacygevoeligheid bepalen zijn onder meer de hoeveelheden en de soorten gegevens, de duur en het centraal of decentraal
vastleggen ervan. Naarmate er grotere hoeveelheden
gevoelige gegevens langer en centraal worden opgeslagen en verwerkt, zal het systeem meer privacyrisico’s meebrengen. Systemen waarbij alleen het aantal
afgelegde kilometers wordt vastgelegd, zijn minder
privacygevoelig. De privacygevoeligheid ontstaat
naarmate er meer gegevens beschikbaar zijn. Als
een systeem locatiegegevens van voertuigen voor
langere tijd in een centrale database opslaat en daaraan andere databases koppelt (kenteken, strafblad,
gemeentelijke basisadministratie) is het verwerken
van miljoenen dossiers over personen of voertuigen
alleen geautomatiseerd mogelijk. Het bepalen van de
afgelegde afstand en het berekenen van het bijbehorende tarief zouden volledig automatisch kunnen
plaatsvinden, maar door technieken als datamining en
risicoprofilering kunnen geautomatiseerd ook andere
verbanden worden gezocht.
Door geautomatiseerde patroonherkenning kan in
kaart worden gebracht welke voertuigen in de buurt
van een misdrijf waren. Deze groep voertuigen
wordt een risicogroep genoemd. Personen die in de
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risicogroep zitten, kunnen vervolgens worden ondervraagd. Het probleem is echter dat de risicogroep
een beperkte betrouwbaarheid heeft. Er kunnen
false-positives tussen zitten: mensen die niets met het
misdrijf te maken hebben maar toevallig in de buurt
waren. Deze groep moet bewijzen niets met de zaak
van doen te hebben. Hiermee komt het onschuldbeginsel onder druk te staan (iemand is onschuldig tot
zijn schuld is bewezen). Ook is de vraag of medewerking aan een onderzoek dan nog geheel vrijwillig
plaatsvindt.
De gebrekkige betrouwbaarheid leidt mogelijk ook
tot gebrekkige effectiviteit bij de false-negatives: daders
of andere gezochte personen die niet in de risicogroep zitten. Het kan zijn dat de werkelijke dader
of getuige met de fiets was en dus niet geregistreerd
was. Naast gebrekkige betrouwbaarheid kan er ook
een ongewenste selectie optreden. Zodra bekend is
dat blauwe auto’s vaker worden gezocht of dat een
bepaald automerk vaker bij ongevallen is betrokken,
kan dat tot vooroordelen leiden. Zodra die zoekvoorkeuren bij andere partijen bekend zijn, kunnen
ook die daarop selecteren (verzekeraars). Aan de
hand van dergelijke criteria kunnen premies worden
aangepast of personen met hoge risico’s worden
geweerd. Als risicoprofielen bij het grote publiek
bekend raken, kan dit stigmatiserende effecten hebben.3
Koppelen
Een belangrijk punt is dat systemen voor kilometerheffing op identificatie van voertuigen zijn gebaseerd. In veel van de genoemde toepassingen gaat
het uiteindelijk om het identificeren van personen in
plaats van voertuigen. Bij de kilometerheffing moet
uiteindelijk een persoon een rekening ontvangen.
Dat gebeurt door het koppelen van het voertuig aan
een persoon, gewoonlijk via het kentekenregister. De
geregistreerde kentekenhouder hoeft echter niet de
bestuurder te zijn.
Het is mogelijk onder de gevolgen van de kilometerheffing uit te komen door aan de koppeling
tussen voertuig en persoon te sleutelen.4 Door een
buitenlands kenteken op de auto te schroeven en het
inbouwkastje (indien aanwezig) te verwijderen, kan
locatieregistratie worden vermeden. Door een ander
voertuig te kiezen of het voertuig onherkenbaar te
maken, wordt de locatieregistratie ondermijnd. De
koppeling tussen voertuig en persoon kan worden
verstevigd door middel van documentatie (rijbewijs),
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het stellen van vragen en biometrie.5 Vragen kunnen
worden gesteld wanneer iemand wordt aangehouden
of wanneer de verrekening plaatsvindt. Biometrie
wordt nog niet bij voertuigregistratie toegepast,
maar het is technisch denkbaar dat een auto alleen
start wanneer de bestuurder via een vingerafdruk of
spraakherkenning zichzelf heeft geïdentificeerd.
Betrouwbaarheid
Basisdata kunnen onjuist of onvolledig zijn.6 Mensen die zich aan toezicht willen onttrekken, kunnen
kastjes in auto’s verwisselen of saboteren. Wanneer
een voertuig ergens is geweest, betekent dat niet automatisch dat ook de kentekenhouder daar was. De
kentekenhouder moet verklaren hoe de auto op die
locatie terecht kon komen. Dit is een privacyparadox.7
Het systeem schendt de privacy door bij te houden
waar het voertuig zich bevindt, maar om onder een
(voor)oordeel uit te komen, moet de eigenaar nog
meer privacygevoelige informatie over zichzelf prijsgeven. Wanneer iemand toevallig op het verkeerde
moment op de verkeerde plaats was, kan hij wel
degelijk in het beklaagdenbankje terechtkomen.
Zelfs als de betrouwbaarheid in orde is, kunnen
locatiegegevens tot ongewenste consequenties
leiden. Wanneer bijvoorbeeld bekend wordt dat
een voertuig regelmatig bij een bepaald huis staat
geparkeerd, kan dat een buitenechtelijke relatie
onthullen. Dit gebeurt in sommige landen met snelheidsovertredingen, wanneer daarvan foto’s naar het
huisadres worden gestuurd. Daaruit kan blijken dat
er naast de bestuurder iemand (een maîtresse?) zat.
Locatiegegevens in handen van werkgevers bieden

3

4

5
6
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de mogelijkheid na te gaan of iemand voldoende
uren aan het werk is. Ook iemand die meer dan het
toegestane aantal privé-kilometers rijdt, kan gemakkelijker worden opgespoord, evenals als iemand die
meer kilometers declareert dan hij daadwerkelijk
gemaakt heeft.
Ook in de handen van verzekeraars kunnen locatiegegevens een andere toepassing krijgen. Wanneer
iemand veel op een traject rijdt waar regelmatig ongevallen plaatsvinden, kan de verzekeraar besluiten
de premie te verhogen. Ook het aantal kilometers,
het tijdstip en het type auto kunnen verschil uitmaken voor de premiestelling of, bij een onaanvaardbaar risico, uitsluiting van de verzekerde.
Conclusies
Locatiegegevens van voertuigen kunnen privacygevoeligheden meebrengen, maar alleen daarom
hoeft niet van kilometerheffing worden afgezien. De
8

Vedder, A. et al., Van privacyparadijs tot controlestaat? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw, Rathenau Instituut/TILT 2007.

privacygevoeligheden moeten in de discussie over de
keuze van het systeem worden meegenomen. Vanuit
privacyoogpunt is een systeem dat weinig gegevens vastlegt en direct verwerkt te prefereren. De
gegevens moeten zo kort mogelijk worden bewaard
en mogen niet (ook niet na verloop van tijd) voor
andere doeleinden worden gebruikt. Locatiegegevens van voertuigen gebruiken voor bijvoorbeeld
strafrechtelijk onderzoek is mogelijk, maar dat moet
wel vooraf worden geregeld.
Privacy is overigens een belang dat tegen andere
belangen moet worden afgewogen.8 Privacy wordt
vaak als hindernis beschouwd die praktische
resultaten in de weg staat. Door privacyoverwegingen in een vroeg stadium te onderkennen, kunnen
beslissingen zorgvuldiger tot stand komen en wordt
draagvlak gecreëerd.
Daarnaast kunnen technische en juridische oplossingen worden ingezet om de voertuigregistratie
privacyvriendelijker te maken. Deze technische en
juridische oplossingen worden op dit moment verder onderzocht. ■
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Emotionele mediation; bemiddelen
bij conflicten
Wanneer mensen een conflict hebben, spelen emoties vrijwel altijd een rol. Emoties lijken dan vaak hinderlijk,
maar ze kunnen aan de wieg staan van conflictoplossing.
onflicten ontstaan als mensen of partijen, die
van mening verschillen, niet meer samen tot
een oplossing komen. Als mensen een conflict hebben, komt dat vaak omdat emoties of botsende persoonlijkheden een rol spelen. Het is dan niet altijd
gemakkelijk naar redelijke argumenten van de ander
te luisteren. Ook politiek gaat over conflicten.

C

De mens is voor zijn medemens een wolf
De zeventiende-eeuwse politiek filosoof Thomas Hobbes
dacht niet al te positief over zijn medemensen. Hij stelde
dat de mens in zijn natuurlijke toestand, waarin iedereen totaal vrij is omdat er geen wetten zijn, elke dag de
dood vreest: homo homini lupus est, de mens is voor zijn
medemens een wolf. Door geweld toe te passen kunnen
mensen zich verrijken zonder zelf arbeid te hoeven verrichten. Mensen lopen dus altijd het gevaar dat anderen
zich met geweld meester van hun producten maken, dat
anderen hen tot slaaf maken of zelfs doden. Uit zelfbe-

de optimale keuze is en moet er uit twee kwaden
worden gekozen. Soms is het zelfs kiezen uit twee
goeden: moet het kleine braakliggende terrein een
trapveldje voor kinderen worden of een uitrenveld
voor honden? Het lijken kleine keuzen, maar zowel
hondenbezitters als kinderbezitters houden zielsveel
van hun bezit. Ze zijn daarom in de eerste plaats
emotioneel bij de keuze betrokken en dan schieten
rationele argumenten tekort.
Politiek is een ‘restverwerkingsfabriek’ voor keuzen
die overblijven nadat technische knopen zijn doorgehakt, waarvan sommige mensen last hebben en
anderen profijt. Politici beslissen over de afweging
tussen algemeen belang en individuele belangen. Het
is niet vreemd dat er soms weerstand van burgers of
organisaties ontstaat als bestuurders nieuwe plannen
voorstellen. Zelfs als betrokkenen inzien dat de
plannen echt nodig zijn, willen ze er in hun eigen
achtertuin liever geen last van hebben.

houd besloten mensen daarom om een sociaal contract
aan te gaan en het recht op het gebruik van geweld aan
een hogere macht over te dragen. En zie: de overheid was
geboren.
Thomas Hobbes, Leviathan, 1651

Bij het maken van keuzen kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan, ofschoon veel keuzen op basis van
rationeel-technische, objectieve gronden tot stand
komen. Dergelijke keuzen zullen weinig conflict veroorzaken of oplossen. De rol van de politiek is dan
slechts het formeel bevestigen van door ambtenaren
gemaakte keuzen.
Er zijn echter ook keuzen die niet op deze manier
kunnen worden gemaakt. Vaak is niet duidelijk wat
1

Prein, H.C.M. (2005), Conflicten, in A.F.M. Brenninkmeijer (red.) Handboek mediation, Den
Haag: Sdu, p. 39-62.
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Waarden en acties
Alle mensen hebben bepaalde waarden die zij belangrijk vinden. Waarden zijn interne standaarden,
criteria of opvattingen die mensen hanteren om te
beoordelen of ideeën, gedrag of gebeurtenissen
goed, moreel of rechtvaardig zijn.1 Er kan echter
een verschil bestaan tussen een abstracte waarde
en concrete emoties, gevoelens en reacties in de
praktijk. Zo kan iemand vinden dat de opvang van
kansarmen een gezamenlijke opgave voor Nederland is, maar bezwaar maken tegen de vestiging van
een daklozenopvang in de eigen buurt. Als iemand
stelt dat Nederland een open samenleving moet zijn,
kan hij er problemen mee hebben dat er steeds meer
buitenlanders in zijn straat komen wonen. Iemand
kan solidariteit hoog in het vaandel hebben en
tegelijkertijd zo weinig mogelijk belasting proberen
15
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Dorknoper, ambtenaar 1e klas van
Rommeldam, over de volkswil
“Maar hoe weet men wat men zelf wil?”, hield het mannetje aan. “Wat wil de bevolking?” Nu werd het de hooggeplaatste klerk te veel. “Hetzelfde als iedere andere
bevolking natuurlijk!”, riep hij uit. “Ook deze brave lieden willen zonder twijfel goede
sociale voorzieningen en ouderdomspensioenen. En natuurlijk willen zij ook graag
bromfietsen om van de natuur te kunnen genieten.”
Marten Toonders Bommelverhaal De kwanten, 1958

te betalen. Concrete uitingen staan dus niet altijd op
één lijn met abstracte waarden die mensen koesteren.
Dat lijkt tegenstrijdig maar is het vaak niet in de ogen
van een individu. Mensen kunnen met dergelijke
paradoxen leven. Ook de politiek moet ermee leven.
Als politici zich alleen op abstracte waarden richten,
gaan zij voorbij aan concrete emoties die met concrete plannen gepaard gaan. Dat zal zonder twijfel tot
conflicten leiden.

2
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Conflict en consensus
We zijn in Nederland niet gewend aan hoogoplopende conflicten. Hoewel ook bij ons en in onze politiek
de emoties soms hoog oplopen, worden conflicten
over het algemeen met woorden beslecht, zelden met
klappen. We leven in Nederland in een consensuscultuur, waarin het conflict en de directe confrontatie
zo veel mogelijk worden gemeden ten gunste van
consultatie, compromis en consensus.
De Nederlandse op consensus gerichte bestuurscultuur is ervan doordrongen dat er draagvlak moet zijn
voor beleid. Of het nu om kwesties van hoog of laag
belang gaat, het belang van een goede relatie staat
voor bestuurders in de meeste gevallen voorop. Bij
scherpe conflicten heeft doordrukken (vechten) in
die visie geen zin. Slechts zelden wordt een maatregel
tegen zwaar verzet in doorgedrukt. Het doordrukken
van de eigen wil verstoort de relatie, vechten levert
nu eenmaal verliezers op.
In de praktijk wordt daarom meestal de voorkeur aan
veel zachtaardiger beleidsvormen als interactieve besluitvorming gegeven, men kiest voor samenwerken.
Dat is niet groots en meeslepend, maar zorgt voor
consensus en betrokkenheid en maakt het mogelijk
splijtende conflicten te voorkomen.
Emotionele mediation
Maar wat te doen als er toch een conflict ontstaat?
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is mediation als methode van conflictoplossing in Nederland

in opkomst. Mediation is “een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke
belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van
hen optimale resultaten te komen”.2
Bij mediation wordt vaak grote nadruk op rationeel
onderhandelen gelegd. Daardoor blijft de rol van
emoties in conflicten soms onderbelicht. Emoties
worden gezien als zaken die vooral in geëscaleerde
conflictsituaties voorkomen, vooral wanneer betrokkenen zich niet kunnen beheersen. Emotionele mensen kunnen niet ‘luisteren’, staan althans niet open
voor rationele argumenten. Iemand die emotioneel
wordt, verliest het in die optiek van iemand die kalm
blijft. “Toch is kalmte niet een emotieloze toestand,
maar vaak juist een welbewuste reactie op een emotionele beleving. Door zogenaamd kalm te blijven en
niet emotioneel te reageren, kunnen we bij de ander
de indruk wekken dat er voor ons ‘niets aan de hand
is’ en er dus geen belang op het spel staat.”3 Dat is
bewust spelen met emoties.
Aangezien in conflictsituaties emoties een grote rol
spelen, moet bij het oplossen van conflicten ook
altijd rekening met emoties worden gehouden. Emoties leveren namelijk veel informatie. Als iemand verdrietig is, komt dat door het verlies van iets of iemand
die belangrijk is voor onze identiteit. Iemand is angstig
als hij of zij gevaar ervaart of verlies verwacht van
iets wat persoonlijk erg belangrijk is of wanneer de
kern van zijn of haar zelfbeeld wordt bedreigd. We
zijn woedend als we vinden dat onze doelen door anderen worden gefrustreerd of trots als we iets hebben
gerealiseerd wat we op het krediet van ons ego kunnen schrijven. Iedere emotie onthult iets over “wat
iemands belangen (…) ideologische en morele oriëntaties (waarden), identiteitsbehoeftes of machts- en
statusverwachtingen zijn”.4 Het ‘lezen’ van emoties
kan daarmee een basis bieden voor het interpreteren
van meningsverschillen en conflicten en helpen deze
hanteerbaar te maken of zelfs op te lossen.
Emoties worden meestal non-verbaal gecommuniceerd, door houding, gezichtsuitdrukking of gedrag.
Het is vaak moeilijk emoties van anderen goed te
‘lezen’. Dat blijkt vooral bij gemengde emoties lastig
te zijn, zoals een combinatie van woede en verdriet.
Mannen blijken er overigens vaker naast te zitten dan
vrouwen. Het is dus van belang te vragen of je de
emotionele expressie van de ander goed hebt begrepen, iets waar vrouwen meer toe zijn geneigd.5
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Burgerschapsstijlen
Burgers stellen zich verschillend op ten opzichte van
elkaar en tegenover het bestuur. Burgers reageren
ook sterk verschillend in conflicten met het bestuur.
Het concept van burgerschapsstijlen kan inzicht
bieden in de wijze waarop met emoties van inwoners (al dan niet in conflictsituaties) moet worden
omgegaan. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid onderscheidt vier burgerschapsstijlen: afhankelijk, afzijdig, afwachtend en actief.6
Deze stijlen zijn weliswaar geen voorspellers van
gedrag, maar kunnen wel helpen bij het verklaren
van of inspelen op (emotionele) reacties. Hoewel
het stereotyperingen zijn die aan de genuanceerde en
gevarieerde werkelijkheid voorbijgaan, kunnen er –
met enige slagen om de arm – ook bepaalde emoties
aan burgerschapsstijlen worden gekoppeld. Afhankelijke en afzijdige burgers vinden het bijvoorbeeld
meer dan afwachtende en actieve burgers van belang
zich veilig en thuis te voelen. Afwachtende en actieve
burgers hebben daarentegen aanzienlijk vaker vertrouwen in andere mensen.7
Afhankelijke burgers voelen een zekere mate van
afkeer van overheden en zullen snel gefrustreerd op
acties van bestuurders reageren. Ze willen veel
voor zichzelf, maar snappen vaak niet goed wat er
gebeurt. Afzijdige burgers zijn jaloers ingesteld en
kunnen snel boos reageren. Afwachtende burgers
staan in het leven om blij te zijn en kunnen worden
aangesproken op hun grote trots. Actieve burgers
lijken overwegend rationeel en redelijk te zijn, zij
kunnen zich echter gauw schuldig voelen. Bovenal
zijn ze waarschijnlijk het meest in staat bewust over
de rol van emoties na te denken.
Verstandig met emoties omgaan
Ieder mens heeft regelmatig met conflicten te
maken, politici doorgaans vaker dan burgers. Hoe
daarmee om te gaan? Men kan bewust kiezen uit
verschillende manieren om conflicten te hanteren,
uiteenlopend van vermijden tot samenwerken. In
de Nederlandse (bestuurs)cultuur is het meestal van
belang er samen uit te komen en dan is het nuttig te
weten of iemand in een conflictsituatie emotioneel
is, welke rol emoties spelen en om in te schatten
welke emoties een rol spelen.8
Steeds vaker worden in het openbaar bestuur
vormen van burgerparticipatie ingezet om draagvlak voor nieuwe plannen te vergroten. Tijdens
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participatietrajecten kunnen de gemoederen soms
hoog oplopen, wat tot frustratie van het project kan
leiden. Tegelijkertijd hebben emoties een aanzuigende werking. Mensen die normaal gesproken niet
in politiek geïnteresseerd zijn, kunnen zich door
emotionele reacties laten verleiden wel te participeren. Bestuurders moeten daarbij de juiste toon
treffen om mensen te bereiken of beter nog: te
raken. Per situatie moet worden nagegaan of daarbij
bij de burgerschapsstijlen kan worden aangesloten.
Vormen emoties een hinderende, een stimulerende
of zelfs een cruciale factor in participatietrajecten?
Interactief beleid en andere vormen van burgerparticipatie hebben aan de ene kant een instrumentele
benadering, samen werken aan draagvlak en oplossingen. Aan de andere kant is er de culturele benadering, samenkomen en samen identiteit ontwikkelen.
Het ontwikkelen van beleid wordt in een culturele
benadering meer op waarden en emoties gericht en
minder eenzijdig op oplossingen.9 Conflicten gaan
vaak met emotionele reacties gepaard die voortkomen uit botsingen van abstracte waarden met
interpretaties van concrete praktijken. Dat vereist
van bestuurders en politici oog voor die waarden en
bovenal gevoel voor de betekenis ervan. Ook politici
en bestuurders ervaren dat abstracte waarden niet
altijd zichtbaar zijn in hun acties. Zij moeten beseffen dat als ze boos of blij worden, ze emotioneel
betrokken en in hun kern geraakt zijn.
Het is verstandig dat ook politici voor zichzelf meer
de menselijke maat opzoeken en beseffen wat hun
eigen drijfveren en emoties zijn. Pas dan kunnen
zij zich in (de gevoelens van) de ander verplaatsen,
begrijpen wat hem of haar drijft. Het mag er in het
openbaar bestuur best wat persoonlijker en emotioneler aan toegaan, want politiek is keuzen maken.
Verstandige politici kiezen met emotie. Emoties
staan niet in de weg, maar juist aan de wieg van
conflictoplossing. ■

6
7
8
9

WRR (2005) Vertrouwen in de buurt, Amsterdam: Amsterdam University Press.
WRR (2005).
V.P. van Stipdonk & R. Leeuwenburg, Politiek en emotie, over de rol van emoties in de lokale politiek, Den Haag: SGBO, 2007.
Hendriks, F. & P. Tops (2001) Politiek en interactief bestuur, Den Haag: Elsevier.
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Integriteitsbeleid en grondwet
De wijziging van de Ambtenarenwet bij wet van 22 december 2005 ter bevordering van goed ambtelijk handelen,
goed werkgeverschap en integriteitsbeleid heeft onvoldoende oog voor het staatsrechtelijke kader. Verder bevordert de wetswijziging een onevenwichtige benadering van de grondrechtencatalogus. Een herijking is op haar
plaats.
egen het instrument van de integriteitseed is op zichzelf genomen geen
bezwaar. Deze eed is onder de klassieke
naam van zuiveringseed sinds jaar en dag bekend. Ze is echter altijd functiegerelateerd,
bepaalde functionarissen moeten uit hoofde van hun ambt of functie een dergelijke
eed afleggen. Dat nu iedereen een ‘soort’
zuiveringseed of -belofte moet afleggen,
ongeacht de functie, is nieuw en leidt
enerzijds tot een devaluatie van de betekenis en het gewicht van het instrument van
de eed of belofte, anderzijds is de inhoud
van de nu gehanteerde modelverklaring(en) niet tot
integriteit beperkt gebleven.
De rechtspositie van gemeenteambtenaren is sinds 1
januari 1996 geregeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR)
en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO), de CARUWO. Hiermee verviel het Ambtenarenreglement
en andere lokale rechtspositieregelingen. Zowel deze
regelingen als de CAR-UWO zijn op artikel 125
van de Ambtenarenwet gebaseerd. De CAR-UWO
bepaalt sinds de invoering ervan in artikel 15:1a 15:1:2 onder meer dat het college van burgemeester
en wethouders tot het invoeren van een eed of
belofte kan besluiten. Dit artikellid laat echter in het
midden welke ambtenaren een eed of belofte moeten
afleggen en welk karakter deze uitspraak heeft. Het
college heeft dus beleidsruimte. Bij het hanteren
van dit instrument dient een gemeentebestuur een
eigen afweging te maken en de gemaakte keuze moet
worden gemotiveerd.

T
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Staatsblad 2005, 695,
wet van 22 december
2005.

Wijziging Ambtenarenwet
De wetgever wijzigde met ingang van 1 maart 2006
de Ambtenarenwet door hierin de artikelen 125ter,

quater en quinquies toe te voegen.1 Uit de memorie
van toelichting bij het wetsvoorstel komt naar voren
dat de regering het belang van een nationaal integriteitsbeleid zwaarder liet wegen dan het belang van
het respecteren van het decentrale karakter van onze
staat, al werd dit laatste niet met zoveel woorden
genoemd. In de mvt wordt immers het wetsvoorstel
wel aan artikel 109 Grondwet getoetst, dat voorschrijft dat de rechtspositie van ambtenaren bij wet
moet worden geregeld, maar niet aan artikel 124
Grondwet, waarin de autonome positie van gemeenten is beschreven.
Voorheen stond in deze wet (artikel 125, derde lid)
uitsluitend een uitnodiging aan het bevoegd gezag
in de sfeer van het medebewind om onder meer op
het punt van de overige rechten en plichten van de
ambtenaren voorschriften vast te stellen (artikel 125,
derde lid, oud). Dit onderdeel van artikel 125, thans
dus lid 2, stamt uit de wetstekst van de oorspronkelijke Ambtenarenwet van 1929. Het toenmalige
artikel 126 bepaalde dat als een gemeentebestuur
nalatig was aan een (medebewinds-)taak te voldoen
de regering gedeputeerde staten kon verzoeken een
besluit te nemen dat in de plaats van het gemeentelijke besluit kon treden. Deze structuur respecteerde
de gedecentraliseerde structuur van onze staat. In
artikel 124 Grondwet wordt immers bepaald dat aan
gemeenten de regeling van hun eigen huishouding is
overgelaten en dat bestuur en regeling krachtens wet
kunnen worden gevorderd.
In de nieuwe artikelen van de Ambtenarenwet
schrijft de formele wetgever onder meer de gemeenten op gedetailleerde wijze voor dat en op welke
wijze er een integriteitsbeleid moet worden gevoerd,
dat er een gedragscode voor goed ambtelijk handelen moet komen en dat een algemene verplichting
tot het afleggen van een eed of belofte voor nieuw
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aan te stellen ambtenaren moet worden ingevoerd.
Dit nieuwe voorschrift is een dwingend voorgeschreven verbijzondering van een reeds bestaande
verplichting uit artikel 125, eerste lid, onder j. (de
rechten en verplichtingen van de ambtenaar) van de
Ambtenarenwet. Voorheen kende deze verplichting
een beleidsvrije ruimte voor gemeenten die nu is
weggepoetst. In de CAR-UWO staat de verplichting
tot het afleggen van een eed of belofte eveneens
gerubriceerd onder het kopje ‘rechten en verplichtingen van de ambtenaar’. De formele wetgever is
met deze wetswijziging in het gebied van de grondwettelijk gegarandeerde rechten van de decentrale
overheden, waaronder de gemeenten, getreden. Zij
mogen op grond van de Grondwet namelijk primair
zelf hun eigen huishouding regelen. Tot deze eigen
huishouding behoort het mogen voeren van een
eigen, autonoom, personeelsbeleid binnen de wettelijke kaders. Artikel 124 Grondwet is door deze
aanvulling van de Ambtenarenwet geschonden en de
artikelen 125ter, quater en quinquies van de Ambtenarenwet zijn als onconstitutioneel onverbindend.
Integriteit en grondrechten
Uit het woordenboek blijkt dat integriteit onkreukbaarheid, zuiverheid betekent. Niet aldus onze wetgever. Uit de mvt bij het eerder aangehaalde wetsvoorstel komt naar voren dat onder integriteit veel meer
moet worden verstaan. Het gaat ook om andere
vormen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie en discriminatie. Het personeelsbeleid van
gemeenten dient dus ook op het voorkomen van
discriminatie te zijn gericht, zoals bedoeld in artikel
1 van de Grondwet. Dit artikel wordt in de mvt niet
in relatie tot andere grondrechten gebracht, zoals de
vrijheid van vereniging en vergadering en de vrijheid
van godsdienst. Gelet op bijvoorbeeld het verhandelde rondom de Rijkswet tot goedkeuring van het
vrouwenverdrag, had dit voor de hand gelegen.2
Toen bleek immers dat bij de verwezenlijking van
vrijheidsrechten steeds de verschillende grondrechten tegen elkaar afgewogen dienen te worden,
waarbij het gelijkheidsbeginsel niet automatisch het
zwaarst weegt.
Grondrechten beschrijven van oudsher de staatsvrije
sfeer waarin de burger tegen willekeur van de overheid is beschermd. In dit licht bezien is het antidiscriminatiebeginsel uit artikel 1 van de Grondwet
een vreemde eend in de grondrechtenbijt. Dit geldt
temeer als wij zien hoe dit beginsel in de praktijk
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wordt uitgelegd, voor overheid en burgers, namelijk
als een verbod om onderscheid te maken. Als mensen of instellingen op basis van hun persoonlijke
overtuiging of doelstelling, die door andere grondrechten worden beschermd, onderscheid willen
maken betekent de (horizontale) werking van artikel
1 van de Grondwet een inperking van de andere vrijheidsrechten. Via het rijksintegriteitsbeleid worden
nu alle overheidsdienaren, ook die van decentrale
overheden, geacht in te stemmen met deze werking
of interpretatie van artikel 1.
Het lijkt erop dat artikel 1 van de Grondwet een
ongeschreven supergrondrecht bevat met een belangrijkere status dan de andere genoemde grondrechten. Deze kunnen hierdoor op den duur onder
druk komen te staan en zelfs worden uitgehold. Het
behoud van het fundament van onze rechtsstaat
is gediend met een evenwichtige benadering van
de grondrechtencatalogus en niet met het voortdurend en eenzijdig naar voren halen van een van
de nieuwste grondrechten, het op enig moment
geproclameerde gelijkheidsgrondrecht. Hierdoor
treedt schade op aan de oudere, en voor onze rechtstaat wezenlijker, gecodificeerde grondrechten. De
medaille heeft twee kanten. Men mag niet discrimineren, maar men mag ook niet gediscrimineerd
worden, dit laatste wordt nogal eens vergeten. Ten
slotte kende het huidige, ‘activistisch’ geformuleerde

Het lijkt erop dat artikel 1 van de Grondwet
een ongeschreven supergrondrecht bevat
met een belangrijkere status dan de andere
genoemde grondrechten
grondrecht uit artikel 1 van de Grondwet een wat
bedaarder voorganger, namelijk artikel 4, eerste lid,
van de Grondwet van 1972.3
Inhoud integriteitseed
De onderdelen 1 en 2 (van de modelformule in het
kader op de volgende pagina) betreffen een zuiveringseed. Element 4 regelt een geheimhoudingsplicht dat inhoudelijk gezien overbodig is aangezien
artikel 125a, derde lid, Ambtenarenwet ambtenaren

2
3

Kamerstukken II, vergaderjaar 1988-1989, 18950 (R 1281), nr. 9, p. 14 en Kamerstukken I,
vergaderjaar 1990-1991, 18950 (R 1281), nr. 72a, p. 10).
Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.’
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Een model van een eeds- of belofteformule luidt als volgt:

4

“1. Ik zweer, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb
gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.
2. Ik zweer, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in
mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.
3. Ik zweer, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte
opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.
4. Ik zweer, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim
zijn toevertrouwd of waarvan ik vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal
openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot
mededeling verplicht ben.”

deze verplichting reeds oplegt. Mijn kernbezwaar betreft echter element 3 van dit model dat inhoudelijk
niets nieuws toevoegt. In de CAR-UWO staat namelijk al dat een ambtenaar zijn betrekking nauwgezet
en ijverig zal vervullen. Het tweede deel van dit
element, na het woordje ‘en’ heeft niets met een integriteitseed te maken, het is een loyaliteitsverklaring.
Dit onderdeel verlangt gehoorzaamheid en trouw
aan een subjectief iets als de ‘verstrekte opdrachten’.
Men verlangt gehoorzaamheid aan opdrachten, dus
aan bestuurders of aan een bewind.5
Maar wat moeten wij doen met een bestuurlijke
opdracht die ingaat tegen de wet? Verder roept dit
derde element, na het woordje ‘en’, zelfs een nieuwe
verplichting in het leven die verder gaat dan de
algemene verplichtingen uit de CAR-UWO. Mijn
conclusie ten aanzien van het eeds- of belofteformulier ten derde is dat dit als overbodig, onwenselijk
en belerend moet worden geschrapt.
Ambtelijke gedragscode
Nog twee opmerkingen over de inhoud van een
ambtelijke gedragscode. In de code staat onder
meer: “U beseft dat u onderdeel bent van de overheid.” Deze passage miskent dat wij in dit land een
rijksoverheid hebben en diverse mede overheden die
een eigen, grondwettelijk verankerde, verantwoordelijkheid hebben en een in principe open huis-

4
5
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Modellen van verklaringen van eed of belofte dan wel van een ambtelijke gedragscode, staan
onder meer op www.integriteitoverheid.nl.
Een algemene en onvoldoende gemotiveerde loyaliteitsverklaring kan voor mensen een
negatieve bijklank hebben. Ik herinner aan het verleden, waarin het voorkwam dat alle ambtenaren een dergelijke verklaring moesten afleggen. Dit had altijd te maken met de wisseling
van regimes: de overgang van de Republiek der Verenigde Nederlanden naar de Bataafse Republiek en de Duitse bezetting van 1940 tot 1945. In beide gevallen moesten alle ambtenaren
(soms ook rechters en advocaten) een eed van trouw aan het bewind afleggen.

houding. Deze overheden hebben ook hun eigen
personeel en personeelsbeleid. Deze passage zou
veranderd moeten worden in een passage die beter
met onze staatsrechtelijke situatie overeenkomt.
Ook is het bij de gedragscode van belang te onderkennen dat goed ambtenaarschap verder gaat dan
het simpelweg naleven van de regels. In de code
staat onder 1b “U houdt zich aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels.”
Juist waar die regels ontbreken, onhelder of omstreden zijn, zoals in nieuwe, complexe of veranderlijke
situaties, komt het erop aan. Dan moeten ambtenaren in staat zijn op (moreel) verantwoorde wijze
te oordelen en te handelen conform de waarden en
normen van goed ambtenaarschap. Dit geldt tevens
voor situaties waarin discretionaire (vrije) ruimte is
of waarin zich een gewetensconflict voordoet.
Deze nuance en het ermee omgaan behoeven een
behoorlijke toelichting op de modelcode. Hierbij
zou aandacht moeten zijn voor een evenwichtig
omgaan met alle grondrechten van het overheidspersoneel. Er mag niet slechts aandacht zijn voor de
naleving van artikel 1 van de Grondwet.
Conclusies
De wet van 22 december 2005 tot wijziging van
de Ambtenarenwet kan door de rijksoverheid niet
worden gehanteerd als instrument om medeoverheden tot een bepaald inhoudelijk personeelsbeleid te
dwingen. Hoogstens kan de rijksoverheid een circulaire verspreiden met aanbevelingen in die richting.
Onder verwijzing naar deze wijzigingswet alleen
kunnen gemeentebesturen hun personeel niet
dwingen collectief een integriteitseed, -belofte of
-verklaring te ondertekenen. Hiervoor is een eigen
gemeentelijk integriteitsbeleid noodzakelijk. Via een
(gemeentelijk) integriteitsbeleid kunnen medewerkers of bestuurders nooit worden afgehouden van
het uitoefenen van al hun grondwettelijk verankerde
vrijheids- of grondrechten.
De model-ambtelijke gedragscode dient expliciet
contact met de eigen verantwoordelijkheid van de
decentrale overheden te maken en moet voorzien
zijn van een duidelijke en evenwichtige toelichting
die aan de werking van alle grondrechten recht doet.
Ten slotte dient de tekst van artikel 1 van de Grondwet zo spoedig mogelijk vervangen te worden door
de tekst van artikel 4, eerste lid, van de Grondwet
van 1972. ■
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Actie in de oppositie
n 1972 werd de Socialistiese Partij (SP) opgericht, ontstaan uit
de Kommunistiesche Partij Nederland/marxistisch-leninstisch
(KPN/ml), een afsplitsing van de Kommunistische eenheidsbeweging Nederland/marxistisch-leninistisch (KEN/ml), die weer
een maoïstische afsplitsing van de CPN was. De partij had een
sterk regionale binding en was nauw met allerlei actiegroepen
verbonden. Zij manifesteerde zich als actiepartij en organiseerde
protestdemonstraties bij bedrijven die zich volgens haar aan
milieudelicten schuldig maakten, een gevaar voor de volksgezondheid vormden of arbeiders slecht behandelden. Naast actievoeren
stond de partij bekend om haar straffe discipline en het scherp
afwijzen van dissident gedrag. Bovendien waren SP-leden fanatiek
met het colporteren van hun partijblad De Tribune, wat hun de geuzennaam De Rode Jehova’s opleverde. De aanwas groeide gestaag.

I

In de loop van de jaren tachtig was de partij in verschillende gemeenteraden vertegenwoordigd, het sterkst in het Brabantse Oss.
Vanaf de jaren zeventig was de voormalige worstmaker en lasser
Jan Marijnissen daar eerst voorzitter van de afdeling en later tevens
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Oss. Vanaf 1988 werd
Marijnissen politiek leider van de SP. Landelijk had de SP minder
succes, deelname aan Tweede-Kamerverkiezingen liep steeds uit
op een teleurstelling. Gaandeweg nam de partij afscheid van het
maoïsme en kreeg ze een minder sektarisch karakter. Desondanks
bleven bepaalde normen in stand, zoals de regel dat volksvertegenwoordigers een groot deel van hun inkomen dat zij als bestuurder
of volksvertegenwoordiger verdienden, aan de partijkas moesten
afdragen. De achterliggende gedachte was dat vertegenwoordigers
daardoor dicht bij het volk blijven en de partijkas tegelijkertijd
wordt gespekt.
Stem tegen
In 1994 brak de SP door in de landelijke politiek. Met de provocerende slogan ‘Stem tegen, Stem SP’ richtte de partij haar pijlen op
alle andere partijen, vooral op de PvdA. Onder leiding van Niko
Koffeman voerde zij een effectieve campagne. De rode tomaat
werd het krachtige beeldmerk dat van alle verkiezingsaffiches
afspatte. De twee zetels die de SP binnenhaalde, werden door
Jan Marijnissen en het SP-raadslid uit Vlaardingen, Remi Poppe,
bezet. Zij presenteerden zich nadrukkelijk als anti-establishment
en anti-Haags, verwijzend naar hun arbeidersverleden. Ze pasten
zich bewust niet aan aan de regels en gewoonten in de Kamer en
spraken de taal van de straat. Aanvankelijk wilden ze niet eens een
werkkamer op het Binnenhof en huurden ze een kantoortje in de
buurt. Na enkele maanden bleek dat toch te onhandig en verhuisden ze naar het Tweede-Kamergebouw.
In 1999 werd het beginselprogramma Heel de mens opgesteld,
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De lage kiesdrempel en het evenredig kiesstelsel nodigen ertoe uit: politieke
partijen kunnen vrij gemakkelijk één of meer zetels in de Tweede Kamer
bemachtigen. Die nieuwkomers zijn niet allemaal blijvertjes, sommige zijn
niet meer dan eendagsvliegen, andere houden het langer uit. In Debutanten
op het Binnenhof – over nieuwe partijen die in het parlement voor beroering
zorgden – de Socialistische Partij die vanaf 1994 in de Kamer zit.

waarin een aantal radicale programpunten niet meer voorkwam, de
socialisering van de productiemiddelen en de economische planning werden geschrapt. De dogma’s van Marx en Lenin waren ‘het
raam uitgegooid’, aldus Marijnissen op het negende SP-congres in
dat jaar. Ook extreme standpunten over de NAVO en het koningshuis werden afgezwakt. In de Kamer voerde Marijnissen krachtig
oppositie tegen de paarse kabinetten. De marktwerking in de zorg
en het onderwijs was hem een doorn in het oog. Ook de voortschrijdende globalisering moest een halt worden toegeroepen.
Bijna in de coalitie
De SP voer altijd haar eigen koers en was voor buitenstaanders
een gesloten bolwerk. Wanneer interne conflicten toch naar buiten
kwamen, besteedden de media er veel aandacht aan, zoals de affaire-Lazrak en de affaire-Yildirim. In 2004 raakte Ali Lazrak in conflict met de partijleiding over de verplichte afdracht van inkomsten
aan de partijkas. Daarnaast had hij zich negatief uitgelaten over
het, in zijn ogen, autoritaire leiderschap van Jan Marijnissen. Lazrak werd uit de partij gezet, maar bleef als Groep-Lazrak in de Kamer. Ook de affaire-Yildirim, het Eerste Kamerlid dat in 2007 met
voorkeurstemmen tegen de zin van de partijleiding werd gekozen,
deed veel stof opwaaien. Yildirim werd geroyeerd en richtte een
nieuwe partij onder de naam Solidara op. De kwestie leidde tot het
vertrek van de hoofdredacteur van De Tribune, Elma Verhey, omdat
zij weigerde een artikel over deze affaire in te trekken.
Marijnissen had helder voor ogen waar het met de partij heen
moest. Hij wist zijn boodschap in heldere woorden over te
brengen en bouwde met zijn partijgenoten een actieve partij met
interne opleidingstrajecten. Dat legde de SP geen windeieren.
In 1998 won zij vijf zetels, vier jaar later negen en daar bleef zij
even op steken, hoewel de peilingen een winst van twintig zetels
beloofden. Daarop moest de socialisten tot 2006 wachten, toen
ze een aantal van 25 zetels verzilverd zagen. Daarmee werd de SP
van oppositiepartij een potentiële regeringskandidaat. De formatieonderhandelingen liepen echter vrij snel stuk, de SP bleef het
linkse geweten van de PvdA in de oppositie. Vrij onverwacht nam
Marijnissen in juni 2008 wegens gezondheidsredenen afscheid als
fractieleider. Agnes Kant werd tot zijn opvolger gekozen. ■
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Reddeloos verloren of hoop voor de
toekomst?
Een onderzoek naar initiatieven om jongeren bij de politiek te betrekken
Jongeren staan bekend om hun gebrekkige politieke betrokkenheid. Overheden en politieke organisaties doen
voortdurend pogingen om jongeren bij de politiek te betrekken, maar lijken daar weinig succesvol in. Volgens
Chris Aalberts komt dit omdat de desinteresse van jongeren voor politiek nauwelijks is onderzocht. Initiatieven zijn
hierdoor onvoldoende in staat aan te sluiten bij hoe jongeren zelf politiek ervaren.
r bestaan veel zorgen over de politieke betrokkenheid van jongeren: ze hebben weinig kennis
van politiek, volgen de nieuwsmedia nauwelijks,
hebben weinig belangstelling voor politieke kwesties
en zijn nauwelijks actief op politiek terrein.1 Diverse
onderzoeken laten zien dat jongeren minder politiek betrokken zijn dan volwassenen, terwijl ook de
betrokkenheid van volwassenen te wensen over laat.
Dit roept zowel democratische als praktische vragen
op: zal deze generatie in de toekomst alsnog betrokken raken bij de politiek, of zal zij altijd ongeïnteresseerd blijven? Is dit beeld van een ongeïnteresseerde generatie juist, of hebben jongeren juist meer
belangstelling dan uit onderzoek blijkt? Hoe kunnen
overheden en politieke organisaties jongeren op dit
moment bereiken, en hoe kunnen zij hun politieke
betrokkenheid vergroten?
Zowel politieke organisaties als overheden doen

E

1

2
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Europees jongerenparlement

voortdurend pogingen om jongeren voor zich te
winnen en de belangstelling van jongeren te vergroten. Gemeenten en provincies richten jongerenraden
op, waar jongeren de kans krijgen mee te praten over
beleid dat hen raakt zoals jeugdbeleid, sportvoorzieningen en uitgaansmogelijkheden. Politieke organisaties richten jongerenorganisaties op, die acties
voeren, debatten organiseren en cursussen geven.
Hun doel is jongeren bewust te maken van politieke
thema’s en hen voor te bereiden op toekomstige
politieke functies. Deze traditionele vormen van
jongerenparticipatie blijken echter niet populair:
slechts vijf procent van de jongeren is de afgelopen
drie jaar betrokken geweest bij een jongerenraad, en
ook het aantal actieve leden van politieke jongerenorganisaties is beperkt. In beide gevallen vormen
deze actieve jongeren geen afspiegeling van de totale
jeugd: ze bestaan vooral uit hoogopgeleide, politiek
bewuste jongeren.2 Deze initiatieven spreken de
doorsnee-jongere niet aan.
De laatste jaren zijn nieuwe kanalen aangeboord om
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jongeren bij politieke en maatschappelijke thema’s
te betrekken, waarbij gebruik wordt gemaakt van
middelen uit de jongerencultuur. Vooral de stichting
Coolpolitics is hier bekend mee geworden. Zij organiseert bijvoorbeeld lezingen en debatten op onder
meer Lowlands met politici en jongerenidolen. Deze
bijeenkomsten lijken een groot publiek te trekken,
maar er zijn geen cijfers over bekend. Een ander
voorbeeld komt van MTV, waar men bij belangrijke
politieke gebeurtenissen aandacht schenkt aan politiek, zoals bij Tweede-Kamerverkiezingen en bij het
begin van de tweede Golfoorlog. BNN maakte bij
de laatste drie landelijke verkiezingen het politieke
jongerenprogramma Lijst Nul, waarin lijsttrekkers
werden ondervraagd. Popsterren laten eveneens van
zich horen: zo organiseerden tientallen popartiesten
in 2005 enkele concerten onder de naam Live 8, om
de G8 te bewegen de schuldenproblematiek van
derde-wereldlanden op te lossen. Andere popsterren maken videoclips of zingen nummers over
politieke thema’s. Jongeren worden dus regelmatig
bij politieke thema’s betrokken door middel van
populaire initiatieven. Deze lijken meer jongeren aan
te spreken dan traditionele vormen als jeugdraden
en jongerenorganisaties.
Er bestaat veel onderzoek dat de desinteresse van
jongeren in politiek aantoont, maar deze desinteresse is op zichzelf zelden onderwerp van onderzoek geweest: het is onduidelijk hoe jongeren zelf
tegen politiek aankijken en waarom politiek volgens
hen oninteressant is.3 Hun gebrekkige belangstelling leidt weliswaar tot allerlei traditionele en
populaire initiatieven om de kloof tussen jongeren
en politiek te dichten, maar het is onduidelijk hoe
jongeren zelf tegen deze initiatieven aankijken.
Van traditionele initiatieven als jongerenraden en
jongerenorganisaties is bekend dat deze jongeren
niet aanspreken, maar het is onduidelijk waarom
dit zo is. Bij populaire initiatieven bestaat slechts de
verwachting dat deze een groot publiek bereiken,
maar dit is nooit met onderzoek onderbouwd. In dit
artikel wordt daarom het perspectief van jongeren
op politiek achterhaald. De onderzoeksvraag luidt:
hoe kijken jongeren tegen politiek aan, en hoe kijken
zij aan tegen initiatieven om jongeren bij de politiek
te betrekken? Door jongeren zelf aan het woord te
laten over politiek wordt een beeld verkregen hoe
jongeren bij de politiek kunnen worden betrokken
en in hoeverre het mogelijk is initiatieven met dat
doel succesvol te laten verlopen.
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Methode
Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de
gefundeerde theoriebenadering, waarbij het ontwikkelen van een theorie op basis van empirische gegevens de basis vormt.4 Na een literatuurstudie zijn 47
diepte-interviews en 37 focusgroepen uitgevoerd.
De jongeren zijn dusdanig gekozen dat ze de diversiteit binnen de Nederlandse jeugd representeren. Jongeren worden in dit onderzoek gedefinieerd als personen in de leeftijdscategorie 14 tot en met 25 jaar,
omdat zij in deze periode de belangrijkste politieke
indrukken opdoen die bepalend zijn voor hun latere
leven en veel over politiek leren, zoals op school.5
Er zijn zowel jongeren ondervraagd die op de middelbare school zitten, als jongeren die het beroepsonderwijs volgen. Er is tevens onderscheid gemaakt
tussen jongeren die actief zijn in politieke organisaties, zoals leden van politieke jongerenorganisaties
of jeugdraden, en jongeren die alleen incidenteel
politiek actief zijn, zoals bij verkiezingen, maar die

Jongerendemonstratie in Parijs.

Populaire initiatieven om jongeren bij
politiek te betrekken spreken hen meer aan
dan traditionele vormen als jeugdraden en
jongerenorganisaties
geen deel uitmaken van politieke organisaties. Deze
laatste groep wordt hier ‘inactief ’ genoemd. De
respondenten verschillen in termen van geslacht, etniciteit en opleidingsniveau. Vrijwel alle deelnemers
waren voor het interview of de focusgroep niet op
de hoogte van het exacte doel en onderwerp van
het onderzoek, om te voorkomen dat er selectie zou
plaatsvinden op politieke belangstelling.
In de gesprekken spraken jongeren over politiek in
het algemeen en specifieke pogingen om jongeren
met politiek in aanraking te brengen. Zij spraken
onder meer over het politieke jongerenprogramma
Lijst Nul van BNN, politieke videoclips, optredens
van politici bij popconcerten en politici in amusementsprogramma’s. Voor het begrip politiek wordt
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de definitie gebruikt die jongeren zelf hanteren,
namelijk als aparte sfeer van de samenleving: institutionele politiek in Den Haag.6
Uit de gesprekken blijkt dat jongeren twee sociale
normen hanteren als zij over politiek spreken: zij
noemen politiek saai en belangrijk.7 Aan de hand
van deze normen is het mogelijk een inschatting te
maken van het succes van pogingen om jongeren bij
de politiek te betrekken. Voordat de ideeën van jongeren over deze initiatieven aan bod komen, worden
deze twee sociale normen beschreven.
Politiek is saai
De geïnterviewde inactieve jongeren hanteren als
sociale norm dat politiek saai is. Dit is voor hen de
belangrijkste reden om de politiek niet te volgen en
niet politiek actief te worden. Ze zeggen dat politiek
op televisie er oninteressant uitziet en dat ze daarom
politiek wegzappen. De politiek bestaat voor hen
alleen uit praten, en dat is saai. Bovendien zijn de
thema’s oninteressant: deze zijn al vaker besproken
en mensen zouden toch niet van mening veranderen. Discussie is dus doelloos. Politiek actieve jongeren hanteren deze sociale norm niet: zij constateren
slechts dat veel leeftijdsgenoten politiek saai vinden,
maar zijn het daar zelf niet mee eens.
Als gevolg van de sociale norm dat politiek saai is,
zeggen de inactieve jongeren dat het vreemd is als
jongeren wel politiek actief zijn: dit is een bijzondere, maar opmerkelijke afwijking van de norm.
Inactieve jongeren vinden het raar dat er jongeren
zijn die graag over politiek spreken of hun vrije tijd
invullen met politieke activiteiten. Zij hebben het
gevoel dat het altijd dezelfde jongeren zijn die politiek actief zijn: het is een voorspelbare groep, die
meestal bestaat uit de minder populaire leerlingen
die goed kunnen leren. Inactieve jongeren proberen
bij leeftijdsgenoten daarom de indruk weg te nemen
dat zij tot deze actieve groep behoren en ontkennen
daarom dat ze geïnteresseerd zijn in politiek.
Inactieve jongeren gebruiken drie niet-inhoudelijke
argumenten om aan andere jongeren te laten merken
dat ze politiek saai vinden. Ten eerste zeggen ze dat
politici een aantrekkelijke uitstraling missen, er altijd
6

7
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hetzelfde uitzien, te serieus zijn en normale kleren
zouden moeten dragen. Ten tweede zouden politici
te oud zijn, niet weten wat er onder jongeren leeft
en verouderde ideeën hebben over de samenleving.
Ten derde zouden politici moeilijk praten, ingewikkelde woorden gebruiken, te lang aan het woord
zijn, niet zeggen wat ze bedoelen, geen antwoord
geven op vragen en hun mening niet duidelijk naar
voren brengen.
Het blijkt niet gemakkelijk aan deze bezwaren tegemoet te komen. Dit blijkt bijvoorbeeld als jongeren
over politici praten die wel jong zijn, een poging
doen om gewone kleren te dragen en straattaal te
spreken. Inactieve jongeren stellen deze initiatieven
vrijwel nooit op prijs, omdat ze ‘nep’ zouden zijn:
politici doen alsof ze jong zijn. Ook jonge politici
kunnen op veel kritiek rekenen omdat ze onvoldoende maatschappelijke ervaring zouden hebben
om in de politiek te kunnen werken. Het gaat dus
niet zozeer om de daadwerkelijke inhoud van deze
klachten, maar meer om het feit dat deze klachten
desinteresse uitdrukken: de desinteresse die inactieve jongeren graag aan hun leeftijdsgenoten willen
laten zien. Op deze manier zal onderling nooit een
misverstand ontstaan dat zij daadwerkelijk ongeïnteresseerd zijn.
Politiek actieve jongeren kennen veel van deze
argumenten van inactieve jongeren, maar zijn het er
mee oneens. Zij stellen dat politiek helemaal niet saai
is, en dat inactieve jongeren zich meer in politiek
zouden moeten verdiepen om erachter te komen dat
het met de saaiheid van politiek wel meevalt.
Politiek is belangrijk
Het beeld dat inactieve jongeren politiek saai vinden
is echter eenzijdig. Zij blijken nog een tweede norm
op politiek terrein te hanteren, namelijk dat politiek belangrijk is. Bij deze norm zijn politiek actieve
en inactieve jongeren het met elkaar eens: politiek
is belangrijk en burgers zouden daarbij betrokken
moeten zijn. Politiek kan allerlei veranderingen in
gang zetten en zo het leven van burgers beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk dat burgers minimaal
bij verkiezingen gaan stemmen, zelfs als ze politiek
verder oninteressant vinden. Er bestaan op dit punt
nauwelijks verschillen tussen verschillende groepen
jongeren: hoger en lager opgeleiden, jongere en oudere leeftijdsgroepen, inactieve en actieve jongeren
zijn het erover eens dat politiek belangrijk is.
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wel inactieve als actieve jongeren allerlei verwachtingen hebben van burgers: het zou slecht zijn als burgers niets van politiek weten, politiek inactief zijn en
niet over politieke kwesties nadenken. Iedere burger
zou zich tot op zekere hoogte bezig moeten houden
met politiek en politieke thema’s, en hier een weloverwogen mening over moeten vormen. Burgers
zouden over politiek moeten discussiëren en hierover moeten nadenken. De respondenten zeggen
dat het slecht is als burgers hun mening niet kunnen
onderbouwen, ‘zomaar wat roepen’ en zonder reden
op een politicus gaan stemmen. Burgers zouden
op basis van inhoudelijke overwegingen moeten
stemmen. Vooral in individuele gesprekken vertellen jongeren dat politiek belangrijk is en dat burgers
politiek betrokken moeten zijn. In groepsinterviews
willen inactieve jongeren weliswaar de indruk wekken dat ze politiek oninteressant vinden, maar ook
daar wordt door iedereen de norm gehanteerd dat
politiek belangrijk is: jongeren staan niet toe dat een
leeftijdsgenoot zegt dat politiek onbelangrijk is of
dat burgers ongeïnteresseerd mogen zijn.
Politiek actieve jongeren vinden het onzin dat anderen politiek saai vinden: zij vinden politiek alleen
belangrijk. Bij politiek inactieve jongeren zijn beide
normen van belang: politiek is voor hen belangrijk
en saai tegelijk. Deze normen zijn in overeenstemming met elkaar omdat hun norm dat politiek
belangrijk is een beperkte diepgang heeft. Inactieve
jongeren noemen politiek belangrijk, maar zeggen door hun leeftijd niet politiek actief te zijn: ze
zeggen dit pas in de toekomst te worden. Politieke
thema’s zouden nu eenmaal dichterbij volwassenen staan en volwassenen zouden bovendien meer
mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen
dan jongeren. Op deze manier kunnen inactieve
jongeren laten weten dat ze weten wat er van een
goede burger wordt verwacht, maar tegelijk aan hun
leeftijdsgenoten laten zien dat ze er geen belangstelling voor hebben. Dezelfde gebrekkige diepgang
komt naar voren als inactieve jongeren spreken over
politieke kennis: zij vinden dit belangrijk, maar stellen er geen hoge eisen aan; ze willen alleen de grote
lijnen van de politiek begrijpen, bijvoorbeeld wie er
aan de macht is en welke onderwerpen actueel zijn.
Ze zijn niet geïnteresseerd in gedetailleerde politieke
informatie, want dat zou duiden op politieke betrokkenheid.
Politiek actieve jongeren hebben een eenduidige visie op politiek, die ertoe leidt dat zij hun activiteiten
O P E N B A A R B E S T UUR SEP TEM B ER 2008

ook ontplooien. Omdat politiek inactieve jongeren
politiek belangrijk en saai vinden, komen zij niet snel
in actie. Welke gevolgen heeft dit voor initiatieven
om jongeren voor politiek te enthousiasmeren?
Initiatieven om jongeren bij de politiek te
betrekken
Zowel de politiek actieve als de inactieve jongeren
noemen spontaan drie manieren om politieke informatie te ontvangen: ouders, nieuwsmedia en school.
School vinden zij zonder twijfel de beste plaats om
over politiek te leren. Dit is verklaarbaar: zij vinden
het belangrijk dat jongeren over politiek leren, maar
omdat politiek saai is weten zij dat jongeren zich
nooit uit zichzelf over politiek zouden informeren.
Daarom is school geschikt: jongeren kunnen daar
immers niet kiezen of ze met politieke informatie
in aanraking komen. Voor zowel school, ouders
als nieuwsmedia geldt dat het vooral manieren zijn
waarmee inactieve jongeren sowieso wel in aanraking komen: ze hoeven er geen moeite voor te doen
en dus zegt het niets over hun politieke betrokkenheid.
De actieve respondenten spreken uitgebreid over
hun politieke activiteiten, en vooral over waarom die
activiteiten belangrijk zijn. Hun inactieve leeftijdsgenoten spreken niet of nauwelijks over initiatieven

Inactieve jongeren noemen politiek
belangrijk, maar zeggen door hun leeftijd niet
politiek actief te zijn
die de bedoeling hebben hen bij de politiek te betrekken. Jongerenraden en politieke jongerenorganisaties bevinden zich geheel buiten hun gezichtsveld:
ze zeggen er niets over, niet in positieve noch in
negatieve zin. Ze komen er nooit mee in aanraking
en hebben er nauwelijks een mening over. Het enige
wat inactieve jongeren erover te melden hebben
is dat jongeren die zich met politiek bezighouden
vreemd zijn. Politiek actieve jongeren herkennen dit:
zij worden dikwijls door inactieve leeftijdsgenoten
op hun politieke activiteiten aangesproken, maar
vrijwel nooit in positieve zin.
Inactieve jongeren komen wel met populaire
initiatieven in aanraking, maar ook in deze gevallen was dit contact toevallig: Wouter Bos reikte ooit
een TMF-Award uit en lijsttrekkers namen deel
aan de nieuwjaarsduik. Veel inactieve jongeren zijn
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bekender met deze initiatieven dan met traditionele
initiatieven: ze kunnen er in ieder geval veel meer
over vertellen. Over populaire initiatieven hebben
inactieve jongeren expliciete ideeën. Zij noemen
politiek saai en dat geldt ook voor populaire vormen
van politiek zoals MTV en popsterren die over

Het belangrijkste dilemma bij het betrekken
van jongeren bij de politiek is de sociale norm
dat politiek saai is
politiek spreken. Politiek is altijd saai ongeacht de
vorm waarin het wordt gepresenteerd. Daarnaast
zou politiek volgens hen ook altijd serieus moeten
zijn: politiek is immers belangrijk en dat betekent
voor hen dat politiek over inhoud moet gaan en een
serieuze toonzetting vereist. Op dit laatste punt zijn
actieve jongeren het met hun inactieve leeftijdsgenoten eens: popularisering is geen goede manier om
jongeren bij de politiek te betrekken.
Politiek actieve jongeren vinden alle serieuze initiatieven om jongeren bij de politiek te betrekken belangrijk, maar keuren populaire initiatieven af omdat
deze inactieve jongeren een verkeerd beeld zouden
geven van politiek. Maar voor politiek inactieve
jongeren maakt het weinig uit op welke manier ze bij
de politiek worden betrokken: zowel populaire als
traditionele initiatieven gaan veelal langs hen heen.
Conclusies en aanbevelingen
Uit veel bestaand onderzoek is bekend dat jongeren geen belangstelling hebben voor politiek, maar
inzicht in hoe jongeren politiek beleven en welke initiatieven daar goed bij kunnen aansluiten ontbreekt.
Dit onderzoek laat zien dat het beeld dat jongeren
een ongeïnteresseerde generatie vormen deels onjuist is: dit is vooral het beeld dat jongeren onderling
hoog houden. Jongeren vinden politieke activiteiten saai, maar dit is ook een manier om zichzelf te
presenteren aan leeftijdsgenoten. Zij zijn bang dat
leeftijdsgenoten concluderen dat ze wel politieke
belangstelling hebben en proberen dit actief te voorkomen. Tegelijkertijd blijken zij wel degelijk te weten
wat er van goede burgers wordt verwacht, maar zij
kunnen dit maar in beperkte mate laten merken.
Zij moeten dit een beetje laten merken, want hun
leeftijdsgenoten accepteren het niet als jongeren zeer
politiek betrokken zijn, maar het zou ook verkeerd
zijn om te beweren dat politiek onbelangrijk is en
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politieke activiteiten volledig zinloos. Als gevolg
hiervan plaatsen jongeren hun betrokkenheid in de
toekomst en praten het meest over alledaagse manieren om met politiek in aanraking te komen waarvoor
ze geen moeite hoeven te doen: voor beide geldt dat
ze niet duiden op politieke betrokkenheid, maar ze
laten tegelijk zien dat ze wel weten hoe het hoort.
Het belangrijkste dilemma bij het betrekken van
jongeren bij de politiek is de sociale norm dat
politiek saai is. Politieke activiteiten zijn bij uitstek
sociaal van aard, maar inactieve jongeren kunnen
in een sociale setting met andere jongeren hun
betrokkenheid heel moeilijk tonen. De norm dat
politiek ook belangrijk is doet hier voor hen weinig
aan af, en ook een populaire aanpak van politiek bij
Coolpolitics of MTV maakt weinig tot geen verschil.
Als organisaties inactieve jongeren met politiek in
aanraking willen brengen, zou dit moeten gebeuren
in een omgeving waarbinnen deze jongeren politiek
als het ware ‘niet kunnen ontlopen’. Als inactieve
jongeren een keuze hebben om met politiek te worden geconfronteerd, maken zij snel de keuze politiek
te ontlopen. Dit is het belangrijkste probleem van
traditionele en populaire initiatieven om jongeren
bij de politiek te betrekken: de initiatiefnemers gaan
ervan uit dat ook inactieve jongeren de intentie
hebben om aan dergelijke initiatieven deel te nemen,
terwijl hun sociale omgeving juist zegt dat ze dit niet
moeten doen. Dit geldt zowel voor politieke jongerenorganisaties, jongerendebatten en jeugdraden als
voor politieke televisieprogramma’s.
Als inactieve jongeren met de politiek in aanraking
moeten komen, is school verreweg de beste oplossing: jongeren vinden politiek een onderwerp dat
goed bij school past, en jongeren kunnen hier ook
rustig over politiek spreken en nadenken zonder
dat leeftijdsgenoten hen verwijten dat ze te politiek actief zijn: politiek op school is immers niet te
ontlopen. Andere activiteiten spelen op voorhand
een zeer beperkte rol bij het enthousiasmeren van
jongeren. Dit is echter geen reden tot pessimisme,
want jongeren blijken al op jongere leeftijd te weten
wat er in politiek opzicht van hen wordt verwacht.
De vraag blijft of zij dat in de toekomst ook in de
praktijk zullen brengen. ■
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COLUMN
Een goede buur
Nederland overleefde met grandeur de ‘groep des doods’. De
oranje nevel die over Zwitserland neerstreek, zag samen met
de rest van de wereld sprankelend voetbal. Even leek de finale
een evidentie. Tot mirakelcoach – annex landverrader – Guus
Hiddink de Russen in stelling bracht. Er zijn er al wel meer
tegen deze beer te pletter gelopen.
iet alleen op het veld, maar ook daarbuiten maakte
Nederland diepe indruk. De eeuwige sneeuw op de
bergtoppen van Oostenrijk en Zwitserland kleurde oranje
door de felle gloed van het supportersgilde in het diepe
dal. De hele wereld dacht ‘wat zijn ze met velen, die Nederlanders en wat doen ze gek, die Nederlanders.’
Maar ze zijn wel sportief. Eerst helpen ze via de wedstrijd
tegen Roemenië wereldkampioen Italië in de kwartfinale.
In de kwartfinale tegen Rusland laten ze na om fel te protesteren als de tweede gele kaart voor een Rus plots weer
wordt ingetrokken. Misschien overtuigend genoeg voor
een klacht en een replay. Niets daarvan. Misschien geloofden ze te veel in de eigen overwinning, zoals Vlamingen in
Tom Boonen. De Vlaamse volksheld houdt van het betere
snuifwerk en mocht niet mee naar de Tour. Over landverraad gesproken.
Maar gelukkig is er altijd een Nederlandse nar om ons op
te beuren. Volgens Geert Wilders zijn Walen en Vlamingen elkaar spuugzat. Nederland en Vlaanderen moeten
worden herenigd, daar zitten misschien voordelen aan,
al is het maar dat wij dan ook eens op een WK of EK
spelen. We hebben met Máxima een koningin die wel
Nederlands spreekt en dan willen die lastige Nederlanders
eindelijk, eindelijk de Schelde uitgraven, want dan wordt
de Antwerpse haven gewoon Rotterdam-Zuid. Veel meer
voordeel is er niet aan.
De minpunten komen als een oranje lawine over ons
heen. Eerst is er dat eigenaardig taaltje, hier beter bekend
als gezwollen gezeur. Eten uit de muur. Overal waar het
niet past melkproducten. Te veel commerciële televisie en
afgeschuurd onderwijs. Een sociale zekerheid die Angelsaksisch aandoet en een sopje dat ze daar onder de naam
Heineken als bier verkopen. En zo kunnen we dit hele
nummer vullen. Geert Wilders moet zich dus niet veel
illusies maken. Een boutade van gewezen CVP-voorzitter
en Antwerpenaar Marc Van Peel uit 1997 spreekt boekdelen: “Als je een Antwerpenaar vraagt met wie hij het liefst
op een onbewoond eiland zijn vakantie zou doorbrengen,
met een Nederlander of met een Marokkaan, dan kiest hij
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voor de Marokkaan.” Een Marokkaan! Ook Tom Lanoye
vatte de Vlaamse houding tegenover de Nederlanders
gespierd samen: “Jullie zijn onze moffen.” Bij de Walen
verdeelt de taal ons, bij de Nederlanders al de rest.
Dankzij De Standaard hebben we jullie de voorbije tijd beter leren kennen. Wat geldt voor onze verhouding met de
zuiderburen, geldt ook voor die met onze noorderburen.
Ondanks alle globalisering, mobiliteit en media van deze
en andere werelden, kennen we elkaar niet echt en dus
vervallen we in stereotypes, zelfs als de feiten ze tegenspreken. Belgen, neen niet de Nederlanders, gebruiken de
meeste kortingsbonnen ter wereld. In 2007 passeerden er
in België maar liefst 142 miljoen bonnen de kassa. Ongeveer veertien per Belg. Dat kan niet, toch? Dat moeten die
verdomde Nederbelgen zijn, de fiscale immigranten.
Nederlanders en Vlamingen, twee volkeren onder de zeespiegel. Laat ze blijven wat ze zijn, buren, en hou op met
dat zinloos geëmmer over een reünie. Wat de geschiedenis
heeft gescheiden zal de mens niet verenigen. Maar ondertussen heeft die geschiedenis, in Europa en erbuiten, ons
geleerd dat we beter moeten samenwerken. In het licht
van de mondiale wereld en alle bijhorende uitdagingen
hebben nationale staten onvoldoende slagkracht om gevat
te reageren op al wat hun grenzen te boven gaat. Daarom
is het tijdperk van de natiestaat niet voorbij, integendeel,
het nationalisme is sterker dan in de voorbije decennia.
In België duwt het Vlaams en Franstalig nationalisme een
land uit elkaar. De samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen kan makkelijker verlopen, omdat ze als buren,
niet als huisgenoten, met elkaar overweg kunnen. Samen
kunnen we het EK organiseren en nog veel andere, minder belangrijke zaken doen.
Het onbegrijpelijke Belgenland, Absurdistan aan de
Schelde, de Bermudadriehoek waarin elke rede verdrinkt,
is naarstig op zoek naar een toekomst. Hoe kunnen Franstaligen en Vlamingen de boel bij elkaar houden? Dit land
zit op een keerpunt, na de unitaire en federale staat maken
we ons op voor een soort confederale fase. Als dat ooit,
na verschrikkelijk lange en vermoeiende onderhandelingen, tot een splitsing zou leiden, dan is het allerlaatste wat
Vlamingen willen: nieuwe, lange en vermoeiende onderhandelingen met Nederland. Dan kunnen we evengoed
met de Walen blijven kletsen; die begrijpen we tenminste
een beetje. ■

s
o
v
e
D
t&
r
e
a
n
y
e
R

27

Harry van Bommel en Karel Koster
Drs. H. van Bommel en drs. K. Koster zijn respectievelijk
Tweede Kamerlid en medewerker van het Wetenschappelijk
Bureau van de SP.

POLITIEK

Waarheen met de NAVO?
De NAVO heeft zichzelf enorme pretenties aangemeten, namelijk om als regionale vredesmacht in de wereld op te
treden, om in te vallen voor een falende Verenigde Naties. Dat is althans het officiële standpunt. In werkelijkheid is
de alliantie een verlengstuk van de Amerikaanse interventiepolitiek geworden.
inds het einde van de Koude Oorlog is de
NAVO ingrijpend veranderd. Het bondgenootschap, opgericht voor collectieve verdediging, is ten
strijde getrokken, in 1999 tegen Servië in verband
met Kosovo en in 2001 in Afghanistan tegen de
Taliban. Dat laatste gebeurde eerst als onderdeel van
een overwegend Amerikaanse operatie, waarvoor
steun van de bondgenoten werd afgedwongen door
een beroep op artikel 5 van het NAVO-verdrag dat
stelt dat een aanval op één, een aanval op allen is. De
bescheiden internationale betrokkenheid veranderde
later in een volledige door de ruime deelname aan
de stabilisatiemissie ISAF. Deze missie is voor de
NAVO zo belangrijk dat het bondgenootschap de
uitslag van deze oorlog zelfs aan zijn eigen bestaansrecht koppelt.
In de zeventien jaar sinds de val van de Berlijnse
Muur, is de inzet van de organisatie volledig veranderd. Nederlandse soldaten bewaken niet meer de
Duitse laagvlakte en de aanvalsroutes naar Rotterdam. Ze bestrijden opstandelingen in de uitlopers
van de Hindu Kush aan de andere kant van de wereld, in Afghanistan. De wens van de Amerikaanse
senator Lugar, uitgesproken in 1993, dat de NAVO
buiten de bondgenootschappelijke grenzen moest
gaan optreden of moest worden ontbonden, lijkt te
zijn vervuld.1

S

Recente geschiedenis
Hoe is het zover gekomen? De oorlog om Kosovo
in 1999, uitgevoerd zonder een mandaat van de
VN-Veiligheidsraad, was een belangrijk definiërend
moment. Maar deze luchtoorlog tegen Servië was
1
2
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Senator Richard Lugar, NATO: ‘Out of Area or Out of Business’, Remarks Delivered to the Open
Forum of the US State Department, August 2, 1993, Washington, D.C.
‘Greater numbers of force elements will be available at appropriate levels of readiness to
sustain prolonged operations, whether within or beyond Alliance territory, including through
rotation of deployed forces’, par. 53.e. Press Release NAC-S (99) 65, 24-4-1999, The Alliance’s
Strategic Concept.

het sluitstuk van een al langer bestaande trend om
buiten het oude operatiegebied van het bondgenootschap op te treden. Kosovo was de afsluiting
van een periode van steeds grotere assertiviteit in
de Balkanoorlogen. De rol van de NAVO-lidstaten
veranderde in die tijd, van deelname aan een VNvredesmacht naar een NAVO-interventiemacht met
VN-mandaat, waarvan het optreden door de politieke verhoudingen binnen het bondgenootschap
werd bepaald.
De NAVO-top van 1999 formaliseerde deze ontwikkeling; vanaf dat jaar werd de hele wereld het
operatiegebied van de NAVO.[2]2 De leidende bondgenoot, de VS, trok zijn eigen conclusies. Gezien de
rem op zijn eigen slagvaardigheid, veroorzaakt door
het voeren van ‘oorlog per commissie’ zoals de New
York Times het verwoordde, werd besloten dat in het
vervolg oorlogen een zaak van coalities van ‘bereidwilligen’ zouden zijn. De NAVO als instituut mocht
Amerikaanse plannen niet dwarsbomen, hoewel de
lidstaten wel een nuttige ondersteunende of legitimerende rol konden spelen.
De aanval op Irak in 2003 was het eerste voorbeeld
van een dergelijke operatie. De Veiligheidsraad
werd omzeild en bereidwillige NAVO-bondgenoten
werden uitgenodigd mee te doen. Nederland hield
het formeel op politieke steun, hoewel er aanwijzingen zijn dat militaire middelen ook ten bate van de
Amerikaanse aanval werden ingezet. De infrastructuur van de NAVO werd voor het vervoeren van
Amerikaanse troepen en materieel gebruikt, bestemd
voor de invasie van Irak, over het grondgebied van
België, Duitsland en Nederland.
De Amerikaanse operatie in Afghanistan, ondersteund door een resolutie van de Veiligheidsraad,
ging een stap verder. NAVO-lidstaten deden eerst
mee met de inval en namen vervolgens steeds meer
taken op zich in de asymmetrische guerrilla-oorlog
tegen de Taliban die volgde. De afgelopen vijf jaar
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deed de NAVO ook als instituut mee met de oorlog
in de vorm van de ISAF-missie. Deze en soortgelijke operaties hebben ingrijpende gevolgen voor de
legers van de NAVO.
Nieuwe NAVO
De oude NAVO had een nucleaire doctrine plus
grootschalige legers, geschikt voor het voeren van
een conventionele Koude Oorlog. Deze legers waren
slechts beperkt in staat interventieoorlogen in verre
landen uit te voeren. Sinds 1999 heeft men echter
wel de uitgesproken ambitie overal ter wereld op te
treden. Dat is de hoofdreden voor de steeds herhaalde pleidooien van NAVO-woordvoerders voor het
ombouwen van de legers tot expeditionaire krijgsmachten die in alle delen van het geweldsspectrum
kunnen optreden. De dienstplichtigenlegers moeten
door beroepslegers worden vervangen, die veel
geschikter zijn voor het voeren van interventieoorlogen.Dat betekent niet dat oude doctrines helemaal
worden verlaten. Zoals de recente voorstellen van
generaal Naumann en zijn co-schrijvers voor een
grand strategy voor de NAVO beogen3, moet eigenlijk
elke soort oorlog kunnen worden gevoerd. Om aan
de nieuwe ambities te voldoen, moet de NAVO,
volgens deze groep voormalige bevelhebbers, overal
ter wereld optreden. Daarbij moet men, indien
nodig, als eerste aanvallen, zowel met nucleaire als
conventionele wapens. Zo wordt het internationale
recht, in navolging van de gegroeide praktijk van de
regering van president Bush, verder verlaten. Vanaf
nu zoekt men een legitimatie voor aanvalsoorlogen
op grond van belangen die de NAVO zelf bepaalt.
Het gaat immers om een unilaterale bepaling van
wat rechtmatig is en wat niet.
Daarbij stuit men echter op problemen. Het einde
van de Koude Oorlog betekende weliswaar in de
meeste landen het einde van de dienstplicht, maar
daardoor ontstond ook het beeld dat oorlogsdreiging iets uit het verleden was. Velen verwachtten
een vredesdividend. Dat wordt in feite nog steeds
aan de bevolking van de NAVO-lidstaten uitbetaald.
Behalve door zeldzame terroristische aanslagen,
ondervindt niemand op het grondgebied van de
NAVO de gevolgen van oorlog.
Er is geen steun in de meeste NAVO-lidstaten
voor het instandhouden van de dienstplicht zonder
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bedreiging van het eigen grondgebied, Duitsland
en Turkije zijn de enige uitzonderingen. Zelfs de
inzet van beroepssoldaten is aan grenzen gebonden.
Politiek en samenleving aanvaarden geen al te grote
risico’s voor de eigen troepen. Van groot belang is
de rol van de media in het bepalen van het publieke
beeld van gebeurtenissen elders en dus de politieke
besluitvorming. Dat heeft de Nederlandse regering
ertoe bewogen journalisten uit te nodigen mee naar
het strijdtoneel te reizen op voorwaarde dat het
ministerie van Defensie publicaties voor verschijning
toetst. De nieuwe ambities van de NAVO hebben
tot gevolg dat er een grote nadruk ligt op de inzet
van beroepslegers en het gebruik van militair-technische oplossingen. Het gaat om de mobiliteit van het
leger, het verzamelen van inlichtingen en het gebruik
daarvan en vooral de toepassing van vuurkracht,
aangewend op grote afstand en met zoveel moge-

Behalve door zeldzame terroristische
aanslagen, ondervindt niemand op NAVOgrondgebied de gevolgen van oorlog
lijk precisie. Die oplossingen kosten veel geld en
daarom roept de secretaris-generaal van de NAVO
de lidstaten bijna routineus op een groter deel van
hun bruto nationaal product aan het oorlogsapparaat te besteden.
Guerilla
De randvoorwaarden bij die ambities zijn sterk door
de binnenlandse politiek van de lidstaten beïnvloed
en betekenen dat men in de praktijk veelal oorlog op
afstand voert. In een conventionele oorlog is het doel
vijandelijke strijdkrachten te vernietigen of te neutraliseren. Maar in de wereld na de Koude Oorlog
overheersen niet de conventionele oorlogen maar
heerst de guerrilla.
De nieuwe globaliserende wereld bestaat niet alleen
uit natiestaten, maar ook uit regionale bewegin3

Toward a Grand Strategy for an Uncertain World, general John Shalikashvili, former chairman
of the U.S. Joint Chiefs of Staff and a former NATO commander, admiral Jacques Lanxade, former chief of the Defense Staff of France, general Klaus Naumann, former chief of the Defense
Staff of Germany, Field Marshall Peter Inge, former chief of the Defense Staff of Britain and
general Henk van den Breemen, former chief of the Defense Staff of the Netherlands, januari
2008.
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gen, gevormd door bewapende opstandelingen die
het gezag van eigen regeringen of de NAVO, niet
erkennen. De oorzaak van die desintegratie van
staten is van immens belang en deels te vinden in de
internationale economische orde die vooral ten bate
van de rijke, geïndustrialiseerde wereld werkt. De
oorzaak van het ‘mislukken van staten’ ligt veelal in

De oorzaak van het ‘mislukken van staten’ ligt
veelal in de economische verhoudingen: de
relatie tussen rijk en arm in de wereld
de economische verhoudingen: de relatie tussen rijk
en arm in de wereld.
De discussie over veiligheid is sterk door de aanslagen van 09/11 en de ‘oorlog tegen het terrorisme’
beïnvloed, maar in de zoektocht naar veiligheid
wordt vooral voor de militaire invalshoek gekozen.
Centraal staat de vraag hoe de guerrillaoorlog moet
worden gevoerd. Ook in de NAVO overheerst die
discussie. De Amerikaanse minister van Defensie
Gates verweet de Europese partners dat zij niet
goed zijn opgeleid om een dergelijke strijd in Afghanistan te voeren. De Europese militairen zouden
extra opleiding nodig hebben.
In een guerrillaoorlog zijn de strategie en de operationele doctrine voor conventionele oorlog niet
van toepassing. De centrale kwestie is de interactie
tussen de eigen soldaten, de opstandelingen en de
burgers. Kan er een duidelijk onderscheid tussen
eigen troepen, opstandelingen en burgerbevolking
worden gemaakt? Het verschuilen van opstandelingen onder de burgerbevolking, soms gaat het zelfs
om dezelfde personen, heeft vergaande gevolgen
voor de militaire doctrine van de NAVO. Als traditionele tactieken zoals maximale vuurkracht op
afstand, worden toegepast zijn slachtoffers onder de
burgerbevolking onvermijdelijk. De Israëlische militaire strateeg Martin van Creveld stelt dat er in een
guerrilla-oorlog, waar een deel van de bevolking op
de hand van de opstandelingen is, twee oplossingen
zijn. De eerste is zelf overgaan op massale terreur,
bijvoorbeeld door uitgebreide bombardementen op
de burgerbevolking om angst te zaaien en medewerking af te dwingen. Het alternatief is grote aantallen
soldaten te voet in te zetten, om intensieve interactie
met de bevolking te bevorderen. Daarbij worden
veel risico’s gelopen en moeten ook relatief meer
doden en gewonden onder de eigen troepen worden
30

geaccepteerd. Veel van de discussies in Nederlandse
gaan over deze kwestie, het al of niet inzetten van
vuurkracht met luchtwapen en artillerie en de aantallen in te zetten soldaten. Daarnaast speelt ook de
relatie van het eigen leger tot de bevolking een rol
en alles wat daarvoor van belang is. Daarbij gaat het
om zaken als het lokale bestuur en de plaatselijke
economie. In het geval van Afghanistan gaat de
discussie over het verbouwen en bestrijden van de
papaverteelt, veiligheid van de mensen en plaatselijke cultuur en gebruiken, religie en stamverbanden.
Men heeft het over het winnen van de hearts and
minds. De meeste oorlogvoerende landen erkennen
het belang daarvan. Het Amerikaanse leger zet zelfs
cultureel antropologen als adviseurs bij de gevechtseenheden in.
In Nederland heeft men het over het 3D-concept:
diplomacy, development and defence: diplomatie, ontwikkeling en veiligheid. Met de term ‘diplomatie’ wordt
het streven naar de steun van de bevolking bedoeld
door hun hearts and minds te bereiken. De definitie
van die concepten wordt uitsluitend vanuit het militaire perspectief van de contraguerrilla bekeken: hoe
kan men ‘diplomatiek’ optreden om de steun van de
bevolking te winnen. Dat optreden wordt als onderdeel van de operaties van het leger tegen de guerrilla
beschouwd. Daarmee wordt de kern van diplomatie,
namelijk het onderhandelen van twee strijdende partijen met verschillende politieke doelen om tot een
aanvaardbaar compromis te komen, ontmanteld.
Op vergelijkbare wijze wordt het winnen van de
hearts and minds als onderdeel van de militaire campagne gezien. De invulling komt onder meer tot
uiting in het incorporeren van het hulpbeleid, waaronder het werk van niet-gouvernementele hulporganisaties in de contraguerrillastrategie. In Afghanistan
begrijpen onafhankelijke ngo’s deze ondergeschiktheid. Zij vrezen terecht dat samenwerking met militairen, die aanhangers van de contraguerrilladoctrine
als vanzelfsprekend beschouwen, fataal is voor de
relatie met de bevolking. Deze gaat de ngo immers
als een verlengstuk van de militaire strategie zien.
In de praktijk ligt het voor militairen voor de hand
hun ngo-contacten als inlichtingenbron voor informatie over de guerrilla te gebruiken. Vanuit militair
oogpunt is dat volstrekt logisch, vanuit het oogpunt
van humanitaire organisaties is het levensgevaarlijk.
Artsen zonder Grenzen vertrok vijf jaar geleden na
het verlies van mensen dan ook uit Afghanistan. De
3D en hearts and minds-concepten zijn de toepassing
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van de principes van contraguerrilla-oorlogvoering,
die aan het thuisfront als wederopbouw worden omschreven. Het gaat om het ophalen van collectieve
herinneringen van het Nederlandse leger aan zijn
vorige grootschalige contraguerrilla campagne, in de
late jaren veertig tegen onafhankelijkheidsstrijders in
Nederlands-Indië.
De binnenlandse tegenhanger van de militaire
strategie van de contraguerrilla is het debat over wederopbouw of eigenlijk opbouw van de Afghaanse
maatschappij. Het concept van de opbouwmissie
was cruciaal om de steun van de PvdA in de Tweede
Kamer zeker te stellen. Maar er ontbreekt een thema
in dit debat, de kwestie van de eigen bedoelingen,
het politieke doel van de oorlog en welke politieke
doelen de vijand heeft.
Cruciale vraag
Elke militaire strategie wordt uiteindelijk door politieke doelen bepaald. In de NAVO en in Nederland
is hierover geen serieus debat gevoerd, alleen een
steeds herhaalde formule, ‘stabilisatie’ of de ‘oorlog
tegen terrorisme’.4 Cruciaal is de vraag waarom we de
NAVO in stand houden. Is het een instrument voor
het bereiken van onze buitenlands-politieke doelen?
Welke doelen zijn dat en wie bepaalt de politieke
doelstellingen in de NAVO? Deze zijn immers van
belang voor de militaire inzet. Secretaris-generaal De
Hoop Scheffer wil de olieaanvoer bewaken.5 Dat is
een heel andere taak dan waar de meeste mensen aan
denken bij de inzet van de krijgsmacht. In de dagelijkse praktijk initieert een coalitie van bereidwilligen
onder leiding van de Verenigde Staten de inzet van
NAVO-legers. Door de militaire praktijk wordt de
politieke besluitvorming meegetrokken, in plaats van
andersom. Uit naam van slagvaardigheid wordt ook
de Veiligheidsraad omzeild als het gaat om de besluitvorming om een oorlog te voeren. Bij de erkenning
van de onafhankelijkheid van Kosovo is een vergelijkbare weg gevolgd, waarbij de Europese Unie mede
voor het ondermijnen van de Veiligheidsraad verantwoordelijk wordt gemaakt. Men accepteert hoogstens
legitimatie door en vanuit de Verenigde Naties, maar
maakt het optreden niet van Veiligheidsraadresoluties
en een potentieel veto van een van de permanente
leden afhankelijk. De NAVO wordt omschreven als
vredesmacht.6 Dat heeft zeer bedenkelijke politieke
consequenties. Behalve het ondermijnen van de
internationale rechtsorde, roept dit optreden ook een
tegenmacht op in de vorm van bondgenootschappen
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van landen die het niet met de NAVO eens zijn, zoals
China, Rusland en de niet-gebonden landen.
Als de NAVO de regels probeert te bepalen, betekent dat in de praktijk dat de belangrijkste leden van
de NAVO, vooral de VS, de dienst uitmaken. De
gewenste doelen in de NAVO blijken dan met die
van de VS overeen te komen, met steun van de ‘bereidwilligen’ waar zowel Nederland als het Verenigd
Koninkrijk toe kunnen worden gerekend. Recente
uitspraken van president Sarkozy van Frankrijk wijzen erop dat de plannen voor een EU-veiligheidsbeleid op de NAVO-structuur worden afgestemd.7 Een
belangrijk markeringspunt daarvoor is de komende
terugkeer van Frankrijk in de NAVO-bevelsstructuur.
Als het aan de Atlantici ligt, zal dit de opmaat voor
de totstandkoming van een transatlantisch machtsblok zijn, dat overal in de wereld kan gaan ingrijpen.
De NAVO als wereldwijde politiemacht.
De eerdergenoemde voormalige bevelhebbers rond
generaal Nauman bereiden de weg er naar toe.
Hun grand strategy is op de NAVO-top in Boekarest
gericht, omdat daar een begin met de discussie over
de toekomst van de NAVO wordt gemaakt. De generaals omschrijven grand strategy als de kunst om alle
elementen van macht (van een land of een bondgenootschap) te gebruiken om een politiek overeengekomen doel te bereiken. Preventief optreden kan
bestaan uit zowel een reeks diplomatieke stappen
of sancties, als een aanval. Over het principe van
afschrikking schrijven ze: ‘Wat nodig is, is een beleid
van afschrikking door proactieve ontzegging waar
pre-emptief optreden een vorm van reactie is op
een imminente dreiging en preventie een poging het
initiatief te hernemen om een conflict te beëindigen.’
En elders: ‘Het gaat om een beschermende en proactieve strategie, niet een reagerende.’ In die strategie
vormen kernwapens de hoeksteen, ‘kernwapens
blijven onvervangbaar en nucleaire escalatie blijft een
element van elke moderne strategie’.
Dit alles moet door het stroomlijnen van de besluitvormingsstructuur van de NAVO worden bereikt,
waarin ook nog eens de EU wordt geïntegreerd. De
generaals willen in elke conflictsituatie waar westerse belangen worden geraakt, het initiatief nemen
4

5
6
7

Volgens premier Balkenende zetten de Nederlandse militairen zich in ‘voor het bestrijden van
het internationale terrorisme en voor de wederopbouw van Afghanistan’, persbericht ministerie van Algemene Zaken, 11-09-2007.
De Hoop Scheffer, Navo moet olieleidingen bewaken, Novum/AP 29062007.
NATO Peacekeepers Struggle to Quell Violence in Kosovo, Deutsche Welle, 17-3-2008.
Sarkozy sets French terms for return to NATO command, Reuters, 24-9-2007.

31

POLITIEK

en handhaven. Ze zijn voor ingrijpen waar ook ter
wereld, met elk denkbaar middel, door een Atlantisch
bondgenootschap dat zich alleen rekenschap van
haar eigen doelen en belangen geeft. Als een dergelijk
advies wordt overgenomen in het strategisch concept
van de NAVO, is dat een vrijbrief voor permanente
oorlog. Het internationale recht wordt daarmee de
facto door het recht van de sterkste vervangen.
Atlantische dimensie
Wie wil praten over betere mondiale veiligheidsarrangementen ontkomt er niet aan de plaats van de
NAVO te herdefiniëren en de Atlantische dimensie
te relativeren Als de NAVO niet langer solospeler is,
hoort de NAVO de noodzaak van een compromis
met andere spelers in de rest van de wereld te erkennen en aan de vormgeving daarvan bij te dragen.
Dat vereist dat de Verenigde Staten – de nieuwe
president voorop – zich realiseert dat haar belangen
in een breed gedragen mondiale veiligheidsarchitectuur uiteindelijk beter worden beschermd dan door
voortzetting van unilaterale spierballenpolitiek zoals
die onder George W. Bush gestalte heeft gekregen
en die al zoveel mensen – onder wie duizenden
Amerikaanse militairen – het leven heeft gekost.
Vanzelfsprekend betekent dit dat de Veiligheidsraad
hierin een centrale rol moet spelen. De vorm van
de raad moet echter ingrijpend veranderen, zodat ze
een betere afspiegeling van de multipolaire wereld is.
Als minder macht met meer zekerheid gepaard gaat,
kan ook in Amerika steun voor een dergelijke ontwikkeling worden gevonden. Het vertrek van Bush
kan hopelijk het begin van zo’n ontwikkeling zijn.
Niet alleen grote maar ook kleine landen dienen
na te gaan welke plek zij in een mondiale veiligheidsstructuur zouden kunnen en willen hebben.
Zo ook Nederland. Het al te slaafs volgen van de
Amerikanen heeft ons in grote problemen gebracht,
zowel met onze steun aan de illegale Irak-inval als
onze uitzichtloze militaire missie in Afghanistan.
We zouden er goed aan doen te kijken hoe andere
landen hun plaats en rol zien en of daar iets van te
leren valt. Daarbij denken we niet alleen aan nabije
NAVO-bondgenoten (Noorwegen, België, Spanje,
Duitsland), maar ook de nieuwe leidende regionale
mogendheden (Brazilië, Zuid-Afrika, India). De
laatste spelen immers als niet-gebonden landen een
essentiële rol in het intomen van de machtsaspiraties
van de traditionele grootmachten.
Partijen die ooit tegenstander van de ‘oude’ NAVO
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waren, kunnen een rol van belang spelen in het
nagaan of er in een nieuwe mondiale veiligheidsstructuur plaats is voor een ‘nieuwe’ NAVO met
daarin vrijwel alle oude Warschaupactleden. De
nieuwe NAVO moeten we niet tot verlengstuk van
een agressieve Amerikaanse politiek laten verworden, maar inbedden in een mondiale politiekmilitaire organisatie die daadwerkelijk een veilige en
eerlijke wereldorde dient. Onder auspiciën van zo’n
mondiale veiligheidsstructuur kunnen Nederlandse
militairen zo nodig worden ingezet in operaties om
oorlog te voorkomen en vrede te handhaven. De
militaire component kan dan onderdeel van een
comprehensive approach zijn, die nu alleen nog met de
mond wordt beleden. Afghanistan laat zien waartoe
de huidige gemankeerde aanpak leidt en hoe nodig
het is dit soort ingewikkelde problemen in een veel
bredere context aan te pakken. Tot nu toe houdt
ook de huidige Nederlandse regering de discussie
op slot, bang dat er een doos van Pandora wordt
geopend als publiek en parlement meepraten over
de toekomst van de NAVO.
Besluit
Angst is een slechte raadgever. Laten we daarom
ingaan op de oproep van De Hoop Scheffer en
een debat over de NAVO-strategie openen. De tijd
dringt. Als we willen voorkomen straks voor voldongen feiten te staan, moeten we nu de discussie aangaan, hoe ingewikkeld die ook is. De discussie kan
en mag niet los staan van de praktijk. Afghanistan
wordt als toetssteen voor het toekomstige beleid van
de NAVO beschouwd.
Daarom is een discussie over de toekomst van de
NAVO ook een discussie over de aanpak in dat land.
Als niet-expliciet gemaakte doelen een rol in de
interventie in Afghanistan spelen, moet daarover een
publiek debat worden gevoerd. Niets is zo gevaarlijk
als het voeren van een oorlog die alleen omwille van
het handhaven van een kunstmatige eenheid wordt
gevoerd. In de geschiedenis hebben zulke oorlogen
negatieve gevolgen gehad voor de landen die ze
voerden. Daarom moet ook juist in Nederland een
eerlijk debat over de oorlogsdoelen worden gevoerd.
In 1968 vroeg de Amerikaans schrijver Norman
Mailer aan zijn regering: waarom zijn we in Vietnam? Diezelfde vraag moet nu aan de Nederlandse
regering over Afghanistan worden gesteld. ■
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Boudewijn Steur
Drs. B.F. Steur is historicus.

ONGEWOON BESTUUR
De betreurenswaardige verkoop van

De bewening van Christus
Maerten van Heemskerck, De bewening van Christus,
1566 (Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft).

Maerten van Heemskerck (1498-1574) was een Nederlandse
schilder, die in zijn werk door de Italiaanse Renaissancekunst was
beïnvloed. Van 1532 tot 1536 werkte hij in Italië om daar van de
grote Italiaanse meesters het vak te leren.
oen Van Heemskerck in de Nederlanden
terugkeerde, kreeg hij van zijn goede vriend
Cornelius Musius, rector van het Delftse SintAgathaklooster, verscheidende opdrachten, zoals het
drieluik Aanbidding van de Koningen en Ecce Homo. In
1565 of 1566 kreeg Van Heemskerck ook opdracht
tot het schilderen van De bewening van Christus. Volgens de overlevering zouden de schilderijen van Van
Heemskerck tijdens de Beeldenstorm in 1566 naar
het stadhuis zijn overgebracht, waar zij een plaats in
de Burgemeesterenkamer kregen.

T

schilderij in veiligheid te brengen. In
1860 veranderde de situatie. Toen besloot de gemeenteraad dat De bewening
van Christus kon worden verkocht. De
raad had daarvoor twee overwegingen
die overigens wel vreemd aandeden.
In de eerste plaats zou het schilderij in
de weg staan. Daarnaast was Maerten
van Heemskerck geen Delftenaar,
waardoor de raad het behoud van het
schilderwerk niet nodig achtte. Het
laatste argument was overigens niet
geheel waar, want Van Heemskerck
was van ongeveer 1520 tot 1527 in de
leer geweest bij de Delftse schilder Jan
Lucasz.
Op 5 maart 1861 werd het schilderij –
samen met een aantal andere schilderijen van Van Heemskerck, die het het Delftse
stadhuis hingen – in Amsterdam geveild. De bewening
van Christus werd voor slechts honderdvijftig gulden
verkocht. Vier decennia later betreurde het stadsbestuur de verkoop. In 1904 kocht de gemeente – door
tussenkomst van jonkheer B.W.F. van Riemsdijk,
die later directeur van het Rijksmuseum werd – het
schilderij voor duizend gulden terug. Tegenwoordig
hangt De bewening van Christus weer in het Prinsenhof.

Iedere gemeente kent wel een opmerkelijke gebeurtenis
die niet tot de gangbare bestuurlijke praktijk behoort
en waar geen college over is gevallen, maar die wel
spotternij of afkeuring heeft uitgelokt. Ongewone

Geen Delftenaar
Drie eeuwen lang hing De bewening van Christus
van Maerten van Heemskerck onaangetast in het
stadhuis. Zelfs toen het gebouw op 4 maart 1618
afbrandde, wisten de stadsbewoners het kostbare
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praktijken kleuren het openbaar bestuur. Deze keer
de betreurenswaardige verkoop van De bewening
van Christus van Maerten van Heemskerck door het
stadsbestuur van Delft.
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Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Vormen
van democratie. Een advies
over democratische gezindheid, Boom, Amsterdam,
2007,
ISBN 9789066658967

Toeschouwersdemocratie
Heeft de overheid baat bij haar adviescommissies? Er worden in ieder geval
mooie rapporten geschreven. Het is echter
onwaarschijnlijk dat dit advies van de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling veel
gewicht in de schaal zal leggen. Dat ligt
niet aan het onderzoek naar democratische
gezindheid van niet alleen laagopgeleide
allochtonen en autochtonen, maar ook
hoogopgeleide autochtonen tot 35 jaar. In
de bijlage is te lezen dat bij deze groepen de
bereidheid tot participatie in onze democratie gering is. Deze burgers zijn erg op
zichzelf – werk, familie – gericht en hebben
weinig vertrouwen in de politiek en haar
vertegenwoordigers. Bij de allochtone groep
speelt de Nederlandse politiek zich op grote
afstand van het eigen leven af, al wordt het
recente integratiedebat wel als bedreigend
ervaren. Verder lijken de vervreemdingsprocessen van autochtonen als gevolg van
integratieproblemen vooral een verschijnsel
in de grote steden. De democratische waarden staan bij deze groepen overigens niet
ter discussie. De vrijheid van meningsuiting,
godsdienst, het recht om te demonstreren:
het is een algemeen aanvaarde culturele
context. Het probleem is alleen waar de
grenzen moeten worden getrokken en dat is
een probleem van ons allemaal.
Een conclusie uit dit onderzoek zou derhalve kunnen zijn dat het tendentieus is
alleen de allochtone groep een gebrek aan
bereidheid tot participatie in onze samenleving te verwijten. Er is in veel opzichten
een toeschouwersdemocratie ontstaan, in
zekere zin zelfs een consumentendemocratie, de vruchten worden als vanzelfsprekend
geplukt, maar de bereidheid zelf bomen
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te planten is nauwelijks aanwezig. Het
teleurstellende van het advies is vooral dat
het, afgezet tegen deze achtergrond, slechts
bijzonder vrijblijvende aanbevelingen bevat.
Het komt erop neer dat wordt geadviseerd
burgers in gezin en op school democratische vaardigheden te leren en burgers in de
planvormende fase bij overheidsbeslissingen te betrekken.
Het eerste advies is goed beschouwd
nauwelijks gerelateerd aan het onderzoek,
want dit bevat geen gegevens over het
democratische gehalte van gezinsstructuren
en scholen. Als iets opvallend is in de
gezinsontwikkeling en in het verlengde
daarvan de schoolcultuur, is het juist die
democratische setting van overleg, hoor en
wederhoor en ruimte voor eigen inbreng.
Het probleem is tegenwoordig eerder het
trekken van grenzen en het accepteren van
leiding. Of dat in allochtone kring ook zo is,
kan op basis van dit rapport niet worden
geconcludeerd. Het advies om democratische opvoedingssituaties te creëren is altijd
nuttig, maar het is hier een slag in de lucht.
Het tweede advies om burgers bij de
planvormende fase van overheidsbeslissingen te betrekken, heeft iets schrijnends
in het licht van het keer op keer mislukken
van pogingen om burgers daadwerkelijk
meer democratische rechten te geven.
De gekozen burgemeester, het Europees
referendum, het corrigerend referendum:
het komt er niet van. Nog maar kort geleden
is er een speciaal geselecteerd burgerforum
ingesteld dat adviezen voor een nieuw kiesstelsel mocht geven. Er is niets mee gedaan
en er is wijselijk nauwelijks ruchtbaarheid
aan gegeven. Als burgerparticipatie zich
door een overdosis aan retoriek kenmerkt,
dan haken grote delen van de bevolking af.
Helaas heeft de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling geen andere rapporten over
de Nederlandse politiek in de probleemstelling en aanbevelingen verwerkt. Zo blijkt uit
het 21-minuten onderzoek 2007 dat 65 % van
de bevolking vormen van directe democratie in de vertegenwoordigende democratie
wil integreren. Een ruime meerderheid van
de Utrechtse bevolking was bijvoorbeeld

ook na het echec van het burgemeestersreferendum nog voor het referendum als dit
echte keuzemogelijkheden zou geven.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft
aangekondigd burgemeestersreferenda niet
meer te subsidiëren en heeft het voorstel
voor de gekozen burgemeester als niet
passend in onze bestuurscultuur afgeserveerd. Misschien heeft zij gelijk, maar wat
zegt dit over de democratische gezindheid
van onze bestuurlijke elite? Hoe werkt deze
bestuurlijke houding uit op de democratische gezindheid van de onderzoeksgroepen
in dit rapport? Het bevestigt hen naar alle
waarschijnlijkheid in hun oordeel over politiek en politici. Een rapport over de democratie anno 2008 moet, gelet op de scherpte
van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, probleemstellend zijn en geen open
deuren nog verder open zetten.
Dr. Jan Drentje, historicus

Adrianus Koster, De eenzame fietser. Insiders over
de politieke loopbaan van
Dries van Agt, Culemborg:
Van Duuren, 2007,
ISBN 9789059403314

Geen nieuw beeld van
Dries van Agt
Zoals wel vaker bij boeken het geval is,
stemt ook bij De eenzame fietser de wervende tekst op de kaft niet overeen met de
inhoud. Volgens de uitgever zou het boek
een ‘nieuw beeld’ van de politicus Dries
van Agt geven. Adrianus Koster, tot 2007
als antropoloog verbonden aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, heeft echter
geen biografie willen schrijven, maar ‘een
leuk boek’ over de politieke loopbaan van
zijn hoofdpersoon die vanaf 1971 minister
van Justitie was in de kabinetten Biesheuvel
en Den Uyl, in 1977 lijsttrekker werd van het
CDA en na een lange kabinetsformatie vier
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jaar minister-president was van een kabinet
met de VVD en vanaf 1981 kortstondig met
de PvdA en D66. Koster doet dat aan de
hand van interviews met Van Agt en met
een veertigtal mensen uit diens omgeving:
partijgenoten, tegenstanders, ambtenaren
en journalisten.
Evenmin probeert de auteur een nieuw
beeld van Van Agt te boetseren. Het lijkt
hem namelijk “minder zinvol” de bestaande
literatuur “te gaan herkauwen”. Daarom laat
hij de teksten van de interviews het verhaal
vertellen. Koster doet meestal geen poging
de informatie uit de interviews op elkaar te
laten aansluiten. Hij wil zich zo min mogelijk
met de teksten bemoeien. “Dit komt de
authenticiteit ten goede en is transparant
en verifieerbaar”, zegt hij in de inleiding.
Deze aanpak heeft echter ook nadelen. Zo
ontbreekt vaak feitelijke informatie om de
uitspraken goed te kunnen plaatsen. Ook
kan de lezer soms moeilijk een lijn vinden in
de uiteenlopende oordelen die zijn ‘insiders’
vellen. Hoe was de verhouding tussen Van
Agt en Den Uyl? In hoeverre heeft het CDA
van de polarisatie die tegen Van Agt was
gericht, geprofiteerd? Volgens Marcel van
Dam heeft de ‘onredelijkheid’ van de PvdA
mobiliserend voor confessioneel Nederland
gewerkt. Al met al roept het boek meer
vragen op dan het beantwoordt.
Maar in De eenzame fietser zijn ook mooie
uitspraken te vinden. Zoals van Ed van Thijn
die Van Agt kernachtig omschrijft als “ontwapenend, zakelijk, weerbarstig, sterk in het
de omstandigheden naar zijn hand zetten,
lui (geen dossiervreter) en onberekenbaar”.
Vooral de hoofdpersoon is in topvorm in de
gesprekken, bijvoorbeeld als hij over zijn
verhouding met Molly Geertsema vertelt, de
markante VVD-minister in het kabinet-Biesheuvel: “Vrijwel zeker beschouwde hij mij als
een zacht eitje dat hij wel tijdig zou weten
te klutsen. Dat is hem niet gelukt.” Of over
Marius van Amelsvoort, CDA-staatssecretaris in Van Agt-I: “Hij komt zeker in de hemel
en mocht hij daar niet in terechtkomen, dan
blijkt dit instituut alsnog niet te bestaan.”
J.W.L. Brouwer, Radboud Universiteit Nijmegen
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H. Nuiver e.a., Verbinden
met vertrouwen, Hoe
partijen met verschillende
belangen strategisch kunnen samenwerken, Van
Gorcum, Assen, 2008,
ISBN 9789023243472

Botsende private en
publieke belangen
De centrale vraagstelling in dit boek van
Nuiver e.a. luidt hoe ervoor kan worden
gezorgd dat in situaties met veel stakeholders en veel uiteenlopende belangen
toch vooruitgang wordt geboekt. Het antwoord op deze vraag volgt spoedig op de
eerste pagina’s van het boek: verbinden met
vertrouwen, hetgeen tevens de titel van het
boek is. Verbinden houdt in dat samen moet
worden gezocht naar de oplossing van
een probleem, daarbij rekening houdend
met uiteenlopende belangen. Het woord
vertrouwen heeft in het boek verschillende
betekenissen, waaronder vertrouwen in
elkaar, maar ook in systemen en regeringen.
De gekozen benadering sluit nauw aan bij
de literatuur die betrekking heeft op interactieve beleidsvorming en lijkt ook in sterke
mate op ideeën over strategisch management van John Bryson of van de Nederlander Haselhoff. Nuiver e.a. geven tevens aan
dat hun benadering niet altijd moet worden
gevolgd. Wanneer er voor een onvermijdelijke ingreep geen alternatieven bestaan of
wanneer stakeholders niet willen, ligt het
niet voor de hand hun benadering te volgen
(‘nu even niet’).
Alhoewel dit nergens expliciet wordt gesteld, gaat het om zowel private als publieke
belangen. Het boek gaat vooral om publieke besluitvorming. Centraal staat een hypothetische casus (de gemeente Rijnborch)
die op eigen ervaringen van de auteurs is
gebaseerd. Het boek bevat een groot aantal
tips in het geval er een impasse is. Dan moet
eerst de impasse worden gemarkeerd en
benoemd en vervolgens moet nagegaan

worden hoe de stakeholders weer in beweging kunnen worden gebracht. De auteurs
geven daarnaast nog zes andere tips om
de impasse te doorbreken. Hierin is ook de
kracht van het boek gelegen. Het is vooral
bedoeld voor de praktijk en niet zozeer om
een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijke debat over besluitvorming.
Voor complexe besluitvormingsprocessen in
de praktijk is dit boek een aanrader.
Mr. dr. G.S.A. Dijkstra, Universiteit Leiden

Frank van Riet, Handhaven
onder de nieuwe orde. De
politieke geschiedenis van
de Rotterdamse politie
tijdens de Tweede Wereldoorlog, Aprilis, Zaltbommel, 2008,
ISBN 9789059941939

Politie in oorlog
Zelfs promoveren lijkt de laatste decennia
een beetje routine te zijn geworden. Maar
soms zijn er, gelukkig, nog uitzonderingen
op die regel. Handhaven onder de nieuwe
orde, het proefschrift van Frank van Riet, is
in meer dan één opzicht zo’n uitzondering.
Het boek is alleen al bijzonder door zijn verschijningsvorm: ruim 800 bladzijden, ruim
twee kilo (!) en een buitengewoon fraaie
verzorging, met veel historisch fotomateriaal. Bijzonder is zeker ook de auteur. Frank
van Riet (44) werkt al 24 jaar bij de Rotterdamse politie, momenteel als buurtagent.
Hij heeft dit proefschrift als ware het een
uit de hand gelopen hobby geschreven.
Een formele academische opleiding heeft
hij nooit gehad (NRC Handelsblad, 23 april
2008). Wel heeft hij eerder uitgebreid over
de geschiedenis van de Nederlandse politie
geschreven.
Ook het onderwerp van Van Riets proefschrift is bijzonder: de Rotterdamse politie
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Riets
studie past uitstekend in een recent golfje
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van studies over de geschiedenis van de Nederlandse politie, in het algemeen en meer
in het bijzonder ten tijde van de Duitse
bezetting. Vooral de rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog
is heel lang een uiterst gevoelig onderwerp
geweest, om niet te zeggen een taboe. Pas
de laatste tien jaar lijkt er meer ruimte te komen om zelfs die periode te onderzoeken.
Ook Van Riet kwam aan het begin van zijn
project – twaalf jaar geleden – al snel tot
de conclusie dat hij onontgonnen gebied
betrad. Dat verklaart waarschijnlijk ook
waarom in zijn monumentale studie het accent zo sterk op de beschrijvende geschiedenis ligt. Als zodanig is zijn uiterst gedetailleerde beschrijving van het wel en wee van
de Rotterdamse politie tijdens en vlak na
de oorlog (de zuivering) heel waardevol.
Het boek vult een lacune in onze kennis
van zowel de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog als de Nederlandse politie.
Bovendien is het een goed geschreven en
dus uitermate leesbaar boek geworden.
Talrijke fraaie foto’s en andere illustraties
dragen daar ook aan bij. Het is zonder meer
een genoegen dit boek te lezen.
Interessant is dat in deze historische,
beschrijvende, studie toch voortdurend
thema’s aan de orde komen die ook anno
2008 actueel zijn. Ter illustratie het volgende
citaat: “De onvrede over het politieoptreden was ontstaan na de reorganisatie van
1866. Deze reorganisatie was bedoeld om
structuur te brengen in de verouderde en
slecht functionerend politieorganisatie,
die al vanaf de onafhankelijkheid van 1813
bestond” (p.26).
Hoe begrijpelijk misschien ook, toch blijft
het jammer dat de auteur niet veel verder
komt dan beschrijven, ook als je beseft en
erkent hoe waardevol die beschrijving op
zichzelf is. Verklarende vragen als hoe de
bezetter er toch in slaagde zo gemakkelijk
greep op de Nederlandse en Rotterdamse
politie te krijgen worden niet gesteld.
Echt te betreuren valt dat Van Riet niet of
nauwelijks toekomt aan prangende moreelethische vragen, die zich onvermijdelijk bij
een onderwerp als dit opdringen. Bestuurs36

kundig liggen hier fascinerende vragen,
over waar ambtelijke loyaliteit begint en
(vooral) eindigt of over de kaders waarbinnen overheidsmacht nog legitiem is. Maar
ook vragen over de individuele verantwoordelijkheid van de ambtenaar of het
ontbreken daarvan, Befehl ist Befehl. Hoewel
ik begrijp dat ook Van Riet niet alles tegelijk
kan, had meer aandacht voor dergelijke
thema’s het boek nog waardevoller kunnen
maken.
Alleen in het slothoofdstuk (Een toonaangevend korps met een geschonden imago)
lijkt Van Riet zich wat meer normatief en
evaluatief op te stellen. Maar enerzijds is
dat beperkt. Het overgrote deel van het
hoofdstuk is vooral een korte samenvatting
van de 700 voorafgaande bladzijden. Anderzijds lijkt, voorzover er sprake is van enige
beoordeling, de auteur zichzelf in de weg
te zitten. In termen van wetenschappelijke
distantie en professionele betrokkenheid is
het ook niet zo gemakkelijk over je vroegere
collega’s te oordelen.
Van Riet heeft in het slothoofdstuk wel
erg sterk de neiging zich aan te sluiten bij
diegenen die de laatste jaren menen dat het
oorlogsverleden niet in dichotoom zwartwit maar veeleer in grijstinten zou moeten
worden beoordeeld. Kort samengevat luidt
de boodschap van dergelijke geschiedschrijving dat de meeste Nederlanders
weinig over hun gedrag tijdens de oorlog
te verwijten is. Ze deden gewoon hun werk.
Ze moesten ook wel, want ook in deze
moeilijke tijden moest er brood op de plank
komen. Misschien dat deze redenering voor
sommige beroepen overtuigend is, maar
voor ambtenaren en zeker voor politiemensen schiet een dergelijke beoordeling schromelijk tekort. De politie vertegenwoordigt
immers de zwaardmacht van de overheid
en in een bezettingsperiode zijn daarmee
– meer dan eens – mensenlevens gemoeid.
Dat schept voor alle politie ambtenaren
– en niet alleen voor direct betrokkenen,
zoals Van Riet lijkt te suggereren – vreselijke dilemma’s. Wil je als politieambtenaar
binnen een apparaat werken dat medeverantwoordelijk is voor het oppakken van

joden, verzetsstrijders en mannen die in
Duitsland tewerkgesteld moeten worden?
Wil je, al is het maar indirect, helpen het
verzet te onderdrukken en de bevolking de
nieuwe orde op te dringen? Het zijn morele
vragen waarmee mensenlevens kunnen zijn
gemoeid, ook aan de kant van de politie.
Van Riet maakt zich daar mijns inziens te
gemakkelijk van af, voornamelijk door de
verantwoordelijkheid voor het vuile werk
exclusief bij een kleine groep ‘echt foute’ politiemensen te parkeren. De suggestie is dat
de overgrote meerderheid eigenlijk ‘goed’
was, maar helaas niet anders kon. Waar heb
ik dat meer gehoord?
Dat het boek her en der misschien tekortschiet, doet niets af aan mijn positieve
oordeel: een interessant en leesbaar boek,
dat een lacune in onze kennis vult. Wat wil
je als lezer nog meer?
Lex Cachet, Erasmus Universiteit Rotterdam

Willem Verbeke, Nieuwsgierig leiderschap, Pearson,
Amsterdam, 2008,
ISBN 9789043015741

Bezonnen mix van ambitie en
relativeringsvermogen
Nieuwsgierig leiderschap is een vlot geschreven boek met interessante observaties. Het
vat op een relevante manier inzichten samen waarmee ambitieuze professionals hun
voordeel kunnen doen. Noodzakelijke voorwaarde is wel dat ze voldoende zelfkritisch
moeten zijn. Willem Verbeke maakt, met een
verfijnd gevoel voor humor, op meer dan
één plaats duidelijk dat zelfingenomenheid
waarachtige ontwikkeling in de weg staat.
Het boek laat op een beeldende manier zien
wat er achter de professional die vooruit
wil, verantwoordelijkheid neemt, resultaat
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wil behalen en anderen daarbij productief
betrekt, steekt. De leidinggevende is een
bezonnen mix van ambitie en relativeringsvermogen, die niet voor problemen
wegloopt. Meer nog, hij of zij zoekt ze op
als daarmee kan worden gescoord of van
worden geleerd.
Het gaat wel nadrukkelijk om transactioneel
leiderschap, niet voor niets spreekt de auteur van marktactoren en niet van volgers.
Toch gaat het niet om een ‘voor wat, hoort
wat’-stijl. De houding en het uitgangspunt
van de leider of leidinggevende zijn bijna
libertijns. Hij laat ruimte voor eigen keuzen.
Als men kiest, gebeurt dat zelfbewust, niet
aanstonds gefixeerd op onmiddellijk profijt,
maar met oog voor de omgeving en met
gevoel voor vooruitgang.
Verbeke combineert inzichten in de dynamiek van de hedendaagse economie met
de eigenwijsheid van een onafhankelijk
oordeel. De nieuwsgierigheid van zijn type
leider zoekt naar vruchtbare en bevredigende combinaties. Hij kijkt om zich heen
en aarzelt niet goede dingen van anderen
over te nemen, als die blijken te werken.
Toch ligt het accent consequent op de eigen
oordeelsvorming en karakter. Het gaat om
een intelligente leider, die ruimte voor anderen laat, maar wel zelf steeds de grenzen
opzoekt. Zijn leiders weten waar ze heen
willen en zoeken gaandeweg wat daarvoor
nodig is.
Wat dit boekje de moeite waard maakt,
is dat het een boeiend doorzicht biedt in
verschillende geslaagde hedendaagse
projecten van eigenwijze professionals die
anderen aan zich weten te binden en niet
voor één gat zijn te vangen. Tegelijkertijd
is er ruimte voor de lezer om zichzelf een
paar keer te beoordelen op de mate waarin
men aan enkele kenmerken van nieuwsgierig leiderschap voldoet. Zodra je dat hebt
gedaan en met vertrouwen nieuwe kanten
aan jezelf meent te hebben ontdekt, wordt
dat terecht in context geplaatst. Het zijn ook
telkens de anderen die meebepalen wat je
denkt te kunnen.
Er kan best kritiek op de methodologie
van het achterliggende onderzoek worden
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geleverd en op het soms kort door de bocht
concluderen, maar dat doet er niet aan af
dat tegelijk meer dan één belangrijke spijker op de kop wordt geslagen en dat een
onderwerp waarover vaak hoogdravend of
mystiek wordt gedaan, helder en tastbaar wordt neergezet. Het enthousiasme
waarmee het is geschreven, maakt het lezen
ervan tot een aanstekelijke tijdsbesteding
die de moeite meer dan waard is.
Prof. dr. Wil Foppen, bedrijfskunde Universiteit
Maastricht

Mathieu Segers (red), De
Europese dagboeken van
Max Kohnstamm. Augustus
1953 -september 1957,
Amsterdam, Boom, 2008,
ISBN 978 90 8506 548 7

Zonder inspiratie geen
nieuwe visies
Slechts één periode in zijn leven trad Max
Kohnstamm op de voorgrond. Aan het
einde van zijn loopbaan was hij de eerste
president van het European University
Institute in Florence. Besturen was niet zijn
sterkste kant. Het viel hem moeilijk leiding
te geven en beslissingen te nemen en zijn
medewerkers daaraan te houden. Toch zou
het onjuist zijn de conclusie te trekken, dat
Kohnstamm geen belangrijke rol heeft gespeeld, ook al heeft hij altijd in de schaduw
geopereerd. Na de Tweede Wereldoorlog
was hij particulier secretaris van koningin
Wilhelmina. Hij speelde in 1948-1949 een
belangrijke rol in de formulering van het
nieuwe Nederlandse Duitslandbeleid. Zijn
belangrijkste rol vervulde hij als tweede
man in het Actiecomité Jean Monnet voor
een Verenigde Staten van Europa. Kohnstamm was in 1950 in de ban geraakt van
het gedachtegoed van Jean Monnet, de
grondlegger van het supranationale Europa.

Dat nieuwe Europa was geen staat met
machtsmiddelen; in diens perceptie was het
een vrijwillig samenwerkingsverband. Het
Actiecomité, met Monnet en Kohnstamm als
voornaamste actoren achter de schermen,
probeerde dat nieuwe Europese concept
tot werkelijkheid te maken, waar regeringen
en bureaucratieën niet in staat waren de
hobbels te nemen. De dagboeken beslaan
de periode 1953-1957, cruciale jaren in de
ontstaansgeschiedenis van de Europese
Unie. Ze zijn een spannend en geëngageerd
verslag van de activiteiten van een paar
idealisten en Realpolitiker die als effectieve
politieke lobbyisten van het eerste uur erin
slaagden de sterk uiteenlopende visie op
de Europese integratie door beïnvloeding
van beleidsmakers, politieke leiders, parlementariërs, diplomaten en journalisten te
kanaliseren. Maar dat niet alleen. Monnet
en Kohnstamm boden de helpende hand
bij het redigeren van teksten en zij slaagden
erin Adenauer te bewegen tot de grote concessies aan de Franse regering die uiteindelijk de Europese Economische Gemeenschap
en Euratom mogelijk maakten.
Wie anno 2008 ervoor uitkomt dat hij in het
concept van Europa à la Monnet gelooft,
wordt wat schamper bejegend. Kohnstamms dagboeken laten zien dat idealisme en
Realpolitik wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Zonder inspiratie geen nieuwe
visies.
Prof. dr. Albert E. Kersten, Universiteit Leiden
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Advies commissie-Lodders in
perspectief
Weinigen zullen het in maart verschenen rapport van de Gemengde Commissie Decentralisatievoorstellen
Provincies (commissie-Lodders) met rode oortjes hebben gelezen. Enkele media schreven een plichtmatig stukje
over Ruimte, regie en rekenschap, met koppen als ‘Commissie Lodders doet voorstellen ter versterking van positie
provincies’, ‘Ruimtelijke ordening kan naar provincies’ en ‘Pleidooi voor groter takenpakket provincies’.

Het rapport bevat een lange lijst van taken die de
komende jaren naar de provincies kunnen worden
gedecentraliseerd. Door dit gefaseerd te doen,
moet het mogelijk zijn over de invulling van € 600
miljoen, die de provincies de komende jaren moeten
inleveren, tot overeenstemming te komen. De commissie adviseert provincies verder over de wijze
waarop ze hun ‘open huishouding’ ofwel hun autonome taken, moeten invullen. Volgens de commissie
is de provincie de regionale gebiedsautoriteit van
de toekomst en moet zij zich concentreren op het
ruimtelijk-economisch domein, dat wil zeggen de taken op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen,
milieu, landelijk gebied, water, verkeer en vervoer
en regionale economie. Ook cultuur behoort tot de
kern van het provinciale takenpakket. De commissie
adviseert de provincies het sociale domein vooral
aan gemeenten over te laten.
De reacties van de provinciale bestuurders waren voorspelbaar: men was blij met de opgewekte
toonzetting van het rapport en de daarin vervatte
voorstellen. Dat is logisch, aangezien ze er zelf
aan hebben meegewerkt. In het land stemt men in
met de obligate waarschuwing van de commissieLodders dat er nu “hopelijk een einde [kan] komen
aan de steeds opnieuw opvlammende discussies over
nut en noodzaak van de provincies”. Deze discussies
hebben volgens de commissie “weinig van doen met
de dagelijkse praktijk” van het werk van de provincies en de andere bestuurslagen. Ook de VNG
verraste niet met haar commentaar dat het advies
“interessante aanknopingspunten” voor de decentralisatiediscussie biedt, maar dat het allemaal wel wat
minder mag met de provinciale ambities die uit het
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rapport spreken. Tot zover niet veel nieuws. Toch is
het interessant het rapport te bekijken, vooral in zijn
context.
Voorgeschiedenis
De commissie-Lodders werd in het najaar van 2007
ingesteld, nadat besprekingen tussen het nieuwe
kabinet en de provincies over de komende kabinetsperiode waren stukgelopen. De rijksoverheid en de
provincies slaagden er niet in een meerjarig bestuursakkoord te sluiten, met afspraken over decentralisatie, zoals in het coalitieakkoord was vastgelegd.
De website van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties meldt: “Hierbij speelde
mee dat het rijk deze kabinetsperiode een beroep
doet op de provincies voor een bedrag van € 800
miljoen ter ontlasting van de rijksbegroting.” Het
kabinet wilde de provincies dus met € 800 miljoen
korten. Onder leiding van het Interprovinciaal Overleg (IPO) boden die echter hevig verzet.
De officiële reden voor deze opmerkelijke graai in
de provinciale kassen was de riante vermogenspositie van de provincies, maar het was interessant te
zien hoe minister Ter Horst in interviews een relatie
legde met de noodzaak de taakuitbreiding van de
provincies in te tomen. In juni zei ze in Binnenlands
Bestuur:
“We proberen het via de koninklijke weg te regelen door
ze decentraliseerbare projecten op de rijksbegroting te
laten bekostigen. Als dat niet lukt, dan gaan we achthonderd miljoen euro afromen. Ik heb tegen Jan Franssen
(voorzitter van het IPO, red.) gezegd dat ik geen behoefte
heb om aan het bestaansrecht van de provincies te
tornen, maar ik wil wel met de provincies praten over hun
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core business. We moeten met z’n drieën, rijk, provincies
en gemeenten, helder krijgen wie waar over gaat. (…)
Ik heb tegen provincies daarom ook gezegd: maak geen
nieuw beleid op een terrein waarvoor de eerste verantwoordelijkheid elders ligt.”1

Enkele maanden later zei ze in hetzelfde blad:
“Ik denk dat iedereen beseft: schoenmaker blijf bij je
leest. Provincies moeten zich beperken tot hun core business: landbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening.”2

Blijkbaar zag het nieuwe kabinet het beperken van
de budgettaire ruimte van de provincies als middel
ze te dwingen zich op hun kerntaken te concentreren. Naar verluidt was vooral minister Bos van
Financiën voorstander van deze pragmatische strategie. Het werkte in eerste instantie maar gedeeltelijk,
omdat de provincies zich niet voor de volle kabinetsperiode gewonnen wilden geven. Uiteindelijk
sloten rijksoverheid en provincies in september 2007
een financieel akkoord voor één jaar en stelden ze
een gezamenlijke commissie in die het vervolg van
de onderhandelingen zou moeten voorbereiden, met
als doel in 2008 alsnog tot een bestuursakkoord voor
de periode 2009-2011 te komen.
De commissie-Lodders was daarom geen onafhankelijke commissie, maar in feite een voortzetting van
de onderhandelingen tussen rijksoverheid en provincies met andere personen: twee vertegenwoordigers
van het rijk (topambtenaren van de ministeries van
BZK en LNV) en twee van de provincies (oudcommissaris van de koningin Hans Alders en de
directeur van het IPO), onder voorzitterschap van
voormalig politicus Tineke Lodders, een prachtige
Hollandse polderconstructie.
Terugtrekken uit het sociale domein
De commissievoorstellen moeten dan ook in dat
licht worden beschouwd. Rijksoverheid en provincies moeten er samen uitkomen en daar zullen ze
zonder twijfel ook in slagen. Binnen enkele maanden
komt er een akkoord tot stand en kan iedereen weer
aan het werk. De provincies nemen met enthousiasme hun versterkte rol in het ruimtelijk-economisch
omgevingsbeleid op zich en verder blijft alles bij
het oude. Duidelijk is dat de wens van minister Bos
en zijn collega-ministers om de provincies via een
financiële ingreep te dwingen zich tot dat domein te
beperken, voorlopig niet zal uitkomen. IPO-voorzitter Franssen kent zijn pappenheimers en reageerde
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in maart enigszins terughoudend op het advies: “Het
gaat er nu om hoe de verschillende partijen reageren.
Ik verwacht dat de provincies het eens zijn met de
voorgestelde kerntaken op ruimtelijk-economisch
terrein, maar dat ze zich uit het sociale veld moeten
terugtrekken, zal nog tot veel discussie leiden.’3
Veel waarschijnlijker dan discussie is dat dit onderdeel van het advies in provincieland wordt genegeerd. Provinciale politici, de drijvende kracht achter
het opgeblazen bestuur in veel provincies, zijn
namelijk helemaal niet van plan het sociale domein
prijs te geven. “De méns moet voorop staan”,
reageerde de ChristenUnie in Overijssel. “Je staat
als politicus voor een totaal programma. Als je daar

De commissie-Lodders was in feite een
voortzetting van de onderhandelingen tussen
rijksoverheid en provincies
met andere personen
het sociale domein tussenuit haalt dan mis je een
stuk. De provincie heeft het sociale domein nódig,
structureel en mét de bijbehorende bevoegdheden.”4
Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland
maakten alvast een voorbehoud:
“In het rapport is te weinig aandacht voor de afwijkende
positie van rurale provincies. Onze integrale benadering
(people, planet, profit) van problemen en uitdagingen
kan onder druk komen te staan als de provincie op het
sociale domein een beperktere taak krijgt. (…) In het bestuursakkoord dient daarvoor wel een passage te worden
opgenomen, waarin bevestigd wordt dat de provincies, in
het kader van de open huishouding, ruimte hebben om
problemen/uitdagingen integraal (3 x p) op te pakken.”5

Deze reacties staan symbool voor de twee voornaamste pijlers van de ‘sociale coalitie’ op provinciaal niveau: aan de ene kant de plattelandsprovincies,
aan de andere de politieke partijen aan de linkerzijde.
Deze coalitie draagt er zorg voor dat zowel binnen
het IPO als binnen de huidige regering geen prikkel
aanwezig is om serieus werk van deze aanbeveling
van de commissie-Lodders te maken.
1
2
3
4
5

Binnenlands Bestuur, 8 juni 2007, p.13.
Binnenlands Bestuur, 21 september 2007, p. 11.
Overheidsmanagement (website), 18 maart 2008.
Persbericht 22 april 2008, website provincie Overijssel.
Antwoorden gedeputeerde staten, 8 april 2008 op vragen van de PvdA-fractie in de Zeeuwse
Staten, website provincie Zeeland.
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Ongetwijfeld zal het nieuwe bestuursakkoord mooie
woorden bevatten over de primaire verantwoordelijkheid van gemeenten in het sociale domein en
vervolgens gaan provinciebestuurders overal in het
land op zoek naar nieuwe sociale taken. Interessant
is de waarschuwing van de Zuid-Hollandse VVD, de
enige partij die op provinciaal niveau nog wel eens
voor terughoudendheid pleit. “Taken die we morgen
als provincie gedag zeggen via de voordeur, kunnen
overmorgen via de achterdeur weer binnensluipen.
De VVD wil niet dat beëindigd sociaal beleid van de

“Nederlanders hebben een uitzonderlijke
tolerantie voor geldverspilling door de
overheid. En de provincie is daarvan de
grootste beneficiant”
provincie in de toekomst onverhoopt terugkeert als
verkapt ruimtelijk beleid, of als economisch beleid,
of als wat dan ook.” De fractie vraagt Gedeputeerde
staten: “hoe goed is het slot op onze achterdeur om
dit tegen te gaan?”6 De tijd zal het leren.
Sturen met geld
Toch blijft het vreemd dat de rijksoverheid de
provincies via hun budget moet dwingen zich met
de goede dingen bezig te houden. Het past in de
analyse die velen in provincieland stiekem delen,

6

Bijdrage VVD-fractie aan statendebat, 26 maart 2008, website VVD Zuid-Holland.

namelijk dat de ruime financiële positie van de provincies een belangrijke oorzaak is voor de provinciale taakuitbreiding in het sociale domein en voor de
grote provinciale ambities in het algemeen. Er zijn
aanwijzingen dat een dergelijke relatie bestaat, in de
rijkste provincies (Gelderland, Brabant) zijn de beste
voorbeelden te vinden van een provinciebestuur dat
zich met van alles en nog wat bemoeit. Hun rijkdom
wordt in belangrijke mate door winstuitkeringen
van energiebedrijven veroorzaakt, jaarlijks zo’n 70
(Gelderland) en 100 miljoen euro (Brabant) en dat is
nog een voorzichtige schatting.
Ondertussen blijven de provincies rustig provinciale
belasting heffen, elk jaar meer zelfs. Wie zou daar
wat aan moeten doen? De rijksoverheid probeert het
nu, maar de provincies hebben een wettelijk recht
op belastingheffing door middel van opcenten op de
motorrijtuigenbelasting. Het goede antwoord is: de
burger. Die zou zijn eigen overheid beter moeten
controleren en moeten aandringen op zuinigheid en
sober bestuur. Maar dat doet de burger niet, die betaalt zonder morren – en vaak zonder het te weten
– jaarlijks tussen de 150 en 200 euro extra voor zijn
auto en de provincies geven dat allemaal weer uit,
zonder dat het iemand interesseert. “ Nederlanders
hebben een uitzonderlijke tolerantie voor geldverspilling door de overheid”, schreef iemand mij
vorig jaar in reactie op mijn boek over het provinciebestuur. “En de provincie is daarvan de grootste
beneficiant.” We zullen zien of het advies van de
commissie-Lodders of het nieuwe bestuursakkoord
daar iets aan zal veranderen. ■

BOEKSIGNALEMENT

Illegale transacties

berg, want dit soort zaken komt door een goed

den interviewde consultant Lenny Vulperhorst

Lenny Vulperhorst, Hebzucht in vastgoed. Over

lopend netwerk van belanghebbende advoca-

(anoniem) betrokkenen in de wereld van het

crimineel gedrag van topbestuurders, Van Gen-

ten en notarissen niet gemakkelijk aan het licht.

vastgoed en reconstrueerde daaruit de gang

nep, Amsterdam, 2008, ISBN 978 90 5515 842 3

Bovendien zijn ze moeilijk te onderzoeken en

van zaken in illegale transacties. Hij beschrijft

is voor het gerecht niet gemakkelijk het bewijs

bedrijfsstructuren, bedrijfsculturen en machts-

Het Philips Pensioenfonds en het Bouwfonds

van corruptie te leveren. Ook woningcorpora-

verhoudingen. Het is wel duidelijk dat hebzucht

werden slachtoffer van marktzwendel met

ties en pensioenfondsen vallen ten slachtoffer

en nog meer hebzucht de mens gemakkelijk tot

vastgoedtransacties, nog wel van hun eigen

aan omvangrijke fraudeschandalen. Hoe kan

crimineel gedrag kan aanzetten.

directeuren. Vermoedelijk het topje van de ijs-

het gebeuren? Om deze vraag te beantwoor-
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