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Al dat gemopper op de publieke sector
mag best een beetje worden gedimd. De
kredietcrisis heeft laten zien waartoe het
management van de private sector in staat is.
En de verfoeide overheid moet de puinhopen
opruimen. Maar toch, een bevrijdende
crisis zou ook goed zijn voor de nu alom
geroemde overheid. Ook het staatsbestel
moet worden gesaneerd, krimp haalt de
vele schaduwmarkten uit de bestuurlijke
overtolligheid en de veelbelovende
beleidsopties. We blijven het herhalen
en spiegelen ons aan schrijver Dimitri
Verhulst. Hij ziet het scherp. In zijn roman
Godverdomse dagen op een godverdomse bol
laat hij de Vlaamse verteller onderstrepen
hoe belangrijk het is dat de mens nooit het
vermogen verliest de dingen te benoemen:
‘Want eens de stromen met woorden zullen
zijn opgedroogd, zal ’t zijn eigen einde ruiken.
Het einde van de woorden, dat is de dood.’
Daarom gaan wij door, ook in deze Openbaar
bestuur, uw intellectuele investmentbank.
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BELEID

Een goede buur
In het stimuleren van actief burgerschap speelt de buurt een belangrijke rol. De leidende gedachte is dat in
hun directe leefomgeving burgers bereid zullen zijn te participeren en zelf verantwoordelijkheden te dragen.
Maar hoe stimuleert de overheid actief burgerschap in de buurt?

M

inister Vogelaar voor Wonen, Wijken en
Integratie wil dat bewoners betrokken worden
bij de aanpak van leefbaarheidsproblemen in de
aangewezen aandachtswijken. Ook in de Wet op
Maatschappelijke Ondersteuning, die op 1 januari
2007 van kracht is geworden, neemt actief burgerschap in de buurt een centrale plaats in. Bewoners
kunnen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid
in de buurt leveren. De onderlinge betrokkenheid
tussen bewoners kan bovendien een antwoord geven
op problemen die de vergrijzing meebrengt. Wie
kan rekenen op hulp van een buurtgenoot, al gaat
het om iets kleins als het buiten zetten van een
vuilniszak, hoeft minder snel een beroep op professionele zorg te doen. Actief burgerschap in de buurt
kan in algemene zin worden opgevat als de bijdrage
die bewoners aan het gemeenschappelijk welzijn in
of de leefbaarheid van de buurt leveren. Het gaat
zowel om fysieke als sociale aspecten van leefbaarheid. Werken bewoners bijvoorbeeld samen om de
buurt netjes te houden? Organiseren zij wel eens iets
leuks voor de buurt? Kijken zij naar elkaar om? Er
zijn buurten waarin de leefbaarheid ook zonder veel
actief burgerschap hoog is, bijvoorbeeld doordat de
mensen die er wonen door hun leefstijl weinig
overlast voor elkaar veroorzaken en zelf voor hulp
zorgen wanneer dat nodig is. Waar dat niet het geval
is, rijst de vraag hoe de leefbaarheid door het aanmoedigen van actief burgerschapin de buurt kan
worden vergroot.Het stimuleren van actief burgerschap vraagt samenwerking tussen bewoners, professionals en gemeente. Deze benadering zet zich
nadrukkelijk af tegen principes van vraagsturing,
waarbij burgers als klanten van lokale overheden en
professionele dienstverleners worden beschouwd.
Vraagsturing schiet tekort wanneer het gaat om
doelstellingen, zoals de aanpak van leefbaarheidspro-
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blemen, die alleen in samenwerking met de burger
kunnen worden verwezenlijkt. Daarnaast zet de
benadering zich af tegen het idee dat het stimuleren
van actief burgerschap betekent dat overheden en
professionele dienstverleners zich uit de zorg voor
publieke belangen moeten terugtrekken. Samenwerking tussen bewoners, professionals en gemeente
- en afstemming tussen hun verschillende mogelijkheden en beperkingen - wordt daarentegen als een
belangrijke voorwaarde gezien om samenwerking
tussen bewoners in het creëren van leefbaarheid
continu aan te jagen.
Samenwerking
In de praktijk wordt actief burgerschap door een
voortdurende strijd tussen het directe eigenbelang
van individuen en het collectieve belang van de
groep, in dit geval de buurt, gekenmerkt.
Zo heeft de buurvrouw van Anne hulp nodig om op
woensdagavond de vuilniszakken buiten te zetten.
Na een lange dag werken zit Anne echter lekker
onderuitgezakt op de bank en heeft ze geen zin om
naar haar hulpbehoevende buurvrouw te gaan.
De vraag is wat Annes bereidheid vergroot om zich
voor dergelijke maatschappelijke belangen in te
zetten. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een gedeelde identiteit hierin een belangrijke rol speelt. Individuen kunnen zich identificeren
met zichzelf en met hun eigenbelangen, maar zij
kunnen zich ook identificeren met een groep en met
de belangen van een groep. Wanneer individuen zich
identificeren met een groep, komen groepsbelangen
op de voorgrond te staan en worden individuele
belangen die hiermee in strijd zijn, als minder
belangrijk ervaren. Een gedeelde identiteit versterkt
zodoende de solidariteit en gevoelens van betrokkenheid tussen individuen.
OP ENBAAR BEST UUR D E CE M BE R 2008
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Hoewel groepsidentificatie solidariteit en gevoelens
van betrokkenheid binnen groepen kan bevorderen,
kan een te sterke groepsidentiteit nadelig zijn voor
de solidariteit tegenover andere groepen.
De mate waarin buurtbewoners zich met elkaar
identificeren is voor een groot deel afhankelijk van
de mate waarin zij ervaren dat zij van elkaar afhankelijk zijn.1 Samenwerking tussen individuen in het
creëren van welzijn vergroot het besef van onderlinge
afhankelijkheid tussen individuen en versterkt
daardoor hun gedeelde identiteit. Deze vorm van
samenwerking wordt joint production genoemd.2
Buurtbewoners kunnen op verschillende manieren
samenwerken in het creëren van welzijn.
Op individueel niveau kan worden gedacht aan
bewoners die samen een praatje maken of bij elkaar
op bezoek gaan, op buurtniveau aan bewoners die
samenwerken in het schoonhouden van de buurt of
in het organiseren van een buurtfeest.
Doordat joint production groepsidentificatie tot
stand brengt, vergroot het de solidariteit tussen
individuen. Solidariteit bestaat uit een (natuurlijke)
geneigdheid om iets op te offeren ten behoeve van
het welzijn van een ander individu of andere individuen.3 In een buurt komt solidariteit tot uiting in
verschillende vormen van sociale steun. Zo kunnen
buurtbewoners elkaar helpen bij het doen van een
klusje, kunnen zij elkaar een luisterend oor bieden of
elkaar op de hoogte houden van belangrijke informatie over de buurt. Naast solidariteit vergroot dit de
mate waarin bewoners zich bij hun buurtgenoten
betrokken voelen. Individuen raken emotioneel
betrokken bij mensen die hun welzijn vergroten. De
mate van joint production, solidariteit en gevoelens
van betrokkenheid kenmerken de sociale cohesie
tussen buurtbewoners. Op basis van hun sociale
cohesie kunnen bewoners een belangrijke bijdrage
aan de leefbaarheid in de buurt leveren. Door rekening met elkaar te houden, kunnen bewoners overlast voor elkaar beperken, door samen de straat netjes
te houden, kunnen zij de aanblik van de buurt
verbeteren en door vormen van informele sociale controle kunnen criminaliteit en wanorde worden
beperkt.4 De sociale cohesie tussen buurtbewoners
kan daarom worden opgevat als een belangrijke
indicator voor de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van een buurt.
Actief burgerschap
Hoewel joint production een belangrijk aangrijO P E N BA A R B E S T UUR DE CE MBE R 2 0 0 8
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pingspunt is om de zelfredzaamheid van buurten en
wijken te vergroten, komt het in de praktijk vaak
moeizaam tot stand. Verschillende bewoners hebben
verschillende behoeften en belangen die niet altijd
gemakkelijk verenigbaar zijn. Zo heeft de ene bewoner behoefte aan meer speelpleintjes in de buurt,
hecht een ander meer belang aan extra parkeerplaatsen en pleit een derde bewoner voor behoud van het
groen. Naarmate het aantal bewoners toeneemt en de
verscheidenheid aan behoeften en belangen van
bewoners groter wordt, ontstaat het risico dat hun
onderlinge afhankelijkheid in het creëren van leefbaarheid eerder overlast en ergernissen veroorzaakt
dan dat het een directe aanleiding voor joint production vormt.
Daar waar samenwerking tussen bewoners tot stand
komt, is het risico groot dat deze samenwerking met
de tijd weer inslaapt. Eerder zagen we dat individuen
zich met hun eigen belangen kunnen identificeren,
maar ook met de belangen van een groep. In de
eerste plaats zullen individuen zich altijd met hun
eigen belangen identificeren. De normatieve doel-

In het creëren van leefbaarheid zijn bewoners
niet alleen afhankelijk van elkaar
stelling van bewoners om zich voor de collectieve
belangen van de buurt in te zetten, wordt dan ook
voortdurend bedreigd door doelstelling om de
persoonlijke situatie op korte of lange termijn te
verbeteren. Om de gedeelde identiteit tussen bewoners in stand te houden, is daarom een continue
herinnering aan het belang van samenwerking nodig.
In het creëren van leefbaarheid zijn bewoners bovendien niet alleen afhankelijk van elkaar. Zij zijn ook
afhankelijk van professionals en gemeenteambtenaren die in de wijk werkzaam zijn of erbij betrokken
zijn. Zo bepaalt de gemeente in belangrijke mate op
welke voorzieningen en professionele diensten een
wijk kan rekenen. Wijkprofessionals zoals maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en buurtagen-

1
2

3
4

Flippen, A.R. e.a. (1996). A comparison of similarity and interdependence as triggers for
in-group formation. Personality and Social Psychology Bulletin, 22: 882-893.
Lindenberg, S.M. (1998). Solidarity: Its microfoundations and macro-dependence. A framing
approach, in P. Doreian & T. Fararo (red.), The problem of solidarity. Theories and models.
Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, pp. 61-112
Arnsperger, A. & Varoufakis, Y. (2003). Toward a theory of solidarity. Erkenntnis, 59: 157-188.
Sampson, R.J. e.a. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective
efficacy. Science, 227: 918-216.
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ten proberen met hun dienstverlening het welzijn
van bewoners en de leefbaarheid in de buurt te
vergroten. Door voorzieningen te creëren die het
eigen initiatief van bewoners bevorderen en door
drempels weg te nemen die dit belemmeren, kunnen
professionals en gemeente het eigen initiatief van
bewoners versterken en de duurzaamheid daarvan
vergroten. Er bestaan echter grenzen aan de zelfredzaamheid van bewoners. Bewoners beschikken niet
altijd over de vaardigheden, middelen en soms ook
bevoegdheden om leefbaarheidsproblemen structureel aan te pakken. Voor die gevallen waarin de
zelfredzaamheid van bewoners tekortschiet, is een
vangnet nodig van zorg en ondersteuning door
professionals en gemeente.
Omdat samenleven niet automatisch tot samenwerking tussen bewoners leidt, betekent minder overheid niet automatisch meer actief burgerschap. Het
versterken van het actief burgerschap in de buurt
vraagt een vorm van samenwerking tussen bewoners,
professionals en gemeente, die
1. bewoners in staat stelt tot een gedeeld begrip van
hun gemeenschappelijke belangen te komen,
2. het eigen initiatief van bewoners aanjaagt door
hun gemeenschappelijke belangen continu saillant
te maken,
3. het eigen initiatief van bewoners, waar nodig, faciliteert en ondersteunt op basis van professionele
dienstverlening en die
4. zorg draagt voor een sluitend vangnet van professionele zorg en ondersteuning, waar de zelfredzaamheid van bewoners tekortschiet.
Dialoogmethode
In de praktijk is samenwerking tussen bewoners,
professionals en de gemeente in het creëren van
leefbaarheid niet vanzelfsprekend. Bewoners zijn
vaak niet op de hoogte van het aanbod aan voorzieningen en ondersteuning van professionals en de
gemeente. Omgekeerd hebben professionals moeite
goed zicht op de aandachtspunten die op buurtniveau leven te krijgen en beroepen gemeenteambtenaren zich, gebaseerd op de vaak lage opkomstpercentages tijdens gemeentelijke wijkvergaderingen, op
een gebrek aan publieke betrokkenheid. Daarmee is
nog niets gezegd over de samenwerking binnen de
drie partijen. Samenwerking tussen bewoners is niet
5

Endenburg, G. (1992). Sociocratie als sociaal ontwerp – organiseermethode voor het produceren
van kwaliteit. Delft: Eburon.
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planvorming

‘Joint production’
van leefbaarheid
planevaluatie

planuitvoering

‘Joint production’ van leefbaarheid in een continue cirkel van ‘leiden’,
‘uitvoeren’ en ‘meten’

vanzelfsprekend. Ook samenwerking tussen professionals schiet er in de waan van de dag snel bij in.
Binnen lokale overheden hebben gebiedsmanagers en
stadsdeelcoördinatoren moeite het beleid van verschillende gemeentelijke diensten met elkaar te
verbinden.
Om effectieve samenwerkingsrelaties tussen bewoners, professionals en gemeente vorm te geven heeft
is een dialoogmethode ontwikkeld. De methode is
gebaseerd op de constatering dat het creëren van
leefbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid van
bewoners, professionals en gemeente is. Samenwerking tussen bewoners, professionals en gemeente
dient daarom te bestaan uit zowel samenspraak in
planvorming, als uit samenwerking in de uitvoering
van de plannen. In die zin zijn de doelstellingen van
de overheid om tot meer inspraak en meer verantwoordelijkheid voor de burger te komen, complementair aan elkaar. Dit betekent niet dat bewoners,
professionals en gemeente aan de aanpak van alle
leefbaarheidsproblemen een gelijke bijdrage kunnen
en moeten leveren. Voor sommige aandachtspunten
zullen bewoners een grotere bijdrage kunnen leveren,
andere aandachtspunten vallen eerder binnen het
domein van professionals en gemeente. In het dialoogproces wordt op systematische wijze naar afstemming gezocht tussen de bijdrage van bewoners,
professionals en gemeente aan het vergroten van de
leefbaarheid, uitgaande van de mogelijkheden en
beperkingen van elk van deze partijen.
Om samen verantwoordelijk te zijn, moet men
elkaar op wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen
aanspreken. In het dialoogproces wordt aldus een
onderscheid gemaakt tussen drie onlosmakelijk
verbonden processen in het creëren van leefbaarheid:
planvorming, planuitvoering en planevaluatie (fiOP ENBAAR BEST UUR D E CE M BE R 2008
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guur 1).5 In de planvormende fase maken bewoners,
professionals en gemeente samen een toekomstplan.
Dit wordt uitgevoerd, waarna het resultaat wordt
geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt het resultaat
van de uitvoering met de gestelde doelen en randvoorwaarden vergeleken en eventuele nieuwe informatie ingebracht. Op basis van de uitkomst van deze
vergelijking wordt al dan niet een (aangepaste)
opdracht voor de uitvoering geformuleerd. Om de
gedeelde verantwoordelijkheid tussen de bewoners,
professionals en gemeente centraal te stellen, wordt
elk van de drie fases door een onafhankelijke procesbegeleider begeleid. De gemeente voert geen zelfstandige regie over het dialoogproces, maar draagt de
regie aan de drie-eenheid van bewoners, professionals
en gemeente over, gefaciliteerd door de procesbegeleider.
Stap 1: Creëren van commitment en beleidsruimte
Samenspraak en samenwerking tussen bewoners,
professionals en gemeente vereist dat er binnen
gemeente en professionele instanties voldoende
ruimte en commitment bestaan ten aanzien van de
plannen die in samenwerking met bewoners worden
ontwikkeld en uitgevoerd. Hoewel er in het kader
van gebiedsmanagement en wijkgerichte aanpak binnen gemeenten vaak ruimte bestaat voor integrale
beleidsplannen op wijkniveau, treedt er, hoe verder
men omhoog gaat op de bestuurlijke ladder naar
regionaal en ten slotte nationaal niveau, steeds meer
verkokering op.6 Het is daarom vaak moeilijk integrale beleidsplannen op wijkniveau op een overkoepelend bestuurlijk niveau te verankeren. Om het
risico te beperken dat er in overkoepelend beleid
onnodig aan de afspraken op lokaal niveau wordt
voorbijgegaan, worden als eerste stap de doelstellingen en werkwijze van de methode, samen met de
gemeentelijke projectleider, aan de indirect betrokken ambtenaren en bestuurders gepresenteerd.
De dialoogmethode vraagt niet alleen van ambtenaren, maar ook van professionals mogelijk om een
andere manier van werken, waarbij de focus, naast de
meer traditionele dienstverlening, op ondersteuning
en facilitering van het zelforganiserende vermogen
van bewoners ligt. Omdat elke nieuwe werkwijze
mogelijk gepaard gaat met weerstand, worden ook
professionele instanties in een vroeg stadium bij het
dialoogproces betrokken door ook aan hen, tijdens
een gezamenlijke bijeenkomst, het doel en de uitgangspunten van de nieuwe werkwijze uit te leggen.
O P E N BA A R B E S T UUR DE CE MBE R 2 0 0 8
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Waar nodig speelt de gemeente als ketenregisseur
een belangrijke rol om tijdens het dialoogproces de
omslag in de werkwijze van professionals te ondersteunen en te versterken.
Stap 2: Inzicht in behoeften en mogelijkheden
bewoners
Samen met bewoners worden de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van leefbaarheid vastgesteld. Verschillende bewoners hebben echter mogelijk
verschillende behoeften en belangen ten aanzien van
de leefbaarheid. In een wijk worden daarom zo’n tien
tot vijftien belangengroepen vastgesteld, bewoners
van verschillende leeftijden, etnische en culturele
achtergrond, sociaal-economische status en wonend in
verschillende delen van de wijk. Zowel georganiseerde belangengroepen, zoals de wijkraad, als niet-georganiseerde worden bij de dialoog betrokken.
Samen vormen deze bewoners het bewonerspanel,

Zowel georganiseerde als
niet-georganiseerde belangengroepen
worden bij de dialoog betrokken
waarin behoeften en belangen van bewoners met
verschillende achtergrondskenmerken op elkaar
worden afgestemd om tot gemeenschappelijke
aandachtspunten te komen. Deze punten voor de
leefbaarheid vormen de wijkagenda. Uitgaande van
een gedeelde verantwoordelijkheid in het verbeteren
van de leefbaarheid, verkent het bewonerspanel per
aandachtspunt hoe bewoners zelf aan de aanpak van
het desbetreffende aandachtspunt kunnen bijdragen.
Vervolgens wordt met het bewonerspanel gespecificeerd welke ondersteuning zij in de aanpak van elk
aandachtspunt van professionals en de gemeente
nodig hebben.
Stap 3: Afstemming mogelijkheden en beperkingen
bewoners en professionals
Door op integrale wijze op de ondersteuningsvraag
van bewoners in te spelen, kan het eigen initiatief
duurzaam worden ondersteund. Daartoe wordt een
professionalspanel opgericht dat uit alle professionals
en gemeenteambtenaren op het gebied van wonen,
6

Edelenbos, J. & Klijn, E.H. (2005). Managing stakeholder involvement in decision making: A
comparative analysis of six interactive processes in the Netherlands. Journal of Public
Administration Research and Theory, 16: 417-446
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welzijn en zorg die bij de wijk zijn betrokken, bestaat. Tijdens een aantal bijeenkomsten van het
professionalspanel wordt naar een gezamenlijk ondersteuningsaanbod toegewerkt, toegespitst op elk van
de ondersteuningsvragen van bewoners. Er wordt naar
samenhang, synergie en duurzaamheid in de activiteiten van professionals en gemeente gezocht, zodat deze
elkaar kunnen versterken. Op basis van het eigen
initiatief van bewoners en het ondersteuningsaanbod
van professionals en gemeente werken het bewonerspanel en het professionalspanel samen aan de
ontwikkeling van een gedeeld toekomstplan. Het
verkennen van de verantwoordelijkheden van elk der
partijen staat in deze fase centraal: waar eindigt mijn
verantwoordelijkheid als bewoner en waar begint die
van professionals en gemeente? In het toekomstplan
wordt geconcretiseerd hoe bewoners, professionals en
gemeente aan de aanpak van elk van de punten op de
wijkagenda zullen bijdragen.

Stap 5: Evalueren uitvoering en bijstelling
Wanneer het toekomstplan eenmaal tot stand is
gekomen, komen het bewonerspanel en het professionalspanel tweemaal per jaar bijeen om de uitvoering
van het toekomstplan te evalueren en het plan waar
nodig bij te stellen. Zodoende wordt de duurzaamheid van het toekomstplan vergroot. Desalniettemin
zal het dialoogproces na verloop van tijd aan kracht
verliezen. Door sociale interactie tussen deelnemers
zal naast de formele dialoogstructuur een informele
structuur ontstaan, die door eigen, veelal impliciete,
regels wordt gekenmerkt. Deze bepalen onder meer
naar wie wordt geluisterd en wie elkaar steunen. Om
deze informele structuren van tijd tot tijd te doorbreken, worden eens in de twee jaar (een aantal) nieuwe
deelnemers voor het bewonerspanel en de werkgroepen geworven en wordt de wijkagenda opnieuw
gevalideerd. Zodoende wordt de duurzaamheid van
het dialoogproces verder vergroot.

Stap 4: Van woorden naar daden
Om de bewonersactiviteiten, die in het toekomstplan
zijn omschreven, uit te voeren, worden per buurt
bewoners geworven die aan werkgroepen willen
deelnemen. Waar de coördinatie van activiteiten van
bewoners, professionals en gemeente op wijkniveau
plaatsvindt, wordt de bijdrage van bewoners aan de
uitvoering van de activiteiten zoveel mogelijk op
straat- of buurtniveau uitgewerkt. Om op wijkniveau
overlast van jongeren tegen te gaan organiseren
bewoners bijvoorbeeld, onder begeleiding van een
jongerenwerker of buurtsportwerker, sporttoernooitjes op straat- of buurtniveau.

Conclusie
In tegenstelling tot andere methoden staat in de
dialoogmethode afstemming centraal, enerzijds
afstemming tussen behoeften en belangen van bewoners met verschillende achtergrondkenmerken, anderzijds tussen mogelijkheden en beperkingen van
bewoners, professionals en gemeente in de aanpak van
gesignaleerde leefbaarheidsproblemen. Alleen wanneer doelen en activiteiten van bewoners, professionals
en gemeente op elkaar worden afgestemd, kunnen zij
daadwerkelijk samenwerken aan het verbeteren van de
leefbaarheid in buurten en wijken. ■

Een nieuwe manier van kijken
Wim van der Linden (1941-2001) was met zijn

composities. In een boek vol grote zwart-wit fo-

fotografie in het begin van de jaren zestig een

to’s – Wim van der Linden, fotograaf getiteld en

representant van een nieuwe manier van kijken

uitgegeven bij Stichting Voetnoot – leidt Guus

die haaks stond op de esthetiek van de geves-

Luijters de fotograaf uitvoerig in en schetst hij

tigde documentaire fotografie. Zijn nauwelijks

aan de hand van getuigenissen van vrienden

gepubliceerde straattaferelen uit verschillende

en tijdgenoten een beeld van het leven van

steden (Amsterdam, Antwerpen, Parijs, Napels,

deze kunstenaar, fotograaf en programmama-

New York) zijn ogenschijnlijk terloops vastge-

ker. Een boek vol verrassende ontdekkingen.

Joop den Uyl, 1966. (Foto Wim van der Linden/MAI)

legd, maar bij nadere beschouwing zorgvuldige
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COLUMN
Zonder last of ruggespraak

Is dat nou politiek?
Incidentenjournalistiek. Onderzoek door prof. Brants van de UvA
liet zien dat bijna de helft van de journalisten en driekwart van de
Kamerleden vinden dat de pers te weinig begrip voor de inhoud
toont en te veel oog voor het politieke spel aan de dag legt.
Volgens de onderzoeker is de aandacht vooral op het falen van de
overheid gericht en minder op wat de politiek bereikt. Balkenende
kritiseerde op ‘Gehaktdag’ deze negatieve houding om dingen, die
niet goed gaan, breed uit te meten.

A

ls gezworen vijanden bevochten zij elkaar. Twee
op macht beluste politici, die niets nalieten om
de ander zwart te maken. Met vitriool als wapen.
Het journaille kon er niet genoeg van krijgen om
Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende in zware
termen af te schilderen. Als twee hitsige kemphanen
in een onstuimige verkiezingscampagne. Maar zie,
het wonder geschiedde. Twee maanden later zetten
beiden samen de schouders er onder, samen werken,
samen leven. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Is
een dergelijk gevecht uitsluitend voor de Bühne
bedoeld? Gespeelde verontwaardiging met nietgemeende verwijten? Of begrijpt het journaille er
niets van en hanteert het verkeerde woorden en foute
vergelijkingen om een proces te beschrijven, waarvan
de kwintessens het ontgaat?
In handboeken kom je evenveel omschrijvingen van
politiek tegen als er auteurs bestaan. Niettemin
keren twee hoofdkenmerken steeds terug. Op de
eerste plaats dat politiek betrekking heeft op de
inrichting van onze samenleving. Een tweede, niet
minder belangrijk, kenmerk is dat hierover geen
eensgezindheid bestaat. Politiek impliceert verschil
van mening; over de aanleg van een snelweg of
toekenning van een uitkering denkt menigeen
verschillend. Toch moeten we er ondanks al deze
meningsverschillen uit zien te komen. Schijnbare
eensgezindheid is het typische kenmerk van een
dictatuur. In een democratie vinden we het van
wezenlijk belang dat zo veel mogelijk opinies kunnen worden gehoord, zonder dat dit echter tot moord
en doodslag leidt. En dat is niet altijd eenvoudig als
het om een afwijkende mening gaat. Neigt een
principiële tegenstander van abortus er niet gemakkelijk toe een voorstander voor moordenaar uit te
maken?

Imperfectie
Erkennen we dat verscheidenheid tot een van de
hoofdkenmerken van de democratische politiek
behoort, maar eenheid van beleid toch het einddoel
blijft, dan moge het duidelijk zijn dat het ondoenlijk is hiervoor een sluitend systeem te ontwerpen.
Het onverzoenbare verzoenen kan nou eenmaal nooit
volmaaktheid impliceren. ‘Mensen moeten durven
geloven in een systeem met onvolmaaktheden. Het
lijkt een tegenstelling, maar we moeten durven
leven met onzekerheden en imperfecties, die een
open samenleving nu eenmaal meebrengt. Dit in
tegenstelling tot de zekerheden van een totalitair
regime.’ Deze wijze woorden zijn afkomstig van de
miljardair en politiek filantroop George Soros. Niet
minder treffend wist Churchill deze imperfectie te
verwoorden: ‘Democratie is de slechtste regeringsvorm die er bestaat met uitzondering van alle andere
systemen.’ ‘Politiek is belachelijk en vaak lachwekkend’, zei Piet-Hein Donner in 2003, ‘maar iets
beters hebben we nog niet gevonden om met verschillen om te gaan.’
Toen na de jongste verkiezingen ‘het CDA de VVD
als een baksteen liet vallen’ noemde een journalist
dit gedrag verraad tussen vrienden. Wat de goede
man over het hoofd zag, was dat beide helemaal geen
vrienden waren, maar toevallige coalitiegenoten. ‘In
de politiek heb je geen vrienden, daar ken je alleen
belangen’, merkte De Gaulle ooit op over de verhouding tussen Duitsland en Frankrijk. Sommige lieden
maakten Wim Kok destijds voor huichelaar uit,
omdat hij als vakbondsvoorzitter loonsverhoging
bepleitte, maar later als premier loonmatiging
predikte. In een rollenspel eist een andere rol nu
eenmaal ander gedrag. Eenstemmigheid en democratische politiek zijn min of meer elkaars tegenpolen.
Om er niettemin toch uit te komen, heb je hulpmiddelen nodig. Zo is coalitievorming met alle gebreken
van dien bij ons onontbeerlijk, aan overleg in achterkamertjes soms niet te ontkomen en zijn verkiezingsbeloftes niet altijd waar te maken. Meer oog
voor de impliciete onvolmaaktheid van het democratische proces zou de journalistiek sieren. ■
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Interpretaties zonder gezag
Jouke Turpijn promoveerde begin dit jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen op Mannen van gezag. De uitvinding
van de Tweede Kamer 1848-1888. In zijn proefschrift onderzoekt hij de oorsprong van de praktijk, tradities en
omgangsvormen van de Tweede Kamer.

Jouke Turpijn, Mannen van gezag.
De uitvinding van de Tweede Kamer
1848-1888, Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 2008, ISBN 978 90 284
2238 4

H

et proefschrift van Jouke Turpijn over de
nieuwe generatie liberalen die na de grondwetswijziging van 1848 in de direct gekozen Tweede
Kamer aan de daadwerkelijke parlementarisering van
het politieke bestel vorm gaf, begint veelbelovend.
Met gevoel voor detail en met een journalistieke pen
beschrijft hij bijvoorbeeld hoe de uit Nieuw Beerta
afkomstige herenboer Jan Freerks Zijlker weigerde
een protserig ambtskostuum aan te trekken en
daarmee aan ‘het eerste toneel der tegenwoordige
staatskomedie’ deel te nemen.
Onervaren afgevaardigden als Zijlker moesten hun
weg in de nieuwe parlementaire verhoudingen
vinden, waarin de groep rond Thorbecke de toon
zette. Thorbecke vroeg Zijlker ‘zeer rond, open en
met gemak’ advies over een landbouwkundige
kwestie en betrok hem bij de liberale Kamerclub.
De hoogleraar-politicus Thorbecke kon deze club
vrij eenvoudig domineren, aangezien deze vooral
uit nieuwkomers en oud-studenten bestond die zijn
lessen in parlementaire politiek indronken. De
invalshoek van onderzoek naar de concrete politieke
handelingen, het opstellen van procedures en het
‘uitvinden’ van de parlementaire praktijken na
8
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1848 is verfrissend. Turpijn heeft vooral gebruik
gemaakt van de Handelingen en (auto)biografisch
materiaal van politici voor wie 1848 een ijkpunt
was. Toch is zijn schets van de politieke verhoudingen in de periode 1848-1888 te fragmentarisch en
ontbreekt een adequaat politiek kader voor de
interpretatie van de faits divers die hij opdiept.
Daardoor wordt niet duidelijk wat er in die eerste
decennia na 1848 op het spel stond.
Het optreden van de Gideonsbende rond Thorbecke
moet tegen de achtergrond van het doctrinaire
liberalisme worden geïnterpreteerd. Dit hield niet
alleen een pleidooi in voor een rationeel debat
tussen onafhankelijke Kamerleden die via waarheidsvinding tot wetgeving kwamen, het was ook
een complex systeem van politieke representatie
met onder meer een welomschreven rolverdeling
tussen koning, ministers, parlement en kiezers. Bij
zijn aantreden in 1849 was Thorbecke inhoudelijk
al in veel opzichten politiek gevormd en had hij het
nodige geschreven over de manier waarop het
parlement zou moeten functioneren. Veel uitgangspunten hoefden beslist niet meer te worden ‘uitgevonden’, bovendien bestond er al parlementaire
praktijkervaring sinds
de Bataafse tijd. De werking van de ministeriële
verantwoordelijkheid, de rechten en bevoegdheden
van het parlement: Thorbecke had de werking van
het doctrinaire systeem in het Franse parlement
vanaf 1830 op de voet kunnen volgen en had
bovendien van zo ongeveer alles wat er in Europa
aan politieke regelgeving bestond studie gemaakt.
Bij Turpijn ontbreekt vrijwel iedere referentie aan
Thorbeckes dualistische opvatting over de verhouding tussen regering en parlement. Die omissie
beïnvloedt zijn interpretatie van bijvoorbeeld de
bezwaren die de Thorbeckeanen maakten tegen het
feit dat ministers uit het ministerie-Donker CurtiusDe Kempenaer tevens Kamerlid bleven. Volgens
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Turpijn wilden de liberalen met het instellen van de
informele regel van de onverenigbaarheid van beide
functies ‘vooral de zittende ministers verdrijven’ en
bedreven zij daarmee een opportunistische politiek
die niet primair op het creëren van de gewenste
politieke praktijk was gericht. Natuurlijk was er in
de actuele politieke context van dat moment ook
opportunisme, maar deze tot op de dag van vandaag
geldende incomptabiliteit behoort gewoon tot het
doctrinaire liberale gedachtegoed. In Turpijns interpretaties ontbreekt deze achtergrond. Zo stelt hij dat
het verbod op ruggespraak een belangrijk liberaal
beginsel was en hij begrijpt hier tevens een verbod
‘op geheime afspraakjes en onderonsjes in de wandelgangen’ onder. De grondwettelijke bepaling van artikel 82 luidde dat de afgevaardigden ‘stemmen, elk
volgens eed en geweten, zonder last van of ruggespraak met hen die benoemen’. Dit betrof de relatie
tussen kiezer en gekozene en was gekant tegen de
politieke praktijk van het getrapte kiessysteem dat
tot 1848 had bestaan. Thorbecke of zijn aanhangers
hebben nooit bezwaar tegen onderling overleg van
Kamerleden gemaakt, zolang iedereen vrij bleef te
stemmen wat hij wilde. Wel was het taboe als ministers en Kamerleden voorafgaand aan het Kamerdebat
afspraken maakten, omdat daarmee de vrije werking
van het parlementaire systeem werd beperkt.
Tegenstand
Het optreden van de liberale Gideonsbende rond
Thorbecke kan alleen naar waarde worden geschat
als dit tegen opvattingen en praktijken van hun
politieke tegenstanders wordt afgezet. Turpijns
accent op de Thorbeckeclub doet vergeten dat de
liberalen tot het begin van de jaren zestig geen meerderheid in de Kamer hadden en hun positie op
tegenstanders moesten bevechten. Zij waren voor
velen beslist geen ‘mannen van gezag’. Tegenstanders
verzetten zich tegen de consequente parlementarisering van de politiek en probeerden aan de parlemen-

taire regie van de Thorbeckeanen te ontkomen.
Conservatieven en conservatief-liberalen namen hun
toevlucht tot buitenparlementaire middelen. Een
beroep op de wil van de koning, het volk achter de
kiezers of conservatieve interpretaties van het begrip
uitvoerende macht: het waren manieren om het
primaat van het parlement te ontwijken. De vrij
consequente liberale nadruk op parlementaire regels
vindt hier zijn betekenis. De spanning tussen informele en formele politiek was steeds in een concrete
machtsstrijd ingebed, die boven het niveau van
Turpijns invalshoek van de initiatie van nieuwkomers uitging.
De liberalen dwongen politieke tegenstanders van
verschillend pluimage ertoe hun politieke wensen in
een parlementaire context te articuleren. Dat was de
inzet van de crisis van 1868-1868, toen het conservatieve ministerie-Van Zuylen-Heemskerk, ondanks
het afstemmen van de begroting, wenste door te
regeren en tot herhaalde Kamerontbinding overging.
Turpijn heeft gelijk dat hier niet precies ‘de motie
van wantrouwen’ werd geboren, maar wel werd
bepaald dat de uitvoerende macht, onder dekking
van de wil van de koning, zijn grens vond in de wil
van de Kamer. Eind jaren zestig was het primaat van
het parlement definitief bevestigd. Politieke stromingen hadden de facto geen andere keuze dan zich
in een parlementaire setting te voegen. Dat is de grote
verdienste van de doctrinaire liberalen uit de door
Turpijn behandelde periode. Zij creëerden het
politieke kader, waarin de latere partij- en coalitievorming vervolgens hun beslag konden krijgen,
zonder dat er wezenlijk aan de regels van parlementaire besluitvorming werd getornd. Mooi is het hoe
Turpijn de rol van de Kamervoorzitters in beeld
brengt die zich tot taak stelden de parlementaire
mores over te dragen. Turpijns studie laat zien dat
Vondelings uitspraak dat de Kamer ‘lam of leeuw’
kan zijn, niets aan geldigheid heeft ingeboet. ■

BOEKSIGNALEMENT
Prikkelende essays

tot het parlement door. Hun democratische

van De Morgen, David van Reybrouck. Prikke-

David van Reybrouck, Pleidooi voor populisme,

meerderheid is een politieke minderheid. Po-

lende essays om de vervreemding van een

Querido, Amsterdam, 2008, ISBN 9789021434681

pulistische partijen vertolken echter de stem

deel van de bevolking van de democratische

van de laaggeschoolde meerderheid in de sa-

politiek tegen te gaan.

De kloof tussen hoog en laag opgeleiden

menleving. We moeten ze ernstig nemen,

groeit. Laaggeschoolden dringen nauwelijks

zegt de jonge Belgische auteur en columnist

O P E N BA A R B E S T UUR DE CE MBE R 2 0 0 8

019-20626-8_OB1208 DEF.indd BW9

9

27-11-2008 11:00:31

Boudewijn Steur
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ONGEWOON BESTUUR

Holland op zijn smalst
H

alverwege de negentiende eeuw was de positie
van Amsterdam als internationaal handelscentrum tanende. Het schrikbeeld van de Amsterdammers waren de steden Hoorn, Medemblik en Enkhuizen, ooit welvarende handelssteden maar nu
‘villes mortes du Zuyderzee’. De vergelijking van
Amsterdam als het Venetië van het noorden – ooit
als lichtend voorbeeld gebruikt – kwam in deze jaren
in een kwaad daglicht te staan.
rijke oorzaak voor de economische neergang was de
verslechterde toegankelijkheid van de Amsterdamse
haven. Het Noordhollandsch Kanaal, dat in de eerste
helft van de negentiende eeuw werd gegraven, was
voor de steeds grotere schepen ongeschikt en de
verzanding van de Zuiderzee maakte de verbinding
naar de Noordzee lastig. Rond 1848 ontstond het
idee een korte, rechtstreekse verbinding tussen
Amsterdam en de Noordzee aan te leggen, die
gebruik kon maken van het IJ en waarvan het laatste
stuk, ‘Holland op zijn smalst’, door de duinenrij
moest worden gegraven.
Weerstand
Bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel en de
ondernemers bestond enthousiasme voor dit idee,
maar de hoofdstedelijke gemeenteraad en zijn voorzitter, de conservatieve burgemeester Jan Messchert
van Vollenhoven, waren niet direct overtuigd van de
zegeningen ervan. Twee overwegingen speelden een
rol. De eerste was de afsluiting van het IJ naar de

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 praktijken kleuren
het openbaar bestuur. Deze keer de weerstand van het
Amsterdamse gemeentebestuur tegen de aanleg van het
Noordzeekanaal

Zuiderzee en de tweede was de vraag wie de doorgraving zou moeten betalen. De gemeente Amsterdam
had in deze periode grote financiële problemen en
zou de hoge kosten voor een dergelijk project niet
kunnen opbrengen. De weerstand van de gemeenteraad werd gebroken, toen minister van Binnenlandse
Zaken Thorbecke dreigde met terugtrekking van de
nationale overheid in de renovatie van het Noordhollandsch Kanaal. Dit zou de doodklap voor de Amsterdamse handel betekenen, dus ging de gemeenteraad akkoord. De burgemeester stelde zich echter wel
op het standpunt dat de subsidie voor de doorgraving pas na de voltooiing van het werk zou worden
verstrekt. Koning Willem III liet daarop weten, dat
hij zijn jaarlijkse bezoek aan de hoofdstad zou uitstellen ‘tot dat meerdere blijken van deelneming
zullen gegeven zijn in de nationale onderneming tot
doorgraving van Holland.’
In Amsterdam hielden burgers protestbijeenkomsten
tegen het standpunt van de gemeenteraad. Burgemeester Messchert van Vollenhoven kon niets anders
dan zijn verzet staken. Op 8 maart 1865 ging de
eerste spade de grond in, maar de moeilijkheden
waren nog steeds niet voorbij. Tot driemaal toe
probeerde de Amsterdamse gemeenteraad alsnog de
hele onderneming aan de nationale overheid over te
dragen. Pas in 1874 – twee jaar voor de opening –
was een meerderheid van de gemeenteraad overtuigd
van het nut en de noodzaak van het Noordzeekanaal.
Op 1 november 1876 voer het stoomschip Stad Breda
als eerste door de sluizen de Noordzee op. ■

Spotprent van
Johan Braakensiek naar
aanleiding van de onwil van
de gemeente Amsterdam
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INTERNATIONAAL

Internationalisering van de stad (2)
Globalisering draagt bij aan de groeiende zelfstandige internationale rol van de stad. Steden zijn mondiale
economische actoren geworden die met andere steden concurreren om bijvoorbeeld buitenlandse investeringen
en bedrijven aan te trekken, grote sportevenementen te organiseren of toeristen te trekken. Economische
globalisering werkt de trek naar de stad in de hand. In de steden vindt de meeste economische activiteit plaats.

De internationalisering van de stad is actueel. In Openbaar
bestuur wordt in een serie artikelen dit thema beschreven.
Tevens wordt verklaard hoe globalisering en drang tot
vergroting van lokale stedelijke autonomie de internationale
positie van de stad versterken. Dit deel – het tweede – gaat in
op de invloed van globalisering op de stad.

G

lobalisering gaat wereldwijd gepaard met
verstedelijking.1 Een VN-rapport stelt:
‘The central challenge of the 21st century will be how to
make both globalization and urbanization work for all the
world’s people, instead of benefiting only a few.’ 2 Vooral
in Azië en Afrika zal de stedelijke bevolking snel
toenemen. Ook in Europa gaat de verstedelijking
door, hoewel langzamer.3 In Nederland is tussen
2000 en 2006 de stedelijke bevolking met 500.000
mensen toegenomen. In 2030 zal ruim 60% van de
wereldbevolking in steden wonen en er zullen meer
grote steden (100.000+) komen. Het aantal megasteden (meer dan 10 miljoen inwoners) groeit minder

Steden concurreren om werkgelegenheid
voor hun burgers; zij moeten aantrekkelijk
blijven voor bedrijven en mensen
snel en waar dat het geval is, is dat vooral in ontwikkelingslanden. Daar stellen de slum dwellers
steden voor een enorm probleem. De internationale
gemeenschap erkende slum dwelling in haar Millennium Verklaring als een mondiaal probleem en
stelde voor 2015 millenniumdoel 7: het aantal
1
2
3
4

UNFPA, Unleashing the Potential of Urban Growth, State of the World Population 2007.
United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), Cities in a Globalizing World: Global
Report on Human Settlements (2001).
CBS rapport, De Nederlandse samenleving 2007, p. 148 et seq.
United Nations Millennium Declaration, UNGA Resolution 8 september 2000 (A/Res/55/L.2).
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mensen in sloppenwijken moet fors omlaag en de
leef-omstandigheden in deze wijken moeten drastisch worden verbeterd.4 Het overgrote deel van de
wereldbevolkingsgroei zal de komende decennia in
de steden worden gerealiseerd. Waar mensen in zulke
hoge concentraties samenleven, komen problemen
vaak het duidelijkst naar voren.
Hoewel het lastig is te spreken van de stad, alleen al
vanwege bijvoorbeeld de grote verschillen tussen
steden in ontwikkelingslanden en steden in Westerse
landen, staat in deze serie toch de stad als zodanig
centraal. De positie van de stad verandert door de
invloed van globalisering op economische en culturele uitwisseling. Over de definitie van globalisering
is veel discussie. Dit artikel hanteert als belangrijke
kenmerken de wereldwijde ict-revolutie, de integratie van (voorheen nationale) economieën die mede
daardoor mogelijk wordt en de hiermee samenhangende machtsverschuiving van de soevereine staat
naar de markt. Globalisering heeft bijna elke markt
(kapitaal, diensten, maar ook arbeid) in een wereldmarkt veranderd. Door de groeiende verwevenheid,
economisch maar ook cultureel en technologisch,
wordt de wereld kleiner. Veel lokale vraagstukken
worden door mondiale dynamiek beïnvloed. Door
globalisering verandert de manier waarop wij de
wereld en onze samenleving moeten organiseren;
effectieve, probleemoplossende maatregelen vereisen
besluiten op internationaal en supranationaal niveau.
Door de wereldwijde verwevenheid verschuift effectieve invloed van nationaal naar mondiaal niveau.
Economische globalisering verandert ook de positie
van steden. Steden concurreren om werkgelegenheid
voor hun burgers. Zij moeten aantrekkelijk blijven
voor bedrijven en mensen. De grootste steden zijn
niet langer een regionaal economisch centrum, maar
verbonden in een mondiaal economisch netwerk dat
11
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oude instituten als soevereiniteit en het interstatelijk
georganiseerde economische systeem heeft aangetast.
Hoewel steden in landen liggen die economisch,

Steden opereren steeds meer over
de grenzen van hun land
cultureel en politiek zeer verschillend zijn, geven zij
toch een vergelijkbare reactie op globalisering: hun
opkomst op het internationale toneel. Steden opereren steeds meer over de grenzen van hun land, ze zijn
deel van het mondiale economische systeem en van
wereldwijde culturele uitwisseling. Ze zijn bijna per
definitie heterogeen met burgers van allerlei verschillende culturele achtergronden. Noch het domein van
de stedelijke problemen noch dat van de oplossingen
wordt door nationale grenzen bepaald; internationaal
opereren lijkt een onderdeel van goed stedelijk
bestuur te (moeten) worden. De zich als gevolg van
globalisering ontwikkelende internationale betrekkingen van de stad, staan nog zeer in de schaduw van
de effecten van globalisering in de stad.
Global city
In het debat over globalisering besteden sociologen
Saskia Sassen en Richard Sennett in hun boeken veel
aandacht aan de effecten van globalisering op het
leven in de stad. Sennett kijkt in de eerste plaats naar
de implicaties voor het dagelijkse werk en privé-leven
van mensen in de stad.5 In Sassens werk neemt de
internationale positie van de stad al jaren een belangrijke plaats in. Daarbij staat de nieuwe mobiliteit van
mens en kapitaal centraal, migranten en financiële
instellingen vestigen zich juist in grote steden.6
Mondiale migratiestromen en mondiaal kapitaal zijn
beslissende krachten in de globalisering en daarmee in
de verandering van karakter en positie van steden.
Sassen is de ‘moeder’ van het concept gobal city. Zij
voegt een belangrijk element toe aan het vocabulaire
van globalisering. Hoewel globalisering een ongrijpbaar fenomeen lijkt dat zich op eigen kracht ontwik-

5
6
7
8

R. Sennet, The Corrosion of Character: the personal consequences of work in the new capitalism,
W.W. Norton & Company, New York, 1998.
S. Sassen, Globalization and its Discontents. Essays on the new mobility of people and money,
The New Press, New York, 1998.
S. Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo (Princeton University Press, Princeton,
1991), p. 3.
In Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalisation, Columbia University Press, New York,
1995, p. 11.
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kelt en daarbij de positie van staten aantast, komt
globalisering ergens tot stand. Hoewel territoir met
de politiek-statelijke connotatie minder belangrijk
wordt, speelt globalisering zich wel lokaal af. Sassen
zet met de ‘stad’ ook de ‘plaats’ of specifieke stedelijke lokaliteit op de kaart. Zij identificeert global
cities – New York, London, Tokyo – als de plaats
waar mondiale globaliseringsprocessen plaatselijk
worden. In haar gelijknamige boek uit 1991, maar
ook in later werk, definieert zij global city als drager
van economische globalisering, als vooral financieel
knooppunt van de globaliserende wereldeconomie.7
Het zijn de centra waar financiering van en dienstverlening aan de internationale handel plaatsvindt en
waar op hoofdkantoren van multinationals wordt
beslist over investeringen en productielocaties. Als
knooppunten van globalisering genereren deze
steden een enorme (gespecialiseerde) diensteneconomie. Sassens model maakt duidelijk hoezeer het
mondiale economisch systeem in en door global cities
wordt bepaald. Het zijn de plaatsen waar globalisering door financieel-economische players die er zijn
gevestigd, worden gecontroleerd. Vanwege hun
sleutelrol in de wereldeconomie zijn global cities met
elkaar verbonden. Het netwerk van global cities
groeit.8 Waar begin jaren ’90 het global city-model
nog vooral Westerse steden beschreef, behoren
vandaag de dag bijvoorbeeld ook Bombay, Caïro,
Shanghai, São Paulo en Hong Kong tot dit netwerk
van knooppunten in de wereldeconomie.
Dit alles betekent niet dat andere steden dan global
cities niet ook direct door globalisering en ontwikkelingen die daarmee samenhangen, worden geraakt.
Het global city-model is een model dat maar ten dele
beschrijft hoe globalisering steden raakt, ofschoon
het een zeer waardevol model is, mede omdat het de
centrale positie van grote steden op de voorgrond
plaatst. Globalisering wordt wereldwijd gemaakt in
steden die elkaar beconcurreren, maar zich ook juist
in samenhang – als netwerkknooppunten – ontwikkelen. Met die centrale rol voor de stad in economische globalisering, nemen ook ecologische en politieke verantwoordelijkheden toe. De stad wordt ook
de plaats van nieuwe ‘claims’, whose city is it? Zoals
Sassen de vraag formuleert: behoort de stad aan het
grootkapitaal of aan de werkzoekende immigrant of
is de stad als locatie en gemeenschap in staat beide te
accommoderen?
Sassens werk is sterk politiek-economisch georiënteerd. In dat licht moet ook de wat dramatische titel
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van het boek dat zij na The global city publiceerde,
Losing control? (1995), worden verstaan. Niet alleen
de nationale politiek verandert en verliest door
economische globalisering controle, de stad in het
bijzonder zou haar greep verliezen, aldus Sennett en
wSassen in een dubbelinterview: ‘Steden brengen
geen burgers meer voort, maar geweld.’ Het interview heeft als titel ‘Het gebrek aan controle in de
stad.’ Problemen worden te groot, de dynamiek
waardoor ze worden bepaald, te ver weg. De stad als
politieke gemeenschap met inwoners als ware burgers, is kansloos volgens Sassen. Kapitaal is oncontroleerbaar en sociale cohesie verdwijnt. In het
interview formuleert Sassen de volgende hypothese:
‘Vroeger was de stad de plaats bij uitstek om meningsverschillen en conflicten politiek op te lossen. In jargon: eeuwenlang hebben steden ‘het civiele geproduceerd’. Maar ik
heb het vermoeden dat steden dit vermogen aan het verliezen zijn. Op twee manieren: je ziet dat wapens belangrijk
worden in een stad, veel steden worden het toneel van bende-oorlogen. Bovendien is het concept van de stad aan het
veranderen. Vroeger werd een stad veel meer gezien als een
organische eenheid. Die eenheid staat onder druk.’9

Dit zijn verschijnselen die waarneembaar zijn en die
zorg en nader onderzoek verdienen, maar zij zijn niet
het hele verhaal. Een tegenkracht zijn bijvoorbeeld
de activiteiten die steden in reactie op de globaliseringsdruk zelf ontwikkelen. Steden zijn druk bezig
met hun rol in het genereren van (sociale) samenhang en het laten functioneren van het politieke
domein. Die rol bestaat niet langer alleen in relatie
tot de provincie of de staat waarin de stad ligt, maar
moet in toenemende mate in relatie tot de wereld
bestaan.
Internationale betrekkingen
Globalisering raakt de stad en vraagt van de stad een
nieuwe politiek die lokale leefomstandigheden van
mensen met de dynamiek van globaliseringsprocessen wil verbinden en verzoenen. Steden ontwikkelen
wereldwijd aandacht voor de samenhang tussen het
sociale klimaat in een stad en de mondiale economische en politieke context. Ze geven de aandacht voor
de internationale dimensie van lokale vraagstukken
bestuurlijk vorm door in toenemende mate internationale activiteiten en internationale samenwerking te
ontplooien. Mondiale migratie is in Nederland op
dit moment een belangrijke factor bij de formulering
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van lokaal beleid dat op conflictpreventie en harmonie in de stad is gericht. Vanuit die gedachte onderhouden steden met een aanzienlijke allochtone
bevolking stedenbandrelaties of netwerkrelaties met
de ‘landen van herkomst’, zowel op bestuurlijk
niveau als in de civil society via burgerinitiatieven
zoals de internationale samenwerking die zowel
Amsterdam als Utrecht met platforms als Nederland-Marokko en Nederland-Turkije van de VNG
onderhoudt. Globalisering vraagt veel van de stad en
politieke en bestuurlijke uitdagingen dringen zich
op. Gezonde stedelijke ontwikkeling, waarbij op
duurzame wijze economische ontwikkeling en
welzijn van burgers worden verenigd, maakt dat
steden meer dan ooit internationale activiteit en
samenwerking ontplooien.
Het is misschien een wat gewaagde stelling: hiermee
geeft de stad op een nieuwe manier vorm aan haar
politieke functie, de stad reageert op lokale gevolgen
van mondiale processen door bijvoorbeeld op internationaal niveau gegenereerde milieunormen en
(internationale) mensenrechten een plaats in lokaal
beleid te geven. Goed stedelijk bestuur houdt ook in
dat stedelijk handelen in een internationaal norma-

Als knooppunten van globalisering
zijn steden economische concurrenten, maar
daarnaast zijn zij ook elkaars bondgenoten
tief kader wordt geplaatst. Steden en lokale bestuurders stellen zich teweer tegen negatieve gevolgen van
globalisering die Sassen signaleert, kortweg : aantasting van de stad als (politieke en sociale) gemeenschap. Steden zijn niet alleen de plaats die door
mondiale problemen wordt getroffen, ze zijn ook de
plaats vanwaar in toenemende mate grensoverschrijdend wordt geopereerd, bijvoorbeeld verbonden in
een mondiaal netwerk, in het zoeken naar manieren
voor verbetering van het lokale stedelijke klimaat.
Als knooppunten van globalisering zijn steden
economische concurrenten, maar daarnaast zijn zij
ook elkaars bondgenoten, als ze tenminste in staat
zijn gezamenlijk op te treden en zich bijvoorbeeld
niet door bedrijven tegen elkaar te laten uitspelen,
maar alle dezelfde milieustandaarden eisen. De
internationale betrekkingen en activiteiten die
stedelijke besturen ontplooien, versterken op hun
9

NRC Handelblad, Filosofie & Debat, 29-30 maart.

13

27-11-2008 11:00:31

INTERNATIONAAL

beurt de zelfstandige, internationale positie van de
stad. Dit proces wordt op allerlei gebied zichtbaar.
Stedelijke diensten
Internationale betrekkingen zijn niet langer het
privilege van staten. Elke zichzelf respecterende
grote stad heeft tegenwoordig een Foreign affairs of
International relations office. Zij zijn verantwoordelijk
voor buitenlandse werkbezoeken, internationale
handelscontacten en -missies, internationale (ontwikkelings)samenwerking en vaak ook voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven en het bevorderen
van culturele uitwisseling in het algemeen. Deze
diensten ontwikkelen het stedelijk buitenlands
beleid en zorgen voor de betrekkingen met internationale organisaties. Grote steden lobbyen tegenwoordig ook rechtstreeks bij de Europese Commissie of
het Europees Parlement. Aan de ene kant gaat het
om traditionele internationale externe betrekkingen,
aan de andere kant is de relatie tussen Nederlandse
steden en Brussel intern, omdat gemeenten uitvoeringsorganen van Europees beleid zijn.
Amsterdam is, net als de andere 27 EU-hoofdsteden,

De zusterstad of stedenband is
een klassiek instituut in het onderhouden
van lokaal-internationale betrekkingen
lid van de Union of Capitals of the European Union, een
internationale organisatie die zich volgens het intercity ‘vriendschapsverdrag’ ten doel stelt de banden
tussen de Europese hoofdsteden te verstevigen door
uitwisseling, inclusief stimulering van de handel tussen de inwoners.10 De internationale samenwerking
tussen de hoofdsteden krijgt onder meer vorm in een
jaarlijkse Algemene Vergadering. In 2005 werd deze
in Amsterdam gehouden, met als oogmerk het delen
van kennis en ervaring op het gebied van community
involvement and social cohesion. Amsterdam presenteerde als best practice ‘Wij Amsterdammers’, een
gemeentelijk actieplan om de rust en sociale cohesie
in de stad te bewaren na de moord op Theo van
Gogh.11 Thema’s van eerdere Algemene Vergaderingen variëren van openbaar vervoer en de positie van

10 UCEU Constitution, dd. 27 april 1961, http://www.uceu.org/UCEU.htm.
11 UCEU Algemene Vergadering, 8 oktober 2005, http://www.uceu.org/UCEU.htm.
12 D. van den Berg, City diplomacy campaigns in the Netherlands, lessons from recent times, in
A. Musch et al. (eds), City Diplomacy, VNG, Den Haag, 2008, p. 75-103.
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fietsers tot telecommunicatie en integratiemodellen.
Eurocities is een belangrijk platform binnen Europa.
Steden delen er analyses van problemen en nemen
gezamenlijk standpunten in. Er worden position papers
geformuleerd met als doel de besluitvorming binnen
de Europese instellingen te beïnvloeden op het
gebied van milieu, transport, onderwijs, sociale
zaken en de kenniseconomie. In Europa bestaat ook
het WHO/Europe Healthy Cities Network onder de
paraplu van de Wereld Gezondheidsorganisatie.
Sinds 2007 werken steden samen in het European
Network Cities for Children. Zij worden hierin onder
meer gesteund door het Congres van Lokale en
Regionale Overheden van de Raad van Europa.
Netwerken
De zusterstad of stedenband is inmiddels een klassiek instituut in het onderhouden van lokaal-internationale betrekkingen.12 Er zijn verschillende soorten
: de één is meer op solidariteit gebaseerd, de ander
op economische samenwerking of culturele uitwisseling. Stedenbanden krijgen vaak invulling door de
uitwisseling van kennis op gebied van cultuur en
onderwijs, bestuurlijke ervaring en handelsbetrekkingen. Veel Nederlandse gemeenten onderhouden
internationale vriendschapsbanden vooral als een
vorm van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Nederlandse ontwikkelingshulp is dan gericht
op versterking van lokaal bestuur en lokale economische ontwikkeling in de zusterstad. Bovendien
hebben vriendschapsbanden of zustersteden steeds
vaker een specifiek thema, steden worden partners in
het bereiken van gemeenschappelijke doelen en
belangen.
Er zijn veel meer thema’s waarover steden kennis
uitwisselen, zoals milieubescherming, duurzaamheid
en op ecologisch en technologisch gebied,
eco-woningbouw en stedelijke planning, vraagstukken
van communicatie, mobiliteit, transport, energie,
water en infrastructuur, bouw. Ze werken samen op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking en
mensenrechten.
Voorbeelden van nieuwe stedelijke internationale
samenwerking op het terrein van milieubescherming
en duurzaamheid zijn netwerken als het Sister Cities
Network for Sustainable Development en de C40 Large
Cities - Clinton Climate Initiative gericht op het delen
van kennis op ecologisch en technologisch gebied en
op uitwisseling van best practices over eco- woningbouw, stedelijke planning en stedelijke normering en
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regelgeving. Het Connected Urban Development initiative is een publiek-privaat samenwerkingsverband
tussen steden en de CISCO-onderneming is gericht
op innovatieve ict-oplossingen voor vraagstukken
van communicatie, mobiliteit, transport, energie,
water, infrastructuur, bouw en planning – opdat
steden zelf duurzaam worden.
Internationale organisaties
Steeds vaker hebben internationale organisaties in de
afgelopen jaren de stad als relevante bestuurlijke eenheid rechtstreeks aangesproken en bij internationale
agenda’s betrokken. Steden zoeken steeds meer de
dialoog binnen deze fora, om deel te hebben aan en
invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van een
mondiaal beleid. Eerder gingen we al in op een
voorbeeld uit de mensenrechtenhoek, de recente
lancering van het UNESCO International coalition of
cities against racism and discrimination. Maar ook bij de
verwerkelijking van de VN Millennium Ontwikkelingsdoelen – de mondiale ontwikkelings- en duurzaamheidsagenda – hebben lokale overheden inmiddels een gevestigde rol. De directe relaties tussen
steden en internationale organisaties als EU, VN,
OESO en Wereldbank nemen in snel tempo toe.
In VN-verband tekende deze intensivering in de
relatie met steden zich af op het gebied van milieubescherming (in het kader van de mondiale duurzaamheidsagenda en het actieplan Agenda 21) en bij
de bevordering van sociaal en ecologisch duurzame
steden op basis van de Habitat Agenda. VN-Habitat
is op dit moment dè VN-programma-organisatie die
zich met stedelijke ontwikkelingen en armoedebestrijding in de stad bezighoudt. Na een minder
prominente rol in de eerste decennia werd met de
1996 Habitat Agenda het VN-Habitat programma
nieuw leven ingeblazen. Ook de inspanningen van
steden hebben aan deze revitalisering bijgedragen.
Nu worden steden (naast de lidstaten) erkend als de
belangrijkste partners bij de implementatie van de
Agenda.
Een ander voorbeeld is de Local governments for sustainability, waarvan honderden steden wereldwijd lid
zijn, die zich afficheert als ‘the international sustainable development and environmental agency for
local governments.’13 Zij werkt bijvoorbeeld samen
met UNEP en neemt deel aan ‘local government
consultation’ in het kader van de United Nations
Framework Convention on Climate Change.14
Uit deze voorbeelden komt naar voren hoe steden
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niet alleen in toenemende mate internationaal op
hun lokale verantwoordelijkheid worden aangesproken, maar ook zelf het internationaal kader steeds
meer gebruiken om hun lokale verantwoordelijkheden vorm te geven bij het ontwikkelen van beleid.
Wie dit alleen maar wil afdoen als voorbeelden van
city-marketing doet de steden tekort. De explosie van
internationale activiteit mag in elk geval gelden als
een relevante poging om bijvoorbeeld milieu- en
mensenrechtenverdragen on the ground betekenis te
geven.
Conclusie
Globalisering werkt de internationalisering van de
stad in de hand. Niet alleen zijn we getuige van een
enchantment tussen internationale organisaties en
steden, ook worden internationale (beleids)normen
door de stad ook ‘geïnternaliseerd’. Steden worden
niet alleen internationaal op hun lokale verantwoordelijkheid aangesproken, maar gebruiken ook zelf
het internationaal kader om hun verantwoordelijkheden vorm te geven. Internationaal recht is voor
steden in toenemende mate een bruikbaar instrument bij het ontwikkelen van beleid en het opzetten
van projecten. De stad geeft daardoor vorm aan haar
politieke functie, want zij reageert op lokale gevolgen van mondiale processen door bijvoorbeeld op
internationaal niveau gegenereerde milieunormen en
(internationale) mensenrechten een plaats in lokaal
beleid te geven.
Wellicht getuigt deze houding ook van de kracht
van de stad die de Nederlandse minister-president
propageert. In zijn toespraak voor het VNG-jaarcongres pleitte premier Balkenende voor ‘meer autonomie voor gemeenten’ en stelde dat juist in de globaliserende wereld de rol van gemeenten als (politieke)
gemeenschappen waarin mensen zich thuis (moeten)
voelen, belangrijker wordt.15 ■

13 http://www.iclei.org/
14 http://unfccc.int/2860.php
15 Toespraak VNG Jaarcongres, 4 juni 2008.
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Het nieuwe vertrouwen
Een heldere, nieuwe spiegel van de burgerziel is nog altijd niet gevonden. Geholpen door wetenschappers zoeken
politici en ambtenaren sinds 2002 naar een betrouwbare weergave van wat de burger beweegt.

I

n het jaar dat een groot deel van Nederlanders
zich van de overheid afkeerde, kwam het ressentiment als een overval bij nacht, onvoorzien en met
aanzienlijke schade. De helft van de burgers die bij
de eeuwwisseling vertrouwen in het kabinet had
(bijna zeventig procent), was dat drie jaar later
kwijt.1 Nadien kapitaliseren ‘nieuwe politici’ de haat
voor Het Haagse. De stabiliteit van het politieke
systeem werd die van gemiddeld één kabinet-Balkenende per jaar. Al is de vijandigheid van de burger
niet altijd even venijnig, ‘negativisme en gebrek aan
vertrouwen’ overheersen ook in 2008. Het onbehagen blijkt geen bevlieging te zijn geweest. Volgens
het Nationaal Kiezersonderzoek meent 93% van de
kiezers dat politici willens en wetens loze beloften
doen. Midden 2008 concludeerde het Sociaal en
Cultureel Planbureau dat Nederland in korte tijd
van een hight trust in een low trust country veranderde.2
Om het gemoed van de burger beter te begrijpen, is
het SCP begonnen de ergernissen en verlangens van
de burger vier keer per jaar te peilen. Anders dan in

Vertrouwen is een even problematisch als
belangrijk begrip voor de manier waarop
burgers in de samenleving staan
soortgelijke onderzoeken, gebruikt het SCP veel
open vragen, ‘om beter te registreren wat er leeft’.
Vervolgens praten de onderzoekers met vier focusgroepen over ‘wat er speelt’ en over de motivering
achter antwoorden. En dat alles vier keer per jaar.
Het SCP slijpt zijn spiegel. In juni van dit jaar
verscheen de eerste rapportage van dit Continu
Onderzoek Burgerperspectieven. Daarin gaat veel
1
2

De Regeringsmonitor 2003 & Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2007.
Sociaal en Cultureel Planbureau, Continu onderzoek burgerperspectieven, Kwartaalbericht
2008, Den Haag.
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aandacht uit naar vertrouwen – in andere Nederlanders, in instituties en in politici. Vertrouwen is een
begrip dat even problematisch als belangrijk is voor
de manier waarop de burger in de samenleving staat.
Vertrouwen zegt volgens het SCP meer dan het
begrip tevredenheid, dat vooral een maatstaf voor
geleverde prestaties is. Vertrouwen zegt veel over het
imago van instituties, het verpakt een toekomstverwachting. Alleen is het meestal niet duidelijk wat er
over precies welk soort vertrouwen wordt gezegd.
Gaat het om eerlijkheid, competenties, goede bedoelingen of geleverde kwaliteit? Ondanks zijn reserves
op wetenschappelijke gronden, legt het SCP uit
waarom het begrip vertrouwen een grote rol speelt.
Het geeft belangrijke informatie over het krediet dat
instellingen genieten en over de acceptatie voor wat
ze doen.
Twee soorten vertrouwen
Hoewel de SCP-analyse uitgebreid is en zeer consciëntieus, gaat ze voorbij aan de fundamentele verandering
die het institutionele en politieke vertrouwen geleidelijk heeft ondergaan. In de uitwisseling tussen burger
en samenleving is een ander patroon gegroeid. In
zowel de economie als de politiek zijn er nu twee
verschillende soorten vertrouwen. Er is het oude
vertrouwen, dat gebaseerd is op reële prestaties, op
bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid, dat wat het SCP
‘tevredenheid’ noemt. Het heeft een materiële basis.
Naast dit gefundeerde vertrouwen, is er het instant
vertrouwen dat met een duidelijk doel wordt opgeroepen. Vertrouwen is dan een instrument, de sleutel
voor wat moet worden gerealiseerd: een hoge beurskoers in de aandeelhouderseconomie en zo veel mogelijk stemmen in de politiek. Het wordt verkregen op
basis van persoonlijkheid en beloften, zoals het vertrouwen als toekomstverwachting van het SCP. Het
vertrouwen dat in peilingen en enquêtes wordt
gemeten, is van het tweede soort. In de dynamiek
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tussen belegger en ceo is goed te zien hoe geïnstrumentaliseerd vertrouwen zijn werk doet. De recente
geschiedenis van Ahold geeft een mooi voorbeeld.
Toen Cees van der Hoeven in 1993 van financiële
topman tot Aholds allerhoogste baas promoveerde,
maakte hij ‘vertrouwen’ tot het belangrijkste leerstuk van de supermarktketen, vertrouwen van de
belegger, om precies te zijn.
Niet dat vertrouwen onbelangrijk was in de dagen
dat oprichter Albert en daarna diens zonen Ab en
Gerrit Jan Heijn de scepter zwaaiden, maar het lijkt
een vanzelfsprekende kwalificatie te zijn geweest van
de relatie die een winkel met zijn klanten hoort te
hebben. Vertrouwen was het nevenproduct van goed
kruidenierschap, een afgeleide van tevredenheid.
Daarom hadden de Heijnen steeds kwaliteit vooropgesteld. Ze wilden de besten zijn. Zo niet Cees van
der Hoeven; die wilde de grootste worden. Daarvoor
maakte hij gebruik van het volgende mechanisme.3
In een bedrijf dat geloofwaardig mooie winstcijfers
voorspelt, willen beleggers van over de hele wereld
hun geld investeren. Beleggers kijken namelijk naar
de verhouding tussen wat een aandeel bij aankoop
kost en het rendement op dat aandeel in de vorm van
dividend en koersstijgingen. Vooral voor die laatste
vorm van winst, door koersstijgingen, tellen psychologie en verwachting. Want hoe beter je beleggers
van hoog rendement in jouw bedrijf kunt overtuigen, hoe meer zij het aandeel begeren; daarmee
wordt de kans groter dat de aanvankelijke winstbelofte daadwerkelijk uitkomt. De grote vraag naar
aandelen stuwt de koers op, door hoge koersen stijgt
het eigen vermogen. Daardoor kan de onderneming
meer geld lenen, door geld te lenen kun je andere
bedrijven opkopen. Bovendien maken hoge koersen
overnames goedkoper, omdat die vaak via aandelenruil worden betaald. Het overnemen van andere
bedrijven is cruciaal voor de bedrijfsstrategie van
menig beursgenoteerd bedrijf: snoeihard groeien.
Wie torenhoge winstcijfers voorspelt, kan eigenlijk
alleen met overnames zijn beloften waarmaken, door
bedrijven in te lijven wier winst je bij het eigen
resultaat optelt. Het laten uitkomen van de voorspelling is cruciaal voor het vertrouwen van beleggers.
Vertrouwen is de motor die de financieringsmachine
laat lopen, want succes baart succes. Als je roept dat
het goed gaat en de markt gelooft dat, dan gaat het
goed. Daarbij bepaalt de reputatie van de voorman
de geloofwaardigheid van de winstvoorspelling en
daarmee de kans dat de belofte wordt waargemaakt.
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Wel moet worden aangetekend dat een belofte in de
aandeelhouderseconomie anders is dan een in de politiek. Het realiseren van een bepaald winstcijfer is
nog steeds weinig reëel. Een merkbare verbetering
van de ouderenzorg zou dat wel zijn.
Oplichting?
Cees van der Hoeven vertrouwde op zichzelf en op
wetten van de zichzelf vervullende voorspelling.
Wetende hoe cruciaal het vertrouwen van de belegger daarvoor is, besteedde hij veel aandacht aan
communicatie. Na zijn aantreden werd de 45-jarige
ceo in de media als een financieel wonderkind omschreven. Van der Hoeven beloofde de beleggers dat
de winst per aandeel met minstens tien procent per
jaar zou groeien. Al in het allereerste jaarverslag
onder deze ceo zag de boekhouding er anders uit.4 In

Als je roept dat het goed gaat en de markt
gelooft dat, dan gaat het goed
strijd met de wet consolideerde hij joint ventures,
waarvan Ahold minder dan vijftig procent van de
aandelen had. Voorheen had Ahold een percentage
van de winst van de deelneming bij zijn eigen winst
opgeteld, nu voegde hij de hele omzet bij die van
Ahold. Doe je dat voor veel dochterondernemingen,
dan blaast dat het resultaat aardig op.
Er waren meer wegen die naar een beter jaarresultaat
leidden. Ladingen onverkoopbare goederen werden
niet meteen afgeschreven. Het verlies schoof naar
later. Nog een winstverhogende schijnbeweging:
Ahold verkocht een deel van zijn onroerend goed om
het daarna terug te leasen. Dat geeft boekwinst in
het lopende jaar, waarna de feitelijke kosten van het
pand veel hoger zijn dan voorheen de hypotheek.
Kort na zijn aantreden, in 1994, koppelde Van der
Hoeven het salaris van topbestuurders met bonussen
aan de winst per aandeel. Vanaf dat moment keek
ook de raad van bestuur vooral naar de beurskoers.
Discussies over investeringen gingen voortaan over
de gevolgen voor de winst per aandeel.
Intussen bewoog Ahold zich vraatzuchtig als een
Victoriabaars langs winkelbedrijven over de hele
wereld. Het nam grote ketens over en telkens steeg
3
4

M. Luyten, Ziende blind in de sauna: Hoe onze politiek, economie en cultuur ‘Afrikaanse’ trekken
krijgen. Lemniscaat, 2008.
Jeroen Smit, Het drama Ahold, Balans, 2004, p. 127.
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de koers. Jaar in jaar uit bevredigde de topman alle
overspannen verwachtingen. Toen Cees van der
Hoeven zes jaar de baas was bij Ahold, was de omzet
drie keer en de winst vier keer zo groot, was Ahold
op vier continenten actief en de koers van het aandeel
met gemiddeld 35 procent per jaar gestegen. In
2001, op het hoogtepunt van zijn presidentschap,
was Ahold ’s werelds op één na grootste supermarktconcern. Vijf jaar op rij was Cees van der Hoeven
uitgeroepen tot Zakenman van het Jaar. Al was Van
der Hoevens prestatie nog steeds virtueel, resultaat
van financieel gegoochel in een monetaire werkelijkheid, van institutionele belegger tot aan de particulier met een paar aandelen, iedereen hield van Cees.
De rest van het verhaal is bekend. Bij de Amerikaanse dochter US Foodservice kwam een miljoenenfraude aan het licht. Ook had Ahold jarenlang de omzet
te hoog voorgesteld. Grootste probleem waren de

Ahold zette nog een superlatief op
zijn naam: de grootste boekhoudfraudezaak
in de Nederlandse geschiedenis
geheime overeenkomsten tussen Ahold en dochterbedrijven over het consolideren van de omzet. Ahold
zette nog een superlatief op zijn naam: de grootste
boekhoudfraudezaak in de Nederlandse geschiedenis.
De multinational kwam in vrije val. Op 24 februari
2003 daalde de koers van het aandeel met meer dan
zestig procent. Ahold balanceerde langs de rand van
het faillissement. In zijn neergang nam Ahold
miljoenen euro’s spaargeld van kleine huishoudens
mee. De kleine beleggers, die aan de hand van het
Albert Heijn Vaste Klanten Fonds hun eerste stappen op de effectenbeurs hadden gezet, voelden zich
bedrogen. Toen Van der Hoeven in 2006 tot negen
maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van
225.000 euro werd veroordeeld, noemde de belangrijkste beleggersvereniging dat ‘een ongelooflijk lage
straf’. De meerderheid van de Nederlanders vond dat
Van der Hoeven te gemakkelijk wegkwam. ’s Lands
oude, vertrouwde kruidenier had de boel belazerd.
Politiek
In de politiek gebeurt iets vergelijkbaars.
De politicus die de kiezer aan zich moet binden, doet
dat door naar diens vertrouwen te dingen. Het was
het ticket waarop Jan Peter Balkenende in de verkiezingen van 2006 zijn uitdager uit het torentje hield.
18
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Nadat Balkenende vier jaar lang in de peilingen
negatief was beoordeeld, kreeg de premier begin
2006 de wind in de zeilen. De economie trok aan.
Toen het wat beter met de consument ging en
economische prognoses weer een plus hadden, voelde
ook de burger zich meteen meer senang.
Niet dat Balkenende daar persoonlijk zo veel aan kon
doen, maar hij was in de positie om de cheque te
verzilveren.
De premier werd daarbij door Wouter Bos geholpen
met een tegenovergestelde tournure. Nadat de PvdA
bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006
een eclatante verkiezingsoverwinning boekte en de
partij in de landelijke peilingen op meer dan zestig
zetels stond, kwam Bos op een glijbaan met groene
zeep. Bos had in een lezing zijn gedachten over de
AOW laten gaan. De boodschap viel verkeerd. Wat
een redelijke oplossing voor een urgent probleem
had moeten zijn, werd door politieke opponenten
geframed als een poging tot diefstal van weerloze
bejaarden. Dat beeld werd verscherpt, toen Bos zijn
AOW-plan van zijn scherpe kanten ontdeed. Geen
publiek optreden of de premier wees op Bos’ positieverandering: ‘U draait en u bent niet eerlijk.’ Het
stigma dat op Bos’ voorhoofd bleef plakken, zei:
‘onbetrouwbaar’. Duidelijk werd met welk wapen de
politieke strijd wordt beslecht: met vertrouwen.
Vertrouwen en automatisch ook zijn negatieven
angst en wantrouwen zijn sentimenten met gestegen
politieke inruilwaarde. Zulke gevoelens zijn er voor
mensen van vlees en bloed, niet voor programma’s,
partijen of instituties.
Dat verklaart waarom het AOW-voorstel Wouter
Bos zoveel krediet kostte. Het idee was niet nieuw,
het was zelfs in het verkiezingsprogramma verankerd. Pas toen het voorstel uit een institutioneel
schrijven werd vrijgemaakt doordat een politicus het
idee verpersoonlijkte, kreeg het zijn negatieve politieke
betekenis. Daarbij dient zich een belangrijke ontwikkeling aan die aan de instrumentalisering van
vertrouwen bijdroeg: de overgang naar een personendemocratie. Terwijl traditionele ideologieën op de
achtergrond raakten, schoof de politicus als persoon
zijn troon naar het centrum van de macht. De personendemocratie is helemaal niet vrij van ideologische
posities of ideeën.
De televisie heeft de personalisering van de politiek
bevorderd. Ook is het een begrijpelijke ontwikkeling
in een samenleving die door technologische verandering en economische en culturele globalisering
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gecompliceerder wordt. Een persoonlijkheid is een
shortcut naar complexe politieke of economische
informatie. De richtingwijzers die ideologie en
religie waren, zijn weggehaald. Blijft over de politicus die, net als de ceo in de wereldwijde markt voor
geld, voorgaat in de ingewikkelde arena van politiek
en wereldeconomie. De geïndividualiseerde kiezer
vergeeft zijn stem niet meer op basis van het lidmaatschap van een relatief gesloten gemeenschap of
een coherent en in de tijd consistent pakket partijpolitieke ideeën. Het is de politieke persoon met zijn
karakter, stijl, natuur en zijn ideeën die verkiezingen
wint of verliest.
In die personendemocratie ligt het populisme op de
loer. Populisme kan weliswaar ideologisch geladen
zijn (het volk heeft het officieel voor het zeggen),
met uitzondering van Rita Verdonk is het populisme
voor de meeste politici een politieke stijl die tot doel
heeft het de kiezer naar de zin te maken. Die zoekt
geruststelling in onzekerheid en vervulling van zijn
verlangens. Met het populisme kreeg het sentiment
– vertrouwen – in de politiek meer gewicht. Maar
was vertrouwen voorheen irrelevant? Moest een
politicus niet het vertrouwen van de kiezer genieten
om stemmen te trekken? Zeker wel. In de verkiezingsstrijd van 1952 voerde de PvdA zelfs een
uitgesproken personalistische campagne, de partij
zag voor het eerst af van meerdere lijsttrekkers. Het
imago van Willem Drees werd als belangrijkste troef
ingezet tegenover de tot dan toe steeds grotere, maar
in 1952 intern verdeelde KVP. Het motto voor de
campagne was: ‘Drees. Uw vertrouwen waard’.
Onder het portret van de premier stond op de verkiezingsaffiche: ‘Drees vraagt uw vertrouwen voor lijst
2’. Voor het eerst en voor het laatst (tot 1971) haalden de socialisten niet minder Kamerzetels dan de
katholieken, ieder dertig (van de honderd in totaal)
en Willem Drees bleef premier. Maar het vertrouwen
dat Drees genoot, is vergelijkbaar met het vertrouwen in Albert Heijn, toen oprichter Albert en later
zijn zonen aan het hoofd van de supermarktketen
stonden. Het vertrouwen vloeide voort uit geleverde
prestaties, uit opeenvolgende jaren van goede waar,
uit tevredenheid dus. Willem Drees verzilverde
bewezen betrouwbaarheid.5
In die hoedanigheid was vertrouwen een onbedoeld,
maar waardevol neveneffect, iets wat filosofen een
toegiftverschijnsel noemen, zoals geluk, liefde en
genieten dat ook zijn. Ze kunnen je alleen overkomen als je daar de voorwaarden voor schept, er de
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ruimte voor laat. Je kunt ze niet op commando
maken of beheersen. Toch is dat precies wat er in de
politiek en in de aandeelhouderseconomie is gebeurd. Zoals Rita Verdonk dat doet met het beeld
van een leider aan het roer – het rood-wit-blauw
wapperend achter brede de rug – die het land door

De televisie heeft de personalisering
van de politiek bevorderd
woeste baren zal koersen, willen politici en topmanagers een bepaald sentiment bij kiezers en beleggers
opwekken, niet op basis van wat gedurende een
bepaalde tijd is gerealiseerd, maar op basis van
verwachtingen. Daarbij is een vijand welkom, een
Pool of een moslim, want die geeft een heiland meer
speelruimte. In het aangezicht van een bedreiging
worden onzekerheid, angst – en evenredig daaraan
vertrouwen – belangrijke kaarten in het spel om de
macht.
Wantrouwen
Vertrouwen wordt nu nagejaagd om zichzelf. Het
heeft geen materiële basis nodig, zoals Cees van der
Hoeven zijn beleggers een Shangri-la had voorgespiegeld. Maar doordat dit prefab-vertrouwen een
fundament mist, is het een beetje alsof je een nikkelen ring vernist of liefde probeert op te roepen. Zo’n
liefde is niet erg robuust, het vertrouwen evenmin,
het is van zwaar licht geworden en ‘zo gewonnen, zo
geronnen’ slaat het vertrouwen snel om in zijn
tegendeel: wantrouwen.
Door de populistische verleiding wordt dit gevaar
vergroot. Het zijn de angsten en verlangens van het
volk waarvoor de politicus troost en vervulling moet
leveren. Het is dan aanlokkelijk beloften stevig aan
te zetten. Voor een credo als dat van Willem Drees:
‘Niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk’ lopen niet
veel kiezers warm. Realisme en lange termijn-denken worden op de kiezersmarkt doorgaans slecht
betaald. Een interessante uitzondering daarop kwam
van de meest uitgesproken personalistische politicus,
Pim Fortuyn, die de kiezers zei dat hij de files niet
ging oplossen. De onstandvastigheid van het licht
gewonnen vertrouwen wordt versterkt doordat
politieke peilingen net zo blijken te werken als de
5

Bas van Kleef, Willem Drees – de vleesgeworden betrouwbaarheid, de Volkskrant, 5 november
2003.
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beurskoersen van een aandeel. Een goede score in de
peilingen is als het insigne dat de partij(leider) het
vertrouwen waard is. Dat motiveert de horde om
zich achter deze persoonlijkheid te scharen, volgens
het bandwagon-effect waarbij kiezers voor een winnaar gaan. Het motiveert de winnende politicus zijn
belofte stevig aan te zetten, totdat de charismatische

Vertrouwen is de smeerolie voor politiek,
economie en samenleving
politicus uitvoerende macht verwerft. Dan blijkt dat
besturen iets anders is dan beroeren. Hoe gemakkelijk het licht opgeroepen vertrouwen wordt geschonden, liet Wouter Bos zien. Net aangetreden als
minister van Financiën, meldde hij dat er weinig aan
de hoge inkomens aan de top was te doen. Even daarvoor had hij op superieure wijze Balkenende in een
lijsttrekkersdebat verweten niks te hebben gedaan
om topinkomens te beteugelen. Het gevoel van
onbetrouwbaarheid dat de PvdA opriep, werd bevestigd en versterkt, toen zij als regeringspartij de
gratis kinderopvang loochende die ze als oppositiepartij in het verkiezingsprogramma had beloofd.
De politicus zal de essayist verwijten dat die de
politieke praktijk miskent. ‘You campaign in poetry,
you govern in prose’, woorden van oud-New York
governor Mario Cuomo die Hillary Clinton leende
om Barack Obama als praatjesmaker te diskwalificeren. Het is vanzelfsprekend en van alle tijden dat in
verkiezingstijd de zaken mooier worden voorgesteld
dan de weerbarstige praktijk toelaat. Alleen moet je
goed kunnen uitleggen waarom een bepaalde maatregel onverstandig of onhaalbaar is. Lukt dat niet
overtuigend, zoals in het geval van gratis kinderopvang, dan voelt de kiezer zich bedrogen.
Als de burger meent dat politici vooral met de eigen
carrière bezig zijn en daarom gratuite beloftes doen,
neemt het wantrouwen jegens politiek en overheid
toe. Met de stelling ‘tegen beter weten in beloven
politici meer dan ze kunnen waarmaken’ was 91
procent van de kiezers het eens (2007).6 Eind juli
2008 stond de PvdA in de peilingen op 21 kamerzetels.7 Uiteenlopende onderzoeken naar de vraag hoe
de burger zich tot de overheid verhoudt, schetsen
6
7

enkele jaren hetzelfde beeld: het vertrouwen in
overheid en politiek is laag.
Besluit
Vertrouwen is een beetje als vrijheid. Zolang het
vanzelfsprekend is, hoor je er niemand over. In tijden
van overvloedig vertrouwen is het een woord dat
warme gevoelens oproept en aan iets als vriendschap
doet denken, niet aan een ordenend beginsel voor de
samenleving. Dat het dat wel degelijk is, blijkt
vooral wanneer er een tekort aan is. Vertrouwen is de
smeerolie voor politiek, economie en samenleving.
Waar het aan vertrouwen ontbreekt, zijn mensen
ongelukkiger, wordt minder welvaren gegenereerd
en is politiek onbestendig. Dat laatste laat de recente
politieke geschiedenis van Nederland zien. Al eindigde niet elke crisis met de val van het kabinet, de
politieke stabiliteit tussen 2002 en 2006 was die van
vier kabinetten Balkenende in vier jaar. Begrijpelijk
dat begin dit jaar de eerste verjaardag van Balkenende IV als een overwinning werd gevierd.
Intussen droogt de bron voor instabiliteit niet op.
Nieuwe politici als Geert Wilders en Rita Verdonk
manipuleren het wantrouwen, ze cultiveren de afkeer
van Den Haag. Onder het mom de politiek te ontvoogden, bespotten ze democratische instituties - zoals Wilders deed toen hij de minister van Justitie
ervan beschuldigde het verslag van een gesprek over
zijn film Fitna te hebben vervalst.
Met het wantrouwen van de macht en de afkeer van
machtspartijen als PvdA, VVD en in iets mindere
mate het CDA, ontvolkt het politieke midden. Maar
een samenleving die het vermogen verliest effectieve
politieke meerderheden te vormen, is lastig te
besturen. De Canadese politiek-filosoof Charles
Taylor omschreef dat als motorstoring midden op de
rivier. Ongewenste ontwikkelingen worden moeilijk
te keren. Het politieke systeem komt in een zichzelf
versterkende instabiliteit, waardoor het oude, gefundeerde vertrouwen steeds minder grond krijgt. Een
traditionele vertrouwenssamenleving heet dan ineens
een low trust country. Bestendig is de ontevredenheid
van de burger. ■

Sociaal en Cultureel Planbureau, De Sociale Staat van Nederland, Den Haag, 2007, p. 76.
De Politieke Barometer van Interview NSS, 31 juli 2008.
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Realiseren van vernieuwing
Onder druk van publieke opinie en politiek starten gemeenten programma’s om te transformeren tot een moderne,
publieksvriendelijke en transparante organisatie. In de praktijk zijn de daarvoor benodigde veranderingen lastig te
realiseren. Hoe kan vernieuwing worden gerealiseerd?

B

ijna alle gemeenten hebben de ambitie te vernieuwen. Het vergroten van klantgerichtheid en
het verbeteren van de transparantie zijn tovertermen.
Het ontbreekt de meesten echter aan het vermogen
tot echte vernieuwing te komen, het verbeteren van de
wijze waarop de gemeente met burgers en bedrijven
omgaat en haar interne bedrijfsvoering organiseert.
Op onderdelen worden successen geboekt, bijvoorbeeld met één telefoonnummer of één internetloket,
maar dit zijn overwegend eendimensionale programma’s. Wil een gemeente zich echt als vernieuwend
profileren, dan zal achter dat ene telefoonnummer en
het e-loket ook de dienstverlening vanuit de klant
moeten zijn georganiseerd. Dat gaat verder dan de
zichtbare kant van het proces en er zijn meer disciplines bij betrokken die moeten worden geïntegreerd.
Veel gemeenten hebben de ambitie uitgesproken bij de
meest publieksvriendelijke gemeenten van Nederland
te willen behoren. De mogelijkheden van andere
gemeenten worden vergeleken, zonder na te denken
over wat de burger wil. Niet de vraag van de burger,
maar het aanbod aan producten en diensten staat
centraal bij de wijze waarop de gemeente is georganiseerd.1 Ook spelen wettelijke condities een meer dan
randvoorwaardelijke rol.
Innoveren
Het innoveren van dienstverlening en processen in
een gemeentelijke context vraagt om een combinatie
van vernieuwing en standaardisatie. Vernieuwing is
nodig, omdat de gemeentelijke dienstverlening
anders moet worden beoordeeld, denkend vanuit de
burger en zijn behoefte, onafhankelijk van beperkingen in structuur of procesvoering. Vernieuwing
vraagt daarom om creativiteit. Tegelijkertijd blijft
1
2

M. Vos, Burger (nog) niet centraal, Digitaal bestuur, april 2008.
P.J. Jitta e.a., De gemeente: een waarde(n)volle organisatie, april 2005.
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standaardisatie van belang, opdat datgene wat wordt
geleerd in meerdere situaties kan worden toegepast.
Hoe kan innovatie als creatief en vrij proces aan een
gestructureerde wijze van werken worden gekoppeld? Creatieve, innovatieve vrije denkers worden
gekoppeld aan medewerkers die meer aandacht voor
detail hebben, ze werken samen met procesmatige en
technische deskundigen om in een afgebakende
periode te komen tot een nieuwe manier om in de
gedefinieerde vraag van de burger te voorzien, doelgerichte vernieuwing op een gestandaardiseerde en
herhaalbare manier.
Er zijn verschillende omstandigheden die verklaren
waarom innovatie bij gemeenten zo lastig is. In het
algemeen wordt innovatie tegengehouden door de
angst om vertrouwde werkwijzen en verworvenheden
los te laten. Daar bovenop zijn kenmerkend voor
gemeenten de grote mate van autonomie van decentrale diensten, de op beheersing en zekerheid gerichte cultuur, de veelheid aan nieuwe wetgeving, de
afhankelijkheid van ict-pakketleveranciers voor
vernieuwing van processen, gebrek aan centrale regie
en de interne focus van de organisatie. Deze omstandigheden dragen niet bij aan een vernieuwende
cultuur.2 De autonomie, het gebrek aan regie en de
interne focus laten managers hun eigen belevingswereld definiëren. Vereisten van beheersing en nieuwe
wet- en regelgeving worden veelal als extra last
ervaren. Veel medewerkers beschouwen de gevraagde
verandering als een verplichting: we moeten klantgericht zijn.
Gemeenten worden nauwelijks op hun prestaties
aan de burger afgerekend. Daar komt bij dat het
verwachtingspatroon van de burger de klanttevredenheid beïnvloedt. Want weet een burger wat hij
van de gemeente mag verwachten? In de huidige
beleving stelt de burger niet al te hoge eisen. Hij
gaat ervan uit dat hij bij een bezoek aan het ge21
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meentehuis met een wachtrij krijgt te maken, dat
hij voor een paspoort vooruit moet betalen en dat
hem om gegevens zal worden gevraagd waar de
overheid en soms zelfs andere delen binnen de
gemeente al over beschikken. De grootste kans ligt
in het aanhaken van de interne organisatie van de
gemeente: hoe kan de elektronische aanvraag op een
slimme manier worden afgehandeld, met optimale
gebruikmaking van moderne automatiseringsmogelijkheden. Het is niet alleen van belang dat de
burger wordt geholpen maar vooral ook hoe.
Innovatie stelt hoge eisen aan medewerkers. Er
moet voldoende capaciteit worden vrijgemaakt om
de innovatie te kunnen realiseren. Medewerkers die
actief aan nieuwe dienstverlening meewerken,
moeten behalve over conceptuele vermogens en
proceskennis ook beschikken over ‘zachtere’ eigenschappen als inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn. Daarnaast dienen ze toegankelijk te zijn
en voorbeeldgedrag te tonen. Een innovatieteam
bestaat uit verschillende, elkaar aanvullende, disciplines, minimaal bestaande uit een projectleider,
een procesanalist, een materiedeskundige en een
ict-specialist. Samen moeten zij binnen een bepaalde periode vanuit een gedefinieerde klantvraag het
proces verbeteren. Ook een veranderkundige, een

communicatiespecialist en een jurist kunnen,
indien gewenst, aan het team worden toegevoegd.
De professionals met verschillende achtergronden
moeten goed kunnen samenwerken en in staat zijn
continue te leren. Bovendien worden ze door de
organisatie als representant van de vernieuwing
beschouwd, waardoor hoge verwachtingen ontstaan.
Daar mag niet lichtvoetig mee worden omgegaan.
Structuur
Deelname aan innovatie is niet vrijblijvend, de te
realiseren (tussen-)producten en het bijbehorende
tijdpad moeten gedefinieerd zijn. Voor medewerkers
moet tijd beschikbaar zijn om aan de vernieuwing te
kunnen deelnemen. Voor het invoeren van de verandering in de organisatie zijn aandacht en betrokkenheid
van het management een randvoorwaarde.
Fundamenteel nadenken over werkwijze en inrichting
heeft als gevaar dat een projectteam daarin blijft
hangen, het kan immers altijd beter en mooier,
resultaten blijven dan uit. Dit kan worden voorkomen door het werk in fasen in te delen die binnen een
bepaalde tijd moeten worden afgerond. Door deze
werkwijze te combineren met een iteratieve aanpak
waarin elke iteratie toegevoegde waarde voor de
organisatie oplevert, wordt voorkomen dat te snel te

Figuur: fasering, activiteiten en resultaten

Fase

0. Opstellen PvA
en business case

Activiteiten

t CFQBBMTDPQF
t WFS[BNFMQSPDFT
 CFTDISJKWJOHFO
 FOPWFSJHFJOGPSNBUJF
t EFöOJÑSFOQSFTUBUJF
 DSJUFSJBFOOPSNFO
 PQCBTJTWBOEPFM
 TUFMMJOHFO
t PQTUFMMFO1MBOWBO
 BBOQBL
 NFUCVTJOFTTDBTF

1. Beschrijven
huidige situatie

2a. Beschrijven
gewenste situatie

3. Opstellen
impact of change

4. Implementeren

t WBTUMFHHFOQSPDFT
t EFöOJÑSFOLOFM
 FOLPFTUFSQVOUFO
t PQTUFMMFOFFSTUF
 JOEJDBUJFJOWFSEJFO
 FòFDUFO
t OVMNFUJOHQSFTUBUJF
 DSJUFSJBJOJUJÑSFO

t PQTUFMMFOQSPDFT
 NPEFM
t EFöOJÑSFOSFTVMUBUFO
 QSPDFT OPSNFOWPPS
 VJUWPFSJOH
t WBTUTUFMMFOJNQBDU
 QSFTUBUJFDSJUFSJB

t EFöOJÑSFOCFOPEJHEF
 BBOQBTTJOHFO
 JOUFSNFOWBONFOTFO
 NJEEFMFO 
 LFOOJT TUSVDUVVS

t FòFDUVFSFO
 BBOQBTTJOHFOJO
 UFSNFOWBONFOTFO
 NJEEFMFO LFOOJT
 TUSVDUVVS
t NFUJOH

t CFTDISJKWJOHWFSFJTUF
 BBOQBTTJOHFO
 JOUFSNFOWBOLFOOJT
 IVMQNJEEFMFO
 TUSVDUVVS NFOTFO

t HFÕNQMFNFOUFFSE
 TZTUFFN
t NFEFXFSLFST
 HFÕOTUSVFFSEPN
 TZTUFFNFOXFSLXJK[F
 UPFUFQBTTFO

Go/NoGo

2b. Realiseren
gewenste situatie
t QSPUPUZQJOH
t 3"%+"%

Resultaten

t QMBOWBOBBOQBLNFU
 FFOEVJEJHFTDPQF
 PQESBDIUPNTDISJKWJOH
 FOCVTJOFTTDBTF
t EVJEFMJKLFCFMPGUF
 HFOPSNFFSEF
 QSFTUBUJFDSJUFSJB WPPS
 IFUOJFVXFQSPDFT
t HFÕOWFOUBSJTFFSE
 NBUFSJBBMIVJEJHF
 TJUVBUJF
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t CFTDISJKWJOHCFTUBBO
 EFTJUVBUJFNFULOFM
 FOLPFTUFSQVOUFO
t CFTDISJKWJOHVJU
 HBOHTQVOUFO
 UPFLPNTUJHQSPDFT
t BBOHFTDIFSQUF
 CVTJOFTTDBTF

t HFESBHFOQSPDFT
 NPEFMUPFLPNTUJH
 QSPDFT JODMTFSWJDF
 OPSNFO HFEFUBJMMFFSEF
 BDDFQUBUJFDSJUFSJB
t GPSNVMJFSTQFDJöDBUJFT
t HFSFBMJTFFSEFQSFTUBUJF
 DSJUFSJB
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veel aandacht aan details wordt gegeven. Duidelijkheid over werkwijze en standaardisatie van resultaten
zorgen ervoor dat op resultaten kan worden gestuurd
en de voortgang wordt bewaakt. In de figuur is de
fasering van projecten weergeven. Per fase zijn de
activiteiten en resultaten gedefinieerd.
Startpunt voor het realiseren van innovatie is dat deze
zich op de bijdrage richt die de vernieuwing aan de
doelstellingen van de gemeente levert. Deze doelstellingen kunnen liggen op het terrein van verbetering
van de dienstverlening aan burger of bedrijf of andere
collegeprioriteiten, maar ook op het terrein van
interne doelstellingen zoals beheersbaarheid en
efficiency van de organisatie. Het is van groot belang
te definiëren wat bereikt en wat gemeten moet
worden. De realisatie van deze indicatoren wordt
tussentijds bewaakt en bijgestuurd.
Voor ieder project dat wordt aangepakt, moet een
0-fase worden gedefinieerd om de exacte opdracht en
reikwijdte te bepalen. De te realiseren doelstellingen
worden ten behoeve van politieke en bestuurlijke
besluitvorming in toetsbare prestatiecriteria uitgedrukt. Besluitvorming wordt ondersteund met een
business case, waarin naast kwalitatieve ook de kwantitatieve baten (inverdieneffecten) en kosten tegen
elkaar worden afgewogen.
In de eerste fase, de beschrijving van de huidige
situatie, worden de knel- en koesterpunten uit de
huidige inrichting geïnventariseerd. Het nieuw te
ontwerpen proces dient een antwoord te geven op de
knelpunten, koesterpunten dienen te worden behouden. De feitelijke innovatie vindt tijdens het beschrijven van de gewenste situatie plaats. Ontwerp
en realisatie zijn samen gedefinieerd om te voorkomen dat een bedachte oplossing niet kan worden
gerealiseerd of dat technische mogelijkheden onvol-

doende in de nieuw te ontwerpen oplossing worden
meegenomen. Voor het kunnen bepalen van de
gewenste situatie is het bedenken van mogelijke
oplossingsrichtingen essentieel. Zij geven aan hoe
doelstellingen van het proces het beste kunnen
worden gerealiseerd. Vervolgens wordt het herontworpen proces in een gedetailleerd model ‘vertaald’,
waarbij rekening wordt gehouden met de voor
uitvoering benodigde structuur, ict, cultuur en
kennis. De noodzakelijke aanpassingen in structuur,
middelen, kennis en bezetting worden in een impact
of change beschreven, die tijdens de implementatiefase moeten worden geëffectueerd. Hierna wordt de
oplossing, die in samenspraak met een deel van de
organisatie is opgesteld, gemeentebreed ‘uitgerold’.
Conclusies
Belangrijk voor het innoveren van dienstverlening en
de daarbij behorende processen is dat er ruimte, tijd
en aandacht in de organisatie worden vrijgemaakt
om over vernieuwing na te denken. Vernieuwing kan
alleen worden gerealiseerd indien de omgeving van
waaruit de vernieuwing wordt bedacht en gerealiseerd, bij de ambitie past. Leren en doen moeten
samengaan. Ervaren is de enige garantie voor verandering. Het enthousiasme en de terugkoppeling van
medewerkers zijn essentieel voor de uiteindelijke
acceptatie van de nieuwe manier van werken. Er
moet een duidelijk eigenaarschap zijn en ‘go / no
go-besluiten’ moeten door de projecteigenaar uit de
lijnorganisatie worden genomen. De lijnorganisatie
moet zich verantwoordelijk voelen voor de beoogde
verandering. Innoveren is niet het bedrijven van
magie, maar is een gestructureerd proces dat planbaar verloopt. ■
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Anne Bos & Charlotte Brand
Drs. A.S. Bos & drs. C.J.M. Brand zijn werkzaam bij het
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.

Zijn nieuwkomers doodlopers?
Opkomst en ondergang van nieuwe partijen in de Tweede Kamer, 1946-2006
Velen nemen het initiatief en richten een nieuwe politieke partij op om een Kamerzetel te bemachtigen. Hoe is het
hun vergaan? In deze jaargang van Openbaar Bestuur werd een aantal nieuwelingen tegen het licht gehouden; elke
maand kwam een gooi naar de macht ter sprake. In dit afsluitende artikel wordt de balans opgemaakt.

K

ijkend naar Koot en Bie lijkt het oprichten
van een nieuwe partij doodsimpel. Toch valt
dat in werkelijkheid niet mee. In de afleveringen
van Debutanten op het Binnenhof zijn het afgelopen
jaar tien partijen de revue gepasseerd die als nieuwkomer in de Tweede Kamer terechtkwamen. De
redenen om een nieuwe partij op te richten waren
divers, bijvoorbeeld uit protest of vanwege de
gevoelde noodzaak bepaalde belangen te behartigen. Het effect van de nieuwkomers is achteraf
bezien uiteenlopend. Waar de één als eendagsvlieg
een plaatsje in de marge van de parlementaire
geschiedenis kreeg, zoals de Plattelandersbond van
Boer Braat, is een ander niet meer van het politieke
palet weg te denken, zoals D66 en blijven nieuwkomers klein (PSP en GPV) of ze verdwijnen snel uit
het parlement de SP. Meestal (RKNP en NMP).
Ook komt het voor dat een partij na een grote
zetelwinst uiteenvalt (LPF), of dat toch weer aansluiting bij de moederpartij zoekt (Katholieke
Nationale Partij) die door de bisschoppen in 1955
gemaand werd weer naar de Katholieke Volkspartij
terug te keren).
In dit slotartikel richten wij ons voornamelijk op
de periode na 1945 en slechts op nieuwe partijen
die aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer
meededen. Tussen 1946 en 2006 waagden 147
partijen een poging een of meerdere Kamerzetels te
verwerven, maar slaagden daar niet in. Daarnaast
telden we twintig debuterende partijen die het wel
lukte genoeg stemmen te krijgen voor een plaats in
de Kamer. In deze telling zijn de fusiepartijen
PvdA, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie en de
partijen die na de bezetting zijn heropgericht zoals
de VVD en de KVP, niet meegerekend. Afsplitsingen van bestaande partijen, zoals de KNP, zijn
24
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hierin wel meegenomen. Wij richten ons op de
vraag hoe een nieuwe partij tot de Tweede Kamer
kan doordringen en wat een partij moet doen om
zich daar te handhaven.
Overzicht
Vanaf 1946 telden we twintig nieuwe partijen in de
Kamer. De motieven voor het oprichten van een
nieuwe partij komen voort uit onvrede met bestaande politieke partijen. Een maatschappelijk probleem
wordt door de gevestigde partijen onvoldoende
onderkend, er bestaat onvrede over het standpunt
van een partij waardoor een afsplitsing ontstaat,
maar ook het invullen van een politieke leemte kan
een motief zijn. In eerste instantie kanaliseren
nieuwe partijen ontevreden en gefrustreerde kiezers,
zoals de Boerenpartij en de LPF.
Er zijn drie soorten nieuwkomers in de politiek. Ten
eerste de partijen die buiten de bestaande politieke
partijen ontstaan, op initiatief van burgers (Boerenpartij, de ouderenpartijen AOV en Unie55+, D66 en
Leefbaar Nederland). Ten tweede afsplitsingen van
bestaande partijen (Gereformeerd Politiek Verbond,
Reformatorische Politieke Federatie, Socialistische
Partij, Katholiek Nationale Partij, Lijst Pim Fortuyn). De derde groep bestaat uit nieuwe politieke
partijen die uit een fusie van meerdere partijen
voortkomen (Partij van de Arbeid, Christen Democratisch Appel, ChristenUnie, GroenLinks). Haarscherp zijn de grenzen niet te trekken, want de LPF
kan ook als afsplitsing van Leefbaar Nederland
worden beschouwd en onder de oprichters van D66
bevonden zich politici die zich eerder voor andere
partijen hadden ingezet.
Wanneer de nieuwe partijen in een historisch overzicht worden geplaatst, valt op dat er in de jaren
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veertig en vijftig weinig dynamiek in het electoraat
bestond. De politieke doorbraakgedachte, het in de
bezettingsjaren door progressieve politici opgevatte
plan om het geloof niet langer doorslaggevend te
laten zijn voor een politieke keuze, mislukte. Partijen kozen voor terugkeer in de verzuilde structuur,
die ook in de jaren dertig het politieke beeld had
bepaald. Buiten de drie aan de zuilen gelieerde
hoofdstromen- confessionelen, liberalen en socialisten – was er weinig ruimte voor nieuwe partijen.
Waren er in 1933 nog 54 partijen die aan de verkiezingen deelnamen, in 1946 waren dit er, mede door
de in 1935 ingevoerde waarborgsom, nog slechts
tien. In 1948 kwamen er twee bij, waarvan alleen de
door Ch.J.I.M.Welter geleide afsplitsing van de KVP
een zetel wist te bemachtigen. Pas in 1959 kwam de
eerste echte debutant in de Kamerbankjes, de Pacifistisch-Socialistische Partij. De PSP profiteerde van
de verlaagde kiesdrempel door uitbreiding van de
Tweede Kamer van 100 naar 150 zetels in 1956. Met
twee zetels maakte zij haar entree, maar daar lag de
gevestigde orde geen nacht wakker van. Eenmaal in

De Tegenpartij
’t Is origineel waar
De druk is te zwaar
Door de verzorgingsstaat die ons geen stuiver ruimte
laat
Dit land is in nood
Kleur ons hokkie rood
Zodat die Tweede Kamer strakkies op de keien staat
Een fragment uit het lied De Tegenpartij (van de langspeelplaat Op hun pik getrapt van Van Kooten en
De Bie uit 1980). Het werd gezongen door de ‘vrije
jongens’, de Hagenezen F. Jacobse en Tedje van Es,
met medewerking van het Haags Haringkoor, om de
Tegenpartij op de kaart te zetten. De Tegenpartij, ‘voor

de Kamer, werden de pacifisten niet erg serieus
genomen. Zo verhaspelde minister van Buitenlandse
Zaken Luns bij de beraadslagingen over NieuwGuinea tot drie keer toe de naam van PSP’er Lankhorst. Eerst noemde hij hem ‘Langkan’, toen ‘Langkamp’ en vervolgens – binnensmonds – ‘Lamstraal’,
overigens tot grote hilariteit van de PvdA-fractie. De
dag erop moest hij zijn excuses aanbieden.2
Het electoraat begon pas vanaf het midden van
de jaren zestig te schuiven. Toen werd de groep
zwevende kiezers steeds groter en daar profiteerden
nieuwe partijen ook van. Democraten 1966 kwam
in 1967 met zeven zetels in de Kamer en de Boerenpartij ging van drie naar zeven zetels. De komeetachtige entree van D66 haalde zelfs de New York Times.
De Boerenpartij van boer Hendrik Koekoek werd als
protestpartij van ontevreden boeren en burgers
beschouwd, D66 trok vooral ontevreden jongeren en
intellectuelen en presenteerde zich als alternatief.
Eind jaren zestig volgde de Politieke Partij Radicalen (PPR), een radicaalchristelijke partij, ontstaan
uit onvrede met de christelijke partijen. In 1971 trad
een nieuwe partij, DS’70, direct tot de regering toe.
In de jaren zeventig besloten de christelijke partijen
ARP, KVP en CHU te fuseren tot het ChristenDemocratisch Appèl (CDA). Hierdoor ontstond
ruimte voor nieuwe partijen die het niet eens waren
met deze fusie. Zo ontstond in 1971 de Reformatorisch Politieke Federatie (RPF) en in 1981 de Evangelische Volkspartij (EVP). In 1994 betrad een golf
nieuwelingen het groene tapijt van de plenaire zaal:
de ouderenpartijen AOV en Unie 55+, de Centrumdemocraten en de SP. Die laatste had lang moeten
wachten, de viering van het twintigjarige bestaan
van de partij was al achter de rug. Voor een enorm
electorale schok zorgden de Leefbaren en de LPF. In
2006 gaf de Partij voor de Dieren aanleiding tot
internationale verbazing: hoe kon een one-issuepartij, die zich op dierenwelzijn richtte, met twee zetels
in de nationale volksvertegenwoordiging komen?

alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland kennen’, was een parodie op het populisme.
Voor Van Kooten en De Bie ging de lol ervan af toen de

Basisrecept
Wie een nieuwe smaak aan de politieke kaart wil

Centrumpartij van Hans Janmaat hun persiflage rechts
inhaalde en de Tegenpartij zo populair werd dat ze
zelfs bij de Kamerverkiezingen van 1981 op zetels kon

1
2

rekenen. Bij een couppoging op het Binnenhof werden
Jacobse en Van Es om zeep geholpen en kwam er een
einde aan het bestaan van de Tegenpartij.
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Uit het lied De Tegenpartij, Van Kooten en De Bie, langspeelplaat Op hun pik getrapt, 1980.
A. Bos, Het parlement aan het werk, in J. Brouwer & J. Ramakers (red.), Het kabinet-De Quay,
1959-1963. Regeren zonder rood, Amsterdam, 2007, p. 58.
P. Lucardie, Van profeten en zwepen, regeringspartners en volkstribunen. Een beschouwing
over de opkomst en rol van nieuwe partijen in het Nederlandse politieke bestel, in C. van
Baalen e.a. (red.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002. Nieuwkomers in de politiek, Den
Haag 2002, p. 10-19.

25

27-11-2008 11:00:34

DEBUTANTEN OP HET BINNENHOF

toevoegen, kan niet zonder de volgende basisingredienten. Het belangrijkste is het vinden van een
‘niche’, een onderwerp of een manier van presenteren, waarmee de partij zich van andere partijen
onderscheidt en waarmee zij zich van een doelgroep
van voldoende omvang verzekerd weet.3 Het beste is
als de nieuwkomer zich een onderwerp toe-eigent dat
door de gevestigde partijen is verwaarloosd, vergeten
of verprutst. Ook moet de partij in staat zijn haar
kansen te kiezen en een helder programma te schrijven. De Boerenpartij richtte zich op het platteland,
maar kreeg door haar anti-establishment-optreden
ook veel sympathie in de steden. D66 en Leefbaar
Nederland keerden zich tegen het regentendom en
de achterkamertjespolitiek. De LPF deed dat ook en
voegde daar het vreemdelingenbeleid als agendapunt
aan toe.
Vervolgens is het opbouwen van een goede partijorganisatie een essentieel onderdeel, met aan het hoofd
van de organisatie een charismatische figuur, bindmiddel voor de partij en de toekomstige kiezers. De
kandidatenlijst dient zorgvuldig te worden samengesteld, met een keuze uit diverse ‘smaken’, verschillende lagen van de samenleving, regionaal gespreid.
Rotte appels moeten worden geweerd om imagoschade in de toekomst te voorkomen. Verder ontkomt een nieuwe partij niet aan de vaste toevoegingen: een notariële akte, dertig
ondersteuningsverklaringen per kieskring en een

Regeren is halveren, moest D66
steeds teleurgesteld concluderen
borgsom van € 11.250. De partij krijgt dat geld
terug wanneer het totaal aantal behaalde stemmen in
alle kieskringen samen ten minste 75% van het
aantal stemmen bedraagt dat voor een zetel nodig is.
Deze bijdrage is in 1935 in het leven geroepen om
ervoor te zorgen dat niet iedereen die na een avondje
doorzakken een nieuwe partij bedenkt, zonder meer
aan de verkiezingen kan deelnemen. Tot slot mogen
publiciteit, een uitgekiende reclamecampagne en
genoeg geld om alles te financieren, niet ontbreken.
Een sausje van geluk kan geen kwaad. Zo profiteerden de ouderenpartijen in 1994 flink van de onrust
over de plannen tot het bevriezen van de AOW.
4

K. Vossen, Vrij vissen in het Vondelpark. Kleine politieke partijen in Nederland 1918-1940,
Amsterdam 2003, p. 204.
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Vooral de oudere kiezers die traditioneel CDA
stemden, liepen naar de nieuwe partijen over.
Als een partij aan al deze voorwaarden heeft voldaan,
is er nog een horde te nemen: het halen van de
kiesdeler. Dit is het totaal aantal geldig uitgebrachte
stemmen gedeeld door het aantal te vergeven zetels,
in het geval van de Tweede Kamer zijn dat er 150.
Haalt een partij dit aantal stemmen niet, dan heeft
zij ook geen recht op een restzetel. In Nederland is
de kiesdeler aldus de facto de kiesdrempel, wat
neerkomt op 0,67% van het totaal aantal geldig
uitgebrachte stemmen. Sinds de invoering van de
evenredige vertegenwoordiging in 1917 is enkele
keren gepleit voor het instellen van een hogere
kiesdrempel, maar het belang van minderheden, het
ideaal van een weerspiegeling van de samenleving in
het parlement, en minder verheven machtspolitieke
argumenten wonnen het steeds van de eerder genoemde voordelen. Vooral in de jaren dertig bestond
ook de vrees, dat kleine politieke partijen zouden
radicaliseren als ze werden uitgesloten van het
politieke spel.4
Succes verzekerd?
Is een partij eenmaal in het parlement beland, dan is
het van belang een duidelijke rol te kiezen of een
combinatie van rollen, om de zichtbaarheid van de
partij te handhaven. Politicoloog Paul Lucardie
onderscheidt de volgende patronen. Het kan gaan om
de profeet. Een nieuwe partij kan haar boegbeeld
presenteren als iemand met een vooruitziende blik
die de publieke opinie kan beïnvloeden en op termijn
zelfs het systeem kan veranderen. Een dergelijke rol is
zichtbaar bij mensen als Hans Janmaat, Pim Fortuyn
en Geert Wilders. Ook kan een nieuwkomer ervoor
kiezen als extern geweten op te treden, om de gevestigde partijen te beïnvloeden. Zo richt de ChristenUnie zich in het debat dikwijls tot het CDA en wijst
de SP op haar beurt de PvdA op haar socialistische
achtergrond. Daarnaast kan een partij zich ook
presenteren als belangenpartij of single issue partij om
aandacht voor een miskend groepsbelang te verwerven. Voorbeelden zijn de Boerenpartij, de ouderenpartijen maar ook de Partij voor de Dieren. Ten slotte
kan een nieuwe partij zichzelf in de kijker spelen door
zich als mogelijke coalitiepartner aan te bieden. Door
zich flexibel op te stellen kan op korte termijn een
deel van het verkiezingsprogramma worden verwezenlijkt en een deel van de achterban tevreden worden gesteld. D66 heeft zich dikwijls als zodanig
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opgesteld, waarbij overigens opviel dat het electoraal
bezien nooit erg succesvol was. ‘Regeren is halveren’
moest de partij steeds teleurgesteld concluderen.
Het aanmeten van een onderscheidende rol is een
vereiste om in de politieke arena te kunnen overleven. Een bijkomend dilemma is de vraag of een
nieuwkomer zich aan de Haagse zeden moet aanpassen of dat hij er beter aan doet zich daartegen af te
zetten. De onkunde van nieuwkomers leidt in de
pers vaak tot meewarige commentaren. Verhalen
over Kamerleden van nieuwe partijen die in de eerste
dagen na hun installatie schichtig door de gangen
van het Binnenhof schieten en niet weten waar de
postkamer is, flaters slaan omdat ze de parlementaire
mores niet kennen, zijn na iedere verkiezing in de
kranten te lezen. Sommige nieuwkomers wensen zich
nadrukkelijk niet aan te passen en maken er een
sport van om zich zo anti-Haags mogelijk, al schoppend tegen het establishment, te presenteren. Boer
Koekoek was daar een voorbeeld van. Hij bemoeide
zich vaak met discussies, niet gehinderd door enig
verstand van zaken, door te roepen (met een vet
Drents accent) dat het overheidsoptreden niet deugde. De lachers kreeg hij weliswaar op zijn hand, maar
hij bereikte bar weinig. Ook de SP wenste zich
aanvankelijk niet aan te passen en leden van de
PVV-fractie laten zien dat zij ongeschreven regels
aan hun laars lappen.
Andere nieuwkomers weten de aandacht op zich te
vestigen door de middelen die tot hun beschikking
staan optimaal te benutten. De trofee bij het Kampioenschap vragenstellen was jarenlang in handen van
SP’er Agnes Kant, de laatste jaren heeft de Partij
voor de Dieren die in handen. Met haar lawine aan
Kamervragen heeft zij er voor gezorgd dat het
ministerie van Landbouw extra personeel heeft
moeten aantrekken om al die vragen te beantwoorden. Nieuwkomers zijn vaak klein, dus voor hen
geldt dat wie getalsmatig niet sterk is, slim moet
zijn. Ook al doen sommige debutanten naar buiten
toe of zij lak hebben aan de Binnenhofse mores, zij
ontkomen er niet aan zich het Reglement van Orde,
het huishoudelijk reglement van de Kamer, grondig
in te prenten. Zonder de kennis van procedures en
regels lopen debutanten die iets willen bereiken,
onverbiddelijk vast in de politiek.
Reactie gevestigde orde
Net zoals nieuwkomers gedwongen worden een rol
te kiezen van waaruit ze opereren, is het ook aan de
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gevestigde orde een strategie te ontwikkelen. De
gevestigde partijen zijn niet altijd blij met nieuwkomers die hun zetels kunnen afsnoepen. Er is wel een
verschil of een nieuwkomer het parlement inkomt
met één of twee of met meer dan tien zetels. Dan is
er sprake van een electorale aardverschuiving en
worden de gevestigde orde en het politieke systeem
hard aangevallen.
Politicoloog Marco Schikhof onderscheidde in 2002,
het jaar van Fortuyn, de volgende reacties op nieuwkomers bij de gevestigde orde. In de eerste plaats
wordt de nieuwkomer als overbodig beschouwd,
oude partijen menen dat de nieuwe partij niets
voorstelt of ze vinden dat hetgeen de nieuwkomer
wil al lang door de bestaande partijen wordt behartigd. In de tweede plaats is het partijprogramma van
de nieuwkomer te vaag of zijn de standpunten
inconsistent en daardoor onhoudbaar. In het ergste
geval kan de gevestigde orde de nieuwe partij dis-

In het ergste geval kan de gevestigde
orde de nieuwe partij diskwalificeren
als ‘eng’ of ‘gevaarlijk’
kwalificeren als ‘eng’ of ‘gevaarlijk’.5 Lucardie:
‘Nieuwe partijen worden door gevestigde partijen
zelden liefdevol in het partijsysteem opgenomen
maar meestal zo snel mogelijk platgedrukt, leeggezogen danwel doodgeknuffeld of op zijn best genegeerd.’6
Het nut van nieuwkomers
Wat is de betekenis van nieuwkomers in de politiek?
Kunnen zij een wezenlijk verschil maken? In ieder
geval kunnen ze een bijdrage aan de parlementaire
democratie leveren. Door middel van nieuwe of
controversiële thema’s kan een nieuwe partij zich
profileren.7 Gevestigde partijen branden liever niet
hun vingers aan te beladen onderwerpen, omdat hun
dat zetelverlies kan opleveren. Op safe spelen lijkt
dan ook voor partijen in de Tweede Kamer het
devies. De Centrumdemocraat Janmaat kaartte het
asielzoekersthema aan en zette daarmee de VVD

5
6
7

M. Schikhof, Invloed nieuwe partijen op gevestigde orde is tijdelijk, de Volkskrant, 1 febr. 2002.
Lucardie, Van profeten en zwepen, p. 12-13.
R. Koole, Politieke partijen in Nederland: ontstaan en ontwikkeling van partijen en partijstelsel,
Utrecht 1995, p. 18.
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onder druk. De groei van extreemrechts en de opkomst van de CD gaven VVD-leider Bolkestein
aanleiding het taboe op de discussie over de multiculturele samenleving te doorbreken. Ook kunnen
nieuwkomers hun zinnen zetten op voor hen belangrijke zaken en zo de bestaande partijen beïnvloeden.
D66 zette het thema bestuurlijke vernieuwing hoog

In de Kamer komen is relatief
gemakkelijk, maar wie zich daar
wil handhaven moet sterk zijn
op de agenda en oefende daarmee invloed uit op de
PvdA. Partijen dienen zich van elkaar te onderscheiden zodat de kiezer het gevoel krijgt dat er wat te
kiezen valt. Zo bevorderen nieuwkomers in de
politiek direct of indirect de politieke pluriformiteit
en vergroten ze het aantal alternatieven waaruit de
stemgerechtigde burger kan kiezen.
Besluit
Bezien we de twintig partijen die sinds 1945 hun
entree hebben gemaakt, dan valt op dat het maar

8

NRC Handelsblad, 28 aug. 2004.

weinig partijen is gelukt blijvend een plaats in het
politieke bestel in te nemen. De meeste zijn verdwenen door ruzie of zij bundelden hun krachten in een
fusie. Voor alle nieuwe partijen is het lastig de
eenheid in de partij te waarborgen. Het voorbeeld
van een partij die volledig de mist inging door
politieke onervarenheid en onverenigbaarheid van
karakters, ligt nog vers in het geheugen. ‘Ik blijf
erbij, als je twee LPF’ers hebt, heb je drie ruzies en
vier declaraties’, vatte oprichter van Leefbaar Nederland Jan Nagel niet zonder leedvermaak de misère
bij de LPF samen.8 De LPF werd in 2002 opgericht,
veroorzaakte een electorale schok door uit het niets
met 26 zetels in de Kamer te komen, maar hield
geen stand. Op 1 januari 2008 werd de partij officieel opgeheven. Ook bij de ouderenpartijen AOV en
Unie55+ ging het door interne twisten mis, evenals
bij de CD.
D66 en de SP zijn partijen die nog steeds een plaats
in het parlementaire bestel hebben. D66 heeft betere
en mindere tijden gekend, maar de partij zit sinds
1967 toch onafgebroken in de Kamer. De SP heeft
het voor elkaar gekregen zich sinds 1994 vrijwel
steeds in zetelaantal te verdubbelen. Wat de toekomst brengen zal voor PVV en Partij voor de
Dieren is ongewis. In de Kamer komen is relatief
gemakkelijk, maar wie zich daar wil handhaven
moet sterk zijn. ■

Hollandse stadsgezichten uit de Gouden Eeuw
Stedelijke ontwikkeling was, net als tegenwoordig, heel actueel in
de zeventiende eeuw. In die eeuw had de Nederlandse samenleving bij uitstek een stedelijk karakter. De politieke, economische
en militaire macht lag bij de steden en het bestuur daar was de
belangrijkste factor in het land. De steden groeiden onstuimig.
Buiten de stadspoorten werden nieuwe wallen opgeworpen, pleinen en markten aangelegd, straten getrokken en grachten aangelegd. De stad won steeds meer terrein en de trots van de burgers
op de schoonheid en voorspoed van de eigen stad met haar oude
en nieuwe monumenten, vond zijn weerslag in de populariteit van
het stadsgezicht. Het stadsgezicht fungeerde als spiegel van de
bedrijvigheid en de ambities van de samenleving. Veel schilders
bewonderden de stad en dat zien we duidelijk op de prachtige expositie Bewonderde Stad, die tot 11 januari 2009 in het Mauritshuis in Den Haag is te zien. Een van de imponerende topschilderijen is Het gezicht op Delft van Johannes Vermeer (1632-1675).
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H. Siemens, Braks.
Carrière met een diploma
handmelken, Waanders,
Zwolle, 2008,
ISBN 9789040084935.

Van boerenzoon tot minister
De 75e verjaardag van oud-minister Gerrit
Braks was een goede gelegenheid een boek
over hem samen te stellen. De auteur, Hans
Siemens (journalist in de land- en tuinbouwsector), heeft daarvoor veel interviews met
Braks gehad en mocht diens aantekeningen
inzien. Ook andere betrokkenen stonden
Siemens te woord.
Een boek dat bij zo’n gelegenheid verschijnt,
is natuurlijk een soort feestpublicatie. Het is
dan ook niet vreemd dat Siemens een
juichboek over de grote prestaties van Gerrit
Braks heeft geschreven, de eenvoudige
Brabantse boerenzoon die het tot minister
schopte. Hij laat zien hoe Braks boze boeren
dankzij zijn redenaarstalent en zijn inlevingsvermogen achter pijnlijke hervormingsplannen kreeg en hoe Braks met zijn aimabele
optreden de Nederlandse landbouwbelangen in de Haagse en Brusselse politiek behartigde. Deze beschrijving van Braks’ werkwijze
in de politiek is overtuigend, maar het doet
afbreuk aan het boek dat Siemens deze
applauspoging meent te moeten aanvullen
met het afkraken van opvolgers, vooral Van
Aartsen en Brinkhorst (zodra hij ‘zijn mond
open deed en met een geaffecteerd toontje
sprak was het helemaal mis’). Het is ook
jammer dat het boek te veel onzorgvuldigheden bevat en een goede redactie mist.
Hoewel Google volgens de inleiding dienst
deed om data en namen te verifiëren, blijven
er heel wat foutjes zitten bij pogingen Braks’
leven in een kader te zetten (Theodore
Roosevelt is opeens de Amerikaanse
president tijdens de crisisjaren in plaats van
Franklin Delano Roosevelt en het eerste
kabinet van Colijn (van 1925!) heet opeens
een crisiskabinet). Storend is het feit dat de
auteur om de haverklap te veel spaties
gebruikt in samenstellingen, terwijl we die in
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het Nederlands aan elkaar schrijven.
Naast zulke ergernissen op de vierkante
millimeter heeft het boek ook grote
verdiensten. Siemens blijft niet steken in
vlotte verhalen en anekdotes over Braks’
persoonlijkheid en werkwijze, maar gaat ook
diep op zijn beleid in. Hij slaagt erin om aan
de hand van Braks’ optreden de grote
veranderingen in de landbouwpolitiek in de
jaren tachtig kernachtig te beschrijven. Braks
initieerde de omslag van ongebreidelde door
de overheid gesteunde groei naar melkquota
en prijsdalingen. Daarmee is dit boek
meteen een mooi stukje landbouwgeschiedenis over een tijd die alweer ver weg lijkt in
een wereld getekend door hoge voedselprijzen. Braks opende de boeren tevens de ogen
voor de eisen van milieubeweging, dierenbescherming en natuurbeheer. Siemens’
degelijke beschouwingen over de manier
waarop Braks marktwerking stimuleerde,
maar die wel verzoende met boerenbelangen en de waarde van natuur en milieu, zijn
ook voor de huidige generatie beleidsmakers
en politici van belang.
Johan den Hertog, Freie Universität Berlin

Zaltbommel in de Tweede
Wereldoorlog
Over geen enkele periode uit de Nederlandse
geschiedenis is zoveel geschreven als over de
periode 1940-1945. Naast de bekende
veertien delen van Loe de Jong zijn er duizenden titels over deze jaren te vinden, dikke en
dunne boeken, professionele en amateuristische artikelen, memoires van belangrijke en
onbelangrijke personen, officiële gedenkschriften en in familiekring uitgegeven
bundels. Toch is de stelling te verdedigen dat
we over veel belangrijke aspecten van de
bezettingstijd nog niet zoveel weten. In de
meeste publicaties ligt de nadruk op
gevechtshandelingen, verzetsactiviteiten,
evacuaties, hongerwinter en bevrijding,
zaken die dikwijls sterk van binnenuit worden
beschreven. Meer afstandelijke analyses van
economische en bestuurlijke aspecten van
deze periode zijn er wel (en ook steeds meer),

Cees Kooman,
Zaltbommel 1942-1945.
Een gemeente onder
nationaal-socialistisch
bestuur,
Aprilis, Zaltbommel, 2008,
ISBN 9789059942080

maar ze zijn toch sterk in de minderheid. Er
heerst – begrijpelijk – nog steeds een zekere
koudwatervrees om deze beladen periode
met distantie te beoordelen, zoals we kijken
naar bijvoorbeeld de Franse tijd (1795-1813)
in de Nederlandse geschiedenis. Toch kan
studie van de Nederlandse bezettingsperiode ook van grote waarde zijn voor algemenere theorievorming over drastische
veranderingen in de bemanning, doel en
structuur van het openbaar bestuur op
nationaal en lokaal niveau. De gedetailleerde
studie van Cees Kooman over de gemeente
Zaltbommel onder nationaal-socialistisch
bestuur biedt hiervoor interessante aanknopingspunten. Kooman, civiel ingenieur,
schreef de studie als afronding van zijn op
latere leeftijd aangevangen universitaire
studie geschiedenis in Utrecht. Door zijn
tamelijk afstandelijke toon, vergelijkingen
met andere plaatsen in Nederland en
verwijzingen naar de wetenschappelijke
historiografie laat hij zien hoe in een wat
ingeslapen stadje aan de Waal het lokaal
bestuur functioneerde. De eerste oorlogsjaren had Zaltbommel een, in 1937 benoemde,
deftige, niet al te dynamische liberale
burgemeester. In 1942 werd de NSB-burgemeester Jan Boll aangesteld, die in vrijwel
alles de tegenpool van zijn voorganger was,
een echte partijman van het eerste uur, met
een bescheiden afkomst en een zeer geringe
ervaring in het bestuur. Was de liberale
burgemeester eigenlijk alleen in naam lid van
de liberale partij (de Vrijheidsbond), Boll was
naast zijn burgemeesterschap tevens
onderkringleider, propagandist en zelfs
colporteur voor de NSB. Hij zag het burgemeesterschap in eerste instantie als middel
om de nationaal-socialistische ideologie te
29
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helpen verwezenlijken. Boll wenste een totale
breuk met de stroperige vooroorlogse
bestuursstructuur, hij geloofde in het
leidersbeginsel in plaats van democratie,
accepteerde de Duitse bezetting en zag de
komst van een Nieuwe Orde als onvermijdelijk. Maar zelfs in een niet-democratische orde
waren de marges uiteindelijk toch tamelijk
smal. Geconfronteerd met de taken en problemen die het burgemeesterschap van zelfs een
klein stadje meebracht, ontpopte ook Boll
zich gaandeweg als een praktisch en
pragmatisch ingesteld bestuurder.
Hoewel de auteur de NSB-burgemeester
enkele serieuze misstappen aanwrijft
(bevoordeling van partijgenoten, verstrekken
van informatie aan de Duitse SD), stelt hij
tegelijk dat Boll in veel opzichten beter functioneerde dan zijn tamelijk incompetente
liberale voorganger. Boll voelde zich in
toenemende mate voor de bevolking
verantwoordelijk, was ook toegankelijker en
werkte de Duitse autoriteiten zelfs enkele
malen tegen. Dat zijn – gezien de sterke sentimenten die alles wat naar NSB ruikt nog
steeds oproept – toch verrassende conclusies.
Dr. Koen Vossen, Universiteit Leiden

Han van der Horst, Een
bijzonder land. Het grote
verhaal van de vaderlandse
geschiedenis,
Bert Bakker, Amsterdam,
2008,
ISBN 9789035132832

Grote verhalen
Deskundigen in den lande moesten koning
Willem I adviseren over de vraag hoe de
geschiedschrijving zou kunnen worden
gebruikt ter ‘aankweking van vaderlandsliefde, bevordering van burgerdeugd en
instandhouding van het nationaal karakter’.
Dat was op 23 december 1826. In hetzelfde
koninklijk besluit riep de vorst zijn Gouverneurs des Konings op hun provinciale
archieven voor dit doel te professionalise30
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ren. Hij wilde een nationale geschiedschrijving organiseren die volk en vaderland in
een eenduidige en omvattende visie zou
karakteriseren en waaraan onze nationale
identiteit helder zou ontspruiten. De oproep
was gegoten in de vorm van een prijsvraag
en een van de inzenders, Johan Rudolf
Thorbecke, die toen hoogleraar in Gent was,
stelde voor om historici de opdracht te
geven wetenschappelijke deelstudies over
het verleden te laten schrijven en deze
uiteindelijk tot een nationale synthese in
elkaar te schuiven.
Het is er niet van gekomen, want ons
verleden is veelzijdig en onze visie erop is
veelkleurig, elke generatie legt andere
accenten en heeft een eigen visie, schept
opnieuw een ander mozaïek. Het verhaal
van de geschiedenis wordt verteld, telkens
opnieuw. Toch is er een residu van ’s
konings initiatief in onze tijd gerealiseerd in
de vorm van de canon van de Nederlandse
geschiedenis, die in opdracht van de
overheid door een commissie van deskundigen is samengesteld en eveneens een
educatief doel dient en orde moet brengen
in het beeld dat wij van ons verleden
hebben. Ook moet de canon helpen de
nationale identiteit en culturele eigenheid
te bevorderen aan de hand van vijftig
geselecteerde historische themata.
Historicus Han van der Horst schreef er een
boek over, Een bijzonder land. Het grote
verhaal van de vaderlandse geschiedenis,
met vijftig hoofdstukken uit de geschiedenis van land en volk van Nederland, te
beginnen met de Drentse hunebedden die
tussen 3400 en 3000 v.Chr. werden
gebouwd, tot het proces van eenwording
dat in de Europese Unie gestalte krijgt. Daar
tussen ligt een diversiteit van onderwerpen
over de invloed en betekenis van het
Romeinse Rijk, Karel de Grote, Erasmus,
Willem van Oranje, de Republiek der
Verenigde Provinciën, Hugo de Groot,
Michiel Adriaanszoon de Ruyter, de
slavenhandel, koning Willem I, Aletta
Jacobs, Drees, Sebrenica en de aardgasbel.
Zonder twijfel zijn het onderwerpen die het
memoreren waard zijn, maar – en dat is

eigen aan de canon als samenraapsel van
historische personen, feiten en gebeurtenissen – ze zijn zo verscheiden dat er weinig
lijn en eenheid in te ontdekken zijn. Of we
er onze identiteit aan kunnen ontlenen is
ook de vraag, omdat, zoals eerder opgemerkt, de geschiedenis steeds opnieuw
wordt geïnterpreteerd en dat maakt het
vastleggen van ons verleden in een canon
discutabel.
De – overigens aantrekkelijke – beschrijving
die Van der Horst geeft, is niet tot ons land
beperkt, want herhaaldelijk plaatst hij de
onderwerpen van de canon in een breder,
internationaal perspectief. Bovendien
schrijft hij levendig en geïnspireerd. Het is
alleen jammer dat zo’n massief boek (700
bladzijden) het zonder illustraties en foto’s
moet doen.
Hans van den Heuvel, hoofdredacteur

Blom, R. De oude
Socialistische Partij van
Harm Kolthek. Ontstaan,
opkomst en ondergang van
een ‘libertair-socialistische’
partij (1918-1928), Eburon,
Delft, 2007,
ISBN 9789059722279

De oude Socialistische Partij
We kennen de SP als de grootste oppositiepartij en tevens als de meest linkse partij in
de Tweede Kamer. We weten dat de partij in
Maoïstisch activisme voor grotere sociale
rechtvaardigheid wortelt en door het even
autoritaire als charismatische leiderschap
van Jan Marijnissen groot gemaakt is. Maar
voor een goed beeld van de geschiedenis
van de partij is het wachten op de partijgeschiedenis die de Groningse historicus Gerrit
Voerman momenteel schrijft. De oude
Socialistische Partij van Harm Kolthek,
waaraan het hier besproken boek is gewijd,
kan uiteraard niet met de huidige partij van
Agnes Kant worden vergeleken. De oude SP
was een splinter met beperkte levensduur,
links-socialistisch, maar anticommunistisch,
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voortkomend uit het anarchisme, maar
gericht op parlementaire strijd. De partij
veroverde in de woelige verkiezingen van
1918 één Kamerzetel, die in 1922 alweer
verloren ging.
Uit het boek van Ron Blom komt de SP als
een van de vele linkse partijtjes naar voren
die elkaar in het Interbellum op onnavolgbare wijze met schier onbegrijpelijke
standpunten het leven zo zuur mogelijk
probeerden te maken. Ze leken meer tijd te
steken in het bestrijden van elkaar dan van
het kapitalisme. Het geneagram van de
linkse beweging, de lange lijst met afkortingen en het personenregister waarin zo’n
beetje alle actieve SP-leden staan vermeld,
is geen overbodige luxe. Gevoegd bij de
indrukwekkende lijst geraadpleegde
archivalia is het duidelijk wat dit boek vooral wil zijn: een documentaire samenvatting
van de geschiedenis van de SP. Verwacht
geen indringende beschouwingen over het
wezen van de Nederlandse linkse politieke
cultuur. Slechts in de conclusie wordt geprobeerd enig oppervlakkig verband in de
onafzienbare lijst van acties, conflicten,
persoonlijke ervaringen en perifere po-

litieke handelingen te brengen.
Toch levert lezing van het boek stof tot
overdenking. Eens temeer wordt het belang
van individueel leiderschap onderstreept.
Oprichter Harm Kolthek was onbetwist de
grote man achter de kleine partij. Hij zat van
1918 tot 1922 voor de SP in de Kamer en
leidde de partij met vaste hand door alle
links-radicale woelingen in het decennium
na de Eerste Wereldoorlog. Zijn opvattingen
doorliepen een Wijnand Duyvendak-achtige
ontwikkeling, van radicale actievoerder naar
links-libertaire parlementariër. Koltheks SP
bleef echter een perifeer partijtje. Het was
nooit een concurrent voor de grote SDAP,
zoals de SP nu wel de PvdA uitdaagt.
Hoewel Blom de organisatorische zwakte
van Koltheks SP laakt, met name tegenover
de veel effectiever opererende communisten, blijkt uit zijn boek dat ook die oude SP,
net als de partij van Poppe en Marijnissen,
plaatselijk de nodige kracht wist te ontwikkelen en raadszetels veroverde. In Zuidoost
Friesland bijvoorbeeld of onder de Bossche
sigarenmakers. De SP dreef echter vooral op
het activisme van het NAS, de links-radicale
vakbond, waarbinnen SP-leden overigens

tegen een sterke communistische stroming
moesten opboksen. In het verzuilde
Nederland van na 1918 vormden de
libertair-socialistische SP’ers een eigen
mini-zuiltje met hun partij, vakbond,
antimilitaristische organisaties en coöperaties. Soortgelijke sociale en culturele
bindmiddelen voor de achterban van een
politieke partij bestaan nu niet meer. Het
mag daarom opmerkelijk worden genoemd,
dat de huidige SP er in slaagt een omvangrijk
bestand actieve leden te behouden.
Eén verschil tussen oude en nieuwe SP is te
opmerkelijk om te negeren. Koltheks SP zag
zich nadrukkelijk als onderdeel van een
internationale beweging en geloofde dat
internationalisme een betere wereld
dichterbij zou brengen. Kom daar eens om
bij de huidige SP, met haar tamboereren op
de cultivering van het nationale verleden,
haar benepen standpunt uit de jaren tachtig
over immigratie en haar rabiate afwijzing van
verdergaande Europese samenwerking.

Dirk Jan Wolffram, historicus

BOEKSIGNALEMENT
Antipapisme rond 1800

belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.

staan getreden, maar volwaardige burgers wa-

Edwina Hagen, ‘Een meer of min doodlyken haat.’
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lerant en bijgelovig werd bestempeld, zo werd

moesten zich aanpassen, integreren, want on-

beweerd. Hoezo nationale identiteit anno

Na het succes van de Gouden Eeuw heerste in

der de Nederlandse protestanten, vooral gere-

2008? De geschiedenis herhaalt zich niet, maar

de achttiende eeuw het idee dat de Republiek

formeerden, bestond ‘een meer of minder

komt wel angstwekkend dichtbij.

economisch, politiek en cultureel in verval was

doodlyken haat tegen den roomschen gods-

geraakt. Ofschoon dat achteraf wel meeviel,

dienst’. Antipapisme heerste er rond 1800, vol

werd indertijd een campagne gestart voor een

vooroordelen en stereotyperingen: vadsigen,

nieuw normbesef. Het arbeidsethos en oud-va-

smulpapen, onkuise nonnen, listige jezuïeten

derlandse deugden als matigheid en spaar-

en domme monniken. Juist in 1796 hadden ze

zaamheid waren verloren gegaan. Het over-

met de grondwettelijke scheiding van kerk en
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Gemeentewetvrije gemeenten
O

nlangs zei Peter Castenmiller in Binnenlands
Bestuur dat de verplaatsing van de lokale politiek
vanwege allerlei verzelfstandigingen en netwerken van
bestuurlijke en private actoren consequenties heeft
voor de rol van de gemeenteraad. De illusie dat een
raad algemeen bestuur is, zullen we los moeten laten.
Daar kwamen direct venijnige reacties op: ‘anti-democratisch!’ In de achterhoede van de lokale politiek
zitten nog altijd mensen die krampachtig vasthouden
aan de mythe dat de raad werkelijk het hoogste orgaan
van een gemeente is. Zelfs maar het uitspreken van
gedachten die dat nuanceren, wordt fel bestreden.
Voor fundamentalisten is nu eenmaal elke vorm van
denken gevaarlijk.
Ontegenzeggelijk is er in toenemende mate sprake van
lokale bestuursorganen die allemaal beslissingen
nemen. Gemeenten kunnen maatschappelijke problemen niet alleen oplossen en hebben partners nodig
voor vraagstukken die er echt toe doen. Dat heeft
gevolgen voor de rol van de lokale volksvertegenwoordiging, of we dat nu leuk vinden of niet. Bas Denters
heeft in dit verband voorgesteld de raad nieuwe
functies te geven. Democratisch facilitator van beleidsprocessen, waarbinnen betrokkenen zelf vraagstukken
oplossen, en bewaker van de democratische kwaliteit
van burgerparticipatie. Daarmee blijven we binnen het
huidige systeem, hooguit kunnen raden worden
verkleind als het accent meer op de procesrol komt te
liggen. Roel in ’t Veld gaat een stap verder. Gemeenteraden kunnen niet echt sturen, op zijn best kunnen
ze het dagelijks bestuur controleren. Hij bepleitte
daarom het afschaffen van de raad en het instellen van
een gekozen lokale rekenkamer.
Nu komen de huidige rekenkamers niet zo best uit
dualisme-evaluaties, maar dat doet daar niets aan af,
want zij opereren binnen het huidige steeds krakkemikkiger wordende stelsel. Vertimmeren van dit
stelsel heeft geen zin. Dat duurt te lang, discussies
gaan niet waarover ze moeten gaan en belangrijker:
we weten eenvoudigweg niet in welke richting het zou
moeten worden veranderd. Blauwdrukken zijn niet te
maken. Helaas voorziet de Gemeentewet niet in een
experimenteerartikel. Alles is geregeld, dichtgeplakt
met bepalingen tot het absurde toe. Sla bijvoorbeeld
artikel 36 van die wet er maar eens op na, waarin tot
in procenten de tijdsbestedingsnorm van wethouders
is geregeld. Of neem de 17 inwonerklassen die zijn
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onderscheiden om het aantal raadsleden vast te leggen, de bepaling dat een voorstel is aangenomen als er
geen stemming over wordt gevraagd of dat een
wethouder te allen tijde ontslag kan nemen. Het
wethouderschap is gelukkig geen dwangarbeid.
Gemeentewetvrije gemeenten
Het huidige wettelijke stelsel laat geen mogelijkheden te onderzoeken hoe het bestuur van gemeenten
vorm kan krijgen in een samenleving waarin horizontale structuren in de plaats komen van verticale
verbanden. De enige manier om daar achter te komen
is dingen te proberen, andere systemen te creëren en
te ervaren wat de positieve en negatieve elementen
ervan zijn. Laten we een groep gemeenten selecteren
en voor hen de Gemeentewet opschorten, niet voor
een paar jaar, maar voor bijvoorbeeld twee decennia.
We laten het aan hen over hoe het bestuur en de
relaties met de samenleving worden georganiseerd.
Misschien willen ze twee keer zoveel raadsleden, de
raad afschaffen of het zonder wethouders proberen,
een gekozen rekenkamer instellen of de ambtelijke
top laten kiezen. Ze kunnen een gemeentebestuur
vormen waarin maatschappelijke actoren, instellingen
en belangengroepen direct zijn vertegenwoordigd,
tweejaarlijkse verkiezingen voor steeds een deel van de
raad de griffier of de secretaris afschaffen. Misschien
moeten we daarvoor ook tijdelijk andere wetten, zoals
de Kieswet, geheel of gedeeltelijk opschorten. Er kan
heel veel en als we ruimte bieden, zal er ook heel veel
gebeuren. Alleen moeten er natuurlijk geen benchmarks, audits of andere modieuze pseudo-controles
worden uitgeoefend, want die zijn, zoals bekend, de
dood in de pot voor innovatie.
Uiteraard zijn er allerlei bezwaren te bedenken. Er is
nu van alles geregeld, omdat bepaalde belangen en
rechten moeten worden verdedigd. Mogelijk dat een
enkel artikel wel gehandhaafd moet blijven, maar
nagenoeg alles kan zonder meer worden opgeschort.
Lokale fundamentalisten zullen ervan gruwen. Ik heb
echter vertrouwen in de inventiviteit, het democratisch besef en verantwoordelijkheidsgevoel van lokale
bestuurders, politici en ambtenaren. Herman van
Gunsteren schreef twee jaar geleden een prachtig boek
met de sprekende titel Vertrouwen in democratie. Ik durf
Gemeentewetvrije gemeenten wel aan. ■

van Dam
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Democratie in transitie:
een vergelijking in vogelvlucht tussen Nederland en Zambia
In dit artikel wordt een vergelijking getrokken tussen de manieren waarop de democratie in Nederland en Zambia
zijn ingericht. Het politieke systeem in Zambia wordt gekenmerkt door een dominante rol van de president, die
zowel hoofd van de Staat als hoofd van de regering is.

V

eel Afrikaanse landen lijden aan de Engelse
ziekte en dat geldt ook voor Zambia.’ Roel von
Meijenfeldt is directeur van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) en al jaren
bij zuidelijk Afrika betrokken. Met die ziekte bedoelt hij het kiessysteem dat na de onafhankelijkheid
van de Britse kolonisator is overgenomen. ‘Het is een
districtenstelsel met een winner takes all-principe, dat
niet alleen haaks staat op traditioneel Afrikaanse
overlegstructuren, maar dat er ook voor zorgt dat
machthebbers er alles aan zullen doen om de macht
te houden. Want als je de verkiezingen verliest, dan
ben je ook alle macht kwijt.’1
Er zijn verschillende manieren om te organiseren
dat het volk regeert. Frank Hendriks maakt onderscheid tussen vier vormen van democratie. De vier
basismodellen, ideaaltypen van democratie, komen
voort uit een kruising van twee dimensies, direct
versus indirect en aggregatief versus integratief:
• Bij indirecte democratie staat het principe van
representatie centraal: burgers wijzen vertegenwoordigers aan die, totdat het tegendeel blijkt,
een democratisch mandaat genieten. Bij directe
democratie staat het principe van burgerlijke zelfbeschikking centraal: burgers nemen zelf het heft
in handen.
• Bij aggregatieve democratie worden individuele
keuzesignalen verzameld, opgeteld en numeriek
vergeleken, waarbij de optie die de meeste steun

heeft gekregen aan het langste eind trekt. Bij
integratieve democratie komen collectieve voorkeuren voort uit een gemeenschappelijk proces van
praten, polderen of delibereren.
De kruising van deze dimensies leidt tot vier democratiemodellen:2 (zie schema onderaan de pagina)
In de penduledemocratie is een slingerbeweging
zichtbaar, waarbij het principe van the winner takes
all geldt, nu eens heeft de ene politieke partij alle
macht en dan weer de andere. De consensusdemocratie wordt meer gekenmerkt door dissensus dan door
consensus, alle verschillen van overtuiging en levensbeschouwing krijgen een plaats in het democratisch
proces. Consensus is in de consensusdemocratie geen
vanzelfsprekendheid, maar juist iets waar actief naar
gezocht moet worden. Dat is een proces van schikken
en plooien, van geven en nemen, van compromissen
sluiten waarbij niemand volledig zijn zin krijgt,
maar ook niemand volledig buiten de boot valt. In
de kiezersdemocratie is de kiezer koning. De burger
als kiezer geeft via referenda en enquêtes zijn mening
aan, waarna alle stemmen worden opgeteld en het
resultaat daarvan wordt uitgevoerd. In de participatiedemocratie wordt de democratie idealiter van
onderop en interactief vormgegeven. Het democratisch proces wordt aangedreven door participanten
uit de samenleving, die hun voorkeuren in een
sociaal interactieproces transformeren tot meer dan
de som der delen.3
In de praktijk lijken democratieën het meest op een

Aggregatief (tellen)

Integratief (praten)

Indirect (representatie)

penduledemocratie

consensusdemocratie

Direct (zelfbeschikking)

kiezersdemocratie

participatiedemocratie
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van de basismodellen, maar zijn vrijwel altijd mengvormen. Zo is Zambia een voorbeeld van een penduledemocratie en Nederland van een consensusdemocratie. Toch zijn er in beide democratieën
kenmerken van andere vormen. Er wordt in Zambia
en Nederland bewust gewerkt aan het integreren van
elementen uit de andere democratiemodellen. Een
korte beschrijving en vergelijking van de ontwikkeling van beide democratieën.
Ontwikkeling democratie in Nederland
De consensusdemocratie is diep geworteld in Nederland. De samenleving was in de eerste helft van de
twintigste eeuw sterk verzuild, politieke partijen en
maatschappelijke organisaties waren volgens verschillende geloofsovertuigingen en ideologieën
georganiseerd in zuilen. Er vond nauwelijks contact
en samenwerking tussen de zuilen plaats, behalve
tussen de politieke elites aan de top daarvan. Die
samenwerking was nodig om de gescheiden bevolkingsgroepen bijeen te houden en grote problemen
van die tijd met vereende krachten aan te pakken,
zoals de strijd tegen het water. Dit vormde een
drijvende kracht achter de ontwikkeling van de
consensusdemocratie.
Zoals in de grondwet van 1848 is vastgelegd, kenmerkt de Nederlandse consensusdemocratie zich
enerzijds door machtsdeling (trias politica: wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) en anderzijds door machtsspreiding (centraal en decentraal
bestuur: Staten-Generaal, provincies en gemeenten).
In de consensusdemocratie is macht afhankelijk van
macht die elders is gevestigd; om iets te kunnen
realiseren, is de medewerking van anderen nodig.
Complementair bestuur is het sleutelwoord, de
verschillende overheidslagen hebben elk hun eigen
taken en verantwoordelijkheden, maar staan ook voor
gezamenlijke opgaven. Daarom bestaat het besluitvormingsproces uit dialoog en debat over de verschillende zienswijzen, totdat er een oplossing wordt
gevonden die voor iedereen acceptabel is. Dit leidt
tot een sterke cultuur van politieke en maatschappelijke samenwerking. De keerzijde van het consensusmodel is de kans op stroperigheid van besluitvorming.

1
2
3

Intermediair, 17 april 2008.
Hendriks, F., Vitale democratie: Theorie van democratie in actie, Amsterdam University Press,
Amsterdam, 2006, p. 41.
Hendriks, F., Vitale democratie: Theorie van democratie in actie, p. 63 e.v.
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In de Nederlandse consensusdemocratie zijn de
afgelopen decennia steeds meer elementen van
directe democratie zichtbaar, waarbij burgers en
organisaties zelf – dus niet via een representatieve
vertegenwoordiging – invloed op politiek en beleid
kunnen uitoefenen. In het schema van Hendriks zijn
dit zowel elementen van kiezersdemocratie (tellen)
als van participatiedemocratie (praten). De meest
opvallende voorbeelden van kiezersdemocratie zijn
de invoering van het raadgevend referendum en de
poging tot invoering van de direct gekozen burgemeester. Het raadgevend referendum stelt overheden
in staat belangrijke keuzes rechtstreeks aan burgers
voor te leggen. In de praktijk is de opkomst echter
vaak onvoldoende om het resultaat van het referendum bindend te laten zijn. De lage opkomst bij
referenda en de afwijzing van het voorstel voor de
direct gekozen burgemeester zijn aanwijzingen dat
kiezersdemocratie (nog) een brug te ver is in onze
consensusdemocratie.
Elementen van participatiedemocratie passen daarentegen beter in de Nederlandse verhoudingen. Voorbeelden daarvan zijn vooral op lokaal niveau te
vinden, zoals interactieve beleidsvorming. Gemeenten proberen op allerlei manieren de civil society
– burgers en organisaties – bij beleid te betrekken.
Dat doen gemeenten zowel bij de totstandkoming van
beleid, om het draagvlak ervan te vergroten, als bij
de beleidsuitvoering, om de medeverantwoordelijkheid
van burgers te vergroten. Er kunnen verschillende
vormen van burgerparticipatie worden onderscheiden. Het verschil tussen de participatievormen wordt
bepaald door de rol van de burger en de rol van de
gemeente in het beleidsproces. Met de rol van de
gemeente hangt een bepaalde bestuursstijl samen.
Naarmate de rol van de burger in het beleidsproces
groter wordt, wordt de participatievorm intensiever.
De verschillende vormen kunnen als volgt worden
aangegeven, in oplopende mate van intensiteit:
In geval van inspraak kunnen burgers en organisaties
tijdens een inspraakavond op beleidsvoorstellen
reageren. Dit biedt burgers en organisaties de mogelijkheid het gemeentebestuur bij de besluitvorming
over een beleidsvoorstel te beïnvloeden. In de onderste drie vormen gaat het daadwerkelijk om participatie: burgers en organisaties zijn actief bij de totstandkoming of uitvoering van een beleidsvoorstel
betrokken. Bij consultatie krijgen burgers en organisaties de gelegenheid het gemeentebestuur in het
beleidsproces te adviseren. Het gemeentebestuur
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weegt de adviezen mee, maar neemt autonoom de
beslissing. Bij coproductie treden burgers en organisaties en het gemeentebestuur gezamenlijk als
vormgevers of uitvoerders van beleidsvoorstellen op.
Bij het burgerinitiatief beslissen burgers zelf over de
totstandkoming of uitvoering van beleidsvoorstellen,
terwijl het gemeentebestuur daarvoor de kaders
vaststelt.
In Nederlandse gemeenten zijn veel voorbeelden van
consultatie en coproductie. Vooral als het over
ruimtelijke ordening op wijkniveau gaat – zoals de
herinrichting van een plein of straat – krijgen burgers daar de rol van adviseur of coproducent bij.
Maar ook het burgerinitiatief – dat meer in de
richting van kiezersdemocratie gaat – komt de
afgelopen jaren steeds meer voor. Een toenemend
populaire verschijningsvorm is het wijkbudget,
waarbij wijkbewoners zelf mogen bepalen hoe het
budget in hun wijk wordt besteed. Voorbeelden zijn
te vinden in Deventer, Breda, Zwolle en Enschede.
Ook in Utrecht en Dordrecht wordt ermee geëxperimenteerd. Evaluaties van deze vormen van burgerinitiatief laten positieve resultaten zien, zoals verhoging
van de participatiegraad en verkleining van de
afstand tussen burger en gemeente.
Van pendule- naar consensusdemocratie
Zambia is in 1964 onafhankelijk geworden van
Groot-Brittannië. De man die de strijd voor onafhankelijkheid leidde, Kenneth Kaunda, werd de
eerste president van de republiek Zambia namens de
United National Independence Party (UNIP). Hij
regeerde op basis van het Zambiaans humanisme,
een mengeling van Zambiaanse tradities en socialisme. Tot 1973 waren er meerdere politieke partijen, maar in 1973 maakte de nieuwe grondwet
daaraan een einde met de invoering van de one-party
participatory democracy waarin Kaunda en UNIP
aan de macht bleven.
Zambia was vervolgens een eenpartijstaat totdat in
1991 onder buitenlandse druk en na binnenlandse
demonstraties een stelsel van meerpartijendemocratie
O P E N BA A R B E S T UUR DE CE MBE R 2 0 0 8
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werd geïntroduceerd. De beweging – later politieke
partij – Movement for Multi-Party Democracy
(MMD) was de drijvende kracht achter deze hervorming, die leidde tot een nieuwe grondwet. Na de
eerste meerpartijenpresidents- en parlementsverkiezingen in oktober 1991 kwam MMD aan de macht.
De partij won 125 van de 150 parlementszetels en
Frederick Chiluba (MMD) werd president. UNIP
won de overige 25 zetels en was de enige oppositiepartij.
Aan het einde van president Chiluba’s eerste termijn
in 1996 was de politieke hervormingsagenda van
MMD enigszins vervaagd en ontstonden er allerlei
nieuwe politieke partijen, sommige als afsplitsing
van MMD. Door middel van een aantal constitutionele veranderingen zette Chiluba zijn opponenten
buitenspel en bleef hij voor een tweede termijn aan.
Ook behield MMD de absolute meerderheid in het
parlement. In 2001 waren er opnieuw verkiezingen,
ditmaal niet alleen voor het parlement en de president, maar ook voor de lokale overheid. De druk op
Chiluba om zich terug te trekken was erg groot en
de verkiezingen verliepen met de nodige onregelmatigheden. Desondanks werd Levy Mwanawasa van
MMD met een kleine meerderheid tot de nieuwe
president uitgeroepen.
De laatste verkiezingen hebben in september 2006
plaatsgevonden. Er zitten nu zeven politieke partijen
in het parlement. De MMD heeft opnieuw de absolute meerderheid gewonnen, voornamelijk dankzij
stemmen uit de rurale gebieden. Patriotic Front is de
grootste oppositiepartij en heeft vooral stemmen uit
de stedelijke gebieden gekregen. President Mwanawasa is in 2006 aan zijn tweede termijn begonnen.
Het politieke systeem wordt gekenmerkt door een
dominante rol van de president. Die is namelijk zowel
hoofd van de Staat als hoofd van de regering. De
politieke partijen zijn persoonsgedreven, ze zijn niet
ideologisch onderbouwd, maar voornamelijk etnisch
en regionaal georiënteerd. Politieke partijen hebben
doorgaans zwakke partijstructuren en zijn vooral
zichtbaar ten tijde van verkiezingen. De verkiezingen
35
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worden gehouden volgens het first past the post, het
winner takes all-principe. Dit betekent dat de persoon
of partij die de meeste stemmen haalt, de absolute
macht krijgt.
Zambia is dus een penduledemocratie, waarin de
macht aan één politieke partij is. In Zambia is de
pendule echter nog niet in beweging gekomen. Nadat
MMD in 1991 de macht van de UNIP had overgenomen – bij de invoering van de meerpartijendemocratie
– is die niet naar een andere partij overgegaan. Het
feit dat Zambia een relatief jonge democratie is, kan
hiervoor een verklaring zijn. Het is echter aannemelijker dat die ligt in de woorden van Roel von Meijenfeldt van NIMD: ‘Het is een districtenstelsel (…) dat
niet alleen haaks staat op traditioneel Afrikaanse
overlegstructuren, maar dat er ook voor zorgt dat
machthebbers er alles aan zullen doen om de macht te
houden.’
In 2003 is het NIMD begonnen met een programma
voor de doorontwikkeling van de meerpartijendemocratie in Zambia, dat geleid heeft tot de oprichting

In 160 jaar is ons democratisch bestel één
keer wezenlijk veranderd; met de invoering
van het dualisme op decentraal niveau
van het ZCID (Zambia Centre for Interparty Dialogue) om het politieke systeem en de politieke dialoog
te ondersteunen. Daarnaast is het ZCID gericht op de
institutionele ontwikkeling van parlementaire partijen
en op het bevorderen van de relatie tussen politiek en
maatschappelijk middenveld. Ook heeft het NIMDprogramma geleid tot meer politieke samenwerking
naast politieke concurrentie, met de vreedzaam verlopen verkiezingen in 2006 en de start van een proces
voor grondwetshervorming als resultaat. Voor de
grondwetshervorming is de Constitutional Review
Commission in het leven geroepen, die in 2005 een
concept voor de nieuwe grondwet heeft geleverd.
Vervolgens is de National Constitutional Conference
(NCC) georganiseerd, waar ruim 500 vertegenwoordigers van politiek, overheid, maatschappij en bedrijfsleven de conceptgrondwet bespreken. De NCC is op
dit moment nog in volle gang.
Ook in Zambia is het democratiemodel in transitie. In
de penduledemocratie zijn steeds meer elementen van
aggregatieve democratie zichtbaar, waarbij praten over
verschillende standpunten belangrijker is dan het
36
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tellen van stemmen. In het schema van Hendriks zijn
dit elementen van consensusdemocratie. Deze ontwikkeling blijkt uit de oprichting van het ZCID, de
organisatie waar Zambiaanse politieke partijen elkaar
ontmoeten om over de ontwikkeling van democratie
in hun land te praten. Daarnaast zijn er de grondwetshervorming en de organisatie van de NCC. In de
conceptgrondwet wordt bijvoorbeeld het kiesstelsel
herzien door er elementen van een proportioneel
representatief systeem in te verwerken, leidend tot een
mixed member proportional representation system. In de
NCC bespreken vertegenwoordigers van alle relevante
Zambiaanse organisaties hun opvattingen en standpunten over de conceptgrondwet om tot een gezamenlijk en gedeeld voorstel voor een nieuwe grondwet te
komen.
Conclusie
De democratiemodellen van Nederland en Zambia
zijn in ontwikkeling: er is een transitie zichtbaar van
het ene basismodel naar het andere. Het dominante
democratiemodel raakt steeds meer onder invloed
van elementen van een ander model. In Nederland is
er een transitie van consensus- naar participatiedemocratie en in Zambia ontwikkelt de penduledemocratie zich tot een consensusdemocratie. Het is
onwaarschijnlijk dat onze consensusdemocratie
volledig zal omslaan in een participatiedemocratie.
Ons democratisch bestel is dit jaar 160 jaar oud en
is in al die tijd slechts één keer wezenlijk veranderd
met de invoering van het dualisme op decentraal
niveau. Desondanks tekenen de contouren van een
hybride democratiemodel zich steeds meer af. Moderne ict-toepassingen maken directe democratie
praktisch mogelijk en dat schept mogelijkheden
voor de toekomst.
Voor de ontwikkeling van het Zambiaanse democratiemodel geldt een andere verwachting. Zambia
staat mogelijk aan de vooravond van een omslag in
het politieke systeem, de nieuwe grondwet met het
nieuwe kiesstelsel kan de democratie doen omslaan
van een pendule- naar een consensusmodel. Hoe
dan ook krijgt de ontwikkeling van democratie in
Zambia een enorme impuls via het ZCID en de
NCC. De toekomst zal uitwijzen tot welke resultaten dit leidt. ■
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