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In Stad van woorden houdt de Argentijnse
essayist Alberto Manguel (1948) een
hartstochtelijk pleidooi voor vreedzaam
samenleven. Groeiende intolerantie kun je
met literatuur te lijf gaan, meent hij, want taal
is een vorm van liefde voor de medemens.
Hoe ouder ik word en hoe meer aspecten
ik van het leven onderken, schrijft hij, hoe
meer ik mij verdiep in de manier waarop wij
identiteiten in woorden trachten te vangen.
De verhalen die we vertellen helpen ons
onszelf en anderen te zien. Verhalen reiken
ons als het ware scenario’s aan, manieren
om met anderen om te gaan; door al die
verschillende verhalen ontdekken we
andere opvattingen. Lezen kan de wereld
veranderen, zo houdt hij ons voor, want
woorden op papier lokken een dialoog uit.
Zouden sommige Kamerleden maar meer
lezen, deze Openbaar bestuur bijvoorbeeld,
elke maand uw eigen bundel verhalen die in
uw geest weerklinken.
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Inclusiebeleid: de vergeten dimensie
van het integratieproces
Wie de integratiedebatten zorgvuldig bestudeert, constateert dat moslims en allochtonen in het algemeen noch
door de politiek noch door het publiek als onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse samenleving worden
geaccepteerd. Het land lijkt op dit punt het oude motto ‘Nederland is geen immigratieland’ niet te zijn ontgroeid,
ofschoon CBS-cijfers laten zien dat circa twintig procent van de bevolking inmiddels een allochtone achtergrond
heeft.

A

merikaans onderzoek toont aan dat Nederlanders (51%) het meest negatief tegenover
allochtonen en moslims staan in vergelijking met
zeventien andere onderzochte Noord-Amerikaanse
en Europese landen, India en China.1 In het derde
rapport van de Europese Commissie tegen Racisme
en Intolerantie wordt eveneens gesteld, dat moslims
in Nederland onderworpen zijn aan stereotyperend,
stigmatiserend en soms ronduit racistisch politiek
taalgebruik, vooringenomen mediaberichtgeving en
buitenproportionele aandacht voor onder meer veiligheidsbeleid. Zij zijn slachtoffer van racistisch geweld en andere racistisch gemotiveerde misdrijven.2
Zowel hun burgerrechten als persoonlijke vrijheden
worden onvoldoende gerespecteerd. De politiek, het
onderwijs en de media bediscussiëren voortdurend
aan de hand van enkele afwijkende gevallen hun klederdracht, begroetingsgewoonten, religieuze binding
en selectie van hun huwelijkspartner. Uitzonderingen worden tot regel verheven. Bij het formuleren
van maatregelen betracht, volgens een rapport van
Human Rights Watch, het beleid onvoldoende zorgvuldigheid. Het Nederlandse inburgeringsexamen
dat voor gezinshereniging in het buitenland moet
worden afgelegd is discriminerend. Het examen is
1
2
3
4
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The Pew Research Center, Islamic Extrimism: Common Concern for Muslim and Western Publics.
Washington: The Pew Research Center, 2005, p. 4.
Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, Derde rapport over Nederland. Straatsburg, 12-2-2008, p. 6.
Human Rights Watch, The Netherlands: Discrimination in the Name of Integration. Migrants’
Rights under the Integration. Abroad Act. New York, 2008.
Tweede Kamer, Onderzoek integratiebeleid, TK, 28 689, nr. 8-9. Den Haag: Sdu, 2004.
Intelligence Group, Minderhedenonderzoek op de arbeidsmarkt 2004. Rotterdam, 2005.

alleen verplicht voor burgers van bepaalde landen en
bedoeld om immigranten uit die landen te weren en
niet primair om inburgering te bevorderen, aldus het
rapport.3
Ook de voortdurende retoriek van politici, opiniemakers en essayisten over de vereiste aanpassing
van immigranten en de ‘mislukte integratie’ zonder
vermelding van overtuigende cijfers – terwijl het
rapport van de commissie-Blok het integratieproces, althans de bijdrage van de allochtonen zelf,
grotendeels als geslaagd beschouwt – is eveneens
een indicatie van het gebrek aan acceptatie van deze
bevolkingsgroepen.4
Het is niet verwonderlijk dat generaliserende publieke debatten ertoe hebben bijgedragen dat allochtonen zich de laatste jaren minder Nederlander zijn
gaan voelen. Het rapport Minderheden Onderzoek op de
Arbeidsmarkt laat zien dat het transnationale gevoel
van allochtonen in de leeftijdcategorie van 15 tot
35 jaar in het afgelopen jaar met zestien procent is
afgenomen. De grootste verschuiving was te vinden
bij Antillianen en Arubanen, bij wie identificatie met
de eigen etnische groep in vergelijking met het jaar
daarvoor met 78% is gestegen.5
Uitsluitend focussen op de rol van nieuwkomers bij
integratie en inburgering heeft klaarblijkelijk niet de
beoogde resultaten opgeleverd. De verantwoordelijkheid van de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers (de samenleving) voor de
andere zijde van de integratiemedaille, het inclusiebeleid, is nauwelijks bediscussieerd. Om een leefbare multiculturele samenleving te realiseren en te
voorkomen dat interetnische spanningen tot scherpe
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conflicten uitgroeien, is het realiseren van cohesie,
erkenning, respect en gelijkheid in de samenleving
onontbeerlijk. Concreet gaat het bij een inclusiebeleid om het (1) bereiken van eenheid in verscheidenheid, (2) vermijden van culturalisering en etnisering,
(3) afwijzen van het anti-islamisme discours en (4)
bestrijden van achterstand en discriminatie.
Eenheid in verscheidenheid
De laatste jaren heeft het onderscheid tussen ‘wij’
en ‘zij’ een sterke vlucht genomen. Uitdrukkingen
als ‘onze cultuur’, ‘onze identiteit’ en ‘ons land’ als
tegengesteld aan hun cultuur, identiteit en land worden in het integratiedebat veelvuldig gebruikt. Om
de negatieve invloed hiervan op de sociale cohesie
in de samenleving te beperken, is herdefiniëring
van de wij-groep dringend nodig. Doorslaggevend
is het afgeven van een signaal naar de samenleving
dat genaturaliseerde burgers in een rechtsstaat en
dus de overgrote meerderheid van allochtonen
dezelfde rechten en plichten hebben als iedere
andere staatsburger. Wanneer deze gedachte tot het
bewustzijn van het grote publiek doordringt, kan
de huidige scheve machtsverhouding tussen diverse
groepen enigszins worden rechtgetrokken. Het
signaal is essentieel om bij autochtonen een mentale
omslag te bewerkstelligen naar acceptatie van het
volledig burgerschap van de ‘nieuwe Nederlanders’.
Politici, beleids- en opiniemakers zouden meer dan
tot nu toe het geval is etnisering van deze groepen
achterwege moeten laten. Alleen daar waar het niet
anders kan, zou men kunnen spreken van bijvoorbeeld Marokkaanse en Turkse Nederlanders en van
Nederlandse islam en moslims.
De uitspraak van Ella Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie over de culturele bagage
van Nederland is een goed voorbeeld van een
inclusie-aanpak. De minister gaf in een interview in
juli 2007 aan dat de islamitische cultuur zich diep in
de Nederlandse samenleving heeft genesteld, zodat
er op de lange duur kan worden gesproken van Nederland als een land dat uitgaat van een joods-christelijke-islamitische traditie. De uitspraak getuigt van
durf en van een realistische toekomstvisie. Zij was
gekozen om de angst voor de islam te doorbreken
en de culturele bagage van Nederlandse moslims in
de Nederlandse cultuur te integreren. Van de andere
kant was de uitspraak voor het grote publiek niet
tolerabel, omdat zij haaks stond op de opvatting dat
alleen de eerste twee genoemde tradities de belangOP ENB A A R B E S T U U R N OVEM B ER 2008

rijkste ingrediënten voor de Nederlandse identiteit
leveren. Nieuwe patriottische stromingen in het land
benadrukken in toenemende mate deze conservatieve opvatting om zich tegen de islam af te zetten.
Cultuur en identiteit zijn immers sterk met elkaar
verweven: cultuur is identiteit en vice versa. Wanneer
ook de islam in de Nederlandse culturele bagage
wordt geïntegreerd, zou het voor de Nederlandse
moslims normaler zijn te spreken van ‘onze cultuur’
en ‘ons land’ als het om de Nederlandse cultuur en
om Nederland gaat.
Culturalisering en etnisering
Het vermijden van etnisering en culturalisering
van probleemgedrag en van de aandachtsgroepen
zelf, kan eveneens aan een effectief inclusiebeleid
bijdragen. De laatste jaren is er een verschuiving
opgetreden in het label waarmee mensen, afkomstig uit islamitische landen, en hun nakomelingen
in Nederland worden aangeduid. De islamitische
identiteit wordt thans meer dan nodig overbelicht
en overwoekert al hun andere sociale identiteiten.
De etikettering en stigmatiserende connotatie die
daarmee samenhangen, hebben hun weerslag op
tweede- en derdegeneratie jongeren met een islamitische achtergrond die veelal een biculturele identiteit

De laatste jaren heeft het onderscheid tussen
‘wij’ en ‘zij’ een sterke vlucht genomen
ervaren. In de praktijk voelen zij zich buitengesloten
en een deel reageert met een houding van angry young
men and women op ieder gedrag dat de schijn van
uitsluiting impliceert. Deze houding wordt beïnvloed
door het gevoel niet gehoord te worden. Bestuurders gaan er ten onrechte van uit dat er sprake is van
(islamitische) gemeenschappen met gemeenschappelijke belangen die zich bovendien zouden laten
vertegenwoordigen door personen die door de overheid zijn aangewezen of die zichzelf als (religieuze)
leiders hebben gepositioneerd. Ze herkennen zich in
het geheel niet in door de overheid geïnitieerde en
gefinancierde allochtone organisaties. Woordvoerders van deze organisaties worden maar al te vaak
als vertolkers van their masters voice gezien.
De soms scherpe reacties van allochtone jongeren
op de negatieve beeldvorming van hun etnische
achtergrond is ook verklaarbaar vanuit de sociale
identiteitstheorie. Mensen zijn voortdurend op
3
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zoek naar een positief zelfbeeld dat deels door het
lidmaatschap van de groep wordt gevormd. Een
aanval op de etnische of religieuze groep leidt in de
regel tot instinctmatig verweer, waarin de positieve
eigenschappen van de eigen groep en de negatieve
van de andere groep worden benadrukt. Dat vindt
zelfs ook plaats wanneer mensen zich niet innerlijk
met die groep identificeren, maar waarin ze door
toeschrijving worden gepositioneerd. De heftigheid
van de reacties hangt onder meer af van het belang

Allochtone jongeren gaan liever als
Amsterdammer, bakker, buur of student door
het leven dan als moslim of allochtoon
dat mensen hechten aan het lidmaatschap, hun mogelijkheden om de groep feitelijk of in de beeldvorming te kunnen verlaten en of het lidmaatschap duidelijk zichtbaar is. Sommigen beschouwen dat type
protestgedrag als radicalisering en in het gunstigste
geval als gebrek aan integratie en aanpassing.
In feite is dat gedrag echter overwegend een vorm
van baldadigheid of burgerlijke ongehoorzaamheid als reactie op de voortdurende etnisering en
maatschappelijke uitsluiting. Jongeren van Marokkaanse en Turkse achtergrond verkeren veelal in een
identiteitsconflict. Ze krijgen door de Nederlandse
omgeving steeds het label moslim of allochtoon
opgeplakt, terwijl zij het liefst als Amsterdammer, bakker, buur of student door het leven gaan.
De publieke erkenning van de biculturele identiteit is daarom van doorslaggevend belang om te
voorkomen dat deze onhoudbare conflictsituatie
voortduurt. Onderzoek onder Turkse Nederlanders
herbevestigt een oude hypothese, dat een verhoogde
mate van gevoelde sociale afwijzing bij jongeren
gepaard gaat met een sterkere identificatie met de
etnische en religieuze achtergrond van de ouders en
met een afname van identificatie met het immigratieland.6 Het zijn juist de hoger opgeleide allochtonen
die zich minder geaccepteerd voelen, vaker aangeven
te maken te hebben met discriminatie en het zijn de

6
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8

4

M. Verkuyten & A. Asslan, National (Dis)identification and Ethnic and Religious Identity: A
Study Among Turkish-Dutch Muslims, in Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 33, nr.
10, 2007, p. 1448-1462.
J. Dagevos & M. Gijsberts (red.), Jaarrapport Integratie 2007. Den Haag: SCP, 2007, p. 24.
J. van Donselaar & P. Rodrigues (red.), Monitor racisme en extremisme. Zevende rapportage.
Amsterdam: Anne Frank Stichting, 2006, p. 69.

moslims onder hen die het gebrek aan respect voor
de islam signaleren.7
Van de andere kant is de religieuze etikettering door
de Nederlandse omgeving en de gepercipieerde
afwijzing van deze islamitische jongeren vanuit de
Nederlandse verzuilingsgeschiedenis verklaarbaar.
Tot de jaren zestig was het door de oude en weinig
transparante zuilgrenzen not done wanneer katholieke
en protestante jongeren met elkaar omgingen. Het is
met andere woorden niet reëel te verwachten dat een
dergelijke voorgeschiedenis geen uitwerking heeft
op de houding ten opzichte van moslims en dat men
hen op korte termijn zonder slag of stoot daadwerkelijk als landgenoten zal accepteren. Hoewel de verzuilingspraktijk grotendeels voorbij is, is de gedachte
nog steeds verankerd in het bewustzijn van degenen
die dat aan den lijve hebben ondervonden en die
nu sterk het opinieklimaat in het land bepalen. Een
islamitische zuil zou de positie van moslims in de
samenleving begrijpelijker hebben gemaakt en hun
rechten veel meer hebben gegarandeerd.
Afwijzing
Het treffen van maatregelen ter bestrijding van de
problematisering van allochtone, islamitische groepen vormt eveneens een noodzakelijke stap in een
inclusiebeleid. In de loop van de laatste twee decennia heeft zich in Nederland een traditie van modern
racisme en islamofobie gemanifesteerd die vooral in
sociaal-economische en culturele achterstelling tot
uitdrukking wordt gebracht. De incidentie van islamofobe uitingen is in Nederland thans groter dan
die van het antisemitisme.8 Van modern racisme is
sprake wanneer niet primair op grond van ras, maar
op grond van cultuur of religie een bepaalde groep
wordt gecriminaliseerd en als inferieur beschouwd.
Het is een misvatting te veronderstellen dat het stigmatiseren tot extreem rechtse groepen is beperkt.
De sociaal-democraat stigmatiseert omdat hij zich
zogenaamd zorgen maakt over de achterstelling van
allochtonen, de liberaal stigmatiseert zogenaamd
door het mislukken van het integratieproces, de
rechts-extremist stigmatiseert omdat hij multiculturalisme en de plaats van de islam daarin afwijst,
de ‘verlichte’ allochtoon stigmatiseert omdat hij
zogenaamd de hand in eigen boezem wil steken en
de politiek kleurloze stigmatiseert zuiver en alleen
om taboes te doorbreken. Zo’n houding leidt alleen
maar tot toename van racisme en anti-islamisme en
tot vervreemding en rebellie bij islamitische jongeO PENBA AR BESTUUR N OVE MBE R 2 0 0 8
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ren. Maatschappelijke problemen zoals criminaliteit,
schooluitval en huiselijk geweld zijn geen religie- of
etniciteit-gerelateerde verschijnselen, maar armoedeproblemen. Wanneer bij meting van incidentie van
deze verschijnselen zou worden gecorrigeerd voor
opleiding, beroep en inkomen, zouden statistische
verschillen tussen allochtonen en autochtonen goeddeels verdwijnen.
Een belangrijk deel van de negatieve beeldvorming
wordt via opvoeding, onderwijs en media overgedragen. Onderzoek toont aan dat door voortdurende eenzijdige selectie en presentatie van exotisch
nieuws, evenals gerichtheid op sensatie, de media
een aanzienlijke bijdrage aan stigmatisering van allochtonen leveren. Zij worden meer dan strikt noodzakelijk is, in verband gebracht met criminaliteit en
gepresenteerd als probleemgroepen.9
Negatieve berichtgeving vindt echter gretig aftrek en
maatschappelijke instituties als kerken, onderwijsinstellingen en vakbonden spreken die onvoldoende
tegen. Deze instituties hebben zich de laatste jaren
echter om uiteenlopende redenen overwegend afzijdig gehouden van het al jarenlang gaande islamdebat. In het geval dat dit wel gebeurde, waren het
overwegend negatieve uitlatingen over de betekenis
van de islam als religie en de hoofddoek- en burkadebatten binnen het onderwijs. De meest opvallend
afzijdige houding is die van de kerken, aangezien de
aanval op de islam tegen een zusterreligie is gericht
die zich in een sterk seculariserende samenleving
tracht te handhaven. Uitlatingen van individuele
geestelijke ambtsdragers droegen zelfs bij aan de
islamofobe traditie. Een dominee kwalificeerde de
islam als antigodsdienst en afkomstig van de duivel,
een kardinaal typeerde deze religie als wezensvreemd
aan de Nederlandse cultuur.10 Het heeft tot maart
2008 geduurd voordat de Raad van Kerken publiekelijk een officieel standpunt innam en dat was
specifiek in relatie tot de film van Wilders.
Instituties en politici die voortdurend voor debat
met allochtonen en moslims pleiten zonder de islamofobie en het modern racisme af te wijzen, volgen
een vluchtroute om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen voor het uitblijven van noodzakelijke en
op het autochtone deel van de samenleving gerichte
maatregelen om gelijke behandeling van allochtonen
te realiseren. Door het ontbreken van maatschappelijke gelijkheid tussen autochtonen en allochtonen is
het integratiedebat bovendien in een stigmatiserende
dwingende monoloog ontaard. Ondermeer om deze reOP ENB A A R B E S T U U R N OVEM B ER 2008

denen en omdat de zwijgende autochtone meerderheid steeds groter werd, heeft het integratiedebat tot
meer verdeeldheid en uitsluiting geleid in plaats van
tot de gewenste maatschappelijke cohesie.
Bestrijding achterstand en discriminatie
Een andere maatregel die in een inclusiebeleid centraal dient te staan, is een gedurfde bestrijding van
achterstelling, racisme en discriminatie. Jarenlang
wordt via onderzoek aangetoond dat allochtonen –
vooral moslims – door discriminatie op de arbeidsmarkt ondervertegenwoordigd zijn. De discriminatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau
laat zien dat de arbeidssituatie van allochtonen nog
steeds slecht is. De werkloosheid onder hen is drie
tot vier keer hoger dan onder autochtonen. Bij
Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders bedraagt
het percentage respectievelijk 12% en 14%. Bij
Turkse en Marokkaanse Nederlanders is de situatie
nog slechter, respectievelijk 15% en 17%, terwijl dit
onder autochtonen slechts 4% bedraagt.11
Werkloosheid onder deze groepen wordt echter nog
steeds vanuit het perspectief van blaming the victim
verklaard. Ze zouden te lui zijn, de noodzakelijke
scholing missen en weinig waarde aan onderwijs
hechten, terwijl de oorzaak veel meer moet worden gezocht in verschijnselen als vooroordelen en
discriminatie. De discriminatiemonitor laat ook zien
dat de helft van de werkloosheid onder allochtonen
niet uit taal- en opleidingsachterstand is te verklaren,
reden waarom het SCP discriminatie en vooroordelen als belangrijke oorzaken heeft aangemerkt.12
Ook ander onderzoek, waarbij autochtone en
allochtone jongens naar 62 bouwbedrijven belden
voor een stageplaats, laat zien dat er op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Autochtone jongens
hebben ruim twee keer zoveel kans op een stageplek
als Marokkaanse jongens. Van de autochtonen werd
39 procent voor een gesprek uitgenodigd, tegenover
slechts 17% van de Marokkaanse jongens.13
Aanpassing van wet- en regelgeving is nodig om het
aantonen van discriminerend en racistisch gedrag
gemakkelijker te maken en zwaarder te kunnen
9

10
11
12
13

W. Shadid, Berichtgeving over moslims en de islam in de westerse media: beeldvorming,
oorzaken en alternatieve strategieën, in Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, jrg. 33, nr. 4,
2005, p. 330-346.
Domine Alfonds, Trouw, 18 april 2008, kardinaal Simonis in Buitenhof, 23-9-2007.
SCP, Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt. Den Haag, 2007.
A.v.
Algemeen Dagblad, 9-11-2006.
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bestraffen. Overheidsmaatregelen tegen deze verschijnselen reikten tot nu toe echter niet verder dan
het aankondigen van meer onderzoek, het instellen
van commissies, voorlichting over beeldvorming en
aansluiten bij reeds bestaande wet- en regelgeving.
Gedurfde effectieve initiatieven – nieuwe wetgeving
voor zwaardere bestraffing van discriminatie en racisme, het verruimen van mogelijkheden van bewijsvoering voor dat type gedrag en drastische maatregelen zoals het omkeren van de bewijslast – werden
en worden helaas in het geheel niet overwogen. Dat
geldt zowel voor de plannen van het huidige kabinet,
zoals aangegeven in de integratienota, als voor de
kersverse nota van Sociale Zaken.14 In beide stukken
gaat de regering niet verder dan signalering, regis-

Meer effect is te verwachten van (tijdelijke)
maatregelen tot bewuste bevoordeling van
allochtone groepen
tratie en slachtofferhulp, terwijl de maatschappelijke
moraal op dat terrein in de afgelopen tien jaar een
metamorfose heeft ondergaan. Negatieve uitlatingen
van Wilders en Verdonk over de islam en moslims worden onder de vrijheid van meningsuiting
geplaatst, een simplistisch liberalisme dat zijn weerga
niet kent. De rechter heeft op 7 april 2008 in kort
geding Wilders zelfs toegestaan de islam fascistisch
te blijven noemen. Hij is immers politicus en zou het
recht hebben scherpe uitlatingen te doen in het kader van het integratiedebat. Uitlatingen op voorhand
verbieden zou neerkomen op ‘preventieve censuur’,
aldus de rechter. Verbetering van de maatschappelijke positie van allochtonen en bestrijding van
vooroordelen en discriminatie kunnen niet worden
gerealiseerd zonder ingrijpende maatregelen om hun
kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Nadruk
op inburgering, scholing en onderwijs blijkt niet
voldoende resultaat op te leveren. Ook het anoniem
solliciteren in Nijmegen en het aanleggen van een
lijst van discriminerende bedrijven, zoals Amsterdam
van plan was zijn, hoe prijzenswaardig deze plannen
ook zijn, slechts een druppel op een gloeiende plaat.
Hetzelfde geldt voor de in de afgelopen drie decen-

14 Ministerie VROM, Integratienota 2007-2011. Zorg dat je erbij hoort! Den Haag: VROM, 2007, p. 84
e.v. Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Concretisering plan van aanpak discriminatie op de arbeidsmarkt, 23 april 2008. Amnesty International, The State of the World’s Human
Rights. London: Amnesty International Publications, 2008, p. 222.
15 WRR, Advies allochtonenbeleid. Den Haag: 1989, p. 39 e.v.
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nia door de overheid getroffen maatregelen, zoals
de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname
allochtonen van 1994, de Wet SAMEN, het MKBconvenant, het convenant Grote Ondernemingen
en de vele maatregelen van gemeentebesturen. Deze
constructies zijn overwegend vrijblijvend, want door
het uitblijven van sancties bij niet-naleving is het
voorspelbaar dat ze vooral tot meer bureaucratie
leiden en weinig effect sorteren. De wetten legden
bedrijven immers slechts een rapportageverplichting
over de huidige en toekomstige etnische samenstelling van hun personeelsbestanden op.
Meer effect is te verwachten van (tijdelijke) maatregelen tot bewuste bevoordeling van die groepen.
Zelfredzaamheid in een discriminatoir klimaat is immers niet voor iedereen even gemakkelijk realiseerbaar. Ondanks dat positieve actie maatregelen ook
negatieve neveneffecten hebben en maatschappelijk
omstreden zijn, hebben landen als de Verenigde
Staten en Canada decennia geleden deze met succes voor immigranten, vrouwen en gehandicapten
toegepast. Het uitgangspunt was dat bij gelijke
kwalificaties in sollicitatieprocedures de voorkeur
aan leden van deze groepen wordt gegeven, zoals
dat al geruime tijd in Nederland gebruikelijk is voor
verbetering van de positie van vrouwen. De eis van
gelijke kwalificatie verkleint de kans dat de maatregelen haaks zullen komen te staan op anti-discriminatiewetgeving of dat die in stigmatisering van de
doelgroepen zullen resulteren.
Ook zwaardere maatregelen dan positieve actieprogramma’s, zoals contract compliance, moeten niet
worden geschuwd om de opgelopen achterstand
in te halen. Deze maatregel, die al in 1989 door de
WRR is bepleit, behelst het verlenen van overheidsopdrachten aan bedrijven die kunnen aantonen
serieus met het verhogen van het aandeel van sociale
minderheden in hun personeelsbestanden bezig te
zijn.15 De kracht van zulke maatregelen is dat ze
op beloning van goedwillende ondernemingen zijn
gericht en dat er per bedrijf kan worden gedifferentieerd naar inhoud en termijn waarbinnen aan de
voorwaarden moet worden voldaan.
Besluit
Het inslaan van een andere koers om het integratieproces te vervolmaken is broodnodig. Politiek
populisme heeft de laatste jaren vooral bij allochtone
jongeren een situatie van angst voor de overheid
gecreëerd, vergelijkbaar met angst die hun ouders
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in landen van herkomst hebben ervaren. Een beleid
dat wars is van populisme en opportunisme is onontbeerlijk voor het garanderen van harmonie in de
samenleving en om de internationale geloofwaardigheid van Nederland met betrekking tot tolerantie en
mensenrechten te herstellen.
Gevestigde politieke partijen moeten zich niet laten
leiden door kwesties die vanuit onderbuikgevoelens
worden gedicteerd. Vroeg of laat zullen ze onherroepelijk in een negatieve spiraal van anti-immigrantenbeleid terechtkomen, zonder erin te slagen de
vlucht van een bepaald segment van hun electoraat
tegen te gaan. Mensen die voor hun maatschappelijke positie vrezen, zullen ongeacht hun sociale klasse
naar politieke partijen overlopen die anti-immigrantenprogramma’s, protectionisme en etnocentrisme
verdedigen.16 Dat verklaart ook mede waarom PVV
en Trots op Nederland, evenals de voormalige LPF,
die primair een anti-immigrantenlijn voorstaan,
hoog in opiniepeilingen scoren, zelfs zonder een
uitgewerkt partijprogramma te presenteren. Het
tekortschieten van de (lokale) overheid en samenleving bij de vervolmaking van het integratieproces in
de multiculturele samenleving die Nederland de facto
is, moet een centralere plaats in het integratiedebat
krijgen.

In een adequaat inclusiebeleid moet de integratiemonitor, die enkele grote gemeenten bijhouden, tot een
diversiteitsvriendelijkheidsmonitor worden uitgebreid. Dit
betekent het erkennen van de eigen verantwoordelijkheid voor en het monitoren van de bijdrage van
overheid en samenleving aan het integratieproces.
Dit kan onder meer gaan om het bijhouden van het
percentage bedrijven in de gemeente dat allochtonen
in dienst heeft, hun aandeel en functies daarbinnen, antidiscriminatiemaatregelen, het positieve
actiebeleid van de lokale overheid, de incidentie
van discriminatie en racisme, de grootte van het
extreemrechtse segment en etnische concentraties
in wijken en scholen. Dit betekent wijziging van het
integratiebeleid van blaming the victim naar blaming the
system: niet alleen de integratieverplichting van de
allochtone burger wordt geëvalueerd, ook die van
(lokale) politiek en samenleving. ■

16 P. Achterberg & D. Houtman, Why do so many people vote ‘unnaturally’? A cultural
explanation for voting behaviour, in European Journal of Political Research, vol. 45, no. 1, 2006,
p. 75–92. I. Reid, Social class differences in modern Britain. London: Open Books, 1977.
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Het Mauritshuis in Den Haag (Rijksmuseum, Amsterdam),
illustratie uit Pioniers van de Gouden Eeuw
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Zonder last of ruggespraak

Op zoek naar de Nederlander
De Nederlander is veel te veelzijdig om in één cliché te vangen,
zei prinses Maxima bij de presentatie van het WRR-rapport
Identificatie met Nederland, om er onverbloemd aan toe te voegen:
dé Nederlander bestaat niet. De reactie was niet mals. Onderzoek
toonde aan dat 87% van de Nederlanders zich niet in deze
stellingname kon vinden, waarna de discussie over nationaliteit,
identiteit en integratie in alle hevigheid losbarstte.

E

en kosmopolitisch georiënteerde bovenlaag van
13% mag dan vinden dat de Nederlander niet
bestaat, de doorsnee-Nederlander bleek wel degelijk
behoefte aan een eigen identiteit te hebben. VVDleider Mark Rutte haakte hier in zijn nieuwe beginselverklaring handig op in. De grondslag voor onze
nationale identiteit zetelt volgens hem in de joodschristelijke traditie, het humanisme, de Verlichting,
onze eigen taal, de vaderlandse geschiedenis en de
grondwet. Een hele mond vol om het ideaal van de
multiculturele samenleving door een nieuw nationaal
bewustzijn te vervangen.
In de Verenigde Staten, waar mensen uit allerlei
delen van de wereld wonen, wordt het bewustzijn
om Amerikaan te zijn op allerlei manieren gestimuleerd. Bij ons viel na de Tweede Wereldoorlog een
omgekeerde tendens waar te nemen. Iedere zweem
van nationalisme diende te worden uitgebannen.
Verheerlijking van bloed en bodem had immers tot
waanzinnige theorieën over Übermensch en superras
geleid. Daar kwam direct daarna de dekolonisatie
nog eens overheen. Eeuwenlang hadden de westerse
landen zichzelf superieur gewaand. Nu werd ons
opeens onze plaats gewezen. Daar paste natuurlijk
geen verheerlijking van het volkseigene bij.
Vijftig jaar later willen we wel graag weten wie we
zijn. Waar komt die omslag vandaan? In veel publicaties duikt angst als verklaring op. ‘Waar men praat
over identiteit’, zei Bolkestein, ‘daar heerst vrees.’
Bas Heijne spreekt in zijn boek Onredelijkheid over
‘heroplevend nationalisme uit angst voor de grote,
boze buitenwereld’. Waar stoelt die angst op? Meerdere factoren spelen waarschijnlijk een rol. Allereerst de globalisering. De buitenwereld komt steeds
dichterbij. Ook het ‘moreel imperialisme’ van de
oprukkende islam boezemt angst in. Momenteel telt
de wereldbevolking 1,3 miljard moslims. Ten derde
8

is er de toestroom van vreemdelingen. Hierdoor
ervaren we volgens het WRR-rapport een gevoel
van verlies aan eigenheid, wat op zijn beurt weer
leidt tot sterkere identificatie met de samenleving
waar we gevoelsmatig deel van uit willen maken. De
nieuwkomer dient zich hieraan aan te passen. Maar
dan moet je natuurlijk wel weten waaraan.
Grabbelton
Wat is dat volkseigene waardoor we ons van nietNederlanders onderscheiden? Groepsidentiteit is
niet mogelijk zonder besef van wie de buitenstaander is. Jan Blokker en Zonen schetsen in hun boek
Nederland in twaalf moorden ons nationaal zelfbeeld:
de Nederlander is nuchter, open en tolerant. Alleen zondigt hij volgens hen nog al eens tegen dit
ideaalbeeld. Een naar omstandigheden veranderlijke
identiteit dus? Als de Nederlander bestaat, veronderstelt dit volgens de Amsterdamse historicus Van Sas
echter een eenvormige, eenduidige en in de tijd onveranderlijke identiteit. Is nationaliteit dan wellicht
als afbakening te beschouwen? Volgens de Leidse
jurist Boeles is nationaliteit slechts een juridischfilosofische constructie, verzonnen ten dienste van
de territoriale organisatie van macht, het paspoort
als een soort lidmaatschapskaart van een staat. Maar
op zichzelf is het begrip nationaliteit neutraal; hieraan verwante gevoelens zijn slechts bijproducten. Zo
voldoet ‘trots zijn op je vaderland’ alleen maar aan
de behoefte to belong to.
Je mag zelf bepalen wat dat nationaliteitsgevoel betekent. Je pikt uit de grabbelton wat je goed dunkt.
De keuze tussen Sinterklaas, Kerstman of Suikerfeest staat eenieder vrij. Het Nederlanderschap is
volgens de literatuurhistoricus Joep Leerssen eerder
een zienswijze dan een zijnswijze. Een universeel
besef van nationale identiteit dat automatisch en
duurzaam alle staatsburgers verenigt, bestaat niet.
Waarom dan toch die wensdroom dat de Nederlander bestaat? Behalve taal en grondwet gelden de
criteria die Rutte hanteert evenzeer voor mede-Europeanen. Het houvast waarmee Hirsch Ballin onze
identiteit wil ondersteunen door ‘de kernwaarden
van de Nederlandse rechtstaat te borgen’ zegt niets
over het volkseigene.
Moet het WRR-rapport misschien de prullenmand
in, omdat het electoraal te weinig soelaas biedt? ■

Noldus
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Internationalisering van de stad
De stad verzelfstandigt. Door globalisering op het gebied van economie, handel, financieel verkeer, het vrije
verkeer van personen en culturele uitwisseling en een steeds grotere autonomie in het nationale staatsverband,
worden steden ook in internationaal verband steeds belangrijker. Deze mondiale context vraagt een ander stedelijk
beleid.
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 eerste – introduceert
het thema van de internationalisering van de stad aan de
hand van voorbeelden die uitdrukking zijn van een nieuwe
en ingrijpende ontwikkeling. Hoewel het uiteraard lastig is te
spreken van de stad, alleen al vanwege de grote verschillen
tussen steden in ontwikkelingslanden en steden in Westerse
landen, staat in deze serie toch de stad als zodanig centraal.

D

eze zomer kwamen in Den Haag burgemeesters en lokale bestuurders bijeen voor de First
World conference on city diplomacy over de rol van lokaal
bestuur in conflictbeheersing en vredesopbouw. In
Lyon bereikten grote Europese steden overeenstemming over de Eurocities declaration on climate change. In
Nantes werd de UNESCO International coalition of
cities against racism and discrimination gelanceerd. Deze
bijeenkomsten staan niet op zichzelf. Zij moeten
worden gezien als onderdeel van een meeromvattende en belangrijke ontwikkeling, ze zijn de manifestatie van de groeiende internationale zelfstandigheid
van de stad.
Globalisering en autonomie
Twee ontwikkelingen versterken de zelfstandige
positie van de stad: globalisering en de toenemende
lokale autonomie in nationaal verband. Globalisering
speelt zich vooral af in de (grote) steden. Daar vindt
de handel in flitskapitaal plaats en vinden immigranten hun eerste eigen adres. Economische globalisering wordt gedragen door hoofdkantoren van
multinationals die zich in de grote steden vestigen.

1

Toespraak minister-president VNG-jaarcongres, 4 juni 2008, http://www.minaz.nl.
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Steden ondergaan deze ontwikkeling niet alleen passief, ze zijn ook de drijvende kracht achter globalisering. Mondiale vraagstukken – zoals luchtkwaliteit,
migratie en mensenrechtenbescherming – krijgen in
de stad een menselijk gezicht. Globalisering raakt de
stad en de stad reageert hierop door meer dan ooit
internationale activiteit en internationale samenwerking te ontplooien.
In de tweede plaats wordt de zelfstandige internationale positie van de stad gestimuleerd door de
groeiende autonomie van gemeenten in het nationale staatsverband. Eerder dit jaar pleitte premier
Balkenende in zijn toespraak voor de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), mede met het
oog op de toenemende globalisering, voor verdere
vergroting van lokale (stedelijke) autonomie.1 Autonomie in de Nederlandse staatsrechtelijke betekenis
wil zeggen: regeling en bestuur van de eigen huishouding. In Nederland en elders wordt op grond
van beginselen als subsidiariteit, decentralisatie en
democratisering de autonomie van lokale overheden
versterkt. Ook deze trend van lokalisering draagt bij
aan de groeiende internationale positie van de stad.
De internationale positie geeft nieuwe kansen en
nieuwe verantwoordelijkheden. Zij vraagt van de
stad ook een nieuw soort kennis van de internationale werkomgeving. De stad zal bij het formuleren
van haar lokaal (probleemoplossend) beleid steeds
meer rekening moeten houden met de mondiale
context waarin zij is geplaatst. Waar tot voor kort
beleid en bestuur van de internationale gemeenschap
voor rekening kwamen van staten en internationale
organisaties, ontwikkelen grote steden zich tot een
extra (bestuurs)niveau in het systeem van global
governance. Het is een ingrijpende verandering in de
klassieke internationale orde. Hoewel sommigen de
nieuwe en hartelijke betrekkingen tussen interna9
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tionale organisaties en steden als een bedenkelijke
inbreuk op de staatssoevereiniteit beschouwen,
gelden deze verbindingen in elk geval ook als pogingen van internationale organisaties en steden om
bijvoorbeeld milieu- en mensenrechtenverdragen on
the ground daadwerkelijk betekenis te geven.
Stedelijk leven
De stad mag zich in een grote belangstelling verheugen. Zo wijdde het Tate Modern in London vorig
jaar zomer de tentoonstelling Global cities aan tien
internationale steden in een veranderende, globaliserende wereld.2 Videokunst vestigde de aandacht
op het feit dat 75% van de kooldioxide-uitstoot in
steden plaatsvindt en dat in 2008 voor het eerst één
op de twee mensen in de stad woont.3
Politiek en bestuur in Nederland zijn al jaren druk
bezig met het formuleren van een grote-stedenbeleid. In de steden worden kiezers immers aan den
lijve met maatschappelijke vraagstukken geconfronteerd, waarop zij visie en antwoord willen. Thema’s

Eén op de twee mensen woont in de stad;
75% van de kooldioxide-uitstoot vindt plaats
in in steden
als multiculturaliteit, integratie en woningbouw staan
in die problematiek centraal.
Ook in het publieke debat krijgen deze thema’s
volop aandacht, niet in de laatste plaats tijdens De
maand van de filosofie, dit jaar aan de stad gewijd.
René Boomkens prees de dubbelzinnigheid van de
stad en de kwaliteit van de stedelijke samenleving
als ‘beschaafde wanorde’.4 Paul Scheffer en Rudi
Visker debatteerden over de betekenis van bepaalde
grondrechten in de specifieke context van de stad als
publieke ruimte, de stad als ruimte waar de aanweGlobal Cities, Tate Modern, Londen, 20 juni - 27 augustus 2007.
UNFPA, Unleashing the Potential of Urban Growth, State Population report 2007, p. 90.
René Boomkens, Stad hoort beschaafde wanorde te zijn, de Volkskrant, 29 maart 2008.
NRC Handelsblad, bijlage Filosofie & Debat, 29 - 30 maart.
Gideon Boie & Matthias Pauwels, De creatieve stad, stadsontwikkeling is politiek, De Groene
Amsterdammer, 16 februari 2007; Ries van der Wouden, De harde competitie der steden, De
creatieve stad, De Groene Amsterdammer, 23 februari 2007.
7 R. Florida, The Rise of the Creative Class. Why cities without gays and rock bands are losing the
economic development race, Washington Monthly, mei 2002.
8 D. de Gruijter, Logopolis, Trouw, 16 april 2008.
9 NRC Handelsblad, bijlage Filosofie & Debat, 29 - 30 maart.
10 I. Buruma & A. Margalit, Occidentalism: the West in the Eyes of its Enemies, The Penquin Press,
New York, 2004), p. 13 e.v.
11 First world conference on city diplomacy, The role of local governments in conflict prevention,
peace building and post-conflict reconstruction, 11 - 13 juni 2008, Den Haag.
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zigheid van het vreemde spanning en creativiteit
baart.5 Vorig jaar publiceerde de Groene een polemiek
over de creatieve stad.6 Zij vestigde de aandacht op
de stad als pijler van de ‘creatieve industrie’ en de
kenniseconomie, zij moet gaan concurreren om niet
alleen ondernemingen maar ook de werknemers - de
creatieve klasse - vast te houden.7 Opmerkelijk was
het bericht in Trouw, dat de inzendingen voor de Immanuel Kant-essayprijsvraag De mens wordt een stedeling. Wat betekent dat voor de geest? opmerkelijk negatief
over de stad gestemd waren. Het winnende essay
‘Logopolis’ gaf een positief antwoord: ‘Alleen in de
stad voelt men de implicaties van de gebeurtenissen, van de ideeën, van de politieke strijd, en alleen
in de stad wordt de betekenis van ons leven zodanig
geschokt dat ontelbare nieuwe mogelijkheden en
horizonten zich openen.’8
Wat ook opvalt bij lezen van deze bijdragen aan het
debat over de stad, is de overwegend naar binnen
gerichte blik. Wat gebeurt er binnen de – weliswaar
open – stadsgrenzen of in de relatie stad-platteland?
Heuts haalt Occidentalism van Avishai Margalit en Ian
Buruma aan als hij schrijft: ‘Veel mondiale spanningen en conflicten zijn in feite een zoveelste variant
van de strijd van de provincie tegen de stad’.9 Margalit en Buruma grijpen terug op een romantische
stroming in het Westerse denken, waarin de stad
vooral een plaats des onheils is en de provincie voor
zuiverheid staat.10 Uiteraard komen in filosofische
perspectieven op het leven in de stad wel internationale elementen voorbij, maar de internationale
positie van de stad zelf komt niet aan bod. Dit geldt
bijvoorbeeld ook voor het beleidskader Samenwerken
aan de krachtige stad, grote stedenbeleid 2005-2009. Het
belang van internationale betrekkingen voor de
krachtige stad wordt niet genoemd. Het blijft in de
discussies bij meer of minder expliciete aandacht
voor de effecten van globalisering op het stedelijke
leven. Daarmee zouden we een belangrijke actuele
trend uit het oog kunnen verliezen: de stad krijgt
steeds meer een eigen internationaal leven.
Internationale leven
De Eerste city diplomacy wereldconferentie die aan het
begin van de zomer in Den Haag werd gehouden,
weerspiegelde de wereldwijde ontwikkeling van de
stad.11 De conferentie was aan een specifiek aspect
van de stedelijke internationale betrekkingen gewijd:
internationale samenwerking tussen steden ter
ondersteuning en bevordering van vredesopbouw.
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Organisatoren waren de VNG, de stad Den Haag en
het Comité voor city diplomacy, peace-building and
human rights van de United cities and local governmentsorganisatie (UCLG) dat is opgericht om de belangen
van lokale overheden op het wereldtoneel te behartigen. Meer dan duizend steden uit 95 landen zijn er
lid van en 112 organisaties van lokale overheden uit
alle regio’s van de wereld. Deze mondiale organisatie
heeft een brede missie als internationaal pleitbezorger van de waarden, doelstellingen en belangen van
lokale overheden, door middel van internationale
samenwerking tussen steden onderling en met de
internationale gemeenschap als geheel.
City diplomacy is een specifiek concept. Het zijn niet
alle internationale betrekkingen – van stedenbanden
tot handelsbetrekkingen – maar alleen betrekkingen
waarbij lokale overheden een belangrijke en specifieke rol spelen in de bevordering van vrede en
mensenrechten in steden elders in de wereld. Het
City diplomacy comité fungeert als forum waar lokale
overheden elkaar kunnen ontmoeten, waar degene
die (bestuurlijk) met conflictsituaties worden geconfronteerd hun problemen kunnen bespreken en hulp
krijgen van andere lokale overheden in de wereld.
City diplomacy wordt dan ook door UCLG en haar
lidsteden gedefinieerd als
‘the tool of local governments and their associations in
promoting social cohesion, conflict prevention, conflict resolution and post-conflict reconstruction with the aim to create
a stable environment in which the citizens can live together
in peace, democracy and prosperity.’12

In het eerste ontwerp (5 juni 2008) stond overigens
een andere definitie van city diplomacy, die lokale
bestuurders echter niet ruim genoeg vonden. De
eerste versie luidde: ‘The tool for local governments
to assist their international partners in (post)conflict
areas, by lobbying the international community, by
facilitating dialogue and by implementing cooperation projects and moreover as an instrument to
prevent and overcome conflicts within their cities.’
Op de conferentie deed de burgemeester van Kabul
een concreet verzoek tot city diplomacy. Hij deed een
oproep aan zijn collega-burgemeesters en bestuurders ‘please come forward to help Kabul city.’ Gebrek aan
veiligheid is in zijn ogen niet zozeer het probleem,
maar eerder een gebrek aan expertise op het gebied
van infrastructuur (water, wegen en energie) die
ontwikkeling en vredesopbouw hindert. BurgeOP ENB A A R B E S T U U R N OVEM B ER 2008

meester Sahebi vroeg dan ook een ‘close cooperation
between Kabul and other cities.’ Door het uitwisselen
van kennis en (stedelijke) ervaring met conflict- en
post-conflictsituaties kunnen lokale overheden in
alle delen van de wereld een belangrijke bijdrage aan
het voorkomen en oplossen van conflicten leveren
en aan opbouw van de samenleving na een conflict.
Stedelijke overheden kunnen gemeenschappen met
elkaar in contact brengen, wederzijds begrip tussen
burgers bevorderen en hulp geven aan gemeenschappen in conflictgebieden.

Deze eerste wereldconferentie had tot doel
de rol van lokale overheden bij
conflictmanagement te versterken
Deze eerste wereldconferentie had tot doel de rol
van lokale overheden bij conflictmanagement te
versterken. De aanwezige burgemeesters van steden
en verenigingen van gemeenten onderstreepten het
belang van deze rol. Zij wordt ‘insufficiently recognised
and supported in national and international policy decision
making, intervention strategies and research,’ aldus The
Hague agenda on city iplomacy. In dit slotdocument
‘claimen’ de steden een grotere rol in conflictgerelateerde internationale samenwerking en spreken zelfs
van een plicht zich voor vrede en veiligheid in te
zetten en aan de internationale ontwikkelingsagenda
bij te dragen.
In The Hague agenda wordt ook vermeld dat UCLG
zich voor internationale erkenning van deze rol zal
inzetten en zal doorgaan met het sluiten van strategische partnerships met internationale organisaties en
het bevorderen van een multi-level governancemodel voor
conflictbeheersing en vredesopbouw. UCLG wordt
opgedragen te werken aan de totstandkoming van
Memoranda of understanding met internationale gouvernementele organisaties (Comité van de Regio’s
van de EU, VN, UNDP en Wereldbank) voor een
joint city diplomacy vision. Een memorandum is recent
met de VN-organisatie Alliance of Civilizations tot
stand gekomen. Hierin wordt samenwerking in het
vooruitzicht gesteld op werkterreinen als conflictpreventie, interculturele en interreligieuze dialoog,
bevordering van lokale democratie en politieke
participatie. Op het vlak van city diplomacy wordt de
samenwerking versterkt.
12 The Hague Agenda on City Diplomacy.
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De conferentie en het slotdocument zijn een teken
van de groeiende internationale rol van de stad.
Maar city diplomacy staat niet op zichzelf. Zij past in
een bredere trend van steden die op het internationaal vlak zelfstandig en pro-actief te werk gaan,
zoals blijkt uit de twee volgende voorbeelden.
Klimaatverandering
In oktober van dit jaar hebben de lidsteden van
Eurocities de Verklaring ter bestrijding van klimaatverandering aangenomen. Tijdens de zomermaanden hadden de lidsteden – waaronder Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Utrecht – de tijd om steun
te krijgen van hun gemeenteraad voor de ondertekening van dit document. Eurocities is een netwerk van
130 Europese grote steden uit 34 Europese landen
en werkt als platform om ideeën, kennis en ervaring
op verschillende beleidsterreinen uit te wisselen.
Eurocities is in de eerste plaats op Europese instellingen gericht en wil beleids- en besluitvorming binnen
de EU beïnvloeden.
In de Verklaring bevestigen de grote Europese
steden hun rol bij de bestrijding van broeikasgassen

De strijd tegen klimaatverandering zal vooral
in steden moeten worden gevoerd
en het realiseren van internationale doelstellingen op
dit gebied. Wereldwijd vindt 75% van de energieconsumptie in grote steden plaats en 80% van de
broeikasgassen wordt in stedelijke gebieden uitgestoten. De strijd tegen klimaatverandering zal vooral
in steden moeten worden gevoerd. Dit realiseren de
lidsteden van Eurocities zich ook.
De verklaring is een afspraak tussen steden, bindend
is zij niet. Maar ook soft law heeft een functie: ‘The
Eurocities Declaration on Climate Change is not
a binding agenda but a concrete text covering the
diversity of public policies, and providing guidelines
that can be used to implement policies on our territories to reach the targeted reductions in greenhouse gases, which is crucial to climate stabilisation.’
De opstellers van de verklaring concluderen dat de
rol van steden bij de strijd tegen luchtvervuiling en
klimaatverandering beslissend is. Lidsteden moeten
op alle beleidsterreinen maatregelen nemen om de
13 http://www.eurocities.eu/main.php.
14 Third world forum on human rights: from universal principles to local action, Nantes, 30 juni 3 juli 2008.
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doelstelling van de verklaring te halen. De verklaring werkt vrij gedetailleerd uit hoe de steden deze
rol kunnen vervullen. Ze hebben een sleutelpositie
door hun vermogen individuele inspanningen van
burgers te bundelen en door het mondiale en lokale
bestuursniveau te verbinden. Zij kiezen daarom in
de strijd tegen de uitstoot van broeikasgas voor een
strategie die behelst
‘adapting global objectives, defined by international negotiation and the scientific community, to the level of our
territories and through the combination of our efforts; [and]
implementing a climate plan in each of our territories, based
on concrete actions, in order to reach a local objective that
is consistent with the overall European and international
objectives.13

De mondiale afspraken moeten in acties op lokaal
niveau worden gerealiseerd. Iedere stad moet een
concreet klimaatplan moet opstellen en implementeren om binnen haar gebied een doelstelling
te bereiken die met de Europese en internationale
doelstellingen overeenkomt. Om de voortgang
inzichtelijk te maken, zullen regelmatig metingen en
rapportages plaatsvinden. Verder spreken de steden
af hun lokale bevolking en ondernemingen zoveel
mogelijk bij het proces te betrekken.
De steden willen duurzame ontwikkeling bevorderen
door compacte steden te bouwen die minder ruimte
en energie verbruiken, door eco-quarters te creëren vol
ecologische innovaties en door de bouw van energieefficiënte gebouwen en gebouwen met ecomaterialen te bevorderen. Het gevecht tegen luchtvervuiling
en klimaatverandering maakt ook nieuwe vormen
van mobiliteit en openbaar vervoer noodzakelijk.
Duurzame ontwikkeling en bestrijding van milieuvervuiling zijn terreinen waar steden wereldwijd
hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerking
zoeken, zowel met andere steden als met internationale organisaties. In deel 2 van deze serie zal die
samenwerking uitgebreid aan bod komen.
Anti-racisme en anti-discriminatie
Deze zomer lanceerde Unesco de International
coalition of cities against racism and discrimination.14
Deze internationale coalitie verenigt Unesco’s zes
regionale coalities van steden tegen racisme en
discriminatie in een netwerk dat anti-racisme en
anti-discriminatienormen, vervat in internationale
verdragen, resoluties en verklaringen, in steden
O PENBA AR BESTUUR N OVE MBE R 2 0 0 8
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wil implementeren. Daarnaast erkent Unesco ook
steden nodig te hebben om de lokale relevantie van
mensenrechten te garanderen. Het initiatief werd in
december 2004 geboren, toen de Europese coalitie
van steden tegen racisme werd gelanceerd. Vooruitlopend daarop namen de 140 lidsteden van deze
coalitie een actieplan aan, waarin de steden aangaven
wat de beleidsinzet is op terreinen waarop zij lokale
bevoegdheden hebben zoals onderwijs, woningbouw
en werkgelegenheid. Toetreding geschiedt door
tekening van een letter of intent en ermee instemmen
het actieplan te implementeren. Naast doelstellingen
als het bevorderen van eerlijke toegang tot woonruimte, arbeidsmarkt en onderwijs voor iedereen,
zijn belangrijke actiepunten de totstandkoming van
een data- en monitoring-systeem en bevordering van
de interculturele dialoog.
Het derde Wereld Mensenrechten Forum vierde ook
het zestigjarig bestaan van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens. De oprichting van de
Internationale Coalitie van Steden tegen Racisme en
Discriminatie tijdens deze viering roept de beroemde uitspraak van Eleanor Roosevelt – de grondlegger en voorvechtster van de universele verklaring
– in herinnering:
‘Where, after all, do universal human rights begin? In small
places, close to home, so close and so small that they cannot

he works. Such are the places where every man, woman and
child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity
without discrimination. Unless these rights have meaning
there, they have little meaning anywhere.’15

De filosofie achter de tegenwoordig populaire
slagzin think global, act local is dus al ruim 50 jaar
oud. Zij spreekt ook uit het initiatief van UNESCO
en ligt ten grondslag aan de algemene overtuiging
dat zonder stedelijke bestuurders en beleidsmakers
mensenrechten niet kunnen worden geïmplementeerd en gegarandeerd. Ook andersom geldt dat
steden de steun van internationale organisaties nodig
hebben. Beide bewegingen zijn erop gericht dat de
stad internationale mensenrechtennormen lokaal
betekenis geeft.
Besluit
De stad internationaliseert. Op het gebied van internationale samenwerking, duurzaamheid en bescherming van mensenrechten spelen zij in toenemende
mate een eigen rol. Deze gebieden leggen een
verbinding tussen global en local, tussen universele
waarden en lokale garantie, tussen mondiale problemen en lokale oplossingen. Door internationale
activiteiten en betrekkingen neemt de stad verantwoordelijkheid en verklaart zichzelf tot actor op het
internationale toneel. ■

be seen on any map of the world. Yet they are the world of
the individual person: the neighbourhood he lives in, the
school or college he attends, the factory, farm or office where

15 E. Roosevelt, In Your Hands: A Guide for Community Action for the Tenth Anniversary of the
Universal Declaration of Human Rights, 27 maart 1958, New York.
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Debutanten op het Binnenhof

Wel voor de poes
De Partij voor de Dieren werd in oktober 2002 opgericht uit
onvrede met het dieronvriendelijke beleid van het kabinetBalkenende I. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 2003 kreeg
de partij onvoldoende stemmen voor een zetel. Drie jaar later lukte
het wel.

ertoe uit: politieke partijen kunnen vrij gemakkelijk één of
meer zetels in de Tweede Kamer bemachtigen. Die nieuwkomers zijn niet allemaal blijvertjes, sommige zijn niet meer dan
eendagsvliegen, andere houden het langer uit. In Debutanten

E

en succesvolle campagne, waaraan tal van bekende Nederlanders zoals Martin Gaus, Georgina Verbaan, Maarten ’t Hart en Kees van Kooten
als lijstduwers hun medewerking verleenden, zorgde
in 2006 voor twee zetels. Ook de verkiezingsposter
met het poesje dat een Kamerzetel openkrabt, sloeg
aan. Niko Koffeman, voorheen adviseur van de SP,
was voor deze campagne verantwoordelijk. Sinds
maart 2007 zit hij namens de PvdD in de Eerste
Kamer. In de Tweede Kamer worden de zetels bezet
door Esther Ouwehand en Marianne Thieme.
Vegeterriër
Thieme, partijvoorzitter en fractieleider in de
Tweede Kamer, was eerst actief in de Stichting Bont
voor Dieren en directeur van Wakker Dier. Door
haar vasthoudendheid wordt ze dikwijls vegeterriër
genoemd. Naar eigen zeggen is ze niet het type dat
voor ‘elke duif een truitje wil breien’, want dieren
moeten niet worden vermenselijkt. Wel moeten
dieren tegen menselijk gedrag worden beschermd.
De Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens (1948) vormt samen met de Verklaring van de
Rechten van het Dier (1977) en het Handvest van
de Aarde (1987) het praktisch uitgangspunt voor de
wijze waarop volgens de partij mensen met elkaar,
met dieren en met de natuur behoren om te gaan.
De PvdD beschouwt zichzelf als een emancipatiepartij. Ze wil de rechten van dieren in de grondwet
verankeren, waarmee het welzijn van zowel huis-,
circus- als wilde dieren kan worden gewaarborgd.
Speerpunten zijn een algeheel verbod op dierproeven, een sterke reductie van de veestapel, het zoeken
naar pijn- en stressvrije methoden voor het doden
van vissen, het behouden en uitbreiden van leefgebieden voor bedreigde diersoorten en het verminderen van het gebruik van dieren daar waar mogelijk,
bijvoorbeeld door een verbod op de hengelsport.
Twee maal raakte de partij in opspraak. In maart
2007 werd bekend dat de belangrijkste geldschieter

14

De lage kiesdrempel en het evenredig kiesstelsel nodigen

op het Binnenhof – over nieuwe partijen die in het parlement
voor beroering zorgden – de Partij voor de Dieren (PvdD) die
vanaf 2006 in de Kamer zit.

van de Partij voor de Dieren, Nicolaas Pierson, in
geïmpregneerde klamboes handelde, waarvan de
chemicaliën op dieren worden getest. Ook zou zijn
bedrijf met het chemieconcern Bayer samenwerken,
dat om zijn dierproeven bekend staat. In reactie
hierop zei Thieme dat Pierson het geld op persoonlijke titel doneerde. Een maand later, in april 2007,
viel voormalig lijstduwer Maarten ’t Hart uit naar
Thieme en Koffeman vanwege hun geloofsovertuiging; zij behoren tot de zevendedagsadventisten.
Volgens ’t Hart was dat onverenigbaar met de partij
en dienden ze daarom op te stappen. Thieme en
Koffeman verdedigden zich door te wijzen op de
seculiere grondbeginselen van de partij.
41 moties
De partij wist de aandacht van de media dikwijls op
zich te vestigen, bijvoorbeeld in 2005, toen de PvdD
een reddingsactie op touw zette voor het witte
zwijntje Sneeuwvlokje dat in de bossen bij Vierhouten aan jagers ten prooi dreigde te vallen. Ook het
verbod op de verkoop van goudvissenkommen,
een van de maar liefst 41 moties die de partij bij het
debat over de Nota Dierenwelzijn in 2007 indiende,
haalde alle kranten. In de Kamer heeft de partij de
reputatie veel vragen te stellen, vooral op het beleidsterrein van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV). Bij de begrotingsbehandeling na Prinsjesdag
spaart de PvdD alle spreektijd die de kleine partij
krijgt op om die in het debat over de begroting van
LNV te gebruiken. Steevast sluit Thieme iedere
spreekbeurt in de Kamer af met de woorden, vrij
naar Cato: ‘En voorts ben ik van mening dat er een
einde moet komen aan de bio-industrie.’ ■
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Beleid

Waar komen deze effecten vandaan?
De groeiende belangstelling voor de effecten van beleid wil nog niet zeggen dat de bijdrage van beleid aan gewenste maatschappelijke veranderingen inzichtelijk kan worden gemaakt. De bijdrage van beleid aan maatschappelijke veranderingen kan niet eenvoudig van andere invloedsfactoren worden geïsoleerd. Welke opties voor de
analyse van beleidseffecten zijn er?

E

ndanks de lange tijd dat beleidswetenschappers
effectmetingen agenderen, impliceert dat geenszins dat deze metingen ook daadwerkelijk veel worden uitgevoerd.1 Enerzijds heeft dat te maken met
de bescheiden invloed van de beleidswetenschap op
de praktijk. De beleidswetenschappelijke belangstelling en onderzoeksagenda stemmen nu eenmaal
niet altijd overeen met de agenda van bestuurders.
Al zou dat wel zo zijn, dan is het nog de vraag of
bestuurders en beleidssociologen dezelfde invulling
aan effectmetingen geven. Het is niet ongebruikelijk de prestaties van overheidsorganisaties aan hun
output af te maten. Hoeveel sportsubsidies zijn er
verstrekt? Hoeveel WMO-cliënten zijn er geholpen?
Hoeveel onderwijsinspecties zijn er uitgevoerd?
Hoeveel overheidsdiensten en producten zijn er via
internet toegankelijk?
Overheidsorganisaties die de norm halen, aan vooraf afgesproken prestatie voldoen, worden positief
beoordeeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
veel effectonderzoeken zich tot het meten van beleidsprestaties beperken. Dit accent wordt versterkt
doordat dit soort metingen relatief eenvoudig kan
worden uitgevoerd. Zij richten zich op de afgesproken prestaties en leveren bovendien kwantitatieve
gegevens op, waardoor eventuele afwijkingen zichtbaar worden. Anderzijds zijn zuivere effectmetingen
minder populair, omdat ze complex, tijdrovend en
kostbaar zijn. Zowel beleidsmakers als onderzoekers
ontkennen dat niet.
De methodologische kwestie die in effectenonderzoek speelt, is de vraag of eventuele maatschap1

2

Leeuw, F.L. (1992), Produktie en effectiviteit van overheidsbeleid. Institutionele analyse en effectmeting, VUGA, Den Haag. Geurts, J.L.A. (1993), Omkijken naar de toekomst. Lange termijn
verkenningen in beleidsexercities, Samsom Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn.
B&A Groep (2007), Leren afrekenen. Een voorlopige evaluatie van lokale en provinciale
rekenkamer(commissie)s, Den Haag.
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pelijke veranderingen herleid kunnen worden tot
het beleid of dat andere factoren een rol spelen
(het attributieprobleem). Bijkomend probleem is
dat gewenste maatschappelijke effecten van beleid vooraf niet altijd expliciet door beleidsmakers
worden aangegeven, ze worden vaag vastgesteld
of gewenste effecten blijven tot eerder genoemde
beleidsprestaties beperkt en zijn dus eigenlijk geen
echte effecten. Om bij de voorbeelden te blijven:
leiden sportsubsidies tot meer sportparticipatie, zijn
WMO-cliënten tevreden, leiden onderwijsinspecties
tot beter onderwijs, hoe tevreden zijn gebruikers van
digitale producten en diensten?
Het probleem van onduidelijke doelstellingen of
nadruk op beleidsprestaties in plaats van effecten
wordt veelvuldig in onderzoeken van lokale rekenkamercommissies aangekaart. Een oordeel of
beleidsdoelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn gedefinieerd,
behoort tot het weinig spannende en zichzelf
herhalende repertoire van deze commissies. Veel
rekenkameronderzoeken onthouden zich van echte
effectmetingen. Een positief gevolg van rekenkameronderzoek is echter wel dat beleidsmakers steeds
meer aandacht aan het expliciteren van beleidsdoelstellingen besteden.2
Uiteenlopende interpretaties en wisselende aandacht
voor effectenonderzoek, alsmede de methodologische beperkingen van dit soort onderzoeken
betekenen echter niet dat ze daarmee van de agenda
verdwijnen of de onderzoeksagenda zelfs niet halen.
Er zijn in de afgelopen jaren voldoende onderzoeken verschenen die aan deze praktische en methodologische uitdagingen tegemoet komen, soms zelfs
door uitvoering van veldexperimenten of door een
alternatieve aanpak die tot onderbouwde uitspraken
over effecten van beleidsprogramma’s leidt.
15

BESTUUR

Werkbare oplossingen
Verschillende wegen staan open om de geschetste
tekortkomingen te verminderen. De beleidssimulatie
is een aanpak waarbij een pluriform samengestelde
groep van deelnemers op kwalitatief zo hoogwaardig mogelijke wijze over de toekomst communiceert.
Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid dat deelnemers met nieuw beleid experimenteren in een veilige
omgeving, dat gedragingen niet blootstaan aan directe of indirecte beoordeling door superieuren, achterban of marktmechanisme.3 Beleidssimulaties zijn
meestal een vorm van ex ante-evaluatie. Door het
beleidsproces en de maatschappelijke en bestuurlijke
omgeving accuraat na te bootsen (factoren, actoren
en onderlinge relaties) kan worden nagegaan welke
maatschappelijke effecten een beleid teweeg zal
brengen. Mocht het eenmaal worden ingevoerd, dan
kan met deze effecten rekening worden gehouden
en achteraf getoetst of de effecten ook daadwerkelijk optraden. Ook is het mogelijk simulaties uit te
voeren via rekenmodellen in computers (computersimulaties) of combinaties van menselijk handelen
en computerberekeningen.
Een andere route is een zuiver laboratoriumexperiment. Het probleem is echter dat onderzoeksobjecten – beleid, beleidsmakers, doelgroepen en maatschappelijke context – nooit in een gecontroleerd
laboratoriumexperiment te vangen zijn. Simulaties

Beleidssimulatie is een krachtig instrument,
dat een grotere rol in de huidige beleids
praktijk verdient
komen het meest in de buurt van een laboratoriumonderzoek. Deze bootsen immers een sociaal
systeem na, maar er hoeft geen sprake te zijn van
groepen die wel of niet aan een prikkel blootstaan
(ofwel een experimentele en controlegroep, zoals gebruikelijk in laboratoriumexperimenten). Een oplossing is, dat vergelijkbare groepen dezelfde simulatie
doen, maar in één simulatie wordt het beleid niet
toegepast en de andere wel. Hoewel experimenteel
onderzoek (in laboratoria) volgens wetenschappers
in de buurt komt van zuiver wetenschappelijk onder3
4
5
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Geurts, J.L.A. (1993), Omkijken naar de toekomst. Lange termijn verkenningen in beleidsexercities,
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zoek, bestaan er ook problemen. Er kan bijvoorbeeld storende invloed uitgaan van voormetingen,
proefleiders en proefpersonen op de kwaliteit van
experimenten.4 Een voormeting onder de doelgroep
van een beleid in een experimentele omgeving om
te kijken of het te voeren beleid tot attitude- of
gedragsverandering leidt, kan onbedoeld bijdragen tot vergroting of verkleining van de beoogde
verandering, omdat de doelgroep via bijvoorbeeld
een vragenlijst vooraf kennisneemt van het beleid en
daar in een experiment op anticipeert.
Beide mogelijkheden (simulaties en experimenteel
onderzoek) hebben als nadeel dat niet geheel zeker
is of de uitkomsten (effecten) naar de praktijk
generaliseerbaar zijn. Bovendien gaat het om ex
ante-onderzoek en geen ex post-meting van daadwerkelijke effecten. De waarde van effectmeting is
beperkt; hoewel een simulatie de weg kan wijzen
naar indicatoren die bij een effectmeting een rol
kunnen spelen. De simulatie kan vooraf immers
onverwachte gedragingen en effecten blootleggen.
Deze laatste strategie past bij een verbreding van
effectenonderzoek. Dat maakt de beleidssimulatie
tot een krachtig instrument, dat een grotere rol in de
huidige beleidspraktijk verdient.
Vierde generatie evalueren
Traditionele beleidsevaluaties nemen normaliter
formele beleidsdoelstellingen als uitgangspunt en
richten het effectenonderzoek daar dan ook op.
Het gaat dan meestal om doelbereikingsevaluatie, het bereiken van de beoogde doeleinden, of
effectiviteitsevaluatie, waarin onderzocht wordt in
hoeverre doelbereiking aan het gevoerde beleid is
te danken.5 Wanneer in een vroeg stadium van het
beleidsproces doelgroepen van het beleid nauw bij
het bepalen van de beleidsinhoud worden betrokken, zogenaamd interactieve beleidsvorming, kan
met hen ook worden nagedacht over de vraag welke
maatschappelijke effecten het beleid moet realiseren
en welke andere effecten mogelijk zijn. Dit is een
eerste stap om effecten van beleid te verbreden en
inzichtelijk of meetbaar te maken. Uiteraard kan
onduidelijkheid over het politieke primaat ontstaan,
want in de Nederlandse representatieve democratie
is de volksvertegenwoordiging voor kaderstelling en
controle verantwoordelijk.
Desondanks sluit verbreding van het aantal betrokkenen bij beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie aan
bij vernieuwingen in evaluatieonderzoek, die onder
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de noemer ‘vierde generatie evaluatie’ vallen.6 Kenmerk van deze vorm van evalueren is dat de onderzoeksvragen en afbakening van de evaluatie – ook
effectmetingen - in samenspraak met belanghebbenden tot stand komen, niet alleen in overleg tussen
evaluatieonderzoeker en de formele opdrachtgever
die meestal ook de beleidsvoerder is. De evaluatiecriteria in een onderzoek worden samengesteld op
basis van opvattingen van uiteenlopende belanghebbenden en niet alleen op basis van officiële beleidsdoeleinden. Deze aanpak lost overigens niet het
attributieprobleem op, maar verruimt wel de blik op
de mogelijke effecten van beleid.
Een andere strategie om meer over mogelijke
beleidseffecten te weten te komen, is het gebruik
van veel en uiteenlopende bronnen die identieke
onderzoeksvragen beantwoorden, triangulatie.7 Ga bij
effectbepaling niet alleen op uitspraken van relevante partijen af, maar toets deze door andere bronnen
te raadplegen, bijvoorbeeld dossiers over een beleid
binnen en buiten de beleidsvoerende instantie (project- en programma-administraties, tussentijdse rapporten, commissieverslagen, persberichten, correspondentie, begrotingen en jaarverslagen), oordelen
van experts of aan de hand van vragenlijsten voor
een brede kring van betrokkenen, bijvoorbeeld doelgroepen van beleid. Uiteraard is dit geen garantie dat
alle effecten boven tafel komen, maar de conclusies
over het effect van beleid worden daardoor door
meer bronnen onderbouwd of ontkracht. Ook is het
daardoor beter mogelijk alternatieve verklaringen
voor doelbereiking te verzamelen. Deze aanpak leidt
niet tot oplossing van het attributieprobleem, maar
dat is een relevante kwestie, omdat beleidsvoerders
de neiging hebben gewenste maatschappelijke ontwikkelingen tot beleid te herleiden, terwijl negatieve
ontwikkelingen meestal aan factoren worden toegeschreven waarop de beleidsvoerder geen invloed
heeft.
De effectiefste aanpak in een effectmeting is het
natuurlijke experiment, een toevallige situatie in de
werkelijkheid waardoor een aselecte controlegroep
wordt gecreëerd. Hierdoor kunnen causale effecten
worden vastgesteld.8 In een natuurlijk experiment
ontstaan door een selectieprocedure twee vergelijkbare groepen, waarbij de ene groep wel deelneemt
aan een beleidsprogramma, terwijl de andere groep
dat niet doet. Bij voorkeur is de selectie van beide
groepen willekeurig (loting), zodat aannemelijk is dat
er geen essentiële verschillen tussen beide groepen
OP ENB A A R B E S T U U R N OVEM B ER 2008

bestaan. Een loting is bijvoorbeeld mogelijk wanneer een doelgroep een beroep op een subsidie mag
doen, maar waarbij het aantal subsidies is gelimiteerd. Vervolgens vindt loting onder alle aanvragers
van de subsidie plaats. De ingelote inschrijvers
ontvangen de subsidie, de afvallers niet. Er is geen
reden aan te nemen dat beide groepen op belangrijke kenmerken verschillen. Wanneer beide groepen
groot genoeg zijn, is het mogelijk te beoordelen
welke effecten de subsidie op het gedrag en de prestaties van de subsidieontvangers heeft, die tegen het
gedrag en de prestaties van de afgewezen indieners
moeten worden afgewogen.
Op dit natuurlijke experiment bestaan varianten.
Ten eerste is het mogelijk bij een systeem van ‘wie
het eerst komt, wie het eerst maalt’ een controlegroep samen te stellen die op een aantal kenmerken
vergelijkbaar is met de groep subsidieaanvragers.
Ten tweede kan de selectie ook plaatsvinden door
beoordeling van de subsidieaanvragen, in plaats van

De effectiefste aanpak in een effectmeting is
het natuurlijke experiment
een loting. Ook dan ontstaan twee groepen (toegewezen en afgewezen), maar vanwege de inhoudelijke
beoordeling, waarbij de beste voorstellen worden
gehonoreerd, is de kans groot dat er toch belangrijke
verschillen tussen een eventuele experimentele groep
en controlegroep gaan ontstaan. De experimentele
groep heeft immers betere aanvragen opgesteld,
waardoor de kans groot is dat deze op enkele karakteristieken afwijken.
Het is voor effectenonderzoek niet noodzakelijk
dat er een controle- en experimentele groep worden
samengesteld. Het is mogelijk een groep burgers of
bedrijven te vragen wat zij zouden hebben gedaan
indien een regeling niet zou hebben bestaan of
indien zij er niet aan zouden hebben deelgenomen.
Politiek-bestuurlijke gevolgen
Onderzoek naar effecten van beleid heeft weinig zin
als er geen politiek-bestuurlijke steun is om dergelijk
6

7
8

Guba, E.G. & Y.S. Lincoln (1989), Fourth generation evaluation, Newbury Park. Abma, T.A. (1996),
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Bongers, F. & P. den Hertog (2007), Vernieuwing van methoden voor beleidsevaluatie, in
Bestuurswetenschappen, jrg. 61, nr. 3, p. 29-44.
Hart, H. ‘t e.a. (1998), Onderzoeksmethoden, Boom, Amsterdam.
Webbink, H.D. (2006), Causale effecten van beleid. Over gecontroleerde en natuurlijke
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onderzoek uit te voeren. Die steun bestaat enerzijds
uit het beschikbaar stellen van middelen om de metingen uit te voeren, anderzijds uit een behoefte om
politieke besluitvorming met relevante informatie
te voeden. Dat laatste zal geen groot probleem zijn,
omdat effectmetingen op de controlerende taken
van de volksvertegenwoordiging aansluiten. Het is
van belang dat het gewicht van de resultaten van een

Onderzoek naar effecten van beleid heeft
weinig zin als er geen politiek-bestuurlijke
steun voor is
effectmeting worden geduid. Dit is geen sinecure,
aangezien de onderzoeksresultaten in politiek vaarwater komen. Ook moet er politieke en bestuurlijke
bereidheid bestaan opvolging aan de resultaten van
een effectmeting te geven. Daaronder valt ook het
beargumenteren waarom de resultaten niet worden
gebruikt. Van de onderzoeker mag als tegenprestatie
worden verwacht dat een effectmeting betrouwbare
en valide resultaten oplevert, die bovendien bruikbaar zijn in het beleidsproces.
De nadruk op effectmetingen betekent ook dat
bestuurders zich kwetsbaarder opstellen. Het behalen en bepalen van beleidsprestaties is eenvoudiger
en beter beheersbaar dan het realiseren en meten
van maatschappelijke effecten. Activiteiten in de
eigen ambtelijke organisatie zijn beter volgbaar
9

Bongers, F. (2008), Preventief gedrag bij beleidsevaluatie, paper voor het Politicologenetmaal,
Berg en Dal.

en stuurbaar dan gebeurtenissen buiten het openbaar bestuur. Het nastreven van maatschappelijke
effecten impliceert onzekerheid, gecompliceerder
onderzoek en geringe controleerbaarheid. Mogelijk
gaat een beleidsvoerder anticiperen op effectmetingen en formuleert hij minder ambitieuze doelstellingen of probeert hij een effectmeting van de agenda
te verwijderen. Er bestaan in het openbaar bestuur
voldoende mechanismen die dergelijk preventief
gedrag kunnen tegengaan.9
Belangrijk is dat het politiek-ambtelijk management
aan de agendering van een effectmeting gevolg geeft
in de vorm van beschikbaarstelling van middelen en
inbedding van de effectmeting in de besluitvorming
en het beleidsproces. Het gaat ook om het creëren
van randvoorwaarden die een effectmeting mogelijk
maken, het laten uitvoeren van een nulmeting, het
bepalen van indicatoren voor de effectmeting en
zorgen dat de noodzakelijke informatie tijdens het
beleidsproces wordt verzameld. Het is echter een
stap te ver te verwachten dat het ontwerp van een
beleid of een regeling geheel met de wensen van
een effectmeting rekening houdt. Sommige burgers
of bedrijven worden van een regeling uitgesloten
of uitgeloot, omdat er anders geen zuivere controlegroep kan worden samengesteld. Dat is ook de
belangrijkste les die kan worden getrokken: effectenonderzoek in de praktijk betekent laveren tussen
wetenschappelijke en methodologische vereisten
en praktische haalbaarheid en wenselijkheid. Tegen
deze achtergrond zal elk effectenonderzoek op zijn
merites moeten worden beoordeeld. ■
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Column
Arrivederci estate
De zomer ruimt op. De zonsondergang tikt steeds vroeger aan.
Het wandelbuffet is nog een verre herinnering. De lome aperitiefpraatjes zijn vervangen door reclamefolders voor de komende skireis. De vakantieplaatjes zijn wallpaper geworden. De
herfstgeuren blazen ernst tussen de voegen. In Peking klonk de
Brabançonne voor gouden Tia en Zilveren Kim en haar meiden.
In wegrennen en ergens over heen springen zijn we goed. Vrouwen redden de eer van het zielige, vaderloze vaderland. Thuis
helpen de mannen het naar de kloten.

S

inds 10 juni 2007 is Absurdistan aan de Schelde
ernstig ziek. Doodziek. De taalstrijd kent er geen
rust. Al ruim een jaar zakt de Wetstraat steeds dieper
weg in een troosteloze coma. Talloze middeltjes bleven
zonder uitwerking. De onderlinge relaties zijn zo verzuurd, dat ze elk houvast wegvreten. De standaard van
Lijpharts pacificatiedemocratie is verworden tot een
kindertuin. Het cynisme is de nieuwe voertaal. Leiderschap trekt naar binnen, niemand ziet nog over de
gezwollen eigenbelangen. In de schaduw wacht het volk
op goed bestuur. Niets van dat alles: elke beleidsdaad
wordt tegen de communautaire achtergrond aan stukjes
gereten.
En dat allemaal terwijl de Belgische economie op haar
gat ligt. Hoe trots waren die Fortis-Belgen dat ze ABN
AMRO, een kroonjuweel van de meesterkooplieden,
zomaar konden opkopen. Die Hollanders, die het sop
dat aldaar bier wordt genoemd, wereldwijd kunnen
slijten onder de noemer Heineken, die Hollanders
werden door de kleine Belgen opgekocht. Stel je voor.
Maar zie, de wereldwijde financiële crisis treft de kleine
Belgen zo in hun aandeel dat ze diep door de modder
de vernedering moeten ondergaan. Lippens, up yours!
In Vlaanderen krijgt de zieligheid gestalte in de levensvraag is: waar moet het stadion van Club Brugge? In
Brugge of toch maar in Loppem. Is een voetbalstadion
een plek om te voetballen, of eerder een koopcentrum
rond een grasveld?
Ook in Nederland is het weer bloedernstig: Maxima
moet meteen aan de slag. Prinses Mathilde, ons ‘kroonjuweel uit Laken’, werd door het Amerikaanse glamourblad Vanity Fair in de International Best-Dressed List
2008 opgenomen. Ze behoort tot de tien best geklede
vrouwen ter wereld. Als je ziet hoe ze er soms bij loopt,
zegt dat iets over de andere deelneemsters. Terwijl het
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Belgisch koningshuis klasse uitstraalt, sukkelt Nederland
met een neuspeuterende prins Willem-Alexander, zo
kiekte Bild Zeitung. Maar prins WA is honderden malen
plooibaarder, menselijker, vrolijker en normaler dan
onze kroonprins, dat maakt hem minder geschikt voor
deze uit protocol opgetrokken façadepartituur. Onze
kroonprins is groot genoeg om precies op koekjesdozen en glimmervlaggen te passen. Politici zijn decennia
geleden naar de roddelbladen afgegleden, ze presenteren zichzelf als mens-met-minpunten, broze, weke,
breekbare wezens zoals u en ik. Politici zijn als smartphones: er zit onderhand te veel Spielerei in. De mystiek
is afgekrapt, de glans is verdwenen. Er is geen glazuur
meer, de schimmel treedt in.
Met zulke leiders, geen wonder dat ze in Nederland
geen vertrouwen hebben in politiek en politici. In Belgenland is het niet beter. Daar zijn ze de politiek zo beu
als koude pap. Het land huppelt van de ene crisis naar
de andere en nooit gaat een regering tegen de grond.
De communautaire ziekte heeft nu ook de Vlaamse regering aangetast. Nog geen dag sinds 10 juni 2007 komt
de bende Belgische ministers in de buurt van iets dat
we een regering zouden noemen. Dat kletskabinet deed
niet veel anders dan vaststellen dat ze tot niets in staat
waren. Het goede nieuws is dat Belgen hun politici niet
ernstig meer nemen. De hele Wetstraat is verworden tot
een rariteitenkabinet. Belgen onthechten zich van de
politiek. We worden zelfbewuster: zonder die kloefkappers zijn we beter af.
Op Prinsjesdag kregen de Nederlanders te horen dat
ze wat meer zelfvertrouwen mogen hebben. Dat is
voor ons, Belgen, zo absurd als de Paus die Opus Dei
oproept om wat meer godsvruchtig door het leven te
gaan. Nederlanders, meer zelfvertrouwen? Ooit een
zuiderse camping in zomertijden beleefd? Ooit een
Heineken meer dan halfweg opgedronken? Dan doet de
koninklijke oproep wat wereldvreemd aan.
De Schelde mag dan al wat uitgediept zijn, Belgen en
Nederlanders zijn dichter tot elkaar gekomen. Ze vertrouwen hun Binnenhof en Wetstraat niet meer. Daarmee is het boven en onder de Moerdijk weer business as
usual. We zijn weer ons eigenste zelf. Klagers en zagers.
Zeurpieten en kroketboeren. Arriverderci estate. ■
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Kamerlingh Onnes tegen de
overheid
Het kostte de natuurkundige en latere Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes (‘de man van het absolute
nulpunt’) aan het eind van de negentiende eeuw heel wat strijd met de autoriteiten om zijn laboratorium te mogen
behouden. Uiteindelijk lukte dat, en kon hij verder met zijn experimenten.
Wij hebben naar aanleiding daarvan de eer UHoogGel.
beleefdelijk te verzoeken ons te willen mededeelen welke
stoffen aldaar worden bewaard en in welke hoeveelheden en
tevens of voor de bewaring daarvan al of niet in der tijd eene
vergunning is verleend.1

Kamerlingh Onnes, zich niet bewust van de ellende
die hem te wachten stond, antwoordde een week
later. In alle openheid schreef hij dat
[...] eigenlijk ontplofbare stoffen zich noch in het laboratorium noch op het terrein daarbij bevinden, wel zijn aldaar
aanwezig gassen onder druk vloeibaar gemaakt in bommen
of kruiken, welke natuurlijk bij het bezwijken der wanden op
Het Leidse laboratorium voor
natuurkunde, scheikunde,
anatomie en fysiologie,
gebouwd in 1859. Het stond
op de plek waar het kruitschip
in 1807 een grote ravage had
aangericht. Natuurkunde
zat in de rechtervleugel.
(Foto Academisch Historisch
Museum)

O

p 19 januari 1895 kreeg Heike Kamerlingh
Onnes, hoogleraar-directeur van het Natuurkundig Laboratorium in Leiden en druk doende zijn
koude-installaties op te bouwen, van burgemeester
en wethouders van die stad een brief. Het bleek de
openingszet te zijn van een slepend steekspel met
autoriteiten op diverse niveaus, met als inzet een
hinderwetvergunning. Zelfs de Raad van State zou
zich over het conflict buigen en dat was in de twintig
jaar dat de wet toen van kracht was, niet eerder
vertoond.
Brief no. 72, met als onderwerp ‘Ontplofbare stoffen’, ging als volgt:

Reeds meermalen is er de aandacht op gevestigd dat op
het terrein bij het Physisch Laboratorium stoffen worden
bewaard die gevaar kunnen opleveren voor de omgeving.

1
2
3
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B&W aan Heike Kamerlingh Onnes, 19 januari 1895, archief Huygenslaboratorium.
HKO aan curatoren, 26 januari 1895, Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Curatoren.
Curatoren aan HKO, 9 juni 1892, archief Huygenslaboratorium.

de wijze van eene stoomketel zouden springen, en welke het
best te vergelijken zijn met de in de handel voorkomende
bussen gevuld met vloeibare koolzuur.2

Op het terrein bij het laboratorium, zo schreef
Onnes, stonden een ‘bus’ (gascilinder) met 11,8 kilo
chloor, een met 4,4 kilo ammonia en een met 28,8
kilo zwaveligzuur. ‘Al deze gassen zijn giftig wanneer
zij in aanmerkelijke hoeveelheid in de lucht voorkomen.’ Ook zei Onnes in de tuin mandflessen ether
en olie te bewaren, en methaan in een gashouder.
Voor de laatste was in 1892 vergunning aangevraagd, maar deze bleek niet vereist.3 Ongevraagd
vertelde hij B&W in een moeite door wat hij in zijn
laboratorium gebruikte: ‘bussen onder hooge druk
gevuld met koolzuur, zuurstof, stikstof, waterstof,
aethyleen, methaan in afwisselend aantal van elke
stof, terwijl zich het geval zou kunnen voordoen, dat
het wenschelijk was ook nog andere samengeperste
gassen in bussen aldaar in voorraad te hebben’. Na
ook nog petroleum en alcohol te hebben vermeld,
sprak de hoogleraar-directeur de hoop uit ‘een
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voldoende overzicht’ te hebben gegeven van ‘de
gevaren, die voor de omgeving kunnen ontstaan, en
ben niet in het bezit van eenige vergunning […] om
bovenstaande stoffen te behandelen, te bewaren en
voor een deel zelf te vervaardigen.’ Dat zo’n vergunning nodig was, besloot Onnes zijn brief, was hem
‘tot leedwezen’ niet bekend en ‘spoedige verlening
daarvan’ zou welkom zijn.
Wat bracht B&W van Leiden ertoe naar een hinderwetvergunning, bij wet in 1875 geregeld, te informeren? Een belangrijke factor was de locatie van het
laboratorium. Het lag aan de Steenschuur, vlakbij
de plaats waar in 1807 een kruitschip was ontploft.
Die ramp eiste 151 doden; een complete stadswijk
ging in puin. Gevaarlijke stoffen aan de Steenschuur
lagen gevoelig.4
Maar de directe aanleiding voor de brief van het
college was een politierapport van 20 november
1894. Daarin verklaarde Onnes dat de door hem in
de tuin van het Natuurkundig Laboratorium neergelegde gascilinders bij onoordeelkundig gebruik
het risico liepen te ‘ontploffen’. Onnes had bij de
politie geklaagd over ‘baldadigheid’ in de tuin. Gaten
in de omheining boden kwajongens ’s nachts vrij
spel. Flessen werden verbrijzeld, kisten en deksels
verdwenen en zelfs was een stel vandalen betrapt op
het losrukken van stroomkabels. De curatoren van
de Leidse universiteit, in maart 1890 door Onnes
gewezen op het gevaar van ‘ontplofbare stoffen die
niet voldoende bewaard kunnen worden’, hadden
geen boodschap aan Onnes’ jammerklachten en
verwezen de hoogleraar
naar de politie.5
Op 22 februari 1895
kwam wethouder Dekhuyzen in het Natuurkundig Laboratorium
poolshoogte nemen.6
Dr. M.C. Dekhuyzen
was behalve wethouder
en privaatdocent aan de
universiteit ook secretaris
Leerjongens aan het werk
van het bestuur van de
met ethyleenflessen en een
bewaarschool die naast
gashouder in de tuinvan het
natuurkundig laboratorium,
het Natuurkundig Laboracirca 1890.(Foto Leiden Institute
of Physics)
torium lag en honderd
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kinderen telde. De explosie van 1807 had die school
met de grond gelijk gemaakt, meester A. Venker en
een dozijn leerlingen de dood injagend. ‘Ontplofbare stoffen’ aan de overzijde van de straat, zo was de
boodschap van Dekhuyzen, stuitten op weerstand.
Na het bezoek van Dekhuyzen was Onnes weer

Ook al ging het werk op het laboratorium
gewoon door, voor het eerst klonk er iets van
wanhoop
aan zet. Op 4 maart schreef hij de vroede vaderen
dat cilinders met samengeperste gassen alleen ‘bij
baldadigheid’ of ‘uiterlijk geweld’ gevaar opleverden
en dat ze in een afgesloten ruimte thuishoorden –
een loodsje waar hij curatoren al jaren om vroeg.7
Op zijn verlanglijstje stonden verder gasmaskers, een
krachtige ventilator, een brandslang en natronkalk
om in geval van een calamiteit gevaarlijke stoffen te
kunnen neutraliseren. Of de gemeente, zo besloot
Onnes zijn brief, zo vriendelijk wilde zijn hem drie
maanden de tijd te geven om alles in orde te maken.
Naar Curatoren van terzijde vernemen
Langzaam maar zeker dijde de kwestie uit. Op 5
april bemoeide het college van curatoren van de
Leidse universiteit zich er mee. Drie weken eerder
had Onnes de curatoren gevraagd de hoofdopzichter der Rijksgebouwen te machtigen gaten in de heg
om de tuin van het Natuurkundig Laboratorium
met takken te dichten. Wellicht dat burgemeester F.
Was, tevens lid van het college van curatoren, zijn
collega’s op de maandelijkse vergadering had bijgepraat. ‘Naar Curatoren van terzijde vernemen, maakt
het Gemeentebestuur bezwaar tegen bewaring van
ontplofbare stoffen in en bij het laboratorium’,
luidde het stille verwijt.8 Of Onnes de curatoren op
de hoogte wilde stellen en een hinderwetvergunning
wilde aanvragen.
Dezelfde dag nog stuurde Onnes de curatoren een
antwoord en, ook al was er slechts sprake van dreiging en ging het werk op het laboratorium gewoon
4
5
6
7
8

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes; de man van het absolute nulpunt. Bert Bakker, 2005.
HKO aan curatoren, 21 maart 1890, UB Leiden, Archief Curatoren.
Museum Boerhaave, archief HKO, inv.nr. 52.
HKO aan B&W, MB, archief HKO, inv.nr. 74.
Curatoren aan HKO, 5 april 1895, archief Huygenslaboratorium.
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door, voor het eerst klonk er iets van wanhoop. Onnes meldde dat een recent bezoek van de arbeidsinspectie aan het laboratorium geen enkel knelpunt
aan het licht had gebracht, dat de baldadigheid in
de tuin ‘afdoende voorbij’ was en dat wethouder
Dekhuyzen was komen kijken. Ook zei hij dat hij uit
voorzorg de aanvraag voor een hinderwetvergunning
om samengeperste gassen te mogen maken, bezitten
en bij proeven te gebruiken ruim had geformuleerd.
Waarna de hoogleraar-directeur eindigde met een
hartenkreet:
Daar ik met gebrekkige hulpmiddelen en onvoldoende personeel den toestand van het onderwijs in wedijver met het
buitenland op een voldoend peil moet trachten te houden
en daartoe zelf veelal met levensgevaar werkzaam ben, zou
het toch ook hard voor mij zijn, wanneer ik op een of andere
wijze daarbij nog met eene wet of verordening in strijd
geraakte en zal Uwe voorlichting om in dezen niet te dwalen
door mij op hoogen prijs worden gesteld.9

De curatoren stuurden de aanvraag voor de hinderwetvergunning vergezeld met een positief advies
naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook
Onnes’ wens om tijdens de procedure de werkzaamheden in zijn laboratorium te mogen voortzetten,
had hun sympathie. Maar Den Haag, waar de beslissingen werden genomen, dacht daar anders over.
Het cryogeen laboratorium, op weg naar het maken
van vloeibare waterstof, diende zijn deuren te sluiten
zolang de vergunning ontbrak, een vergunning die
Onnes ook nog eens opnieuw in tweevoud moest
indienen, omdat in de eerste aanvraag (van 5 april)
ook de in 1886 door hem aangeschafte stoommachine werd opgevoerd, waarvoor geen vergunning
nodig bleek. Referendaris Versteeg van Binnenlandse
Zaken was dat op 4 juni ‘ondershands’ in Leiden
komen uitzoeken, bij welk bezoek Onnes de man
op het hart bond hem in geval van onduidelijkheden
persoonlijk te ontbieden ‘om van een muis niet een
olifant te maken’.10 Op 12 juni, ongetwijfeld aangeslagen door het verbod uit Den Haag, diende Onnes
de gewijzigde aanvraag in. Tegelijk ging hij in op
mogelijke veiligheidsmaatregelen, zoals het bouwen
van het loodsje voor gevaarlijke stoffen. In een brief
aan de hoofdopzichter Rijksgebouwen schatte hij
9 HKO aan curatoren, 5 april 1895, UB Leiden, Archief Curatoren.
10 MB, archief HKO, inv.nr 74.
11 Noord-Hollands Archief, Akademiearchief, inv.nr. 388.
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dat de dringendste verbeteringen voor f 3.000 waren
aan te brengen, het complete rijksbudget voor het
jaar 1895. Maar voorlopig kwam het er niet van: de
curatoren wilden eerst de uitslag van de hinderwetprocedure afwachten en het geld werd geblokkeerd.
Hoorzitting
Fase twee van de ‘wet 1875’, de hoorzitting van een
commissie van gedeputeerde staten, voltrok zich in
de zomervakantie van 1895. Binnenlandse Zaken
drong aan op spoed. Voor de zekerheid reisde Onnes niet naar Zwitserland om te kuren (hij leed aan
chronische bronchitis), maar koos voor de Zeeuwse
badplaats Domburg. De buren van het Natuurkundig Laboratorium kregen de gelegenheid bezwaarschriften in te dienen en op 9 augustus lagen er in
het stadhuis van Leiden drie memories op tafel.11 Tegen de vergunning keerden zich T. Zaaijer, hoogleraar-directeur van het Anatomisch Kabinet, P. van
Geer, voorzitter van het Departement Leiden van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, en B&W van
Leiden. Zaaijer vreesde niet alleen voor zijn collectie,
ook personeel en studenten zouden gevaar lopen.
Alleen als het Natuurkundig Laboratorium afdoende
voorzorgsmaatregelen trof, kon Onnes wat hem
betrof zijn vergunning krijgen.
Hield Zaaijer de deur nog op een kier, Van Geer
wilde Onnes onder geen beding in de buurt. De
hoogleraar wiskunde bekommerde zich om de
leerlingen van de Nuts-bewaarschool tegenover het
Laboratorium en keerde zich fel tegen ‘de nabijheid
van eene verzameling ontplofbare toestellen’.
Ook Dekhuyzen en E. Kist, wethouder en gemeentesecretaris, zagen een vergunning niet zitten. Een
‘inrichting tot het bewaren van en werken met gassen onder zeer hooge drukking’ in de directe omgeving van een druk bezochte gemeenteschool en van
de bewaarschool en de muziekschool in het Nutsgebouw, was absoluut onacceptabel. ‘Een bus met
gecomprimeerd gas is bij brand explosief ’, schreven
Dekhuyzen en Kist. ‘Een bus met gecomprimeerd
brandbaar gas is nog gevaarlijker.’ Conclusie van het
college: binnen de bebouwde kom van Leiden geen
cryogeen laboratorium.
Op de zitting van 9 augustus schitterde Onnes door
afwezigheid. J. Roem, opzichter van de universiteitsgebouwen, diende de ingebrachte bezwaren te
weerleggen. Volgens Roem waren in het Natuurkundig Laboratorium al de grootst mogelijke voorzorgsmaatregelen van kracht en zodra de bergplaats
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Koude-installatie die in drie gekoppelde kringlopen vanaf 1893 vloeibarezuurstof produceerde.(Foto Leiden Institute of Physics)

gereed was, zou de situatie nog veiliger zijn. Fijntjes
wees de opzichter erop dat de spoorwegen geen
probleem hadden met het vervoer van samengeperste gassen. Dekhuyzen, die bij zijn bezwaren bleef,
raadde gedeputeerde staten aan deskundig advies in
te winnen ‘omtrent absolute veiligheidsmaatregelen
bij het bewaren van en werken met vloeibare gassen’. Dankbaar nam de commissie, bestaande uit het
duo mr. C.J.E. Graaf van Bijlandt (tevens curator
van de universiteit) en mr. P.L.F. Blussé, deze suggestie in zijn advies aan Binnenlandse Zaken over.
Voor de rest hield ze zich op de vlakte. De ingebrachte bezwaren, aldus het rapport van 10 augustus, ‘verdienen ernstige overweging, verplaatsing der
inrichting buiten de bebouwde kom zou de Commissie dan ook in hooge mate wenschelijk achten, al
kan zij niet ontveinzen, dat zoodanige verplaatsing
wellicht uit anderen hoofde eveneens aan gewichtige
bedenkingen onderhevig kan zijn.’12 Met dit advies
kon de minister van Binnenlandse Zaken alle kanten
uit.

zijn gemaand, zond hij op 14 december eindelijk zijn
pleitnota. Niet dat de naspeuringen waren afgerond,
maar te veel irritatie bij Binnenlandse Zaken zou zijn
zaak schaden. Het verweerschrift was een doortimmerd stuk van ruim dertig bladzijden waarin de
vloer werd aangeveegd met de bezwaren van Zaaijer,
Van Geer en B&W, al is het de vraag of Onnes’
tegenstanders dit ook zo hebben ervaren.14
Hoe bestond het, vroeg Onnes zich af, dat zijn
laboratorium omwille van een paar flessen uit de

Bergen werk voor een pleitnota
Terug uit Domburg startte Kamerlingh Onnes
vanuit zijn vleugellamme laboratorium een krachtig

12 Zie noot 11.
13 UB Leiden, Documentaire Informatievoorziening en Archiefbeheer (DIA), archief HKO.
14 Ibid.
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tegenoffensief. Er ging een barrage aan brieven de
deur uit, ook naar het buitenland. Van de Berlijnse
Dampfkessel Revision Verein tot zuurstofproducent
Oxygène te Parijs: overal sleepte Onnes zijn informatie vandaan.13 Na door Den Haag tot spoed te

De Nuts-bewaarschool keerde zich fel
tegen ‘de nabijheid van eene verzameling
ontplofbare toestellen’
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bebouwde kom zou moeten worden verbannen, terwijl honderdduizenden flessen koolzuur onder een
druk van 50 atmosfeer in bierhuizen, ziekenhuizen
en kruitfabrieken lagen; bij scheepsladingen werden
ze vervoerd. Voor voordrachten met toverlantaarns
waren flessen met zuurstof op 120 atmosfeer nodig
en niemand die er zich druk om maakte. Was het
niet vreemd dat gasflessen met koolzuur en zuurstof

De curatoren toonden zich in het geheel niet
onder de indruk van Onnes’ stortvloed aan
argumenten
bij de lessen aan de HBS in de schoollokalen dienst
deden, terwijl dat in een universiteitsgebouw niet
zou mogen omdat aan de overkant van de straat een
gemeenteschool stond? Kortom, de risico’s waren
zwaar overdreven, wellicht omdat onheil voor de
directe omgeving was verward met de – inderdaad
niet denkbeeldige – gevaren waaraan onderzoekers
en technici die met glazen toestellen werkten bloot
stonden.
Over de ontploffingen zelf diende ook het nodige
te worden rechtgezet. Knallende gasflessen of springende glazen reservoirs waren iets totaal anders dan
exploderend buskruit. ‘Het bezwijken van de toestellen in het laboratorium, zoo dit mocht voorkomen,
kan dan ook, beter dan met het springen van een
granaat, vergeleken worden met het springen van
een stoomketeltje […].’ Niettemin, erkende Onnes,
‘[g]elijk stoomketels, die volkomen veilig worden geacht toch wel eens ontploft zijn, zoo is het ook wel
voorgekomen dat de volkomen veilig geachte bussen
met gecomprimeerd gas ontploft zijn.’ Waarna een
opsomming van ongelukken volgde die weinig vrolijk stemde. In Parijs bijvoorbeeld was een arbeider
door een ontploffende fles koolzuur, overmatig
gevuld en verhit door stralingswarmte, onthoofd.
Het ging, zo benadrukte Onnes, om slechts enkele
ongelukken terwijl er al tientallen jaren honderdduizenden gasflessen in omloop waren. Ten slotte,
aldus Onnes in zijn verweerschrift, waren die ongelukken het gevolg van onachtzaamheid, terwijl in het
Leids Natuurkundig Laboratorium louter mensen
met kennis van zaken met gecomprimeerde gassen
werkten. Het vermijden van gevaar was een ‘hoofdbeginsel’. Tegemoet komen aan de nu geuite bezwaren hoefde dan ook niet meer dan enkele duizenden
guldens te kosten. Het laboratorium naar buiten de
bebouwde kom van Leiden verplaatsen was stuk24

ken duurder. De curatoren, bij wie de steun voor
Onnes’ hinderwetaanvraag na de hoorzitting voor
de commissie van gedeputeerde staten totaal was
verdampt, toonden zich in het geheel niet onder de
indruk van Onnes’ stortvloed aan argumenten. ‘De
kennisneming der memorie heeft ons eer gesterkt in
onze overtuiging, dat het hier werkelijk betreft eene
inrichting, waar hoogst gevaarlijke stoffen worden bewaard, hoogst gevaarlijke proeven verricht.’
Onnes, aldus de curatoren, mocht beweren dat het
bewaren van samengeperste gassen geen kwaad kon,
anders lag dat met het bereiden en bezigen van die
gassen met het oog op experimenten. Hoe gevaarlijk
dat was verraadde Onnes’ vraag om drie man extra
personeel, uitsluitend belast met toezicht op veiligheid. Geen wonder dat de gemeente, zelfs als alle
veiligheidsmaatregelen getroffen zouden zijn, het
laboratorium naar een ‘geïsoleerd terrein’ buiten de
bebouwde kom wilde verbannen. En wat te denken
van de Grote Ruïne? De universiteit zou op die locatie recht tegenover het laboratorium graag bouwen –
na 1900 zou het museum voor Natuurlijke Historie
er een plaats krijgen – en dan was ontploffingsgevaar aan de overkant een sta in de weg. In navolging
van gedeputeerde staten leek het de curatoren het
beste een commissie van deskundigen de explosiegevaren te laten onderzoeken. Een onderzoek, zo
leek de gedachte, dat niet anders dan negatief voor
Onnes kon uitpakken.
Adviescommissie
De gekwelde hoogleraar-directeur ging intussen
onverdroten door met het inwinnen van inlichtingen
over ontploffingen. Terwijl Onnes zich wapende,
beraadde Binnenlandse Zaken zich op een reactie.
Volgens de ‘wet 1875’ moesten de stukken via het
ministerie van Waterstaat, Nijverheid en Handel naar
de Raad van State, afdeling ‘geschillen van bestuur’.
Die moest een finale hoorzitting houden waarop alle
partijen nog eens hun zegje konden doen, waarna de
zaak, al dan niet van een ontwerp-koninklijk besluit
vergezeld, aan het kabinet van de koningin zou
worden voorgelegd en de koningin-weduwe over de
aanvraag tot hinderwetvergunning zou beslissen, na
Binnenlandse Zaken te hebben geraadpleegd. Of
moest ze bij Waterstaat, Nijverheid en Handel zijn?
Omdat het de eerste keer was dat een aanvraag tot
een hinderwetvergunning op dit niveau werd aangevochten, bestond er enige verwarring.
Maar zover was het nog lang niet. Om te beginnen
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wilde Binnenlandse Zaken meer informatie. Vooral
de drie man extra personeel uit Onnes’ ‘schets van
absolute veiligheidsmaatregelen’ – bijlage bij het verweerschrift – trokken in Den Haag de aandacht. In
een ongenummerde brief, dus ‘ondershands’, kreeg
Onnes op 30 januari 1896 de vraag voorgelegd of de
bewuste machinist, assistent en amanuensis al aan de
slag waren. Op 5 februari ging Onnes persoonlijk op
het ministerie langs om het misverstand de wereld
uit te helpen. Zeker, hij zou beslist prijs stellen op
‘nieuwe, hem toe te voegen ambtenaren’ maar voorlopig kon hij de veiligheidstaken ook opdragen aan
bestaand personeel ‘dat dan andere werkzaamheden
zou moeten nalaten’.
Binnenlandse Zaken klopte, alvorens de zaak naar
Waterstaat, Nijverheid en Handel terug te verwijzen,
half februari aan bij de Afdeling Natuurkunde van
de Akademie van Wetenschappen. Welke beperkende voorwaarden, zo luidde de vraag, zijn ‘billijkerwijze’ aan het verlenen van de hinderwetvergunning
aan Onnes te stellen. De Akademie reageerde in een
Pavlov-reactie met het instellen van een adviescommissie. Drie maanden later lag er een rapport
op tafel dat Onnes zelf geschreven zou kunnen
hebben.15 Diverse argumenten uit het verweerschrift
van december keerden erin terug. Op verzoek van
de Akademiecommissie had Onnes ook de situatie
bij zijn cryogene collega’s in het buitenland onderzocht. ‘It would be a great disaster to science in your
country (and universal science) if the municipality
of Leiden succeeded in carrying out any restrictions on your splendid cryogenic laboratory and the
fine work you are doing’, schreef James Dewar van
de Royal Institution in Londen.16 Wijselijk zweeg
Dewar over het ongeluk dat hem in 1888 was overkomen. Door een noodlottige fout waren in zijn apparatuur ethyleen en zuurstof met elkaar in contact
geraakt, waarop een explosie volgde. Een jaar lang
lag het werk in Londen stil.
De conclusies van de Akademiecommissie – voor
Onnes nauwelijks een verrassing, de drukproeven
van het rapport waren door hem gecorrigeerd –
lieten aan duidelijkheid weinig te wensen over:
‘Wij meenen dat de Akademie den Minister veilig
adviseeren kan de gevraagde vergunning te verleenen, en dat zonder beperkende voorwaarden.’17 Het
weigeren van de vergunning zou een ramp zijn, ‘niet
alleen voor de Nederlandsche wetenschap maar
voor de wetenschap in het algemeen.’ Wel school
er een addertje onder het gras. Ter voorkoming van
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brandgevaar beval de Akademie aan: a) een van het
hoofdgebouw van het Natuurkundig Laboratorium
geïsoleerde bergplaats voor gascilinders te bouwen;
b) de stoomketel via een brandvrij muurtje af te
scheiden van de rest van het gebouw; c) niet langer
caoutchouc zakken als gashouder voor ethyleen te
gebruiken maar over te stappen op sterkere metalen exemplaren en d) om het gevaarlijke (want in
combinatie met lucht ontplofbare) ethyleen in een
afzonderlijk brandvrij gebouwtje te bereiden.
Raad van State
Een jaar lag het cryogeen laboratorium inmiddels stil. Binnenlandse Zaken was weer aan zet. Zij
schoof de zaak, zoals de wet 1875 voorschreef,
door naar Waterstaat, Nijverheid en Handel. Tegen
de in het Akademierapport geopperde ‘wezenlijke
maatregelen’ bestaat geen bezwaar, schreef minister
Van Houten zijn collega, ‘zoodat ik besloten ben
met inachtneming daarvan tot de oprichting [van de
door Onnes gevraagde hinderwetvergunning] over
te gaan, na verkregen koninklijke goedkeuring.’18
De Raad van State, afdeling geschillen van bestuur,
diende zich er nu over te buigen. Binnenlandse
Zaken liet Waterstaat, Nijverheid en Handel – waar
de zaak in handen was gesteld van de afdeling

Volgens de Akademiecommissie zou het
weigeren van de vergunning een ramp zijn
voor de wetenschap
Arbeid en fabriekswezen – nog weten dat curatoren
te Leiden vooral terugschrokken voor alle kosten
die het doorvoeren van veiligheidsmaatregelen zou
meebrengen.
Er kwam een tweede hoorzitting, ditmaal op 25
november 1896 in Den Haag. Vooraf lieten Binnenlandse Zaken, Zaaijer en curatoren weten geen
‘nadere missiven’ te zullen indienen. Wel vonden de
curatoren dat de regering de veiligheidsmaatregelen
die de Akademie aanbeval, verplicht moest stellen.19
Onnes moest het opnemen tegen B&W en het Nut.
De laatste partij had weinig toe te voegen aan wat
KNAW, Verslagen, 5 (30 mei 1896) 3-18.
Dewar aan HKO, 8 maart 1896, MB, archief HKO, inv.nr. 294.
Zie noot 15.
Binnenlandse Zaken aan Waterstaat, Verkeer en Nijverheid, 24 augustus 1896, Nationaal
Archief, no 2.04.13, inv.nr 213.
19 Curatoren aan BZ, 12 oktober 1896, zie noot 41.
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in de hoorzitting voor gedeputeerde staten naar
voren was gebracht. In een reactie zwaaide Onnes
triomfantelijk met het Akademierapport en riep hij
Van Geer op het oordeel van de ‘deskundige commissie’ te aanvaarden.20 Het Leidse bestuurscollege,
dat zei burgerij en wetenschap te moeten dienen,
vond de ‘optimistische geest’ van het Akademierapport ‘enigszins onverklaarbaar’. Alleen als de
vier aanbevelingen van de Akademie een verplicht
karakter kregen en er een brandvrije scheidingsmuur
tussen fysica en chemie kwam, zo meende het, was
de weg vrij voor een vergunning.21 Hoe verstoord
de verhoudingen met de gemeente waren bleek uit
de enigszins botte weigering van de hoogleraar-

De uitkomst was dat het Natuurkundig
Laboratorium niet langer de stad uit hoefde
directeur om het balkon van zijn laboratorium op
3 oktober 1896 net als eerdere jaren open te stellen
voor de koraalzang ter opluistering van de viering
van Leidens Ontzet.22
De uitkomst was dat het Natuurkundig Laboratorium niet langer de stad uit hoefde. Maar Onnes’ bede
om tenminste een deel van de cryogene werkzaamheden per direct te mogen hervatten, vond bij de
Raad van State geen gehoor. De hinderwetaanvraag,
oordeelde het college, stuitte niet op bezwaren mits
er ‘zekere veiligheidsmaatregelen’ in acht werden
genomen. Een aanvullende pleitmemorie23 waarin
B&W begin december opmerkten dat het heus Onnes zelf was geweest die eind 1894 in een politierapport op ‘de ontplofbaarheid van de metalen bussen’
had gewezen, en dat zijn waslijst aan ‘desiderata’
20
21
22
23
24
25
26
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HKO aan Raad van State, 28 oktober 1896, MB, archief 74.
Raad van State aan HKO, 29 oktober 1896, MB, archief 74.
HKO aan 3 Octobervereniging, 22 september 1896, archief Huygenslaboratorium.
Zie noot 18, B&W aan Raad van State, 2 december 1896.
Zie noot 18, BZ aan Koningin-Weduwe Regentes, 19 januari 1897.
Zie noot 18. Curatoren aan BZ, 14 mei 1898.
BZ aan Rijksbouwkundige, 4 juli 1898, Nationaal Archief, 2.04.13, inv.nr. 432.

en schets van ‘absolute veiligheidsmaatregelen’
aantoonden dat het in het laboratorium allemaal zo
veilig niet was, kwam als mosterd na de maaltijd.
De kogel was door de kerk, de Raad van State stuurde een ontwerp-koninklijk besluit naar het kabinet
van de koningin en Binnenlandse Zaken mocht
‘consideratiën en advies’ in handen van Hare Majesteit stellen.24 Waterstaat, Nijverheid en Handel kreeg
pas in de loop van april in de gaten dat het was gepasseerd, waarna dit departement zich beklaagde dat
volgens de wet 1875 niet BZ maar zij een KB had
moeten ‘uitlokken’. Prompt stuurde Binnenlandse
Zaken de collega’s alle stukken van de Raad van
State in kopie alsnog toe. Maar voor dit gebekvecht
onder ambtenaren losbarstte, had koningin-weduwe
regentes Emma het koninklijk besluit al bekrachtigd.
In dat besluit van 21 januari 1897 waren de vier
aanbevelingen van de Akademie tot leedwezen van
Onnes als voorwaarden opgenomen. April kreeg de
hoogleraar-directeur bericht. De brief, zo reageerde
Onnes op 4 mei, ‘opent tot mijne groote vreugde
het uitzicht, dat bij genoegzame steun der Regeering
het onderwijs in het Natuurkundig Laboratorium
op denzelfden voet zal kunnen worden hervat, als
waarop het voor 2 jaren zou zijn voortgezet, wanneer destijds geen bezwaren waren gerezen.’
Het realiseren van de veiligheidsmaatregelen vergde
nog geruime tijd, ook al omdat de curatoren zich
weinig ingenomen toonden met de ontwikkelingen. Men wees de minister nogmaals op de ‘hoogst
gevaarlijke bewerkingen’ in Onnes’ laboratorium
en ‘ontraden ernstig’ de inrichting ervan gezien
de omvang van het ‘gevaar’.25 De minister, die in
tegenstelling tot curatoren in ruim drie jaar cryogene
crisis nooit was gaan zwalken, bleef Onnes goed
gezind en in juli 1898 kreeg de Rijksbouwkundige
een bedrag van f 17.200 om het restant van de veiligheidsmaatregelen te kunnen doorvoeren.26 Onnes
was toen al druk doende zijn koudefabriek weer op
te starten. De ernstigste crisis in zijn loopbaan was
na een lange strijd bezworen. ■
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Eiland in zee haalbaar?
Veel ambitieuze projecten beginnen hun lange strompeltocht van idee naar realisatie als diepgekoesterde wens
van een bevlogen belanghebbende. Andere projecten worden uit nood geboren: een nijpend probleem vraagt een
onorthodoxe oplossing. Tot slot zijn er projecten waarvoor niet direct een duidelijke probleemeigenaar is en die
evenmin een zekere urgentie hebben, maar die wel als spannend en aantrekkelijk idee veel aandacht trekken. Van
die laatste categorie is een eiland in zee er één. Hoe zit het met de kansen daarvan, is het een utopie of een realistische wens?

A

mbitieuze projecten kunnen verschillende startcondities hebben. In onze gefragmenteerde
samenleving, waarin elk belang is georganiseerd en
waarin collectieve actie alleen slaagt als er een voldoende brede maatschappelijke en bestuurlijke coalitie is gemobiliseerd, is het niet voldoende zich alleen
te beroepen op de doelstellingen van een specifieke
belanghebbende, op een objectieve noodzaak of op
een aantrekkelijk toekomstperspectief. Er zijn altijd
wel andere belangen en doelen die ook aandacht en
investeringen vragen of die zich benadeeld voelen.
Er zijn altijd rapporten die nut en noodzaak van een
bepaald idee ter discussie stellen en er zijn altijd wel
andere perspectieven te verzinnen die het oorspronkelijke idee in aantrekkelijkheid doen verbleken. Projecten moeten daarom op drie niveaus overtuigen:
•

•

•

1
2
3
4
5

op het niveau van de ambities: het idee zal
bepaalde (maatschappelijke) ambities moeten
aanspreken en andere kunnen overtroeven in
termen van belang en toegevoegde waarde,
op het niveau van de urgentie: het idee zal door
middel van feitenvorming overtuigend moeten
worden onderbouwd qua nut, noodzaak en haalbaarheid,
op het niveau van de beelden: het idee zal inspirerend en appellerend moeten zijn om maat-

Met dank aan Jitske Verkerk.
Tweede Kamer (2007), motie van het lid Atsma c.s., Kamerstuk 31200 XIV, nr. 112.
R.E. Waterman (1984), Naar een integraal kustbeleid voor Zuid-Holland, in Jaarverslag 1983
Nederlandse Waterschapsbank..
Stichting Duinbehoud (2008), Historie van het dossier kustlocatie (online).
Ministerie VROM & ministerie V&W (2007), Randstad 2040; naar een duurzame en concurrerende
Europese topregio.
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schappelijk en politiek voldoende energie los te
maken.
Een succesvol project moet een mix van doelstellingen hebben die ertoe leidt dat de coalitie van
voorstanders breed genoeg is. Daarnaast moet het
op een overtuigende onderbouwing zijn gebaseerd,
waarmee criticasters kunnen worden afgetroefd. Tot
slot moet het project op aantrekkelijke wijze worden
verbeeld.
Eiland in zee
Het leek even buiten beeld, maar met de motie van
Kamerlid Atsma (CDA) bij de behandeling van de
begroting van het ministerie van LNV voor 2008
staat het idee weer volop op de maatschappelijke en
politieke agenda: een eiland in zee als oplossing voor
het nijpende ruimteprobleem in de Randstad. De
regering wordt gevraagd binnen een jaar de resultaten van een onderzoek naar de ‘mogelijkheden en
onmogelijkheden’ naar de Kamer te sturen.2
Het is niet de eerste keer dat het idee wordt geopperd. In 1985 kwam de Zuid-Hollandse PvdAgedeputeerde Waterman met zijn plan voor een
eiland in zee.3 Later ontwierp architect Bhalotra een
kustlocatie van zo’n 4000 hectare.4 In 1999 werd
een serieuze start gemaakt met een onderzoek naar
de haalbaarheid van een vliegveld in zee, maar dit
werd al in 2001 beëindigd. In 2006 gaf de regering
te kennen voor de komende 25 jaar onvoldoende
perspectieven voor kustuitbreiding te hebben.5 Dat
weerhield velen er niet van over het idee te blijven
denken. Begin november 2007 legde bijvoorbeeld
ook landschapsarchitect Adriaan Geuze een aantal
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spraakmakende voorstellen op tafel voor een serie
eilanden langs de kust.6
De regering heeft de motie-Atsma gekoppeld aan de
inventarisatie die de Deltacommissie van maatregelen voor de veiligheid tegen overstromen heeft
gegeven.7 Daarmee wordt het idee – dat in eerste
instantie vooral lijkt ingegeven door een roep om
meer ruimte voor landbouw en natuur – vooral in
het kader van de kustverdediging geplaatst. De kabinetsreactie op de voorstellen van de Deltacommissie
wordt tegelijk het antwoord op de motie-Atsma.
Rond de Deltacommissie heerste een geheimzinnige
stilte, maar in de tussentijd was het Innovatieplatform druk doende het idee wijd en zijd in de belangstelling te plaatsen. Nederland moet iets groots
doen. De eerste schetsontwerpen waren reeds op
CNN en Al Jazeera te zien!
Ambities
Het idee van een eiland in zee verbindt verschillende
belanghebbenden met uiteenlopende ambities en
wensen. Dat komt al tot uiting in de motieven van
Atsma tegenover de noemer waaronder het kabinet
de motie plaatst. Voor de één moet het de nationale
experimenteerruimte voor veiligheid tegen overstromen zijn, waarbij we vrijelijk kunnen experimenteren met natuurlijke vormen van landaanwinning en
inpoldering, en tegelijk ook de allernieuwste snufjes
op het gebied van waterkering presenteren. Voor
de ander kan het eiland dienen als nationaal natuurreservaat, waarbij interessante ecologische processen worden gestimuleerd. Voor een derde is het de
uitweg uit de impasse rond de groei van Schiphol
of de nijpende ruimteproblematiek in de Randstad.
Een vierde ziet wel iets in grootschalige windmolenparken of zware havenindustrie.8
Tegelijkertijd zijn deze ambities omstreden. Als het
straks aankomt op verdeling van schaarse middelen,
zal het hard tegen hard gaan en brandt de strijd los
welk belang er uiteindelijk het zwaarste weegt. Ook

6

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (2008), Hoe
houden we het droog? (online).
7 Tweede Kamer (2008), Stand van zaken moties en toezeggingen begrotingsbehandeling LNV,
Kamerstuk BBR, 2008/253.
8 Buuren, M.W. van (2006), Competente besluitvorming. Het management van meervoudige kennis
in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Den Haag: Lemma.
9 Innovatieplatform (2008), Winnen met water; eindpresentatie actieplan tulpeilanden, Kustconferentie 4 februari 2008.
10 Huizinga: eiland in zee biedt geen soelaas, de Volkskrant, 9 juni 2008.
11 Ecoshape (2008), Building with nature as programme, Dordrecht.
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over de hoe-vraag leven uiteenlopende verlangens,
niet zelden door verschillende achterliggende belangen ingegeven. De één wil inpolderen, de ander opspuiten, een derde wil de natuur een handje helpen
en stukje bij beetje land laten aanslibben. Sommigen
willen één langgerekt eiland, anderen zien meer in
een aantal eilanden.
Een belangrijk pleitbezorger voor een eiland in
zee is het Innovatieplatform; omdat het vooral de
innovatie voorop stelt en niet zozeer een inhoudelijke doelstelling heeft, is het zeer actief om tal van
inhoudelijke ambities aan het idee van het eiland
te verbinden en op deze wijze breed draagvlak te
creëren. Het gaat om energiewinning, natuurontwikkeling, het versterken van de innovatiekracht van
Nederland en van de exportwaarde van de watersector.9 Tegelijkertijd ontbreekt op deze wijze een duidelijke probleemeigenaar. De voornaamste ambitie,
veiligheid, heeft de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat nadrukkelijk van het eilandidee losgekoppeld. Zij ziet het eiland niet zitten als oplossing
voor de rijzende zeespiegel.10 Een consortium van
baggeraars heeft reeds een alternatief plan op tafel
gelegd, een kustverbreding over de hele lengte van
de Nederlandse kust.11 De Deltacommissie, een belangrijke potentiële steunpilaar voor het idee, heeft
zich ook tegen het idee uitgesproken vanuit het
waterveiligheidsaspect. Zij laat de mogelijkheid open
dat een eiland voor andere functies zinvol kan zijn.
De kwetsbaarheid van de voorstanders van het eilandidee bestaat erin dat er niet één sterk, doorslaggevend probleem is geformuleerd dat de dragende
gedachte achter het eiland kan worden. Bij andere
grote en controversiële projecten was dat wel het
geval, al was het maar een abstract doel als economische ontwikkeling of verbetering van de infrastructuur. Daar werden dan weliswaar andere ambities
aan gekoppeld om de coalitie van voorstanders te
kunnen verbreden en versterken.
Beelden
Een belangrijk beeld dat voorstanders keer op keer
mobiliseren is dat van een nieuw huzarenstukje
van de Nederlandse waterbouw, omdat de roem
van de Deltawerken begint te verbleken naarmate
de tijd vordert. Een tweede beeld dat regelmatig
wordt gemobiliseerd, is dat van een land dat uit
zijn jasje groeit en op creatieve wijze op zoek moet
naar nieuwe ruimte. Voor velen is Nederland vol
en biedt een eiland de hoogstnoodzakelijke ruimte
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voor groei. Anderen verwijzen naar de moeizame
discussie over inpoldering van de Markerwaard, over
de verdwijnende landbouw uit Nederland en de
verwachte krimp van de bevolking, om aan te geven
dat nieuwe ruimte overbodig en onwenselijk is. Een
derde beeld heeft te maken met onze strijd tegen
het water. Klassieke maatregelen zijn niet langer
voldoende. Ons rest de terugtocht of een gedurfde
sprong voorwaarts. Eilanden als een extra kustverdedigingslinie voor de huidige duinenrij zijn het
antwoord op zeespiegelrijzing en extremere weersomstandigheden.
Deze variëteit in beelden vergemakkelijkt de discussie rond de wenselijkheid van een eiland in zee niet.
Voor een vitaal draagvlak is nodig dat er o in de
beelden rond hetzelfde thema (innovatie, ruimtenood, veiligheid) vereenstemming wordt bereikt en
ook dat de beelden aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodat meerdere partijen zich in het project
kunnen herkennen.
Feiten
Tot slot de feiten, vooral de kosten. Ook hier geldt:
zoveel hoofden, zoveel zinnen. Sommige instituten twijfelen openlijk aan de haalbaarheid van
de megaoperatie, andere steken elkaar de loef af
met complete ontwerpen van de wijze waarop een
eiland vorm zou kunnen krijgen. Sceptici wijzen op
de gevolgen voor de natuur in de Noordzee en de
effecten op de zeestromingen. Uiteindelijk lijkt de
technische haalbaarheid niet het grootste probleem
te zijn. Veel belangrijker is de vraag of een eiland
financieel haalbaar is en of het daadwerkelijk in een
behoefte voorziet. De nut- en noodzaakdiscussie
wordt echter niet gevoerd. Toch zal duidelijk moeten
worden wat een eiland daadwerkelijk bijdraagt aan
de veiligheid van de kust, de recreatiebehoefte van
de bevolking, de energieopwekking en de ruimtenood. Het beantwoorden van de vraag naar nut en
noodzaak kan ertoe leiden dat bepaalde beelden pro
of contra het eiland kunnen worden ontzenuwd.
Dat zuivert niet alleen de discussie, maar helpt ook
bij het realiseren van draagvlak. Als de discussie over
technische en financiële haalbaarheid wordt ontkoppeld van de zoektocht naar een optimale invulling
van een project die voor alle betrokken partijen
interessant is, is het risico groot dat er een schetsontwerp resulteert dat op papier haalbaar lijkt, maar
waar uiteindelijk niemand heil in ziet.
Het Innovatieplatform heeft, door het oorspronkeOP ENB A A R B E S T U U R N OVEM B ER 2008

lijke idee van een eiland op te knippen in vier alternatieve eilanden met elk een eigen functie, een poging gedaan het idee nadrukkelijker aan duidelijk te
definiëren ambities te koppelen: een energie-eiland
dat bijdraagt aan duurzame energievoorziening, een
natuureiland dat als alternatief kan dienen voor ontpoldering in Zeeland, een experimenteereiland voor
nieuwe vormen van kustverdediging en een ringdijk
in het IJsselmeer waardoor een brak meer ontstaat
dat zowel natuur- als energiebelangen dient. Deze
strategie is echter riskant, omdat elk eiland slechts
aan een beperkte selectie ambities refereert. De discussie over een luchthaven in zee werd afgebroken,
juist vanwege het feit dat de centrale ambitie – groei
van de luchtvaart – ter discussie kwam te staan.
Een centrale ambitie als drijvende motor is dus niet
voldoende effectief als er geen andere ambities aan
kunnen worden gekoppeld. Verbreding is noodzakelijk om andere partijen bij de voorstanders te
voegen. Tegelijkertijd zal een breed maatschappelijk
debat meer helderheid moeten geven over de vraag
aan welke beelden het eiland zou moeten refereren, wil het op sympathie en enthousiasme kunnen
rekenen. Het is van groot belang dat de urgentie
achter het eilandidee overtuigend wordt aangetoond.
Dat kan door zich op één enkele urgentie te richten,
bijvoorbeeld de zwakte van de kust en de veiligheidswaarde van een eiland of door juist meerdere
urgenties in kaart te brengen. Vooralsnog lijkt dit
laatste kansrijker, omdat elke urgentie betwistbaar is.
De meerwaarde zit in de synergie.
Besluit
Er zijn drie belangrijke lessen die kunnen worden
getrokken. Voor initiatiefnemers is het van belang
zich bewust te zijn dat het project niet voor zichzelf
spreekt en per definitie tegenspraak uitlokt. Een
opponent kan schakelen tussen aangrijpingspunten,
ambities ter discussie stellen, de urgentie in twijfel
trekken of beelden bekritiseren. Het is daarom voor
tegenstanders niet moeilijk de realisatie van een idee
te verhinderen. Wil een initiatief met voldoende
maatschappelijk en politiek draagvlak worden gerealiseerd, dan zal het niet alleen een duidelijke ambitie,
maar ook een aantoonbare urgentie en een appellerende verbeelding moeten hebben. Of het eiland in
zee aan deze maatstaven voldoet, is tot nu toe zeer
de vraag. ■
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ongewoon bestuur
De kei van Amersfoort
De dichter Everard Meyster (1619-1679) was afkomstig uit een
aristocratische familie uit de omstreken van Utrecht. Hij bezat het
landgoed Nimmerdor ten zuiden van Amersfoort, waar hij veel tijd
doorbracht. Begin juli 1661 had hij samen met een aantal vrienden
een drinkgelag, waar hij een weddenschap afsloot voor het gigan-

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 overtuigingskracht van jonkheer Everard Meyster om een grote
zwerfkei Amersfoort binnen te slepen.

tische bedrag van drieduizend gulden. Jonkheer Meyster zou de
Amersfoorters weten te bewegen de beroemde zwerfkei buiten de
Utrechtse Poort binnen hun eigen stadspoorten te slepen. Onder

Toen dat was gebeurd, lazen de verbouwereerde
burgers:

deze vrienden bevond zich een aantal leden uit het Amersfoortse
stadsbestuur, dat geen geloof aan de grote woorden van jonkheer
Meyster hechtte.

O

p 7 juli 1661 kwam Meyster de stad binnen
met in zijn gevolg wagens vol met krakelingen
en bier, die hij aan de inwoners die hem zouden
helpen, uitdeelde. De actie werd een succes, want
niet minder dan vierhonderd mensen gingen mee
om met uiterste krachtinspanning de zwerfkei –
van 2 meter hoog en 7157 kilo zwaar – de stad in
te slepen. Het verhaal gaat dat hij uiteindelijk de
inwoners van Amersfoort zelfs zo enthousiast wist
te maken dat ze zijn idee om het zware gevaarte om
te draaien, uitvoerden.

Hè, wat ben ik blij,
nu lig ik op mijn andre zij

Hoon en spotternij
Het verhaal van de Amersfoortse kei kreeg grote
bekendheid in de Republiek door het spotgedicht
van jonker Meyster zelf, getiteld Keyklucht van Jock
en Ernst, op de steen-uyle-vlucht deser werelt. Uiteraard
ontlokte de Amersfoortse domheid in den lande veel
hoon en spotternij. Overal verschenen spotprenten
en schimppenningen. Hoogtepunt van spotternij
deed zich voor tijdens de Franse bezetting van
Amersfoort in het rampjaar 1672, toen de Fransen
zich ten koste van de Amersfoorters om de zwerfkei
vermaakten. Na de Franse terugtrekking in november 1673 besloot de magistraat direct tot de verwijdering van deze steen des aanstoots. Er bleek echter
nauwelijks beweging in de kei te krijgen, waardoor
het stadsbestuur niets anders kon doen dan de steen
in de grond te laten verzinken. Op 1 mei 1674 werd
op die plek een meiboom geplaatst:
Hier ligt nu Meijster’s kei. Men heeft hem hier doen zinken.
Nu zal dat zotte werk niet meer bij vreemden stinken,
Waardoor zoolang die kei van Meijster was vermaard,
Tot spijt en schand; maar nu men weer bedaard,
In plaats der groote kei een meiboom heeft geplant,
Nu triumpheeren weer de wijsheid en ’t verstand.

Aan het begin van de twintigste eeuw werd de kei
– na een lange zoektocht – weer opgegraven. Na diverse omzwervingen door de stad staat het overblijfsel uit de ijstijd tegenwoordig in het plantsoen bij de
Arnhemsestraat. ■
In de Republiek doken op verschillende plekken spotprenten op over de zwerfkei die Amersfoort werd binnengebracht. (Museum Flehite, Amersfoort)
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Nieuwe rechtsvorm zorginstellingen
wassen neus
De maatschappelijke onderneming is een nieuwe rechtsvorm, naast stichtingen en verenigingen. De vraag is in
hoeverre deze rechtsvorm ook daadwerkelijk veranderingen teweeg zal brengen in organisaties waarvoor hij is
bedoeld, zoals zorginstellingen.

D

e term maatschappelijke onderneming wordt
sinds een aantal jaren gehanteerd om een
aantal verschillende organisaties aan te duiden die
zich op het snijvlak van het private en het publieke
domein bevinden, het maatschappelijk middenveld.
Het gaat onder meer om organisaties op het gebied
van zorg (ziekenhuizen), wonen (woningbouwcorporaties) en onderwijs (scholen). Deze aanduiding
zegt echter niet zo veel. Ook andere organisaties
functioneren op een dergelijk snijvlak, zoals nonprofitorganisaties (Het Rode Kruis), nutsbedrijven,
private organisatie waarvan de overheid de enige
aandeelhouder is (NS), Schiphol en private bedrijven
die in concessie of op basis van aanbesteding een
bepaalde publieke taak uitvoeren (vuilnisophaal,
openbaar vervoer). Bovendien kan de vraag worden
gesteld wat precies het onderscheid inhoudt tussen
het publieke en het private domein. Gaat het om de
wijze van financiering, de aard van de bevoegdheden of de formele status?1 De term maatschappelijke
onderneming blijft vaag.
Kaderwet
Dat het begrip een zekere vaagheid heeft, is op
zichzelf geen probleem, want dat is bij andere ook
het geval. De vaagheid kan wel een probleem gaan
vormen wanneer het begrip een juridische betekenis
krijgt. Veelal is het dan de jurisprudentie van rechterlijke instanties, die voor de afbakening moet zorgen.
Het Netwerk Maatschappelijke Ondernemingen
heeft jaren geleden de wens uitgesproken tot een
1

2

Dijkstra, G.S.A. & F.M. van der Meer, Disentangling blurring boundaries: the public-privat
dichotomy from an organizational perspective, in M.R. Rutgers (ed.), Research in Public
Administration, volume 7, Amsterdam, Boston, London, etc. 2003.
Th.A.J. Toonen, G.S.A. Dijkstra & F.M. van der Meer, Branchecode voor de maatschappelijke
onderneming ten behoeve van het netwerk maatschappelijke ondernemingen, Oegstgeest, 2002.
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kaderwet op de maatschappelijke onderneming te
komen. In rapporten is aangegeven dat een kaderwet
onhaalbaar en onwenselijk is.2 Naast onduidelijkheid over het begrip maatschappelijke onderneming
speelde hierbij mee dat de sectoren zorg, onderwijs
en woningbouw dermate divers zijn, dat een algemene regeling een knellend keurslijf of een nietszeggende algemene regeling wordt, waarvan bovendien
door middel van bijzondere wetgeving vanaf geweken kan worden. Een kaderwet is er nooit gekomen,
maar wel een wetsontwerp waarin het Burgerlijk
Wetboek wordt aangepast. In rapporten van de SER
en van de Commissie-Wijffels wordt voor invoering
van een dergelijke rechtsvorm gepleit. De introductie van de nieuwe rechtsvorm staat in het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV vermeld.
In het Burgerlijk Wetboek wordt de nieuwe rechtsvorm ‘maatschappelijke onderneming’ geïntroduceerd, organisaties kunnen ervoor opteren de
rechtsvorm maatschappelijke onderneming te
kiezen. In deze bijdrage zal vooral aandacht worden
besteed aan de betekenis van dit wetsvoorstel voor
zorginstellingen.
Maatschappelijke onderneming
De grote verschillen die eerder zijn genoemd, leiden
ertoe dat het moeilijk is een scherpe definitie van
maatschappelijke onderneming te geven, zelfs niet
binnen één van de onderscheiden sectoren. Toch
worden alle organisaties die zich zelf als maatschappelijke ondernemingen beschouwen met een
gelijksoortige problematiek geconfronteerd. Deze
kan in het kort worden omschreven als de vorm
en inhoud van verantwoording. Vooral kenmerkend voor maatschappelijke ondernemingen is niet
zozeer de formele vormgeving, maar vooral dat de
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Nederlandse bevolking van mening is dat het om
publieke voorzieningen gaat. De Tweede Kamer voelt
zich hiervoor dan ook verantwoordelijk, al dan niet
onder druk van de publieke opinie en de media. De
sociale grondrechten sterken deze opvatting ook nog
eens in formele zin. Zorg, wonen en onderwijs zijn
sectoren waar de overheid een speciale zorgplicht
voor heeft op basis van de Grondwet. Hier komt
nog bij dat veel maatschappelijke ondernemingen
wellicht op dit moment niet meer uit de collectieve
middelen worden gefinancierd, terwijl dit in het
verleden wel het geval was en dat zij (deels) op deze
wijze hun vermogen hebben opgebouwd.

Inhoudelijk doet zich de vraag voor aan
welk type normen maatschappelijke
ondernemingen moeten worden
onderworpen
Ook belastingvoordelen kunnen als publieke middelen worden beschouwd (woningbouwcorporaties).
Tegelijkertijd wordt van maatschappelijke ondernemingen verlangd dat zij goede prestaties voor weinig
geld leveren. Het is min of meer traditie geworden
dat jaarlijks maatschappelijke ondernemingen op
basis van hun prestaties met elkaar worden vergeleken (scholen, ziekenhuizen). Een maatschappelijke
onderneming kan dan ook deels vanuit de formele
structuur worden gedefinieerd, vanuit de wijze van
financiering, de constitutionele zorg van de overheid, de financiering in het verleden en vanuit het
algemene maatschappelijke gevoelen of sprake is
van een publieke organisatie.
Deze opsomming van elementen biedt weinig houvast om tot een strakke definitie van maatschappelijke onderneming te komen, laat staan dat een definitie kan worden geformuleerd die juridisch bruikbaar
is. Het probleem blijft wel dat aan maatschappelijke
ondernemingen steeds min of meer dezelfde eisen
worden gesteld, aan de vorm en aan de inhoud van
de verantwoording. Beide zullen worden besproken.
Vorm en inhoud
De eerste vraag is aan wie verantwoording moet
worden afgelegd en in welke vorm. Kenmerkend
voor maatschappelijke ondernemingen is dat er geen
volledig vrije concurrentie is. Wie een been breekt, is
blij in een ziekenhuis te worden geholpen. Er vindt
voorafgaand geen prijsvergelijking door de patiënt
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zelf plaats. Wel hebben burgers de vrijheid in de
keuze van een zorgverzekeraar. Maar ook hier doen
zich verschillende vormen van marktfalen voor. Zo
is het aantal zorgverzekeraars beperkt en is het in
het algemeen niet acceptabel dat de zorgverzekeraar
bepaalt naar welk ziekenhuis een patiënt wel en naar
welk ziekenhuis een patiënt niet mag gaan. Bovendien is de gemiddelde verzekerde zich nauwelijks
bewust van de verschillen tussen de verzekeraars.
Van zorginstellingen wordt dan ook verlangd dat
zij aan belanghebbenden verantwoording afleggen.
De vraag is hoe dit juridisch is geregeld. In belangrijke mate hangt verantwoording van de gekozen
rechtsvorm af. Bij privaatrechtelijke rechtspersonen
is die globaal in het Burgerlijk Wetboek geregeld
en afhankelijk van de rechtsvorm. Een stichting
(geen leden) kent geen enkele verplichte wijze van
verantwoording, terwijl binnen een vereniging de
algemene vergadering de hoogste macht heeft. Bij de
naamloze en besloten vennootschap geschiedt verantwoording vooral door middel van de (vergadering
van) aandeelhouders. Maar de rechtsvorm zegt niet
alles over de wijze van verantwoording. Ook relevant
is wat de statuten van een vereniging of stichting
bepalen. Veel stichtingen op het gebied van de zorg
hebben een statutair voorgeschreven raad van toezicht, waaraan de raad van bestuur verantwoording
moet afleggen. Ten slotte worden maatschappelijke
ondernemingen in sterke mate door de rijksoverheid
gereguleerd en gecontroleerd. In wetgeving op het
gebied van een bepaalde sector zijn veelal eisen aan
rechtsvorm en reglementen gesteld. Op het gebied
van de zorg zijn in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) verschillende eisen opgenomen.
Inhoudelijk doet zich de vraag voor aan welk type
normen maatschappelijke ondernemingen dienen
te worden onderworpen. Moeten dit normen zijn
uit de private of uit de publieke sector? Het meest
in het oog springend is het beloningsbeleid in het
algemeen en die van topbestuurders in het bijzonder. Vormen private of publieke normen het
referentiekader? Veelal wordt het beloningsbeleid op
de JP-norm toegespitst, verdienen bestuurders wel of
niet meer dan de minister-president? De reacties zijn
veelal voorspelbaar. Wanneer niet aan deze norm
wordt voldaan, wijzen leden van de Tweede Kamer
erop dat bestuurders van maatschappelijke ondernemingen meer verdienen dan de minister-president.
Als reactie wijzen de betrokkenen er veelal op dat
zij minder verdienen dan bestuurders van andere
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ondernemingen. Een andere discussie heeft betrekking op de vraag wie eigenaar van het vermogen van
maatschappelijke ondernemingen is. Deze discussie deed zich bij woningbouwcorporaties voor. Het
kabinet wil dat zij geld in de prachtwijken investeren,
omdat zij publieke middelen bezitten. De woningbouwcorporaties beroepen zich op hun autonomie
en benadrukken het private karakter van hun vermogen. Een soortgelijke discussie kan zich ook op het
gebied van de (gezondheids)zorg voordoen. Gaat
het om private of om publieke middelen?
Cruciale vragen op het gebied van de maatschappelijke onderneming zijn:
• hoe ziet de beloningsstructuur (van topbestuurders)
eruit;
• mogen maatschappelijke ondernemingen winst
maken en aan wie mogen zij deze winst uitkeren;
• hoe kunnen bestuurders worden ontslagen wanneer
zij niet goed functioneren;
• aan wie leggen toezichthouders verantwoording af?

Wet maatschappelijke ondernemingen
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bevat een regeling van het rechtspersonenrecht (vereniging, stichting, naamloze vennootschap en besloten vennootschap). Boek 2 zal worden aangepast. Er wordt aan
de bestaande rechtsvormen een nieuwe toegevoegd,
de maatschappelijke onderneming. Voordat op het
wetsvoorstel wordt ingegaan, moeten drie belangrijke algemene uitgangspunten, worden geformuleerd.
In de eerste plaats kan de rechtsvorm worden gekozen. Instellingen op het gebied van zorg, onderwijs
of woningbouw (maatschappelijke ondernemingen)
zijn in het wetsvoorstel niet verplicht deze rechtsvorm te kiezen. Aan de bestaande privaatrechtelijke
rechtsvormen, waaruit een keuze kan worden gemaakt, wordt een nieuwe toegevoegd, de maatschappelijke onderneming.
In de tweede plaats wordt uit het wetsvoorstel
duidelijk dat de regeling vrij algemeen van aard is en
door middel van de statuten moet worden ingevuld.
De regeling van rechtsvormen in het Burgerlijk
Wetboek is algemeen van aard en biedt slechts een
kader, waaraan in de statuten van een rechtspersoon
invulling wordt gegeven. Zo kent het Burgerlijk
Wetboek voor de stichting geen wettelijk voorgeschreven raad van toezicht. In de stichtingsstatuten
kan wel worden opgenomen dat de stichting een
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raad van toezicht heeft die de leden van de raad van
bestuur benoemt, schorst en ontslaat.
In de derde plaats moet op sectorale wetgeving
worden gewezen. Instellingen die als maatschappelijke onderneming worden beschouwd, vallen onder
een toelatingsregime. Alleen wanneer aan bepaalde
criteria wordt voldaan, worden deze instellingen
uit publieke middelen gefinancierd of genieten zij
bepaalde (fiscale) vrijstellingen. Zorginstellingen
moeten op basis van WTZi als zorginstelling worden
toegelaten alvorens voor bekostiging in aanmerking
te komen. De wet kent een aantal eisen die vergelijkbaar zijn met de Wet Maatschappelijke Ondernemingen, de transparantie-eisen uit het uitvoeringsbesluit
WTZi.
Wat levert een vergelijking op van de kenmerken van de nieuwe rechtsvorm maatschappelijke
onderneming met bestaande regels uit de sectorale
wetgeving? Een maatschappelijke onderneming als
(gekozen) rechtsvorm, kent drie organen, namelijk
het bestuur, de raad van toezicht en de belangenvertegenwoordiging. De eerste twee organen zijn in
redelijk sterke mate in het wetsontwerp geregeld.
De regeling van de belangenvertegenwoordiging is
beknopt en wordt vooral aan de sectorale wetgever
en aan de instelling zelf (statuten) overgelaten. De
nieuwe rechtvorm wordt in de artikelen 307a tot en
met 307s van het Burgerlijk Wetboek geregeld.
Het doel van de maatschappelijke onderneming mag
niet inhouden het uitkeren van winst aan oprichters,
personen die deel uitmaken van de organen van de
rechtspersoon of aan anderen, tenzij het uitkeringen
zijn met een ideële of sociale strekking. Dit geldt
ook al voor veel zorginstellingen, onder meer voor
medisch-specialistische zorg.
De maatschappelijke onderneming dient een raad
van toezicht te hebben, bestaande uit ten minste

De regeling is vrij algemeen van aard en moet
door middel van statuten worden ingevuld
drie toezichthouders. Er worden vervolgens regels
gesteld die betrekking hebben op de onafhankelijke
positie van de leden van de raden van toezicht. In
de bestaande regelgeving volgt deze eis uit artikel
6.1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi. Een aantal besluiten van het bestuur is aan de goedkeuring van de
raad van toezicht onderworpen. Hieronder vallen de
overdracht van een onderneming, de wijziging van
statuten, beëindiging van de arbeidsovereenkomst
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van een aanmerkelijk aantal werknemers en het doen
van belangrijke investeringen. Opvallend is dat de
beloning van bestuurders van de maatschappelijke
onderneming er niet bij staat. In de statuten van
stichtingen en verenigingen kunnen vergelijkbare
eisen worden gesteld.
De belangenvertegenwoordiging kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam tegen
bepaalde besluiten beroep instellen. Daaronder

De directe gevolgen van de invoering
van de nieuwe wet zijn voor
zorginstellingen beperkt
vallen niet het ontslaan van een aanmerkelijk aantal
werknemers of wijziging van de arbeidsomstandigheden. Artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi
formuleert een sterk vergelijkbare eis.
Consequenties zorginstellingen
De directe gevolgen van de invoering van de nieuwe
wet zijn voor zorginstellingen beperkt. Zorginstellingen kunnen stichtingen of verenigingen blijven.
De nieuwe wet sluit zelfs niet uit dat zij naamloze
of besloten vennootschap kunnen worden. De Wet
maatschappelijke onderneming als aanpassing van
het Burgerlijk Wetboek is niet de nieuwe rechtsvorm
van zorginstellingen. Zij houdt alleen een uitbreiding in van de keuze van bestaande rechtsvormen.
Ook binnen het bestaande rechtsregime bestaat de
mogelijkheid, bijvoorbeeld als stichting, een vorm te
kiezen die met de maatschappelijke onderneming als
nieuwe rechtsvorm is te vergelijken. Een zorginstelling kan als stichting de statuten zodanig inrichten
dat er geen enkel verschil met de nieuwe rechtsvorm
‘maatschappelijke onderneming’ bestaat.
Het gevaar van het wetsvoorstel schuilt voor
zorginstellingen niet in de tekst ervan, maar in de
ontwikkelingen op het sectorale vlak. Het wetsvoorstel voorziet in een keuze, maar wat te doen als
de sectorale wetgeving deze rechtsvorm dwingend
voorschrijft? In de memorie van toelicht wordt het
volgende gesteld: “De maatschappelijke onderneming wordt net zo min als de andere rechtspersonen
uit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dwingend
voorgeschreven. Dat laat onverlet dat zulks eventueel kan geschieden in sectorspecifieke wet- en regelgeving als voorwaarde om tot een bepaald bestel te
worden toegelaten.”
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De angst van zorginstellingen is dat het deze richting
opgaat. Het Burgerlijk Wetboek mag dan wel een
keuze bevatten, de sectorale wetgeving kan, om
voor toelating of bekostiging in aanmerking te
komen, in de toekomst een verplichting bevatten.
Zelfs wanneer dit niet formeel het geval is, kan er
langzamerhand een maatschappelijke of politieke
druk ontstaan om voor deze rechtsvorm te opteren.
Vanuit formeel-juridisch standpunt zou de NVZ
(vereniging van ziekenhuizen) neutraal kunnen
reageren. Wat is er immers op tegen de keuzemogelijkheden voor zorginstellingen te vergroten? De
negatieve reactie is vooral verklaarbaar vanuit de
angst dat de Wet maatschappelijke onderneming
vanuit de sectorale wetgeving een verplichte rechtsvorm wordt of dat er druk vanuit de rijksoverheid
of de zorgverzekeraars ontstaat om deze rechtsvorm
te kiezen. Vanuit de optiek van de zorginstellingen
zou dit geen probleem moeten zijn. De rechtsvorm
‘maatschappelijke onderneming’ lijkt immers in
zeer sterke mate op de structuur die veel (grote)
zorginstellingen ook nu al hebben op basis van de
sectorale wetgeving. Maar sommige zorginstellingen
willen juist een andere richting inslaan, namelijk het
maken van winst en dan ligt de naamloze of besloten vennootschap voor de hand.
Conclusie
Het wetsvoorstel brengt weinig verandering. Het
geeft geen afdoende regeling voor verantwoording
en beloningsbeleid. Het is niet duidelijk wat het
doel ervan is, anders dan dat een afspraak uit het
regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV wordt
nagekomen. ■
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Henk Bruning & Paul
Strijp. Dilemma’s aan de
top. Topmensen in de
publieke en semi-publieke
sector over integriteit.
Den Haag: Sdu, 2007, ISBN
97812122641

Hapsnap-boekje
Ergens in een hoofdstedelijk restaurant,
eind 2006, kwamen Henk Bruning en Paul
Strijp op het idee een boekje over integriteit
in de publieke sector te schrijven. Op grond
van hun ervaringen meenden ze het een
en ander te melden te hebben. De eerste
auteur is zelfstandig adviseur, de tweede
provinciaal ambtenaar. Als onderdeel van
een reeks cahiers over integriteit en bedrijfsethiek van de Stichting Hoogland Custodes,
zag de Sdu er brood in om dit boekje uit te
geven.
De auteurs beginnen met enkele suggesties,
ze proberen vervolgens hun thema in een
(schijn van een) wetenschappelijk kader
en (ontoereikende) historische context te
plaatsen, waarna ze een beperkt aantal
hooggeplaatsten in de publieke sector
aan het woord laten. Al deze gesprekken
waren volgens de auteurs ‘zonder uitzondering verrijkend’. Vervolgens geven ze hun
bevindingen weer en sluiten ze af met een
reeks conclusies. En dat allemaal binnen het
bestek van 75 pagina’s. Volgeschreven in het
ronkende, maar af en toe tenenkrommende
jargon van adviseurs en managers.
Integriteit moet volgens de schrijvers niet
alleen worden geassocieerd met schandalen en affaires. Het begrip kan ook worden
benaderd vanuit positieve waarden als verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijmoedigheid. Bestuurders en topambtenaren
zouden er volgens hen goed aan doen het
kritisch vermogen en de vrijmoedigheid van
hun medewerkers te vergroten. Op die manier regelen zij hun ‘assistentie in integriteit’.
Die vrijmoedigheid zou de nieuwe focus
van het integriteitsbeleid moeten worden.
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Of daarvoor dit hapsnap-boekje nodig is,
waag ik te betwijfelen, want de schrijvers
maken het zich wel erg gemakkelijk. Terecht
noemen zij het jaar 1992 als een cruciaal
ijkpunt, omdat in dat jaar de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales de
historische woorden ‘Een beetje integer kan
niet’ sprak. Sinds zij het machtsbederf in het
openbaar bestuur aan de orde stelde, staat
integriteit hoog op de politieke en ambtelijke agenda, maar de schrijvers begaan de
onvergeeflijke blunder te veronderstellen
dat in het ‘kreukvrije’ Nederland van voor
1992 slechts twee affaires het land deden
opschrikken: die van prins Bernhard en zijn
Lockheed-smeergeld en die van minister
van Economische Zaken Ruud Lubbers rond
de investeringsaftrek van zijn familiebedrijf
Hollandia Kloos. De schrijvers zien pas na
1992 ‘een stormachtige toename van het
aantal incidenten’.
Waarschijnlijker is, dat niet het aantal
incidenten, maar het aantal publicaties over
incidenten toenam, want in 1992 waren de
parlementaire enquêtes over onder meer
de naar het Rijn-Schelde-Verolmeconcern
weggesluisde overheidsmiljoenen en de
paspoortaffaire al verleden tijd. Al in 1978
publiceerde oud-Kamervoorzitter Anne
Vondeling zijn boekje Schijn des Kwaads,
waarin 25 naoorlogse schandalen en affaires
de revue passeren. Negen hadden betrekking op ministers en de rest op Kamerleden.
Omdat de meeste hoofdrollen door confessionele politici werden vervuld, kreeg het
boekje felle kritiek van toenmalig CDA-fractievoorzitter Willem Aantjes. Uitgerekend hij
werd nog in hetzelfde jaar het middelpunt
van het zesentwintigste schandaal. Ook in
1978 verscheen het standaardwerk van H.
Bouman, Ambtelijke willekeur en corruptie
in Nederland, waarin de schrijver via een
volgens mij te ruime omschrijving van
‘corruptie’ tot de conclusie komt dat in het
openbaar bestuur en de volksvertegenwoordigende lichamen in ons land allerlei
vormen van willekeur en corruptie voorkomen. Beide boeken schitteren door afwezigheid in de literatuurlijst van Bruning en
Strijp. In hun opsomming van de ‘meest in

het oog springende incidenten’ sinds 1992
blijken de auteurs zich slordig te hebben
gedocumenteerd. Het lijkt er meer op alsof
zij de koppen van De Telegraaf hebben gescand, gezien de diepgang en feitelijke (on-)
juistheid van wat zij naar voren brengen.
Het door Ien Dales genoemde ‘machtsbederf’ stond aanvankelijk in het teken van
kreukbaarheid en fraude, vervolgens werd
vooral over ‘goed ambtenaarschap’ gesproken. Beslissingen en handelingen moeten
volgens Bruning en Strijp niet alleen op het
beoogde effect, maar op ‘morele juistheid’
worden beoordeeld, maar in de omschrijving van dit centrale begrip komen de
schrijvers niet verder dan enkele algemeenheden, namelijk dat morele juistheid te
maken heeft met de rechten, belangen en
wensen van alle betrokkenen en dat morele
juistheid een relatie legt tussen de waarden
van een organisatie en die van het individu.
Dan gaat het ook om omgangsvormen, de
manier waarop leidinggevenden de inzet
van hun medewerkers honoreren en zelf
worden beloond, interne verantwoording
over genomen beslissingen en elkaar aanspreken op gedrag. Dat is het dan wel.
Daar waar de schrijvers analyseren, lopen ze
al gauw vast en raken ze verstrikt in contradicties. De weerstand tegen topsalarissen
in het openbaar bestuur wordt verklaard
vanuit ‘een ongekend sterke egalitaire cultuur’, maar hoe dan juist in zo’n cultuur deze
topsalarissen überhaupt konden worden
ingevoerd, is een vraag die onbeantwoord
blijft. Ook stellen zij dat overtredingen
die tal van burgers wel eens begaan, voor
bestuurders vaak doodzonden zijn die hen
tot aftreden dwingen, want de samenleving
eist onkreukbaar gedrag, aldus de schrijvers.
Het ligt wel wat anders, zoals de werkelijkheid leert. Zomaar drie voorbeelden. Minister Lubbers reed met een wijntje te veel een
verkeerszuil omver, hij werd later ministerpresident en nog veel meer. Minister Pronk
belandde zwaar onder invloed met zijn auto
in een sloot, hij werd veroordeeld, trad niet
af en bleef nog jarenlang minister en maakte een glanzende internationale c arrière.
Minister Ter Horst reed in haar nadagen als
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burgemeester van Nijmegen met een te
hoog promillage in haar eigen auto, na haar
burgemeesterschap ging ze naar Binnenlandse Zaken. Hoezo gedwongen aftreden?
En dan hebben we het nog niet eens over
het grijze gebied tussen overtreding en
strafbaar feit, evenmin over de gewoonte
in de politiek eventueel ‘wangedrag’ pas
te benutten wanneer er heel andere zaken
spelen, waarop men niet zo gemakkelijk te
pakken is.
De ‘verrijkende’ gesprekken van de schrijvers met ‘topmensen’ kenmerken zich door
een kritiekloos noteren van wat deze kwijt
willen. Niet dat er geen zinnige dingen
worden gezegd, bijvoorbeeld door Hans
Alders, die op de bureaucratische inrichting
van integriteit wijst. Elco Brinkman meldt
dat je als bestuurder juist een mening moet
hebben, soms tegen de stroom in. ‘Niet
recalcitrant zijn, maar tegendraads als het
moet. Dat helpt het beeld van integriteit bevorderen.’ De schrijvers vergaten hem eraan
te herinneren dat hem dit als kroonprins
van Lubbers nu juist de kop had gekost.
Toen CDA-fractievoorzitter Brinkman het
kabinet Lubbers-3 voorhield dat ‘het speelkwartier voorbij was’, liet Lubbers Brinkman
als een baksteen vallen en verlegde hij
zijn affectie naar de nummer drie op de
CDA-lijst van 1994, Ernst Hirsch Ballin. Dat
de parlementariër Brinkman zelf betrokken
was bij een affaire – over zijn commissariaat
bij het bedrijf Arscop BV, eigendom van een
aangetrouwde oom die van belastingfraude
werd verdacht – blijft ook buiten beeld.
Net zoals het tijdens de Bouwfraude-affaire
langdurig op de vlakte blijven als voorzitter
van het aannemersverbond AVVB. Alsof de
schrijvers hun gesprekken in het geheel niet
hebben voorbereid.
VNG-directeur Ralph Pans geeft zijn ervaring weer dat er bij signalen van (vermoedens van) wangedrag van medewerkers ook
bijna altijd iets aan de hand is. Hij zoekt ook
de anonieme signalen tot op het bot uit.
Een aansprekende, maar wel tijdrovende
opstelling, lijkt me zo. Bram Peper laat heel
wat anekdotes los uit zijn burgemeesterstijd
en gaat uiteraard in op zijn onschuld in de
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‘bonnetjesaffaire’, maar dat deze opgeblazen affaire tijdens zijn ministerschap ook
wel eens te maken kon hebben met zijn
tamelijke arrogante bestuursstijl in Rotterdam, is iets dat volledig aan de schrijvers
voorbijgaat. Het lijkt me trouwens sterk
dat de toenmalige burgemeester Peper
personen die hem bijtijds hadden kunnen
waarschuwen, in zijn directie omgeving
duldde. Bestuurlijke arrogantie en arrogante
bestuurders zijn helaas voor de schrijvers
geen gespreksonderwerpen. Opmerkelijk is
Pepers constatering dat je als burgemeester
ook last hebt van mensen in je omgeving,
die status ontlenen aan de omgang met jou.
Die manipuleren met het (veronderstelde)
oordeel van de burgemeester (‘de burgemeester vindt’), vaak zonder dat deze iets
gezegd heeft. Je verliest dan grip en raakt
onmachtig. Zelf vraag ik me – ook burgemeester in het dagelijks leven – wel eens af
in hoeverre je open en transparant met je
bestuurlijke en ambtelijke omgeving kunt
omgaan.
Oud-minister Cees Veerman meent dat
mede door affaires als de zijne (de schrijvers
noemen er maar eentje en laten het aan
het geheugen van de lezers over welke de
andere waren) de bereidheid van mensen
uit het bedrijfsleven om zich voor functies in
het openbaar bestuur beschikbaar te stellen
tot een dieptepunt is gedaald. Mijn reactie
zou zijn: nou en? Wanneer je geen affiniteit
hebt met het openbaar bestuur, wanneer
je geen passie voelt voor de publieke zaak,
kun je beter blijven zitten waar je zit. Er zijn
geslaagde transfers van het bedrijfsleven
naar de overheid, maar ook mislukte. Het
publieke stelsel is geen toko die je wel even
kunt runnen, een bedrijf is geen overheid,
zoals heel wat bestuurders merken wanneer
zij de omgekeerde weg gaan. Er zijn legio
politieke memoires die daarvan getuigen.
Mariëtte van Wieringen, provinciesecretaris
van Zuid-Holland stelt dat integriteit niet
zozeer aan de orde is, maar dat ‘we elkaar
niet meer vertrouwen in dit land. Dat is het
werkelijke probleem.’ Zij doelt daarbij op de
verkokering van de overheid, die bijdraagt
aan het gevoel dat we de problemen niet

kunnen aanpakken. Waar de gesprekken
met de ‘topmensen’ een gedegen voorbereiding ontberen, besteden de schrijvers
wel ruim aandacht aan een nabeschouwing.
Zij komen tot de conclusie dat er voor
bestuurders een gebrek aan acteerruimte is
en dat de overheid gebrekkig functioneert.
Daardoor verliest de overheid gezag en
geloofwaardigheid. Het laatste is een fundament voor integriteit. ‘Zo gaan die dingen
nu eenmaal in Nederland’, lijkt daarbij de
algemene opvatting te zijn. Het zal wel waar
zijn, maar met dit oppervlakkige boekje
wordt niets toegevoegd aan wat er al is
geschreven en gezegd over bestuurlijk en
ambtelijk fatsoen.
Bert Middel, burgemeester van Smallingerland

Van Oudenhoven e.a.,
Nederland deugt: Van
Gorcum, Assen, 2008, ISBN
9789023244349

De eigentijdse deugdenlijst
Deugden waren lang ‘uit’, maar ze zijn weer
‘in’. In opdracht van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid onderzochten Jan Pieter van Oudenhoven en collega’s
of Nederlanders, migranten, christenen,
moslims en ongelovigen elkaar vinden in
wat iemand een goed mens maakt. Hun
idee was dat deugden meer dan abstracte
waarden of normen laten zien waarin
geloofsgemeenschappen en groepen
overeenstemmen. Dat bleek juist te zijn, niet
omdat er in deze studie een vergelijking
tussen waarden, deugden en normen werd
gemaakt, maar omdat al deze groepen een
hoge mate van overeenstemming laten
zien in wat zij de belangrijke criteria voor
goed gedrag vinden. Het onderzoek richtte
zich echter niet op kinderen, jong volwassenen en de maatschappij die de deugden
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moeten leren, maar op de leermeesters:
priesters, imams, dominees, leerkrachten,
lokale politici en popmusici. Aan tieners en
leerlingen werd wel gevraagd naar wie ze
het beste luisteren en dat zijn in volgorde
ouders, vrienden, broers en zusters, God,
docenten en geestelijk leiders. Opvallend is
dat de geestelijk leiders de rij sluiten, terwijl
de onderzoekers dachten dat godsdienst
een belangrijke bron voor de overdracht
van deugden zou zijn. Dat loopt dan via de
ouders.Over welke deugden gaat het? Niet
over de goddelijke deugden van Aquino:
geloof, hoop en liefde, of de kardinale deugden van Ambrosius: wijsheid, matigheid,
rechtvaardigheid en moed, hoewel al deze
deugden nog steeds belangrijk zijn. Hoog
op de eigentijdse deugdenlijst staan niet
deugden die de zelfcontrole verhogen maar
deugden die het sociale verkeer tussen
mensen en groepen bevorderen: respect,
openheid, betrouwbaarheid en zorgzaamheid. Toch scoren bij de popartiesten liefde,
verantwoordelijkheid en durf het hoogst,
dus is er een discrepantie tussen het aangedragen ideaal en het zelfgekozen idool (wat
de onderzoekers niet opmerken).
Deugden zijn een goede keuze als men de
verschillen tussen geloofsgemeenschappen
en groepen in kaart wil brengen met het
oog op integratie van migranten in Nederland. De verschillen blijken niet zo groot
te zijn. Moslims vallen alleen op door hun
waardering voor geloof, maar over bijna alle
andere deugden valt te praten. Daarnaast
bevat het boek een nuttig overzicht van
de belangrijkste kenmerken van de islam
(in Nederland) en wordt er ingegaan op de
visie van imams op deugden. Ook hier staan
respect, zorgzaamheid en wijsheid hoog genoteerd. Overigens betekent respect ‘goed
nabuurschap’, eigenlijk iets anders dan men
denkt. De omissie van deze studie is dat we
niet weten of iedereen met elke deugd wel
hetzelfde bedoelt. Het is belangrijk dat te
weten, voordat beleid wordt ontwikkeld om
de integratie via deugden te bevorderen.
Prof.dr. Louk Hagendoorn, Universiteit Utrecht
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H. Boutellier & R. van
Steden (red.), Veiligheid
en burgerschap in een
netwerksamenleving,
Boom Juridische
uitgevers, Den Haag, 2008,
ISBN 9789054549918

Veiligheid en burgerschap
Sinds de aanslagen op de Twin Towers en de
moord op Theo van Gogh staat veiligheid
hoog op de politieke en maatschappelijke
agenda. Dit is gepaard gegaan met een
herwaardering van de overheid. Veiligheid
vormt immers een van haar kerntaken. De
positie van de overheid is echter allesbehalve onomstreden. Daarvoor is er de
afgelopen decennia te veel veranderd. Secularisering, individualisering en globalisering
hebben geleid tot een netwerksamenleving,
waarin de overheid niet meer het primaat
heeft. Dit gegeven vormt de rode draad van
de bundel Veiligheid en burgerschap in een
netwerksamenleving, die voortkomt uit een
onderzoeksprogramma van de faculteit der
Sociale Wetenschappen van de VU.
De bundel maakt duidelijk dat vooral de
relatie tussen overheid en burger door
ambivalenties wordt gekenmerkt. Zo
rechtvaardigt de overheid haar strijd tegen
misdaad en terreur met verwijzing naar
onveiligheidsgevoelens van de burger. Maar
diverse bijdragen aan de bundel laten zien
dat die gevoelens eerder samenhangen met
sociale problemen dan met criminaliteitscijfers en dus een andere aanpak behoeven. Een tweede kanttekening betreft de
afhankelijkheid van de overheid van andere
partijen zoals beveiligingsbedrijven of de
burger zelf. Voor de aanpak van overlast en
misdrijven roepen politici en beleidsmakers
meer dan eens op tot actief burgerschap,
bijvoorbeeld in de vorm van burgerwachten
of buurtvaders. Maar juist in situaties waarin
de nood het hoogst is, blijken burgers vaak
weinig geneigd om in actie te komen en
is professionele ondersteuning nodig van

de enkelen die daartoe wel bereid zijn. Het
beroep op actief burgerschap slaat daarmee
terug op de overheid.
De grootste ambivalentie is vertrouwen in
de ander als basis voor een netwerksamenleving. Het beroep op actief burgerschap
veronderstelt dat burgers vertrouwen in de
overheid kunnen stellen. Diezelfde overheid
straalt zelf echter in toenemende mate wantrouwen uit. In de strijd tegen ‘het kwaad’
– vooral ingegeven door de terreuraanslagen – wordt burgers met risicoprofielen de
maat genomen. Individuen met afwijkende
gedragspatronen kunnen op belangstelling
van politie en justitie rekenen. De overheid
dreigt daarmee door te schieten in de richting van een veiligheidsstaat, waarin toezicht en controle domineren. Deze strategie
ondermijnt het onderlinge vertrouwen dat
noodzakelijk is voor een vitale civil society.
Deze en andere kritische noten bij het veiligheidsbeleid maken de bundel de moeite
waard, zeker voor beleidsmakers. De bijdragen maken duidelijk dat de verhouding
tussen overheid en burger verdere reflectie
verdient. Wel zijn twee kanttekeningen
op hun plaats. Ten eerste heeft de bundel
nauwelijks oog voor de burger als citoyen;
zeker als het gaat om de trend in de richting
van de veiligheidsstaat is dat een omissie.
Het functioneren van het opsporingsapparaat onttrekt zich namelijk aan het zicht van
de burger en veronderstelt in feite een blind
vertrouwen van de burger in de overheid.
Dat past niet binnen een democratische
samenleving, waarin overheidsbeleid publiekelijk dient te worden gelegitimeerd.
Ten tweede is de bundel sterk schatplichtig
aan het werk van de Spaanse socioloog
Castells. Een aantal auteurs weet echter niet
goed raad met diens vrij abstracte terminologie. Hun bijdragen waren geholpen
geweest met een strengere hand van de
redactie.
Geert Munnichs, Rathenau Instituut
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Het Leids ontwerp
In 1785 aanvaardden de Hollandse patriotten het Leids Ontwerp als politiek programma. Hoewel vakhistorici
er veel over hebben geschreven, is deze beslissing nauwelijks bij het bredere publiek bekend. Toch is het Leids
Ontwerp in de Nederlandse geschiedenis een belangrijk document geweest en heeft het zelfs enige internationale
vermaardheid gekregen.

O

p 4 oktober 1785 kwam in Leiden een vijftigtal
afgevaardigden van patriotse schutterskorpsen
uit het gewest Holland in een vergaderzaal aan de
Langebrug bijeen. Deze vergaderzaal van het patriotse Leidse genootschap Kunst Wordt Door Arbeid
Verkreegen (KWDAV) lag achter de nog steeds
bestaande, maar intussen wel vernieuwde toegangspoort De gekroonde liefde. De afgevaardigden kregen
ter behandeling een politiek manifest voorgelegd,
dat als het Leids Ontwerp bekend is geworden.
Het Leids Ontwerp gaf in bondige taal weer hoe op
dat moment de patriotten in politiek opzicht over
de hervorming van het staatsbestel in de Republiek
van de Zeven Verenigde Nederlanden dachten. Het
wilde de bevoegdheden van de stadhouder en van de
regenten die met hem waren verbonden beperken.
Daartoe werden aan het slot van het 68 bladzijden

Over de totstandkoming van het
Leids Ontwerp zijn in de loop van de tijd
verschillende lezingen geweest
tellende beginselprogramma twintig hervormingsvoorstellen geformuleerd. Aldus bevatte het Leids
Ontwerp een concrete uitwerking van een stelsel van
representatieve volksregering op stedelijk niveau en
van middelen tot burgerlijke controle op de stadsbesturen (burgercommissies, recht van petitie, burgerwapening).
Patriottenbeweging en genootschappen
Het Leids Ontwerp ontstond in de patriottentijd die
ons land uiteindelijk op de rand van een burgeroorlog bracht. Het tijdvak van 1780 tot 1787 kenmerkte
zich door oplopende spanningen tussen patriotten
en prinsgezinden. Patriotten hadden toenemende
38

kritiek op stadhouder Willem V en de regenten op
wie hij steunde. Zij organiseerden zich in allerlei
genootschappen, maar vormden ook vrijwillige
schutterskorpsen. Zij wilden stad en vaderland kunnen verdedigen en daarbij niet van de huurlegers
van de stadhouder afhankelijk zijn. Tegelijk werd de
burgerbewapening een instrument tegenover de antipatriotse magistraten, de orangistische volksklasse
en de stadhouder.
Ook in Leiden was er politieke verdeeldheid. De
tegenstellingen kwamen onder meer tot uiting in
de kleur van de sociëteiten en andere genootschappen, die in de tweede helft van de achttiende eeuw
opkwamen. Op dit punt was de Heerensociëteit, de
voorloper van de in Leiden nog steeds bestaande
sociëteit Amicitia, een uitzondering. Bij dit genootschap was van een staatkundige kleur geen sprake.
Er waren zowel patriotten als oranjegezinden lid
van. Dat lag anders bij het al genoemde lees- en
dichtgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen (KWDAV), waar de patriotten snel de overhand kregen. En ook het Leidse genootschap Voor
Vrijheid en Vaderland was een patriottengezelschap.
Schutterskorpsen
In het Leidse verenigingsleven speelde de felle en
radicale patriot Pieter Vreede, die bij de totstandkoming van het Leids Ontwerp was betrokken,
een belangrijke rol. Deze lakenfabrikant was niet
alleen lid van de Heerensociëteit, maar ook van
beide genoemde patriottische genootschappen. Het
genootschap Voor Vrijheid en Vaderland nam in
1785 het initiatief voor de gewestelijke vergadering
van schutterskorpsen, waar het Leids Ontwerp in
behandeling kwam. Vreede was eveneens lid van
KWDAV; de gewestelijke vergadering werd – zoals
al vermeld – gehouden in de zaal van dit genootO PENBA AR BESTUUR N OVE MBE R 2 0 0 8
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schap aan de Langebrug. Vreede werd tot secretaris
van de vergadering gekozen. Er waren vier sessies,
gedurende even zovele dagen, van 4 tot 7 oktober.
Voorzitter was de Leidse schepen F.G. Blok.
Over de totstandkoming van het Leids Ontwerp
zijn in de loop van de tijd verschillende lezingen
geweest. Aanvankelijk werden als auteurs vooral
Pieter Vreede en Wybo Fijnje genoemd. De laatste
was een Delfts patriot, die sterke banden met Leiden
had. Hij had er gestudeerd en was getrouwd met
Emilie Luzac, zuster van Johan Luzac, de uitgeverredacteur van de Franstalige Gazette de Leyde. Deze
meest prestigieuze krant van het Europa van die
dagen werd in Leiden door de hugenotenfamilie
Luzac uitgegeven. Ook Fijnje was jarenlang lid van
KWDAV. Later, in 1798, maakten Vreede en Fijnje
korte tijd deel uit van de Bataafse regering. Onder
hun bewind kwam in dat jaar de eerste Nederlandse
Grondwet tot stand, die voor de omzetting van de
zeven min of meer zelfstandige gewesten in een
eenheidsstaat zorgde.
Ontstaansgeschiedenis
Voor een beter zicht op de ontstaansgeschiedenis
van het politieke geschrift zijn de bevindingen van
Stephen Klein en Joost Rosendaal van belang. In
een wat ontnuchterend artikel in het vaktijdschrift
De Achttiende Eeuw brachten zij aan het licht dat aan
de gewestelijke vergadering van schutterskorpsen in
Leiden niet de definitieve tekst, maar een voorontwerp was voorgelegd.1 Op basis van hun onderzoek
meenden zij dat niet met zekerheid genoemde
auteurs kunnen worden aangewezen. Zij kwamen
niet verder dan de slotsom dat de opstellers van dat
voorontwerp in een vrij brede kring rond de Gazette
de Leyde gezocht moeten worden.
Wel concludeerden Klein en Rosendaal, dat Pieter
Vreede deel uitmaakte van een redactiecommissie,
die in opdracht van de gewestelijke vergadering van
schutterskorpsen het voorontwerp bewerkte. Naast
Pieter Vreede nam ook ook Rutger Jan Schimmelpenninck deel aan de redactionele werkzaamheden.
Deze in Leiden gepromoveerde advocaat zou het in
de laatste fase van de Bataafse Republiek tot raadpensionaris ofwel president brengen. De redactiecommissie heeft er een tekst van gemaakt die bondiger was dan het voorontwerp. Door het schrappen
van een aantal controversiële artikelen, bijvoorbeeld
op het punt van de grotere godsdienstvrijheid voor
minderheden, was het meer op consensus gericht
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dan het oorspronkelijke stuk. Het document werd
nog hetzelfde jaar, 1785, in Leiden door de patriotse
drukker Leendert Herdingh uitgegeven onder de
titel Ontwerp om de Republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van regent en burger, van binnen gelukkig,
en van buiten gedugt te maaken. In mei 1786 was al een
derde druk nodig, die voor de geringe prijs van vier

Vooral door historici van Engelse origine is het
Leids Ontwerp op een voetstuk geplaatst
stuivers in de boekwinkel van Herdingh te verkrijgen
was. De patriotse schrijver Gerrit Paape meldde een
jaar later dat het stuk ‘in elks handen was’ en dat er
’etlyke duizenden’ van waren verkocht. Het Leids
Ontwerp was zonder twijfel het bekendste patriotse
hervormingsplan in Holland en werd dan ook regelmatig geciteerd.
Op een voetstuk
Ook over de latere invloed van het Leids Ontwerp is
veel gepubliceerd. Vooral door historici van Engelse
origine is het op een voetstuk geplaatst, eerst door
de nu vermaarde Simon Schama en recent nog door
de beroemde Jonathan Israel. Schama heeft destijds
in 1977 als aankomend wetenschapper in zijn baanbrekende publicatie over de Nederlandse patriotten
ook over het Leids Ontwerp geschreven.2 Schama
zag in de betrokkenheid van Vreede en Fijnje, beiden zeer overtuigde voorstanders van de eenheidsstaat, blijkbaar voldoende reden het Leids Ontwerp
als een voorbode van de eenheidsstaat van 1798 te
presenteren en eveneens als een vroege voorloper
van de grondwet van 1848 van Thorbecke. Deze
interpretatie is vergaand, als we bedenken dat het
Leids Ontwerp van een federale staatsvorm uitging
van min of meer zelfstandige gewesten in plaats van
de eenheidsstaat.
Jonathan Israel heeft vorig jaar in een aandacht
trekkende lezing bij de Koninklijke Bibliotheek de
betekenis van het Leids Ontwerp opnieuw benadrukt.3 Hij maakte daarbij gebruik van een publicatie
van de Amerikaanse onderzoeker Jeremy Popkin,

1
2
3

De latere raadpensionaris
Rutger Jan Schimmelpenninck
nam deel aan de redactionele
werkzaamheden voor het Leids
ontwerp.

Ook de felle en radicale patriot
Pieter Vreede was betrokken
bij de totstandkoming van het
Leids Ontwerp.

S.R.E. Klein en J. Rosendaal, Democratie in context. Nieuwe perspectieven op het Leids Ontwerp, De Achttiende Eeuw, jrg. 26, 1994, p. 71-100.
Simon Schama, Patriots and Liberators, Revolution in the Netherlands 1780-1813, New York
en Londen, 1977.
Jonathan Israel, In strijd met Spinoza (vierde KB-lezing), Amsterdam 2007.
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die ook over de Gazette de Leyde heeft geschreven.4
Bij deze krant werkte in de jaren 1785-1787 de
Franse journalist Antoine-Marie Cerisier, die na de
ondergang van de patriottenbeweging naar Frankrijk
moest uitwijken en het Leids Ontwerp bij de Franse
revolutionairen introduceerde. Hij was de voornaamste schakel tussen de Nederlandse patriotten en
de Franse Revolutie. Archiefonderzoek van Popkin
heeft uitgewezen dat er een aanwijsbare relatie kan
zijn tussen de tekst van het Leids Ontwerp, dat Cerisier in 1788 in een Franse vertaling in Parijs heeft
gepubliceerd, en de Verklaring van de Rechten van
de Mens, die een jaar later het belangrijkste document van de Frans revolutie zou worden. Popkin
wees Cerisier aanvankelijk zelfs als enige auteur van
het Leids Ontwerp aan, maar na kennisneming van
de studie van Klein en Rosendaal moest hij erkennen dat hij op dat punt te stellig was geweest.5 Wel
handhaafde Popkin zijn sterke vermoeden, dat er
via publicatie van de tekst van het Leids Ontwerp in
Parijs een relatie is tussen het Leids Ontwerp en de
Franse Verklaring van de Rechten van de Mens. In
zijn recente lezing herhaalde Jonathan Israel beide
stellingen van Popkin, opmerkelijk genoeg ook die
over het enige auteurschap van Cerisier, waarbij hij

4

Jeremy D. Popkin, Dutch Patriots, French Journalists and Declarations of Rights: The Leidse
Ontwerp van 1785 and its Diffusion in France, The Historical Journal, jrg. 38, nr. 3, 1995, p. 553565.
Jeremy D. Popkin, Antoine-Marie Cerisier: le Leidse Ontwerp et le Grondwettige Herstelling:
un débat encore ouvert, De Achttiende Eeuw, jrg. 29, nr. 1, 1997, p. 17-34.

5

de corrigerende beschouwing van Popkin veronachtzaamde en een onjuiste gedachte nieuw leven inblies.
Conclusie
De totstandkoming van het Leids Ontwerp kent
mythes en feiten. Over de opsteller(s) van het
voorontwerp bestaat onzekerheid. Wellicht moeten de auteurs in de kring rond de Gazette de Leyde
worden gezocht. Maar belangrijker dan de vraag
wie de oorspronkelijke auteurs zijn, is het feit dat
het manifest door de gewestelijke vergadering van
patriotse schutterskorpsen in Leiden werd geadopteerd en dat deze het tot haar politieke programma
maakte. Bovendien waren bij de totstandkoming van
de uiteindelijke versie van het Leids Ontwerp Pieter
Vreede en Rutger Jan Schimmelpenninck sterk
betrokken. Beide patriotten, maar vooral de eerste,
hadden nauwe banden met Leiden. Gelet op deze
ontstaansgeschiedenis van het Leids Ontwerp is het
dan ook terecht dat in de naamgeving van het document de band met de stad Leiden is vastgelegd.
Door buitenlandse historici is de relatie met Nederlandse Grondwet gelegd en recent nog met de
Franse Verklaring van de Rechten van de Mens.
Maar ook als we aarzelen over de bewijsvoering om
vanuit het Leids Ontwerp dergelijke vergezichten
op deze belangrijke politieke documenten te openen
en in de traditie van de meer gedempte vaderlandse
geschiedschrijvers het Ontwerp alleen op zijn eigen
merites willen bezien, ook dan blijft het een politiek
document dat zowel vanuit het oogpunt van de
vaderlandse als van de lokale geschiedenis van grote
betekenis is. ■

Boeksignalement

Blauwdruk van het publiek
belang

Hollandse graaf Willem V aanbiedt. Philips is in

water en het waarborgen van de energievoor-

dienst van de graaf. Het tractaat is een oproep

ziening (turf en wind). Daarmee staat Philips

Rijk Timmer, Profeet in eigen land. Philips

aan de graaf om het publiek belang in het

aan de wieg van de latere staatsvorming en

van Leiden en het publiek belang, Verloren,

graafschap te dienen, een rechtsgeleerde mo-

maakt hij tegelijk een blauwdruk van wat hij
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nografie over een groot aantal praktijkgevallen

ziet als het publiek belang. In zijn tractaat

en de juridische reflectie daarop. De vorst mag

worden de vitale functies van de middeleeuwse

Philips van Leiden was een academisch

bepaalde taken niet vervreemden, omdat hij

samenleving blootgelegd. Wat het publiek

geschoold jurist, een bekende middeleeuwse

deze uitoefent in het belang van de res publica,

belang was, was niet zonder meer duidelijk, al

rechtsgeleerde die omstreeks 1352 een eerste

economische en maatschappelijke functies op

waren er talrijke doctrines waaraan vorsten hun

versie van een tractaat van zijn hand aan de

het terrein van verkeer en vervoer, energie en

eigen machtspositie ontleenden.

40

O PENBA AR BESTUUR N OVE MBE R 2 0 0 8

