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Wat is de toekomst van 
onze democratie? 
- De overheid als een slome ober die 

na lang wachten het terras op sloft 

en vervolgens de verkeerde bestel

ling uitserveert. Het beeld komt 

ter sprake in het interview met 

hoogleraar en CDA-senator Alfons 

Dölle, waarmee het thema burger en bestuur van 

deze Spanning begint. 

Hoe staat het met de klooftussen bevolking en 

overheid? Waar moet het heen met onze demo-
, ..... . ·~~ 

. cratie~ 1-loe pakken al die sympathiek klinkende 

vormen Viln·, ~estuurlijke vernieuwing nu uit in 

: ·.de praktijk? En: hoe kan het beter? Daarover gaat 
_. 

het in dit nummer. 

Na Dölle is het woord aan SP-senator Ronald van 

Raak, die allerlei vormen van bestuurlijke 

vernieuwing bij langs gaat, en nadrukkelijk pleit 

voor het eerder wegsturen van falende bestuur

ders. Voorzitter Paulus jansen van SP-fractie in 

de Utrechtse gemeenteraad kijkt vervolgens naar 

de praktijk. De Domstad werkt met een heel 

arsenaal aan middelen om bestuur en burger 

dichter bij elkaar te brengen, maar de opbrengst 

ervan blijkt fors tegen te vallen. 

Uiteraard ontbreken ook nu de doorleestips niet, 

en gaat Het rijke rooie leven verder. Deze keer 

aflevering 4: Staakt! 

-· z 
LIJ 
....1 
0 
> 
LIJ 
al 
z 
~ 

Een schat aan opinies van SP'ersis te vinden op www.sp.nlfopinies. 
Spanning brengt elke maand enkele daarvan extra onder de aandacht. 

Hier Lusten de zeehonden geen brood van! 
Minister Veerman wil pas een invoerverbod voor zeehondenbont, als de 
handel daarin toeneemt. Wie ingrijpen van de regering wil, moet dus 
vooral veel zeehondenbont kopen. Krista van Velzen veegt de vloer aan 
met deze absurde kronkel. 

Een 'nee' tegen de Europese Grondwet is terecht 
Harry van Bommel antwoordt VVD-Kamerlid Van Baalen, die de tegen
standers van de Europese grondwet op één populistische hoop veegt. 
Van Bommel wijst op de harde kritiek die de VVD tot voor kort ook had op 
de grondwet, en geeft aan waarom een NEE-stem op 1 juni noodzakelijk 
is om tot een heroverweging te komen van de route die de EU neemt. 

Jacht op één enkele oorlogsmisdadiger houdt heel ex-Joegoslavië 
buiten de EU 
Erik Meijer spreekt er zijn verbazing over uit dat de EU weigert toe
t redingsonderhandelingen te starten met Kroatië, uitsluitend omdat de 
regering van het land er niet in slaagt oorlogsmisdadiger Gotovina op 
te sporen en uit te leveren. Meijer wijst erop dat Kroatië veel rijker en 
probleemlozer is dan Roemenië en Bulgarije, en dat Gotovina op geen 
enkele sympathie van de staat kan rekenen. 

Wie is de baas over de IJzeren Rijn? 
In 1839 kreeg België het 'recht van doortocht' door Limburg naar 
Duitsland via het IJzeren Rijn-spoortracé. In 1998 erkende toenmalig 
premier Kok dat recht, waardoor de Kamer voor het blok was gezet en 
onderzoeken naar de gevolgen voor milieu en woonomgeving van de 
heropening van de spoorlijn gefrustreerd werden. Volgens Ronald van 
Raak kunnen er veel vraagtekens gezet worden bij de Belgische aan
spraken en zijn de overeenkomsten met de Betuwelijn treffend. 
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Wetenschapper en senator Alfons Dölle: 

'Gemeenteraden zullen 

door de dualiseringspuberteit 
heen moeten' 

Tekst: 

Peter Verschuren 
'Ik hoop het niet, maar politieke partijen zouden best wel eens kunnen 

terugzakken tot campagneorganisaties rond politieke ondernemers.' 

Alfons Dölle is Eerste-Kamerlid voor het CDA, oud-raadslid, universitair 

hoofddocent staatsrecht en bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan 

de Rijksuniversiteit Groningen. Een gesprek over de klooftussen burger en 

bestuur, directe democratie, de rol van partijen en de opbrengst van de 

lokale dualisering. 

tt Vooral na de Fortuyn-revolte van 2002 is het beeld 

erg in trek van een grote klooftussen bestuur en 

politiek aan de ene kant en de bevolking aan de andere 

kant. Hoe kijk jij daartegen aan? 

'Dat is inderdaad de centrale klacht die Fortuyn onder 
woorden bracht: de politieke klasse luistert niet naar 
wat er leeft onder de mensen. Ik denk dat het onmis
kenbaar waar is, dat de discussie over de multicultu
raliteit te lang van de politieke agenda is geweerd. Er 
is onvoldoende gehoor geweest voor de problemen in 
de grote steden rond dit onderwerp. En een tweede 
thema waarvan je kunt zeggen dat de discussie lang 
is uitgebleven, is Europa. 
Maar dat er in het algemeen sprake is van een kloof 
tussen politiek en burgers, dat gaat veel te ver. Het 
probleem van multiculturaliteit is nu immers wél aan 
de orde. In ons kiesstelsel dringt onvrede vrij snel 
door. Problemen komen wel op de agenda . Dat zag 
je bij de ouderenpartijen en ook bij Fortuyn. 

Bovendien: een zekere kloof is onvermijdelijk. Het 
romantische beeld waarin overheid en samenleving 
volledig samenvallen, klopt niet. De samenleving zit 
vol botsende belangen; de overheid moet beslissingen 
nemen en knopen doorhakken en zal altijd geconfron
teerd worden met frustraties bij mensen die vinden dat 
ze onvoldoende gehoord zijn. 
Geef de overheid terug aan de burger, is in dat opzicht 
een loze kreet. Net alsof'ie ooit van de individuele 
burgers geweest is.' 

tt Maar toch: het probleem van de multiculturaliteit, 

zoals je het noemt, is wel heellang van de agenda 

geweerd. Zit er dan toch niets iets structureel fout? 

'Het werd wel aangekaart, maar door groepen die 
werden geweerd. Men was als de dood om het oor te 
lenen aan een onchique kwestie. Maar daar is wel van 
geleerd dat het bij Europa anders moet. De discussie 
daarover is anders dan in de landen rondom ons, een 
tijdlang ook niet of nauwelijks gevoerd, maar ligt nu 
wel op tafel ondermeer door het grondwetreferendum.' 

tt In de jaren negentig was het erg in om de overheid 

als incompetent neer te zetten en bij alles te roepen dat 

het bedrijfsleven het beter kon. Heeft de politiek 

daarmee niet de problemen over zichzelf afgeroepen? 

'Het beeld van de overheid als bedrijfheeft zeker in rol 
gespeeld in de opstand der burgers van Fortuyn. De over
heid als slome ober die veel te laat het terras op sloft en 
ook nog de bestelling verkeerd uitvoert. Ik heb de ver
gelijking tussen overheid en markt altijd gevaarlijk 
gevond~n. Ik denk dat het goed is, dat de overheid wat 
is opgeschud, en dat er op een aantal ernstige kwalen 
die samenhangen met de bureaucratie is gewezen. Maar 
er is en blijft altijd een essentieel verschil tussen de 
publieke sector en de marktsector. Op de markt ben je 
consument, dan ben je koning- als je tenminste geld 
hebt. De overheid is geen provider die automatisch 
draait wat gevraagd wordt. De overheid moet belangen 
tegen elkaar afwegen, en moet ook kunnen terugpraten: 
dat doen we nfet, en wel daar- en daarom.' 
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tt Directe democratie past niet 
binnen de Christen-democratische 
traditie, luidt de kop van een artikel 
van jouw hand. Wat is er mis mee? 
'Bij directe democratie wordt de 
besluitvorming gedumpt in anonie
me referenda-electoraten. De over
heid moet belangen afwegen, 
besluiten nemen en zich daarvoor 
verantwoorden. Bij referenda 
beslissen mensen zonder enige 
verantwoording af te hoeven leggen 
en zonder gehouden te zijn naar 
bezwaren te luisteren of op belan
gen te letten, en wordt de keuze 
gedigitaliseerd: het is ja of nee.' 

tt Maar referenda brengen wel 
politieke discussie op gang en 
vergroten de betrokkenheid van de 
mensen. Neem de referenda over 
de binnenstadsplannen in je eigen 
woonplaats, Groningen. 
'Die zorgen inderdaad voor veel 
discussie, en het correctieve refe
rendum, waarbij het bestuur alle 
belangen afweegt, een besluit 
neemt en dat vervolgens aan de 
kiezers voorlegt, is de meest 
onschuldige vorm. Ik zeg ook niet 
dat referenda onder alle omstan
digheden onzin zijn. Maar wat 
moet je met de uitslag als een 
voorstel afgewezen wordt? Waaróm 
stemmen de mensen nee? En wat 
willen ze dan wel?' 

tt Wat zou in jouw ogen eventueel 
referendabel zijn? 
'Dan heb je het over cruciale zaken 
die het land aangaan. Een belang
rijke grondwetswijziging bijvoor
beeld.' 

tt En de Europese grondwet? 
'We hebben ons als CDA tegen het 
referendum verklaard, en daar ben 
ik het helemaal mee eens. Het is 
geen grondwet, maar een verdrag 
en bovendien eentje dat weinig 
nieuwe zaken regelt. Moet je daar
voor het instrument van raad
plegend referendum inzetten dat 
je al tweehonderd jaar niet gebruikt 
hebt, zonder drempels en voor
waarden te stellen? En van een 
raadplegend referendum is natuur
lijk niet echt sprake: je kunt het niet 
maken om een referendum te hou-
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Gaan we ook op politiek gebied het voorbeeld van de VS volgen? 
Met partijen die verworden tot campagnemachines voor politieke 
ondernemers? 

den en dan te zeggen we besluiten 
toch anders dan de mensen willen. 
En ook hier geldt: wat betekent een 
afwijzing van de grondwet? Niet 
alleen de SP en mensen die vrezen 
dat Nederland qua bevoegdheden 
onttakelt raakt, zijn tegen, maar 
ook christelijke mensen die een 
verwijzing naar God missen in de 
grondwet, en federalisten, die vin
den dat Europa zo snel mogelijk 
een eenheid moet vormen naar het 
voorbeeld van de VS. Moet dan na 
een nee-stem de grondwet aange
past worden? En zo ja, in welke 
richting?' 

tt Geen directe democratie met 
referenda dus, maar wat dan wel? 
Een districtenstelsel? 
'Alleen als dat uitgaat van even
redigheid. Dat wil zeggen dat het 
aantal stemmen in het hele land 
bepaalt hoeveel zetels een partij 
krijgt, en dat de districtsstemmen 

alleen van invloed zijn op wie er 
namens die partij gekozen wordt. 
Christen-democraten zien traditio
neel niets in een districtenstelsel 
als in Engeland of de VS, dat on
herroepelijk leidt tot twee blokken. 
Sommige PvdA'ers en WD'ers 
willen wel die kant op, het CDA 
niet.' 

tt Naast klachten over 'de politiek', 
moeten ook de partijen het vaak 
ontgelden. Bovendien daalt het 
aantal mensen dat lid is van een 
partij nog steeds- een kleine 
opleving rond de Kamerverkiezin
gen daargelaten. Wat voor toekomst 
zie jij voor de politieke partijen? 
'Nationale politieke partijen zijn als 
verschijnsel helemaal nog niet zo 
oud, ze bestaan pas in Nederland 
vanafpakweg 1880. Hun geboorte 
hangt samen met de uitbreiding 
van het kiesrecht en de wens aan 
de overheid om op te treden, 



bijvoorbeeld in de schoolkwestie en 
in de sociale kwestie. Wat je nu ziet, 
is dat ze door hun hoeven dreigen 
te zakken . Ze hebben financiële 
problemen en slechts 2,5 procent 
van de bevolking is er nog lid van. 
Toch denk ik niet dat ze verdwijnen . 
Ik zie in het hele westen geen 
democratisch systeem zonder poli
tieke partijen. Het zijn de enige 
organisaties die proberen vanuit 
een bepaalde visie alle belangen 
tegen elkaar af te wegen. 
Wat wel zou kunnen, is dat ze 
terugzakken tot organisaties die 
vooral rond verkiezingen opleven, 
en die er dan zijn om politieke 
ondernemers te steunen. Het sys
teem van de Veren igde Staten dus: 
een personendemocratie met 
partijen die soms weinig anders 
zijn dan campagneorgan isaties die 
af en toe opflakkeren . Ik hoop dat 
het niet zo ver komt, en dat de 
partijen een redelijk deel van hun 
hu idige functies kunnen blijven 
vervullen . Maar ik verwacht wel een 
sterke tendens richting het Angel
saksische model, met meer directe 
democratie, een personendemo
cratie, en een twee-blokkensys
teem . Ook de rechtstreekse geko
zen burgemeester en premier 
horen daar overigens bij . Je ziet dat 
aantrekkingskracht van Angelsak
sische systemen op allerlei terrei 
nen in de samenleving heel sterk is, 
en ook de media met de tv voorop 
stimuleren die ontwikkeling. Het 
politieke domein wordt steeds 
meer gebracht als een competitie 
waarbij de aandacht sterk op de 
spelers gericht is . Personen en 
pragmatisme in plaats van pro
gramma en beginsel .' 

tt Ander onderwerp: de invoering 

van een dualistisch systeem 

waarbij gemeenteraad en college 

van B en W duidelijk gescheiden 

bevoegdheden krijgen, moest de 

gemeentepolitiek interessanter 

maken voor de burgers. Wat is 
daarvan terechtgekomen? 

'Die dualisering is op de politieke 
agenda gekomen door een motie 
van D66 'er Kohnstamm en door 
Paars 11 in het regeerakkoord op
genomen . De achtergrond is ener-

zijds de dalende opkomst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen en 
anderzijds de ineengevlochten 
bevoegdheden op lokaal niveau . 
De dualisering moest de politiek 
transparanter maken en daardoor 
de belangstelling ervoor doen toe
nemen, waarna ook de partijen op 
lokaal niveau zouden opbloeien. 
Ik denk dat één aspect goed gelukt 
is. Over het algemeen voelen de 
raadsfracties zich onafhankelijker 
ten opzichte van het college en 
stellen ze zich vrijer op. Maar er is 
ook veel misgegaan. Dat conclu
deert ook de commissie Leem huis, 
die de effecten van de dualisering 
onderzocht heeft. De commissie 
constateert veel verkramptheid en 
stelt letterlijk dat er niet alleen een 
scheiding van bevoegdheden is 
ontstaan, maar ook een scheiding 
van geesten. In heel wat plaatsen 
voelen zowel de raad als het colle
ge zich niet prettig in hun nieuwe 
rol. Problemen zijn er over de agen
davorm ing. de positie van de grif
fie , de rol van het presidium en ook 
over zaken als de actieve openbaar
makingsplicht, en de vraag welke 
besluiten door de raad genomen 
moeten worden . Volgens de com
miss ie zijn de problemen zo groot 
dat er niet gesproken moet worden 
van een doorstart van de duali
sering, maar dat er een nieuwe 
start mee gemaakt moet worden .' 

'Naast het mooie motiefvoor de 
dualisering: de positie van de raad 
versterken met meer rechten en 
du idelijkere rol , was er ook een 
verscholen motief: geef het college 
meer ru imte door het domein van 
de raad terug te dringen. Dat was 
het motief van mensen als Peper, 
Brinkman en Rombouts die pleiten 
voor een krachtiger bestuur.' 
'Wat je nu ziet, is dat die motieven 
botsen en dat het daardoor voor een 
wethouder juist moeilijker is gewor
den . In mijn tijd als raadslid kon een 
wethouder er met een redelijke 
mate van zekerheid vanuit gaan dat 
de meerderheid van de raad hem 
volgde. Door de dualiseringis het 
allemaal veel onberekenbaarder 
geworden. En dat is best lastig als je 
als wethouder aan het onderhande-

len bent, bijvoorbeeld op het gebied 
van de ruimtelijke ordening.' 

tt Hoe los je die dualiserings

problemen op? 

'Sommige gemeenteraden zullen 
door de dualiseringspuberteit heen 
moeten: beseffen dat ze een band 
moeten onderhouden met de wet
houders. En de wethouders zullen 
meer van hun zetels moeten 
komen dan ze voorheen deden, 
ze zullen meer moeite moeten 
doen om de raad te overtuigen.' 

tt De afgelopen jaren is een record 

aantal wethouders opgestapt. 
Houdt dat verband met de 

dualisering? En is er niet juist het 
risico dat capabele mensen zich 

minder snel kandidaat stellen voor 

het wethouderschap omdat ze niet 
'gekoeioneerd willen worden door 

een stelletje puberale amateurs'? 

'Het opstappen zal ook te maken 
hebben met de onervaren wethou
ders uit snel opgeschoten lokalen 
en leefbaarachtige groeperingen. 
Maar het risico is wel degelijk 
aanwezig dat minder mensen zich 
melden als kandidaat-wethouder. 
En dat zal tot gevolg hebben dat 
burgemeesters steeds meer macht 
krijgen. Ik denk dat je dat als raad 
niet moet willen. Wethouders kies 
je altijd nog als raad . Er zal dus 
gezocht moeten worden naar 
nieuwe stabiliteit, waarbij de raad 
niet al te vrijblijvend met zijn wet
houders omgaat.' 

tt Tot slot: bij bestuurlijke vernieu

wing hebben we het de hele tijd 
over veranderingen in de structuur. 

SP' ers zeggen al gauw 'dat veran

dert nog niets aan de cultuur, en 

daar zit nou juist het probleem'. 

Hoe zie jij dat? 

'Ha, SP'erszouden toch bij uitstek 
moeten beseffen dat de structuur 
mede bepalend is voor de cultuur. 
Zonder cultuuromslag kom je 
nergens, dat is duidelijk. Maar je 
moet niet doorschieten en zeggen 
dat het alleen om de cultuur gaat. 
Er is een duidelijke wisselwerking 
tussen de omstandigheden, de 
structuur, aan de ene kant; en het 
gedrag, de cultuur, aan de andere.' • 
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Bestuurlijke vernieuwingstip: 

Politici niet anders kiezen, 
maar eerder wegsturen 

Tekst: Ronald van Raak 

Bestuurlijke vernieuwing gaat tot nu toe vooral over hoe we mensen 

kiezen. Veel belangrijker is dat we falende bestuurders wegsturen, meent 

senator Ronald van Raak. 

Een maand geleden struikelde 
Thom de Graaf in de Eerste Kamer 

over de burgemeester. De SP hield 

samen met PvdA en Groenlinks 
een grondwetswijziging tegen die 

de weg moest vrijmaken voor een 
rechtstreeks gekozen burgemees
ter, een voorstel waar buiten D66 
niemand op zit te wachten . 
De grondwetswijziging zou de door 

de gemeenteraad gekozen burge
meester, die de voorkeur heeft van 
nagenoeg alle andere partijen, 

onmogelijk maken . Eerder hadden 
CDA en VVD in de Tweede Kamer 
al geruisloos het voorstel voor de 

invoering van kiesdistricten van 
tafel geveegd . De Graafs opvolger 
Alexander Pechtold mag opnieuw 
onderzoek gaan doen naar bestuur

lijke vernieuwingen, zoals de geko
zen burgemeester en minister
president, een nieuw kiesstelsel 

voor leden van de Tweede Kamer, 
en het functioneren van de provin

cies en de Eerste Kamer. 

De onvrede over de politiek blijft 

groeien . Zo blijkt bijvoorbeeld uit 
een onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) naar 

Culturele veranderingen in Neder
land, dat op 29 maart verscheen : 

in 2000 was nog 65 procent van 
de bevolking tevreden over de over
heid , in 2002 was dit gedaald tot 
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32 procent. Ook de toekomst 
belooft weinig goeds. Het politieke 

bewustzijn van mensen neemt toe, 

stelt SCP-directeur Paul Schnabel 
in In het zicht van de toekomst. 
Volgens hem mogen we echter niet 
verwachten dat dit leidt tot meer 
betrokkenheid . Meer kennis over 
de politiek zal vooral aanleiding zijn 
voor nóg meer cynisme. 

Tijdens lezingen en debatten hoor 
ik vaak klachten over politici , maar 
zelden over de manier waarop zij 

gekozen worden. De eenzijdige 
aandacht voor hoe mensen worden 

gekozen, leidt de aandacht af van 
een veel zwakkere plek van onze 
democratie: het ontbreken van 
publieke verantwoording. Mensen 
willen vooral weten of de eenmaal 
gekozen bestuurders hun werk 

goed doen. Graag wil ik minister 
Pechtold enkele gratis tips mee
geven voor zijn onderzoek naar 

bestuurlijke vernieuwingen. Maar 
bovenal wil ik hem vragen om zijn 

aandacht niet alleen te richten op 

hoe we politici kiezen . Veel belang
rijker is hoe we falende bestuurders 

weer kunnen wegsturen. 

Bestuurlijke vernieuwing vooral 
een liberaal project 
De grootste pleitbezorgers van 
bestuurlijke vernieuwingen zijn te 

vinden bij D66 en de VVD. Vooral 

liberalen roepen om meer directe 
democratie. Dat is historisch wel 

te verklaren. Liberale partijen zijn 

traditioneel minder goed georga
niseerd dan christen-democraten 

of socialisten . Dat heeft te maken 
met de emancipatietaak van deze 
partijen: antirevolutionairen 
kwamen op voor de christelijke 
'kleine luyden ' en socialistische 

partijen gaven de arbeiders een 
stem. Voorstanders van bestuurlijke 

vernieuwingen zeggen dat burgers 
tegenwoordig heel anders zijn dan 

vroeger. Veel mensen zijn hoger 
opgeleid en beter geïnformeerd . 

Zij voelen zich ook minder verbon
den met politieke partijen. De 
toekomst zou zijn aan media
genieke individuen, zoals Pim For
tuyn , Wouter Bos en Geert Wilders. 
Hebben liberalen gelijk als zij stel

len dat het in de politiek vooral 

draait om personen en dat partijen 
uit de tijd zijn? En moeten ook 
socialisten daarom minder belang 

gaan hechten aan parlementen? 

Ik denk van niet. Het is mooi als 
mensen hun burgemeester kunnen 
kiezen, maar wat schieten we ermee 
op als daardoor de invloed van de 
gemeenteraad minder wordt? 
Hetzelfde geldt voor een direct 
gekozen minister-president, die zich 

veel onafhankelijker kan opstellen 

tegenover de Tweede Kamer. Wat 



Voor de grondwetswijziging die een rechtstreeks gekozen burgemeester mogelijk moest maken, was in de Eerste Kamer 
geen tweederde meerderheid. Gevolg: chaos bij D66 en een congres waarin die partij haar rechtse karakter bevestigde 

winnen we met het kiezen van 
personen, die verbonden zijn aan 

één politieke richting, als dat ten 
koste gaat van de parlementen, die 
wél de vele kleuren en smaken van 
het volk vertegenwoordigen? 
Directe democratie veronderstelt 

bovendien dat mensen voort
durend bezig zijn met de politiek. 
Ik ken weinig mensen die belang

stelling hebben voor álle politieke 
besluiten . En dat is ook niet erg. 

Volgens mij mogen kiezers zich 

gelukkig prijzen dat zij niet over 
élke wet die het parlement passeert 
een mening hoeven te hebben. 
Dat kunnen zij overlaten aan de 
vertegenwoordigers die zij daartoe 
hebben aangewezen. Als deze poli

tici echter problemen uit de weg 
gaan, of als zij standpunten inne

men die strijdig zijn met die van 
hun kiezers, dán moeten mensen 

hun stem laten horen . 

Wie controleert de controleurs? 
Volksvertegenwoordigers moeten 
het kabinet, de gedeputeerde 
staten en het college van B & W 
controleren . Maar wie controleert 
de controleurs? Mensen moeten 

ingrijpen als zij vinden dat polit ici 
hun werk niet goed doen. De SP 

heeft een rijke traditie om gekozen 
politici te corrigeren, door het 

schrijven van opiniestukken, het 
houden van enquêtes en het 
voeren van protestacties. Ook het 
referendum kan een manier zijn 
voor het volk om falende vertegen

woordigers te corrigeren . Een 
volksraadpleging kan worden 
georganiseerd door het kabinet, of 

door de Tweede Kamer, zoals het 
referendum over de Europese 

Grondwet. Dit is eigenlijk in strijd 

met de vertegenwoordigende 
democratie: op deze manier schui
ven volksvertegenwoordigers de 
verantwoordelijkheid voor de 
bes luitvorming van zich af. 

Het wordt echter anders wanneer 

de bevolking zélf het initiatief 

neemt. Zowel nationaal, provin
ciaal als lokaal is een correctief 

wetgevingsreferendum een wel

kome aanvulling op de vertegen
woordigende democratie. Een 
volksraadpleging is echter wel iets 
anders dan een normale verkiezing. 
Een referendum is niet alleen een 
strijd tussen partijen, maar vooral 
tussen belangengroepen, met vaak 

zeer uiteenlopende macht en mid
delen. Het referendum over de 

Europese Grondwet leert hoe 
belangrijk het is dat voor- en tegen

standers kunnen beschikken over 
vergelijkbare campagnebudgetten 
en dat duidelijke regels worden 
opgesteld voor sponsoring. 

Bestuurders moeten gekozen 
worden. Maar door wie? 
Bijna alle politieke partijen zijn het 

er over eens dat de burgemeester 
en de commissaris van de koningin 

niet langer benoemd, maar geko
zen moeten worden. Hetzelfde 

geldt voor de kabinetsformateur, 
die nu wordt benoemd door de 
koningin. Rechtstreekse verkiezing 

van deze bestuurders ondermijnt 
echter de positie van de parlemen
ten . Als zowel de minister-presi

dent én de Tweede Kamer recht

streeks worden gekozen, kunnen 
zij zich allebei direct beroepen op 

de kiezers. Onduidelijk is dan wie 
het laatste woord heeft. Hetzelfde 

geldt op provinciaal niveau voor de 
commissaris en de provinciale 
staten en irJ de gemeenten voor de 
burgemeester en de gemeenteraad. 
Natuurlijk kan formeel worden 
vastgelegd dat de parlementen 

de bestuurders naar huis kunnen 
sturen, maar dat zou betekenen dat 
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meer of minder betekenis wordt 
toegekend aan dezelfde stem van 
de kiezers. 
Er is echter een mooie democra
tische uitweg uit dit dilemma. Als 
de gemeenteraad de burgemeester 
kiest, de provinciale staten de 
commissaris kiezen en de Tweede 
Kamer de minister-president, 
hebben we overal gekozen 
bestuurders én wordt tegelijk 
de positie van de volksvertegen
woordigingen versterkt. De indi
rect gekozen burgemeester kan 
vervolgens een college vormen 
met wethouders, die afkomstig 
moeten zijn uit de raad. Dit voor
komt dat het lokale bestuur wordt 
bevolkt door rondreizende 
gemeentemanagers en haalt de 
scherpe kanten af van de duali
sering tussen college en raad, die 
in veel gemeenten heeft geleid tot 
bestuurlijke problemen. De Twee
de Kamer kan in een open debat 
de kabinetsformateur kiezen, die 
vervolgens minister-president 
wordt. 

Wat is er mis mee, dat partijleden 
de kieslijst bepalen? 
De plannen van De Graaf voor de 
invoering van kiesdistricten zijn 
van de baan . De nieuwe minister 
Pechtold gaat echter alsnog de 
mogelijkheden onderzoeken om 
ons kiesstelsel te vernieuwen. Met 
dit stelsel is echter niet zoveel mis: 

8 Spanning april 2005 

het is eenvoudig (mensen hebben 
één stem), eerlijk (elke stem telt) 
en toegankelijk (de kiesdrempel is 
laag) . Een veelgehoorde klacht is 
wel dat veel Kamerleden niet zélf 
worden gekozen, maar 'op de 
slippen van de lijsttrekker' in de 
Kamer komen. En dat niet de 
kiezers, maar de partijleden de 
kieslijst bepalen. Ik vraag me af 
of dat zo erg is. Partijen zijn niet 
alleen geïnteresseerd in goede 
personen, maar vooral in goede 
fracties . Er moeten bijvoorbeeld 
financiële, juridische of staatsrech
telijke specialisten op de lijst 
staan. Ook kan er een behoefte 
zijn om voldoende vrouwen, 
jongeren en minderheden op de 
lijst te zetten. 
Partijen kunnen goede redenen 
hebben om mensen op een kies
lijst te zetten. Maar moeten 
kiezers de volgorde dan maar 
kritiekloos accepteren? In België 
hebben ze een elegante oplossing 
gevonden voor dit probleem: 
kiezers stemmen óf op de lijst, óf 
op één van de kandidaten . Partijen 
kunnen hun kiezers een evenwich
tige lijst voorleggen, met het in 
hun ogen gewenste evenwicht 
tussen bijvoorbeeld sekse, etnici
teit en -hopelijk vooral- kwaliteit. 
De kiezer hoeft deze keuze echter 
niet kritiekloos te volgen en kan via 
voorkeurstemmen de samenstel
ling van de fractie beïnvloeden. 

De huidige provincies zijn zowel 
te groot als te klein 
Minister Pechtold wil ook het func
tioneren van het provinciaal bestuur 
onderzoeken . Op de huidige provin
cies is veel kritiek. Ze zijn eigenlijk 
te groot én te klein . Vanuit het per
spectief van het lokaal bestuur zijn 
de provincies vaak te groot. Vooral 
rondom de grote steden is niet 
zozeer behoefte aan provincies, 
maar aan bestuursregio's, waarin 
gemeenten samenwerken. In Euro
pees perspectief zijn de provincies 
eigenlijk te klein . In de ons omrin
gende landen is het middenbestuur 
veel groter, waardoor gebieden 
bijvoorbeeld een krachtiger lobby 
kunnen voeren in Brussel. 
Misschien is het goed om provin
cies samen te voegen in een viertal 
'landsdelen', die in Europa kunnen 
wedijveren met de Duitse Länder en 
de Belgische gemeenschappen. 
Hervorming van de provincies heeft 
ook gevolgen voor de Eerste Kamer, 
die immers wordt gekozen door 
de leden van de provinciale staten . 
De Senaat moet beoordelen of voor
stellen grondwettelijk, deugdelijk 
en uitvoerbaar zijn . In de Tweede 
Kamer worden vaak politieke com
promissen gesloten die de helder
heid van de wetgeving niet altijd ten 
goede komen. De Eerste Kamer kan 
een door de Tweede Kamer goed
gekeurde wet echter niet meer 
wijzingen, maar alleen afkeuren . 
Dat is een zwaar middel, dat zelden 
wordt gebruikt. Eigenlijk zou de 
Tweede Kamer zélf veel beter moe
ten letten op de kwaliteit van de 
wetten. Hier kunnen we leren van 
Finland, waar kiezers één parlement 
kiezen, maar een deel van de 
Kamerleden extra toeziet op de 
kwaliteit van de wetgeving. 

Het verschil tussen positieve 
en negatieve politiek: de rol van 
eigenbelang 
Politiek is een machtsstrijd, waarin 
belangen botsen . Kun je verwachten 
dat politici deze strijd op een 
eerlijke manier voeren? Volgens 
Aristoteles wel. Hij maakte een 
onderscheid tussen een 'negatieve 
politiek', waarin bestuurders zich 



laten leiden door eigenbelang, en 

een 'positieve politiek', waarbij 
politici het algemeen belang voor 
ogen houden. Democratie is voor 
Aristoteles een negatieve staats
vorm, zolang mensen zich in hun 
keuzes laten leiden door scepsis en 
eigenbelang. Een positieve politiek 
is alleen mogelijk als politici de 
belangen van de gemeenschap 
voorop stellen. Een negatieve 
politiek kan voorkomen worden als 
politici eerlijk zijn, verantwoording 
afleggen en beginselvast zijn. 

Eerlijkheid 
De democratie staat of valt met het 
vertrouwen dat mensen hebben in 
hun bestuurders. Ondoorzichtige 
besluiten (over de Betuwelijn), 
besluiten zonder draagvlak (over 
de euro) en regelrechte leugens 
(over de oorlog in Irak) tasten dit 
vertrouwen aan. Bovendien is het 

openbaar bestuur de afgelopen 
jaren opgeschrikt door fraudes, 
in de bouw, in het HBO, bij het 
UWV en op de ministeries. Minis
ter Pechtold zou een grote stap 
vooruit maken in de bestuurlijke 
vernieuwing als hij met voorstellen 
komt om fraude in het openbaar 
bestuur te bestrijden. 
Daarbij kan de minister aansluiten 
bij een aantal voorstellen van de 
SP, zoals een spreekplicht én een 
goede klokkenluiderregeling voor 
ambtenaren die weet hebben van 
fraude of corruptie. En een natio
nale coördinator fraudebestrijding 
(een 'fraudetsaar'), die moet 
toezien op fraude bij de verschil 
lende departementen. Om mogelij
ke belangen van bestuurders bloot 
te leggen is het goed als zij meer 
openheid geven over hun neven
functies en neveninkomens. Om 
een goede informatievoorziening 
te bevorderd zou het goed zijn als 
bewindslieden die de Kamer opzet
telijk misleiden strafrechtelijk 

worden vervolgd. Het is niet goed 
als Kamerleden en bewindslieden 
ál te nauwe banden onderhouden 
met een sector, zoals de ministers 
van Verkeer en Waterstaat Kroes, 
jorritsma en Peijs, die alledrie 
afkomstig zijn uit de bouw- en 
transportwereld. 

Verantwoording afleggen 
Een groot probleem in de Neder
landse politiek is dat politici die 
slecht presteren niet worden 
weggestuurd . De Maastrichtse 
criminoloog Grat van den Heuvel, 
die onderzoek deed naar de bouw
fraudes, noemde Nederland in 
Binnenlands Bestuurvan 10 septem
ber 2004 een 'collusieparadijs'. 
Collusie is een 'heimelijke verstand
houding' tussen bestuurders, 
volksvertegenwoordigers, 
ambtenaren en adviseurs, die 
gemeenschappelijke netwerken 
onderhouden, snel van stoelen 
wisselen en elkaar de hand boven 
het hoofd houden. Deze stoel
kleverij bevestigt het beeld dat 
mensen hebben van een ontoe
gankelijke Haagse kliek, die niet 
bestuurt voor het algemeen belang, 
maar vooral opkomt voor het de 
eigen belangen. 
Van den Heuvel verbaasde zich 
hoe bestuurders en ambtenaren 
ongestraft kunnen wegkomen met 
evidente fouten, die de gemeen
schap vele miljoenen kosten. Dat 
geldt ook voor Tweede-Kamerleden. 
Een parlementaire commissie 
onder leiding van Adri Duivesteijn 
deed recentelijk onderzoek naar het 
Betuwelijnschandaal, maar was 
opvallend mild over de rol van 
Kamerleden, die toch een grote 
verantwoordelijkheid dragen voor 
de slechte besluitvorming. Het zou 
goed zijn als dergelijke onderzoe
ken niet door Tweede-Kamerleden 
zélfworden gedaan, maar door 
onafhankelijke deskundigen. 

De democratie staat of valt met 
het vertrouwen dat mensen hebben 
in hun bestuurders 

Ook zou de Eerste Kamer, die de 
Tweede Kamer moet controleren, 
meer gebruik kunnen maken van 
haar recht van onderzoek en 
enquête. 

Beginselvastheid 
In bijna alle partijen klinkt de roep 
om mensen meer te betrekken bij 
de politiek. Er zijn denk ik twee 
manieren om dit te doen. Politici 
kunnen zich opwerpen als stem 
van het volk. Dit is een populisti
sche manier van politiek bedrijven, 
die in Nederland voor het eerst met 
succes werd gebruikt door Pim 
Fortuyn. Sindsdien heeft dit popu
lisme veel navolging gekregen, 
zoals bij Wouter Bos en Geert 
Wilders. Dit zijn politici die zich 
laten leiden door de mening van 
de dag, door hun oor te luisteren 
te leggen bij de lobbies van belan
gengroepen en voortdurend een 
oog te houden op de opinie
peilingen. Deze vorm van politiek 
maakt kiezers tot consumenten, 
die hun wensen aan de politiek 
kunnen voorleggen en mogen 
hopen dat daar iets mee gebeurt. 
Veel beter is het als politici mensen 
keuzes voorleggen. Dat degradeert 
mensen niet tot politieke consu
menten, maar maakt hen tot echte 
burgers, die verantwoordelijkheid 
dragen voor het algemeen belang. 
Naast populisme is in Nederland 
opnieuw een ontwikkeling te zien 
naar een beginselen politiek. De 
PvdA en de WD hebben nieuwe 
beginselprogramma's. Binnen 
Groenlinks en het CDA wordt volop 
gedebatteerd over de eigen uit
gangspunten. Beginselen maken 
duidelijk hoe een politicus zal 
omgaan met toekomstige proble
men, die nu nog niet zijn te voor
zien. Beginselen kunnen kiezers 
duidelijk maken waar een partij voor 
staat en waar zij politici op mogen 
afrekenen. Fraude moet worden 
aangepakt, slecht beleid worden 
afgestraft en kiezers moeten heldere 
keuzes worden voorgelegd. Dat zijn 
manieren om te voorkomen dat 
burgers nóg cynischer worden en 
om mensen opnieuw vertrouwen te 
geven in de politiek. • 
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Directe democratie in Utrecht: een referendum over het stationsgebied waarin de keuze ging tussen 
560.000 of 620.000 m2 beton ... 

Mooie woorden, weerbarstige praktijk 

De koude douche van de di 
Directe democratie, bestuur dichter bij de burger: net zoals 

(elke?) andere grote gemeente maakt ook Utrecht er werk 

van. Voorzitter Paulus Jansen van de plaatselijke SP-raads

fractie plaatst een aantal kanttekening bij de uitwerking 

in de praktijk, en komt met een zevental bouwstenen voor 

een betere invulling. 

Te kst: 
Pau lu s jansen 

We hadden tot voor kort tien wijkcommiss ies van de 
gemeenteraad, die inmiddels zijn vervangen door half
jaarl ijkse hoorzittingen van de raad in alle wijken . Maar 
we hebben daarnaast ook nog wijkraden, die een 
belangrijke adviserende rol wordt toegedicht, al zijn de 
leden niet gekozen maar bij elkaar gezocht. Het amb
telijk apparaat heeft tien vooru itgeschoven posten in 
de vorm va n wi jkbureau's, ook weer bedoeld om de 
bu rger beter en dichter bij hu is te bedienen . Dan zijn 
er nog wi jkwethouders, wi jkspreekuren, algemene 
wethoudersspreekuren, het recht van initiatief, het 
wijkbudget, het correctief én het raadplegend referen
dum. Mag wat mij betreft allemáál , als het ertoe zou 
leiden dat de betrokkenheid van de bevolking bij het 
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gemeentebestuur vergroot wordt en het gemeente
bestu ur beter luistert naar haar inwoners. Helaas is 
daar (nog) geen sprake van . 

Wijkraden worden nieuwe bestuurslagen die 
breed gedragen spontane bewonersinitiatieven 
juist hinderen. 
Wat zijn de belangrijkste meetbare resultaten tot 
dusver? Tegenover de beoogde winst van decentraal , 
wijkgericht, dus hopelijk ook vraaggerichter werken , 
blijkt in de praktijk een aantal duidelijke nadelen te 
staan. 
Allereerst kost de versnippering van het ambtelijk 
apparaat over de wijkbureau's extra geld aan bureau
cratie. Ik schat dat de Utrechtse invulling van het 
wijkgericht werken al gauw t ien miljoen euro per jaar 
extra aan overhead kost. Dat zit hem niet alleen in 
méér receptionistes en hogere kantoorkosten , maar 
ook in de toegenomen overlegkosten door het creëren 
van een extra ambtel ijke tussenlaag. 

Diezelfde versnippering zorgt ervoor dat de bereikbaar
heid van de gemeente niet is verbeterd. Op de wijk
bureau 's werken maar 15 tot 25 personen, van ieder 
specialisme zijn er maa r één of twee. Dus zit de 



~cte democratie 
gemeente nu wel om de hoek, maar is degene die je 
nodig hebt er nooit. De wijkraden hebben de afgelo
pen twee jaar veel energie besteed aan discussies over 
competenties en faciliteiten, terwijl burgemeester en 
wethouders tot dusver slechts enkele van de tachtig 
uitgebrachte ongevraagde adviezen hebben overgeno
men. Ook is de rep resentativiteit van de raden heel 
verschillend: soms lijkt er sprake van een goede af
sp iegel ing van de samenstell ing van de wijk, vaak is 
dit ook twijfelachtig. In een aantal wijken blijken spon
tane bewonersinitiatieven ju ist geh inderd te worden 
door het bestaan van de wi jkraden, die door het amb
tel ijk apparaat als nieuwe bestuurslaag en 'de verte
genwoordiging van de bevolking' gezien worden . Dat 
is vervelend, omdat die initiatieven vaak wél betrek
king hebben op een breed ervaren probleem en daar

om een groot draagvlak hebben. 

En dan tenslotte het raadplegend referendum: klinkt 
leuk, maar de eerste en tot dusver enige praktische 
ervaring ermee was een koude douche. Voormalig 
oppositiepartij Leefbaa r Ut recht heeft zich alt ijd heftig 
verzet tegen een megalomaan centrumplan rond het 
centraal station. Ze had ons aan haar zijde en won er 
bij de laatste verkiezi ngen 14 van de 45 zetels mee. 

Tijdens de collegeonderhandelingen bleek het afblazen 
van het plan politiek onhaalbaar, terwijl LU wel graag 

ging meebesturen . De oplossing voor dit dilemma: we 
houden een raadplegend referendum. Niet over de 
vraag moet er wel of geen megalomaan plan komen, 
maar over de vraag of dit plan s6o.ooo of 6oo.ooo m 2 

bouwvolume moet tellen (het oude plan mat 62o.ooo 
m2

) . Dit staaltje bestuurlijke lafheid heeft ongeveer 
vijf miljoen euro gekost voor het uitwerken van alter
natieven, drukwerk en peperdure 3D-presentaties . 

Waarom hebben nog niet alle gemeenten een 
mailservice waarmee je je gratis kunt abonneren op 
gemeenteberichten over jouw wijk? 
Daarmee kom ik op de vraag: hoe moet de directe 
democratie dan wél georgan iseerd worden? 
Ik denk dat de overheid zich allereerst moet realiseren 
dat maar weinig mensen behoefte hebben aan 
inspraak over kerntaken in de uitvoerende sfeer. Die 
moet je gewoon goed uitvoeren! Het onderhoud van 
het publieke domein, de ve iligheid op straat, de kwali 
teit van de nutsvoorzieningen. Het zijn allemaal zaken 
waarvan je eigenlijk zou willen dat het zonder gezeur 
aan je kop goed gebeurt. Nu mag je op twint ig manie
ren je mening geven en vervolgens verandert er niets. 
Repressieve tolerantie heette dat vroeger. In ieder geval 
kweek je daarmee frustrat ies, waardoor mensen zich 
op termijn afkeren van de overheid . 

Wat moet er wel gebeuren? 
Allereerst moeten individuele burgers en belangen
groepen eenvoudig aan de informatie kunnen komen 
die voor hen van belang is. 
Een paar voorbeelden . De gemeentelijke informatie 
wordt in Utrecht verspreid via gekochte pagina's in een 
huis-aan-huisblad, waarvan de bezorggraad in de prak
tijk rond de 70 procent ligt. Veel mensen krijgen dus de 
aanvraag voor een bouwvergunning om de hoek, waar 
ze misschien problemen mee hebben, helemaal niet te 
zien. Wij hebben voorgesteld om een 100 procent 
dekkend verspreid ingssysteem via de Utrechtse super
markten op te zetten . Dat bespaart ook nog eens een 
enorme hoeveelheid papier en geld . 
Waarom hebben nog niet alle gemeenten een mail
service, waarb ij burgers zich gratis kunnen abonneren 
op gemeenteberichten in hun wijk? Je stuurt een mail
tje met je postcode en ontvangt vervolgens alle rele
vante informatie, selectief en op tijd. Een variant op 
deze aanpak zou de uitbouw van de provinciale risico
kaarten op internet kunnen zijn 
En waarom is er in Nederland nog geen informatie
plicht aan omwonenden ingevoerd voor a! Ie belangrijke 
vergunningaanvragen? 

Tweede punt: zorg voor een waterdicht en transparant 
systeem voor het beantwoorden van brieven , het af
handelen van klachten en dergel ijke. Onder t ranspa
rant versta ik: de klager krijgt te horen wat er met zijn 
klacht gedaan is. De gemeenteraad krijgt een periodiek 
overzicht van de ontwikkeling van het aantal klachten , 
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Paulus Jansen 

de afhandeltijden enz. Waarom kunnen wij in Neder
land niet wat de gemeente New York wel lukt? 

Derde punt: doe iets met goede tips en leer iets van 
klachten . Mijn ervaring is dat het gezonde verstand dat 
aanwezig is onder de bevolking, wat je ook terug ziet 
in vele meldingen die bij overheden binnenkomen, 
nauwelijks benut wordt voor de verbetering van werk
methoden. ledere overheidsdienst zou structureel de 
respons uit de bevolking moeten analyseren, om daa ;"' 
iets van te leren. 

Heel vaak wordt er helemaal niets gedaan met de 
inbreng in de inspraak 
Vierde punt: geef mensen die zich willen inzetten voor 
een publiek belang de beschikking over laagdrempelige 
faciliteiten. De buurthuizen waar je vroeger zo kon 
binnenlopen als je iets wilde organiseren, vragen tegen
woordig commerciële zaalhuren, omdat een facility 
manager bij het gemeentelijke vastgoedbedrijf dat beter 
vindt. 's Avonds vergaderen kan vaak niet, want dan is 
er geen beheerder aanwezig. Aan de andere kant heeft 
de gemiddelde wijkwelzijnsorganisatie in Utrecht wel 
vierhonderd man in dienst! Dat is dus de dood in de 
pot voor ieder initiatief van onderop! 
Een belangrijke faciliteit is het spreekrecht in raadscom
missies. Dat is een van de weinige instrumenten van 
directe democratie dat prima werkt, ook al staan er 
regelmatig 25 insprekers in de rij bij Utrechtse commis
sievergaderingen . In het kader van de dualisering gaan 
nu geluiden op om dit soort inspraak af te splitsen in 
afzonderl ijke hoorzittingen en het aanbieden van peti-

ties in de marge van de raadsvergadering. Schandelijk! 
Je kan nu al voorspellen dat de mogelijkheden voor 
mensen om raadsleden rechtstreeks aan te spreken 

ernstig beperkt worden . 

Vijfde punt: neem inspraak serieus. Als er van bovenaf 
georganiseerd met bewoners gesproken wordt, moeten 
de deelnemers achteraf kunnen zien dat hun inbreng 
enig effect gehad heeft. Hoe vaak komt het niet voor 
dat bij inspraak overbeleids-of bestemmingsplannen 
het plan na inspraak letterlijk hetzelfde is als daarvoor? 
Zinloos! 

Zesde punt: belofte maakt schuld. Afspraken moeten 
nagekomen worden. Het lijkt zo'n simpel principe, maar 
blijkt in de praktijk voortdurend geschonden te worden. 
Zo wordt er al jaren beweerd dat bij herstructurering 
uitgangspunt is: pas slopen als duidelijk is dat de ver
vangende nieuwbouw gaat starten. Bij tweederde van 
alle herstructureringslocaties valt er in werkelijkheid een 
gigantisch gat tussen sloop en nieuwbouw: terreinen 
liggen vele jaren braak, waardoor bewoners die erop 
gerekend hadden terug te kunnen keren afhaken. Triest! 

En tenslotte: kappen met querulanten . Een zeker 
percentage van de initiatieven van onderop heeft een 
draagvlak ter omvang van één of enkele personen, 
die een broek aantrekken die enkele maten te groot is. 
Het zou erg verstandig zijn om zo weinig mogelijk tijd 
te steken in de eindeloze discussie met deze einzel
gängers en deze tijd te besteden aan initiatieven die 
wél op breed draagvlak kunnen rekenen. • 



• DOORLEESVOER 
Meer over burgers en bestuur 

Gedrukt 
Links, rechts en de vooruitgang, door Paul Kal ma 
Uitgeverij Mets & Schilt i.s.m. Wiardi Beekman Stichting-
20 euro 
Met het afschudden van haar ideologische veren heeft de 
sociaal-democratie, ook in Nederland, een grote vergissing 
begaan. Ze kwam in technocratisch vaarwater terecht, en zag 
daarbij ook nog eens over het hoofd dat rechtse partijen het 
politieke initiatief naar zich toetrokken. En niet in de laatste 
plaats: ze sneed de band door met haar eigen sociaal-democra
tische traditie. Die traditie heeft niets van haar relevantie 
verloren. Ze moet- in nieuwe omstandigheden- herontdekt en 
heruitgevonden worden. Pa ui Kal ma is directeur van de Wiardi 
Beekman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij 
van de Arbeid . Hij belicht onder meer de verdediging van de 
rechtstaat en uitbreiding van de politieke en de maatschap
pelijke democratie onder het motto 'burgers zijn veel meer 
dan kiezers'. 

Niet spreken met de bestuurder, door Gerard van Westerloo 
Uitgeverij De Bezige Bij - 18,so euro 
'Niet spreken met de bestuurder' begint en eindigt met de 
Amsterdamse trambestuurders van lijn 16, die Van Westerloo in 
1984 al eens portretteerde. Toen al zeiden ze hardop wat ze van 
de politiek niet mogen fluisteren. Dat mensen als zij de last 
dragen van een multicultureel veranderende wereld. En dat ze 
zich met die last door de politiek in de steek gelaten voelen. 
Het boek bevat reportages over de politieke cultuur in Neder
land, het onthutsende portret van de PvdA-fractie onder Melkert 
en het lobby-instituut dat de Eerste Kamer is. En vele andere 
blikverruimende reportages, die tot de slotsom leiden dat de 
democratie in Nederland geen realiteit is, maar eerder een 
illusie. 

Internet en Openbaar Bestuur; De Virtuele Staat; 
De Lege Staat e.a. door P.H.A. Frissen 
Te vinden via www.p-h-a-frissen.nl 
Professor Paul Frissen is waarschijnlijk de meest omstreden 
bestuurskundige van Nederland. Frissen is hoogleraar Bestuurs
kunde aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van 
de Universiteit van Tilburg (UvT). Decaan van de Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en lid van het advies
orgaan Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) . 
Politicus en journalist Felix Rottenberg noemde zijn werk fris en 
dapper, de wetenschapper Hoogerwerf noemde het verwerpelijk. 
Frissen schreef een hele reeks boeken over de verhouding tussen 
bestuur en burger. Nadere omschrijvingen van de publicaties 
zijn te vinden op zijn persoonlijke website. 

Online 
www.janmarijnissen.nlfboekenftegenstemmen_hoofdstuk3.stm 
In het hoofdstuk 'De onmacht van het volk' uit het boek 
Tegenstemmen behandelt Marijnissen monisme, dualisme, 
partijpolitieke benoemingen en de roep om bestuurlijke 
vernieuwing. 

www.vernieuwingsimpuls.nl 
De Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie is een 
gezamenlijk project van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Dit project (2000 tot 2006) stimuleert 
cultuurvernieuwing en ondersteunt de invoering van dualisme in 
gemeenten. 

www.vernieuwingsimpulsprovincies.nl/ 
De Provinciale variant is een project van het zelfde ministerie 
en het Interprovinciaal Overleg (I PO). 

www.binnenlandsbestuur.nl/ 
De website van het tijdschrift Binnenlands Bestuur richt zich op 
iedereen die werkzaam is in bestuurlijk Nederland. Op de web
site staan vooral de actuele nieuwtjes. 
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Hetrïke . · 
roo1eleven 
In een serie artikelen schetst 
Ronald van Raak de geschiedenis 
van het socialisme in Nederland 

Deel4: 

Staakt! 
Op 2 oktober 2004 protesteerden 
op het Museumplein in Amster
dam meer dan 300.000 mensen 
tegen het beleid van het kabinet 
Balkenende 11. De linkse partijen 
SP, Groenlinks en PvdA werkten 
nauw samen met de actiegroepen 
die zijn verenigd in het platform 
'Keer het Tij' en met de vakbonden 
FNV, CNV en MHP. Rondom het 
massaprotest werden werkstakin
gen georganiseerd , zoals op 
20 september in Rotterdam in 
de haven, bij de brandweer en het 
vervoersbedrijf RET. Op 14 oktober 
volgde een landelijke staking in het 
trein- en streekvervoer. Niet alleen 
de massaliteit van de protesten 
was uniek, maar vooral ook de 
eenheid van partijen, actiegroepen 
en vakbonden . 

Het aantal mensen dat lid is van 
een vakbond neemt gestaag af, en 
het beeld is, dat vooral jongeren 
minder bereid lijken om te gaan 
staken. Vakbondshistoricus Sjaak 
van der Velden rekent daar echter 
overtuigend mee af in zijn eind 
vorig jaar verschenen Werknemers 
in actie. De oud-timmerman 
beschrijft daarin de ruim 15.000 
stakingen, bedrijfsbezettingen en 
andere vakbondsacties die de af
gelopen twee eeuwen in Nederland 
hebben plaatsgevonden (in de 
Tribune van februari 2005 ver-
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scheen een recensie van dit boek). 
Van der Velden noemt de 'hete 
herfst' van 2004 het bewijs dat de 
staking als actiemiddel nog spring
levend is, en wijst ook op de vele 
andere stakingen van de afgelopen 
jaren. Bijvoorbeeld die van het 
spoorpersoneel, dat in 2000 en 
2001 maar liefst vijfentwintig keer 
het werk neerlegde als protest 
tegen reorgan isaties bij de verzelf
standigde NS. 
jarenlang was in Nederland staken 
voor overheids- en spoorwegper
soneel verboden . Pas in1g8o 
maakt het Europees Sociaal Hand
vest, waarin het recht van staken is 
opgenomen, hieraan een einde. Tot 
die tijd gold het stakingsverbod dat 
in 1903 wettelijk was vastgelegd, 
nadat een landelijke spoorweg
staking uitbrak. 

Arbeiderspolitiek 
In het Communistisch Manifest van 
1848 voorspelde Karl Marx dat 
de industriële productiewijze de 
vereniging van de arbeiders zou 
vergroten. Ondernemers brachten 
mensen samen in fabrieken en 
creëerden op die manier een klasse 
van proletariërs. De lage lonen en 
slechte arbeidsomstandigheden 
zouden het verzet en daarmee de 
eenheid doen groeien. Op deze 
manier produceerde het kapitalis
me haar eigen doodgravers, zo 

meende Marx. De werkelijkheid van 
de tweede helft van de negentiende 
eeuw was echter anders . Het ver
schil tussen heren en arbeiders was 
groot, maar niet minder groot 
waren de tegenstellingen tussen 
geschoolde en ongeschoolde arbei
ders . Trotse ambachtslieden, zoals 
de diamantbewerkers, voelden 
nauwelijks verwantschap met 
bijvoorbeeld de laders en lossers 
in de haven . 
In de grondwet van 1848 was het 
recht van vereniging vastgelegd. 
Geschoolde werklieden maakten 
gebruik van dit recht toen zij in 
de jaren 186o eigen vakvereni
gingen oprichtten, die een soort 
zelfhulporganisaties waren . Deze 
arbeidersverenigingen troffen 
spaarregelingen waarop aangeslo
ten families bij ziekte of overlijden 
een beroep konden doen. Door 
coöperatie probeerden arbeiders 
ook de armoede te bestrijden, zoals 
de Amsterdamse typografen , die 
gezamenlijk aardappelen, gort, 
varkenskluifjes en zelfs sigaren 
inkochten. Deze vakverenigingen, 
met chique namen als Amstels 
Eendracht (meubelmakers) en 
Concordia Inter Nos (timmer
lieden) hadden bovendien tot doel 
om de beroepsgroep enig maat
schappelijk aanzien te geven. 
Arbeiders waren niet alleen ver
deeld naar beroepsgroepen. Als 



men politiek ging bedrijven, speel
den ook verschillen in levens
beschouwing een rol. Liberale 
ambachtslieden konden vanaf 1871 
lid worden van het Algemeen 
Nederlandsch Werklieden-Verbond. 
Voor protestanten was er het 
Nederlandsch Werklieden-Verbond 
Patrimonium (1876) en voor katho
lieken de Nederlandsch Roomseh
Katholieke Volksbond (1888). 
Bovendien waren er verschillende 
strijdmethoden voor het voeren van 
een arbeiderspolitiek. Vorige maand 
zagen we hoe aan het einde van de 
negentiende eeuw de tegenstelling 
groeide tussen 'parlementairen' als 
Pieter jelles Troelstra, die de belan
gen van arbeiders via het parlement 
wilde verdedigen, en 'revolutio
nairen' als Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis, die koos voor buiten
parlementaire politiek. Vooral de 
laatste groep zag veel mogelijk
heden in de politieke staking. 

Machtige arm 
Er zijn veel soorten stakingen. Men
sen kunnen staken voor het eigen 
loon, of de eigen werkomstandig
heden. Ook kan het werk worden 
neergelegd uit solidariteit met 
stakers in andere bedrijven. Staken 
is bovendien een middel voor alge
mene politieke strijd, als alternatief 
voor de partijen politiek. In 1893 
verenigde een aantal kleine en 
radicale vakbonden zich in een 
Nationaal Arbeids Secretariaat, 
dat ongeveer 15.000 arbeiders 
organiseerde. Deze NAS was een 
zogenaamde syndicalistische organi
satie, die door algemene stakingen 
een sociale revolutie wilde afdwin
gen en werknemers meer zeggen
schap wilde geven in de bedrijven. 
De meeste vakbonden ontwikkelden 
zich echter in een andere richting. 
Zij werden belangenverenigingen, 
die vooral opkwamen voor de eigen 
leden. Het meest succesvol was de 
in 1894 opgerichte Algemeene 
Nederlandsche Diamantwerkers 
Bond van Henri Polak, waarvan alle 
werkers in de diamantindustrie 
verplicht lid moesten zijn. Deze 
bond voerde als eerste namens 
de leden onderhandelingen met 
de werkgevers. 

In Nederland staken mensen in het 
algemeen voor het eigen loon en 
de eigen arbeidsvoorwaarden. 
Soms zijn echter ook grote politie
ke stakingen gevoerd, om een 
algemene politieke eis kracht bij te 
zetten. In 1980 was er een landelij
ke staking voor een wettelijke abor
tusregeling. Heel bekend is natuur
lijk de februaristakingvan 1941, 
tegen de jodenvervolging. Maar de 
meest bekende is waarschijnlijk de 
spoorwegstaking van 1903. Deze 
staking is vooral in de herinnering 
gebleven door de prent die Albert 
Hahn op 8 februari tekende in het 
dagblad Het Volk , met het beroem
de onderschrift: 'Gansch het rader
werk staat stil, als uw machtige 
arm het wil. . .' (over Albert Hahn 
volgende maand meer) . Bazen 
konden eisen stellen. Bestuurders 
konden wetten stellen. Maar wat 
als de vakbonden niet gehoorzaam
den en arbeiders het werk neer
legden? 
De spoorwegstaking begon op 
donderdag 29 januari 1903 als een 
solidariteitsstaking. Spoorweg
arbeiders in Amsterdam legden het 
werk neer om de havenarbeiders 
te steunen, die een zogenaamde 
vakbondsstaking hielden. Zij eisten 
dat havenbedrijven alleen nog 
mensen zouden aannemen die lid 
waren van een vakbond, waardoor 
de vakbonden hun greep op de 
ondernemers konden versterken. 
De onvrede over de eigen slechte 
betaling (omgerekend naar nu nog 
geen 150 euro per week) en lange 
werktijden (van zo'n zestig uur per 
week) versterkten de actiebereid
heid. De spoorwegstaking kreeg al 
snel navolging in de rest van het 
land. Enkele duizenden stakers 
slaagden er in om het vervoer in 
heel het land te ontregelen. Zater
dagavond 31 januari was de staking 
gewonnen. De spoorwegstaking 
was een mooi moment voór de 
oude Domela Nieuwenhuis, die in 
deze politieke staking het bewijs 
zag van de. kracht van de directe 
actie. 
Zo gemakkelijk echter gaf de offi
ciële politiek zich niet gewonnen. 
Minister-president Abraham 
Kuyper, de oprichter van de Anti-

revolutionaire Partij (in 1980 op
gegaan in het CDA) besloot een 
dam op te werpen tegen deze bui
tenparlementaire arbeiderspolitiek 
en verbood wettelijk het stakings
recht voor overheidspersoneel en 
spoorwegarbeiders. Daarop volgde 
in maart een algemene werkstaking 
in heel het land. Deze liep uit op 
een fiasco. Een Comité van 
Verweer, waarin een groot aantal 
vakbonden samenwerkte, raakte al 
snel verdeeld. Dat maakte de orga
nisatie zwak. Duizenden arbeiders 
werden op staande voet ontslagen. 
Daardoor daalde de bereidheid om 
de stakingen door te zetten. 
De zogenoemde 'worgwetten' van 
Kuyper werden op 1 april door de 
Tweede Kamer goedgekeurd. Het 
uiteindelijk mislukken van de 
spoorwegstaking vergrootte de 
bestaande tegenstellingen binnen 
de arbeidersbeweging. De NAS, die 
vooral politieke stakingen organi
seerde, verloor na 1903 veel leden. 
De toekomst was aan de belangen
verenigingen, naar het voorbeeld 
van de Diamantwerkers Bond. 
Polak stond in 1906 aan de basis 
van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen, dat ging samen
werken met de SDAP (en in 1981 
opging in de FNV) . In 1909 volgde 
het Christelijk Nationaal Vakver

bond (CNV). • 
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Te boek gesteld 
Boeken ván en óver de SP. Allemaal zeer de moeite waard. 

Te bestellen bij het landelijk SP-kantoor 

De uitverkoop van 
- de energie 

V - publieke diensten 

- de sociale zekerheid 

- het openbaar vervoer 

Handige boekjes die met veel praktijk

voorbeelden aangeven hoe rampzalig de 

privatiseringen onder Paarse kabinetten 

hebben uitgepakt. 

Per stuk 2,25 euro. 

\) Hoe dan, Jan? 
Waarop is het 'nieuwe optimisme' van 

Marijnissen feitelijk gebaseerd? Droomt 

Marijnissen zich een toekomstof zijn er ook 

aangrijpingspunten? Kees Slager en Karel 

Glastra van Loon onderwierpen Marijnissen 

aan een spervuur van vragen, en schreven er 

een verhelderend en goed leesbaar boek over. 

12 euro 

Socialisme, what's left? 
Wat betekent het om links te zijn? En wat is 

er over van de socialistische idealen? Om dit 

soort vragen te beantwoorden laten bekende 

socialisten in het boek 'Socialisme- What's 

left?' hun licht schijnen op sleutelteksten 

binnen de socialistische traditie. 

Samenstelling: Ronald van Raak. 

16 euro 
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Te bestellen bij de SP-fractie 
in het Europees Parlement 

u De Europese Unie
een kritisch handboek 
De EU is een obstakel voor democratie, is 

een van de conclusies van Steven McGiffen. 

Hij schreef er een helder handboek over, waar

van nu een tweede herziene druk verschenen is. 

Zelfzoeken in boekhandel 
of bibliotheek 

Het geheim van Oss v 
In het geheim van Oss beschrijft Kees Slager 

de boeiende geschiedenis van een groep 

bevlogen socialisten die in een katholiek 

bolwerk zonder enige linkse traditie het 

vertrouwen van de bevolking proberen te 

verwerven. 

De socialisten ./ 

In De socialisten van Rudie Kagie vertellen 

Kamerleden, raadsleden, vrijwilligers, 

adviseurs en dissidenten over het ontstaan 

en de ontwikkeling van de SP. Kagie kreeg 

gedurende anderhalf jaar alle ruimte en 

medewerking, en schreef een objectief en 

toegankelijk document. 
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