
reid is tot zo'n herziening, als hij of zij zich niet direct bedreigd 
voelt door een overmacht. 

Bestaan dilemmn 's eigenlijk wel? 

arbeidsconflict worden nog wel eens beelden opgeroepen van 
''kleine groepjes raddraaiers die werkwilligen de toegang tot het 
bedrijf ontzeggen" en "ondernemers die vette winsten maken 
maar niet bereid zijn een eerlijk loon te betalen". Wie een dilem

ma op deze wijze tracht op te lossen, geeft allen 
maar blijk van zijn eigen machteloosheid. Het stakingsvoorbeeld brengt mij op het spoor van 

meer structurele maatschappelijke tegenstellingen 
waarvan een dilemma de uitdrukking kan zijn. Dit 
besef leidt tot de vraag of dilemma's eigenlijk wel 
bestaan en of het verstandig is om moeilijke keuzes 
sowieso als dilemma's te beschouwen en te formule
ren. Een keuze herleiden tot een dilemma brengt 
namelijk ook risico's met zich mee. 

Dikmma', 
Bij elk dilemma, of wat daarvoor door moet gaan, 
is het telkens weer de vraag wie de moed en durf 
heeft daadwerkelijk het initiatief te nemen tot her
ziening. Dat geldt in dezelfde mate voor terreinen 
als de arbeidsverhoudingen, de sociale zekerheid, 
de werkloosheidsbestrijding, het drugsbeleid, de 
openbare veiligheid en het milieubeleid. Mensen 
zijn echter alleep tot herziening bereid als ze zich 
niet onmiddellijk bedreigd weten door een 'over
macht'. Allereerst dient daarom een proces te wor
den gewaarborgd waarin alle betrokkenen op basis 
van gelijkwaardigheid argumenten kunnen 
uitwisselen. In deze optie ligt de sleutel om uit de 
moeilijkste dilemma's te komen . • 

U10rden 
De achtergrond van een dilemma kan worden ge
vormd door een reële maatschappelijke tegenstel
ling, zoals die tussen arbeid en kapitaal, economie 
en milieu of de - met name door de SWB centraal 
gestelde - tegenstelling tussen individu en omge
ving. Maar heeft het zin om over deze zaken te 
spreken als dilemma's? Naar mijn mening slechts 
in zoverre als duidelijk kan worden gemaakt dàt 
het in feite om een tegenstelling gaat en niet om 
een kwestie van 'schuld' die bij deze of gene wordt 
gelegd. In dit verband wil ik aandacht vragen voor 
de risico's van het gebruik van metaforen bij het 
formuleren van dilemma's. Metaforen stellen be
stuurders in staat om ingewikkelde problemen in 
simpele beeldspraak weer te geven. Daardoor kun
nen andere mensen beter begrijpen wat er aan de 
hand is. Maar met het gebruik van metaforen 
dreigt weer een ander gevaar, want de vereenvou

gelijkwaardig- Literatuur 

digde voorstelling van zaken kan de plaats innemen van een 
grondige verklaring van de voorliggende situatie. In een collectief 

• 'Bestuurlijke dilemma's', Gezamenlijke uitgave 
van de Bestuurdersvereniging en SWB D66, Idee
ën 5, december 1994. 
• Endenburg, G., 'Sociocratie als sociaal ontwerp', 
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• Graaf, H. van de en R. Hoppe, 'Beleid en po
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• Hoogerwerf, A., 'Politiek als evenwichtskunst', Alphen aan den 
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Het drallla van de Ineent 
Philip Idenburg over het Salomonsoordeel, bestuurlijk prestige 

en het onderscheid tussen echte en onechte dilemma's 

Door Philip Idenburg 

Een klassiek verhaal van een bestuurlijk dilemma is dat van 
Koning Salomo die moet beslissen over de vraag van welke 

van twee twistende vrouwen een baby is. In de bijbelse vertelling 
wordt de koning gesteld voor de keuze geloof te hechten aan wat 
de rechtzoekenden stellen, dan wel een beslissing te nemen. Hij 
geeft uiteindelijk de paradoxale opdracht de baby in tweeën te 
hakken, waarop de echte moeder zegt: "geef haar het levende 
kind, maar doodt het in geen geval." 
Ik denk dat eigentijdse bestuurders die dit verhaal kennen wel 
eens dromen over de wijsheid te beschikken van Koning Salomo. 
Het voorbeeld roept echter ook vragen op. Als we in Van Dale het 

Philip ldenburg is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
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begrip 'Salomonsoordeel' opzoeken, vinden we: "wijze uitspraak 
in een moeilijk geschil". Het woord dilemma wordt niet genoemd. 
Koning Salomo deed volgens deze opvatting gewoon zijn werk: 
als bovengeordend gezag bemiddelen tussen burgers. Zoals we 
weten verschillen burgers onderling wel eens van inzicht over be
paalde kwesties. Het is de taak van bestuurders daarin dan een 
beslissing te nemen. Sinds mensenheugenis beschikken we over 
procedures die redelijk nauwkeurig aangeven in welk geval de 
rechter beslist, wanneer de volksvertegenwoordiging beslist en 
wanneer degenen die we daartoe gemachtigd hebben, het 
bestuur, beslissen. 
We kunnen evenals Carel Tielenburg in het voorgaande artikel 
dieper ingaan op de vraag wat een dilemma dan onderscheidt 
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Over dilemma 's gesproken 

van een moeilijk probleem. Ik wil deze knoop gelijk maar door
hakken, door te stellen dat het begrip dilemma van toepassing is 
op een situatie waarin een keuze voorligt tussen verschillende, 
conflicterende waarden en waarin de klassieke procedures - in 
het bijzonder beslissingen door meerderheden - niet voldoen, 
omdat er, naar het heersende gevoel, alleen maar verliezers kun
nen zijn. 
We leven thans in een ongekend complexe samenleving, waar al
lerlei ingrijpende processen gaande zijn zoals individualisering, 
globalisering en instrumentalisering. Deze ondoorzichtigheid en 
snelle, elkaar opvolgende veranderingen leidt tot morele verwar
ring. We leven in een tijd waarin we in veel situaties eigenlijk 
niet zo goed meer weten welke waarden in het geding zijn. Hier
door doen zich nogal wat van deze zogenaamde dilemma's voor. 
Ik zal er enkele noemen, waarbij ik kort het spanningsveld aan
duid, alsmede een concreet voorbeeld geef in welke vorm het di
lemma tot uiting komt: 

het dilemma tussen erkenning van de gelijkheid van alle bur
gers voor de wet en de erkenning van hun eigenheid (minder
hedenbeleid); 
tussen milieu en economie/werkgelegenheid (schiphol); 
tussen de kwaliteit versus de lengte van het leven (euthana
sie en coma-patiënten); 
tussen lokale identiteit en mondiale solidariteit (nationalisme); 
tussen vrijheid en gelijkheid (de omwentelingen in Oost
Europa). 
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Procedures 

Een belangrijke vraag wordt dan of er goede bestuurlijke en de
mocratische procedures te bedenken zijn waarmee toch in dit 
soort dilemma's een besluit kan worden genomen. Maar ik wil 
nog even terug naar de vraag wat nu iets tot een dilemma maakt. 
De bestuurskundigen geven een helder antwoord op deze vraag 
als ze spreken over wat bekend staat als de 'tragedy of the com
mons', oftewel in goed Nederlands: 'het drama van de meent'. Het 
had oorspronkelijk betrekking op de situatie waarin overbe
grazing door schapen leidde tot een verlies aan gemeenschaps
grond. Theoretisch gesteld: individuele belangenbehartiging wint 
het van gemeenschappelijke belangenbehartiging doordat het 
gevoel voor gemeenschappelijke belangen verloren gaat of de 
macht ontbreekt de belangen van het collectief te handhaven te
genover de individuele belangen van de schapenhouders. Daar
mee wordt een basisvoorwaarde voor gemeenschapsbesluityor
ming aangetast, namelijk het bestaan van een actieve consensus 
dat gemeenschapsbelang boven individueel belang gaat. 
De aandacht voor dit dilemma - ook in de vorm van het bekende 
prisoners-dilemma (1) - maakt duidelijk dat in tal van situaties 
bestuurders gewoon het gezag ontberen om een Salomonsoordeel 
uit te spreken. Het wat archaïsche beeld van de meent en scha
pen suggereert dat het hier niet om een nieuw probleem gaat. We 
zien de tragedie van het gemeenschappelijk belang in de loop der 

(1) Noot: zie pagina 8. 
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tijd telkens weer, maar dan in andere vormen, opduiken. 
Tijdens de 80-jarige oorlog was het nationale gevoel nog zo zwak 
dat niet voorkomen kon worden dat Amsterdam de Spanjaarden 
kanonnen leverde om er andere Hollandse en Vlaamse steden 
mee te bestoken. Tot in deze eeuw voerden Duitsland en Frank
rijk oorlog, mede over schaarse kolen, ertsen en andere grondstof
fen. Een 'goed' hedendaagse voorbeeld is de overbevissing van de 
oceanen, waarbij de vangstcapaciteit een veelheid is van de na
tuurlijke mogelijkheden voor herstel van de aangerichte schade. 
Telkens wint het lokale belang het van het gemeenschapsbelang. 
In al deze historische voorbeelden werd op een gegeven moment 
helderheid geschapen, een oplossing geboden, door de totstandko
ming van een nieuw, hoger gelegen, gezag dat de collectieve be
langen effectief kon gaan bewaken. Op wereldschaal zijn we 
thans op zoek naar een orgaan (bijvoorbeeld de VN) dat deze rol 
adequaat kan gaan vervullen. 

J(ansloze oplossingen 

Nu het vraagstuk van gemeenschapsbelang en individueel/lokaal 
belang op zoveel plaatsen aan de orde is, zoeken we op allerlei 
manieren naar een oplossing. Vele zijn in mijn ogen kansloos. 
Het aanroepen van een nieuwe of oude legitimerende moraal (zo
als gepoogd door Hirsch Ballin) zal in ieder geval niet tot ade
quate besluitvorming leiden. 
Overheden kunnen ook proberen dilemma's te forceren, zoals aan 
de hand voor dit soort situaties ontworpen Nimby-wetje, of ze 
kunnen allerlei slimmigheidjes bedenken in wat zo langzamer
hand het karakter heeft gekregen van een strijd tussen de over
heid en de burger. Maar het geloof dat er democratische oplossin
gen zijn voor dilemma's wordt met deze handelswijzen niet her
steld. 

Ik heb dilemma's (2) eerder omschreven als een strijd tussen on
vergelijkbare waarden of rationaliteiten (appels en peren). Bij 
enigszins ingewikkelde vraagstulclten zal een bestuurder telkens 
vanuit verschillende invalshoeken een 'rede'-nering moeten op
bouwen. En als burger kun je dus nagaan of hij of zij dat ook in
derdaad heeft gedaan. Laat ik een voorbeeld geven aan de hand 
van de aanleg van een tracé voor de TGV. In welke mate zal de 
verantwoordelijke minister een beslissing over de hoge snelheids
trein verantwoorden aan het nut van zo'n vervoermiddel en de 
daarmee in het geding zijnde economische en milieuwaarden? In 
welke mate aan de met die beslissing verbonden middelen? En in 
welke mate aan de democratische kwaliteit van de bij de be
sluitvorming gevolgde procedure? De kwaliteit van zijn beslissing 

(1) Een prisoners-dilemma is gebaseerd op de volgende situatie: twee bank
rovers zijn vanwege een bankoverval opgepakt, Ze worden gescheiden van 
elkaar vastgehouden en verhoord. TijdeliS het verhoor wordt ieder van hen 
beloofd dat wanneer hij bekent en tegen de ander getuigt, liij mcht klijgt 
op stmfoennindedng. Als zij beiden bekennen gaat de stmfoennindedng 
echter niet door. Als ze beiden blijven zwijgen, kdjgen zij bij gebrek acm 
bewijs slechts een gel'inge stmf bijvoorbeeld wegens verboden wapenbezit. 
De meest gunstige situatie is dus dat beide blijven zwijgen, IIUHII' omdat ze 
onderling geen contctcl met elkaar op kwmen nemen, groeit de onzekerheid 
over het gedmg Vml de ander, Zal hij al- dan niet bekermen ? Deze onzeker
heid wordt versterkt door de politieverhoorders die de verdachte op een ge
geven moment op de hoogte brengen van het feit dat de ander reeds heeft 
bekend. 
(2) Zie: 'De pijn van het dilemma', in: Besttmdijke dilemma's, 
SWB D66 en Bestuurdersvereniging, Den Haag 1994, p. 26 
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weerspiegelt de mate waarin een bestuurder een visie op de toe
komst (de inhoud) weet te verbinden met een doelmatige en de
mocratische afhandeling van zaken. De bestuurlijk relevante 
vraag is dan ook hoe je eenheid en eenduidigheid weet te schep
pen in de veelheid van normatieve codes en invalshoeken die in 
het geding zijn. 
Ik wil herhalen dat ik hier nu spreek over als echte dilemma's be
leefde vraagstulclten. Dat is dus iets anders dan 'lastige proble
men'. De laatste behoren tot het politieke handwerk en behoren 
in feite tot de taak waarvoor bestuurders zijn ingehuurd. Het ver
eist een zuiver politiek gevoel, een intuïtie, in te schatten of een 
probleem alleen maar ingewilclteld is of dat het om een ècht di
lemma gaat. 

Het inzetten van prestige 

Je kunt als bestuurder bij dilemma's door een verkeerde houding 
aan te nemen je prestige beschadigen. In mijn ogen heeft Van Agt 
indertijd zijn prestige verspeeld door tal van lastige vraagstuk
ken te behandelen alsof het dilemma's betroffen. Hij schoof ze 
terzijde, liet ze gewoonweg liggen en nam pas, als hij politiek een
maal in een hoek was gedreven, een beslissing. Dan kon hij zich 
achteraf immers verschuilen achter het excuus dat er geen 
ruimte voor een echte keuze was geweest. Kiezers voelen echter 
feilloos aan of zo'n verhaal - ik moet zeggen: zo'n handelswijze -
klopt. 
Het aantreklmlijke van een politica als Ien Dales was dat ze kor
daat beslissingen nam op de terreinen waarvoor ze was inge
huurd, maar niet aarzelde iets een probleem te noemen als ze dat 
ook echt een probleem vond. Zonder nu altijd te kunnen beoorde
len of die kordaatheidjuist was en de problematisering noodzake
lijk, gaf het de burger wel het vertrouwen dat haar beleid ge
grond was op een overtuiging. Echte dilemma's zijn vraagstukken 
waar geen eer aan te behalen valt en waarvan in principe ieder
een, mits er geen politieke spelletjes gespeeld worden, kan wor
den overtuigd dat het om een dilemma gaat. 
Ook aan Koning Salomons oordeel kleeft een wonderbaarlijk as
pect. Hij provoceert de oplossing als het ware door zijn macht uit 
handen te geven: want als de echte moeder hem niet had onder
broken, had hij moeten kiezen tussen een dood kind of een ver
speeld prestige (nog lastiger dan het probleem in eerste instantie 
en bovendien een zelf gecreëerd probleem). Koning Salomo maakt 
zichzelf kwetsbaar door af te zien van de machtsoptie (of het be
roep op een vastgestelde procedure). Hij laat het probleem bij de
genen van wie het is maar gaat in zijn kwetsbaarheid - hij heeft 
immers zijn prestige ingezet - naast de betrolcltenen en hun con
flict staan in plaats van erboven. De recht-vragenden krijgen zo 
de kans- maar je"mag ook zeggen: worden zo gedwongen- hun 
eigen beslissing te nemen. Wie daarin slaagt gaat de geschiedenis 
in als een wijs man. 

In èchte dilemma's zijn conventionele procedures uit den boze. 
Burgers voelen dat prima aan. Ze balen ervan als financiële cal
culaties of procedurele (het bestuursaklword, het precedent o.i.d) 
argumenten de oplossing moeten geven, terwijl je op je klompen 
kunt aanvoelen dat het om gewichtige belangen en fundamentele 
waarden gaat. 
Speltheoretici hebben zich met graagte gestort op de oplossing 
van de 'Commons-achtige' problemen. Zo zou je de hypothese 
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Vandalisme is een welfwast onoplosbaar probleem geworden 

kunnen verdedigen dat de moeder die het kind zogenaamd weg 
wilde geven, speculeerde op de mogelijkheid dat Koningin Salomo 
dan de beslissing zou nemen haar toch het kind te geven. 
Maar zelfs als dat al zo zou zijn, ontkracht het mijn centrale stel
ling niet: een dilemma vraagt er in eerste instantie om af te zien 
van de gebruikelijke procedure, omdat juist die geen acceptabele 
oplossing geeft voor het ervaren probleem. Bij een echt pijnlijk 
conflict van waarden dient alle aandacht naar de pijnlijkheid en 
de verdeling ervan uit te gaan. De vaststelling of, als je uiteinde
lijk tot het maken van een keuze wordt gedwongen, ergens een 
meerderheid voor is te krijgen, is niet meer dan een afsluiting 
van het gesprek, waarbij geen sprake kan zijn van een simpele 
winst- en verliesrekening. 
Aan de grote strategische beslissingen van mensen als Lincoln 
rond de Burgeroorlog of Churchill met zijn bloed-zweet en tranen
speech, ontleen ik de overtuiging dat het verstandig is een moei
lijke keuze niet te snel een dilemma te noemen. Maar als het wer
kelijk om een keuze tussen vitale en tegenstrijdige waarden gaat, 
is er geen andere procedure denkbaar dan dilemma's als zodanig 
te erkennen. Die benadering behelst niet meer en niet minder 
dan in de pijn van het dilemma te gaan staan. Dat wil zeggen, de 
medebestuurders aan te spreken op de echte, achter het probleem 
schuilgaande, waardestelsels. Goede politiek en geijkte besluit
vormingsprocedure gaan dan even niet goed samen. 
In een tijd van grote onzekerheden en onheldere vraagstukken 
vraagt een democratie om bestuurders die de èchte dilemma's te
ruggeven aan burgers, want deze laatsten hebben vaak een zui-
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verder gevoel voor de afwegingen die gemaakt moeten worden 
dan diegenen die in het complexe gewoel van de politieke be
sluitvorming staat. Kortom, het vraagt om gepaste bestuurlijke 
bescheidenheid gepaard aan een groot democratisch pathos. + 

Het langverwachte 'D66 Logboek' over de verkiezingscampagnes van 1994 

is verschenen. Onder de titel 'D66 st.·tat voor niets' en de onderkop 'Hoe 

D66 330 zetels won' is het een soms gedetailleerde beschrijving uit eerste 

hand geworden, die een goed inzicht geeft in het can1pagne-reilen en zeilen 

van D66 in het afgelopen jaar. 

Persoonlijke dagboekaantekeningen van partijprominenten, maar ook van 

actieve leden op afdelingsniveau verlevendigen deze luchtig geschreven pu

blicatie, die bovendien uniek en exclusief fotomateriaal bevat. Een nieuw 

hoofdstuk in D66 geboekstaafd ! 

Bestellenlmn via het Landelijk Secretariaat in Den Haag, 

telefoon 070-362.15.15. Het boek wordt na betaling thuisgestuurd. 

'D66 staat voor niets', hoe D66 330 zetels won; paperback; 144 pagina's; 
genaaid ©Democraten 66, 's-Gravenhage, 1994 
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