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De affaire Peper 

Willem Minderhout bespreekt: 

Bas Soetenhorst, Michie! Zonneveld 

e.a., Ajrekenen met Peper, Amsterdam: 

Van Gennep, 2oo 1. 

Ik ken Bram Peper nauwelijks. Als 
Hagenaar volgde ik de heisa rond 
het lscha -interview en rond stads
provincie, ambtswoning, 7 so
jarig bestaan en generaal b.d. 
Brinkman gei"nteresseerd, maar 
zijdelings. Peper is voor mij de 
schrijver van een interessant arti 
kel over de bevolkingstoename op 
Java in de negentiende eeuw in een 
bundel met de toepasselijke naam 
Geld en Geweten 1 en - vooral - van 
het essay 'Op zoek naar samen
hang en richting' 2 , Dit essay was 
voor mij een verademing. Een mi
nister, die in het openbaar (hoewel 
dat officieel per ongeluk was) na-
denkt over zaken die de waan van 
de dag overstijgen, zonder in mo
dieus jargon te vervallen. Wie had 
dat nog voor mogelijk gehouden? 
Het was niet meer dan een aanzet 
tot verder nadenken; enkele op
lossingsrichtingen om de door 
hem gesignaleerde legitimiteits
crisis van de overheid te overwin
nen waren voor discussie vatbaar. 
Toch leek mij dit essay zelfs als 

1 N H ou o basis te kunnen dienen om de soci
aal-democratische kip, die hij 

De affaire Peper Wim Kok nog had he! pen pluk
ken, door de rui heen te he! pen. 

Nederland tijdens het lnterbellum Kort na zijn essayistische triomf 

------------- -

- te kort, want deze steen veroor
zaakte verbazend weinig rimpels 
in de Hofvijver, al is het denkbaar 
dat in Vander Ploeg's lrifodrome de 
draad wordt opgepakt - begon 
zijn blazoen pijlsnel te bladderen. 
Peper en Kroes werden op den 
duur in de pers zelfs geafficheerd 

als het Rotterdamse equivalent 
van het echtpaar Ceaucescu. 

Ik ken Michie! Zonneveld nauwe
lijks, want ik lees geen regionale 
kranten. Ik ken aileen zijn boekje 
Het Platte Land waarin hij op char
mante wijze een lans breekt voor 
de merites van de diep in onze ge
schiedenis gewortelde overlegcul
tuur. Aan Peper wordt slechts een 
zin, en dan nog wei tussen haakjes, 
gewijd: 'Ik laat het overigens aan 
de beoordeling van de lezer over 
of de vertegenwoordigers van 
Nieuw Links, zoals Bram Peper, 
Andre van der Louw en Han Lam
mers zich in vergelijking tot hun 
voorgangers ontpopt hebben tot 
ware basisdemocraten.' Een ont
kennend antwoord van de lezer op 
deze vraag lijkt Zonneveld niet 
echt te deren. Hij houdt wei van 
de - flexibele en au fond democra
tische - Nederlandse regent. 

Dezelfde Zonneveld heeft 
samen met Bas Soetenhorst een 
hoek geschreven over de affaire 
Peper. In Afrekenen met Peper lijken 
ze zich te beperken tot een minu
tieuze en objectieve reconstructie 
van de hele affaire. De 'feiten' 
moeten voor zich spreken. In het
zelfde hoek hebben ze ook nog 
drie afzonderlijke analyses uitbe
steed: een meer analytische bena
dering over de rol van de pers aan 
Uri Rosenthal, over de rol van de 
forensische accountants van 
K PM G aan Ruud Veenstra, en over 
integriteitsaffaires aan Leo Hu
berts en Hans van den Heuvel. 

Ik zeg met nadruk 'lijken' want 
de feite11 zijn ook hier voor veler
lei interpretatie vatbaar. Op grond 
van Ajrekenen met Peper krijgt de 
lezer mijns inziens al te makkelijk 
de indruk dat er van het 'Schan-
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daal aan de Maas' niet vee! meer 
rest dan een uit de hand gelopen 
exercitie van een onprofessionele 
raadscommissie en overambiti
euze 'bean counters', aangevuurd 
door een hoop ketelmuziek van de 
pers. De auteurs hechten veel 
waarde aan de strafrechteUjke 
kant van de zaak en zoals bekend 
heeft het OM Peper ontslagen van 
rechtsvervolging. Soetenhorst is 
jurist, dus het zij hem vergeven. 
Zonneveld heeft zich mijns inziens 
teveellaten leiden door zijn afkeer 
van 'poUtieke Jehova's' . Hierdoor 
ziet hij een aantal juist voor politi
cologen interessante aspecten 
over het hoofd. 

De plaats van de burgemeester in 
het staatsbestel 

Wat deze lezer onbegrijpelijk 
blijft vinden is hoe Peper zestien 
jaar lang burgemeester van Rot
terdam kon blijven. Hij werd 
tegen de wil van de Rotterdamse 
raad - inclusief PvdA-fractie -
aangesteld en hij is er, zacht ge
zegd, niet in geslaagd om deze 
weerstand, noch bij de raad, noch 
bij de bevolking, te overwinnen. 
Desalniettemin werd zijn ambts
termijn keer op keer verlengd. 
Zelfs de 'super-Hanzen', Kern
brink en Simons, die toch over een 
uitgebreid netwerk in 'Den Haag' 
moeten beschikken, durfden de 
rechtstreekse confrontatie niet 
aan, maar beperkten zich ertoe 
enthousiast mee te werken aan een 
- mislukte - paging om Peper weg 
te promoveren naar des E R. 

De auteurs schrijven dit poli
tiek overleven toe aan zijn grote 
intellectuele vermogen en zijn ca
paciteit om lange termijnvisies -
niet aileen voor Rotterdam, maar 
ook voor de landelijke overheid -
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te formuleren. Verder zou het 
burgemeestersbestaan maar een 
luizeleven zijn, met weinig be
voegdheden en afgeschermd door 
een loyale staf. Of de '24-uurs 
burgemeester' met deze verdedi
ging blij is, is de vraag. 

Tekenend zijn de 'verzachtende 
omstandigheden' die de auteurs 
aanvoeren om een van de twee ge
vallen waarin ook volgens het oM 
sprake zou zijn geweest van 
fraude: J .).789,80 aan gedecla
reerde etentjes in I 990 - tebaga
telliseren: Peper zat in I 990 in een 
diepe persoonlijke crisis. De crisis 
was van dien aard dat er destijds 
waarschijnlijk weinig vruchtbare 
strategische visies door hem ont
wikkeld zijn, maar de vraag of, bij 
voorbeeld, een wethouder zo'n 
'diepe persoonlijke crisis' politiek 
net zo makkelijk had overleefd als 
een burgemeester, komt niet in 
het hoofd van de auteurs op. 

Blijkbaar is de positie van een 
burgemeester hoe dan ook onaan
tastbaar en daar maakte Peper 'ge
bruik' van. Tekenend is de getui
genis van wethouder Vander Pol, 
die - nadat ze het prive-gedeelte 
van een dienstreis had terugbe
taald - door Peper werd verweten 
dat ze 'het verpestte voor de ande
ren'. Nog opmerkelijker is, dat ze 
het pas zo'n tien jaar na dato ver
telt, omdat ze 'niets meer te ver
liezen' had. Bovendien: een burge
meester moge dan wei comforta
bel afgeschermd zijn door zijn 
ambtenaren, wie schermt de amb
tenaren af van de burgemeester? 
Zander probleem bleek Peper een 
eigen 'personeelsbeleid' te kun
nen voeren tot er inderdaad een 
'loyale staf' overbleef. Een prak
tijk die hij ook in 'Den Haag' 
voortzette . 

A Is er van deze affaire een ding 
geleerd kan worden, dan is het dat 
de benoemde en - dus - moeilijk 
corrigeerbare of afzetbare burge
meester de kans op dit soort toe
standen verhoogt. De affaire 
Spa(h)r van der Hoek (in Middel
burg bekend als 'de Buurt Super') 
toont aan dat dat ook voor klei
nere gemeenten geldt. Bij hem 
was de uiteindelijke doodsteek 
waarschijnlijk niet zijn disfunctio
neren, maar de toorn van de Ma
jesteit vanwege de megalomane 
toevoeging van het 'h'tje aan zijn 
naam . 

De rol van de pers 
Wat mij aanvankelijk interes
seerde was de vraag of deze affaire 
te duiden was als een voorbeeld 
van wat Manuel Castells in The 
Power rif Identity 'tlie politics of 
scandal' noemt. In het tijdperk na 
de Koude Oorlog zouden de ver
schillen tussen de partijen en de 
cohesie binnen de partijen zelfzijn 
afgenomen. Men vecht om de kie
zergunst en bevecht elkaar niet 
Ianger op basis van ideeen en pro
gramma's, maar op basis van per
sonen en imago. Het loont dus 
meer om iemands imago aan te 
tasten dan om iemands ideeen aan 
te vallen. De media, vaak - in het 
geval van grotere schandalen - in 
samenwerking met justitie en 
volksvertegenwoordigers, bepa
len het spel, dat op zijn beurt weer 
bepaald wordt door en be pal end is 
voor de publieke opinie en de kijk
cijfers. 

Uri Rosenthal, noemt dit in AJ 
rekenen met Peper geen schandaal
politiek, maar het publicitair-poli
tieke complex: een intense weder
zijdse bei:nvloeding van media en 
politieke machtscentra. Hierbij 



286 

gaat het niet meer om ideologi
sche discussies, maar om controle 
op de macht. De berichtgeving in 
de zaak Peper was volgens Rosen
thal niet bepaald gericht op de
gene die de nuance zoekt. De 
media buitelden over elkaar heen 
met steeds sterker afkeurende ad
jectieven voor alles wat naar Peper 
rook . Politici die wellicht geneigd 
zouden kunnen zijn geweest een 
en ander te relativeren keken wel 
uit om dat te doen. De publieke 
opinie was inrniddels zo anti
Peper dat iedere associatie met 
Peper politieke schade zou ople
veren. 

Een aardige redenering, net als 
Rosenthal's uitwijdingen over de 
mogelijke belnvloeding van het 
onderbewuste van journalisten 
door de categorieen waaronder 
Peper in het Persdatasysteem te 
vinden is. Maar is het ook waar? 
Het is opmerkelijk met hoeveel 
reserves de landelijke pers de be
richten uitRDenADovernam, ook 
als je dit deftig 'het cascademodel' 
noemt. 

Wat mijns inziens echt opmer
kelijk is, is dat de pers in de kwes
tie Peper nu juist enorm gefaald 
heeft in die hele 'controle op de 
macht' . Ongenoegen achter de 
schermen was de aanleiding tot de 
kettingreactie die tot de val van 
Peper zou leiden, of heeft althans 
de sfeer daarvoor geschapen. En
kele lagere ambtenaren werden -
na het vertrek van Peper naar Den 
Haag - vanwege malversaties ge
schorst of overgeplaatst. Oat was 
het signaal voor een aantal mensen 
om de hele bestuurscultuur - be
ginnend en eindigend met Peper 
aan de kaak te stellen. Tijdens de 
periode Peper was er blijkbaar 
geen journalist in staat geweest of 
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op het idee gekomen om deze be
stuurscultuur in kaart te brengen. 

Rosenthal constateert dat er 
sprake is van een controlevacuiim 
dat wordt opgevuld door de pers. 
Er blijkt echter sprake van een con
trolevacuiim tout court. Zoals sinds 
de 'uitglijder' van Arie de Jong tij
dens de CETEco-afTaire bekend is, 
kan een gedeputeerde zich deze 
uitspraak niet veroorloven, maar 
een hooggeleerde toch wei? 

De klorif tussen 'Den Haaa ' en de 
rest van de samenlevina 

Rosenthal schetst het 'publicitair
politieke complex' rond het Bin
nenhof, als een hechte gemeen
schap waarbinnen pers en politiek 
samen uitmaken wat wei en niet 
belangrijk is, ondertussen schijn
gevechten uitknokkend om de 
goede relatie maar niet te verbre
ken. Kritiek op de 'kaasstolp' slaat 
dus hard terug op de parlemen
taire journalistiek zelf, waar de 
non-journalistiek (of pseudo
sportjournalistiek) van Wouke 
van Scherrenburg school maakt. 
Het hyenagedrag waarmee de pers 
zich op van de kudde afgedwaalde 
politici stort, is daar slechts een 
schrille keerzijde van. 

Ernstiger nog is dat er een 
enorme kloofblijkt te bestaan tus
sen de landelijke en de lokale poli
tick, althans in onze partij. 'Den 
Haag' kende Peper als een intelli
gent en kundig adviseur, maar 
toonde geen interesse in zijn dis
cutabele bestuurlijke merites. 
'Rotterdam' slaakte een zucht van 
verlichting dat de verhuizing van 
Peper naar het kabinet, nude SER 
niet was gelukt, tot een elegante 
verlossing zou leiden en peinsde 
er niet over om 'Den Haag' te 
waarschuwen. 

Het schimmige cooptatiecir
cuit rond het Binnenhof, waarin 
nu en dan een salonfahige lokale 
bestuurder wordt opgenomen, of 
waaruit een loyaallid van de iuner 
circle als wethouder ofburgemees
ter wordt geparachuteerd, blijkt 
toch de nodige risico's met zich 
mee te brengen. 

Conclusies 
Soetenhorst en Zonneveld hebben 
er naar gestreefd met hun boek 
'genoeg materiaal aan te dragen 
voor een afgewogen oordeel'. 
Daar zijn ze zeer redelijk in ge
slaagd, hoewel ik vind dat ze de 
feiten nogal vanuit de juridische 
visie van het oM hebben belicht. 
De gemeente Rotterdam heeft 
overigens maar liefst J 64-.ooo 
mogelijk ten onrechte gedane uit
gaven teruggevraagd aan Peper, 
dus het laatste woord is daar nog 
niet over gezegd. 

Ook vond ik een aangedragen 
'feit' dat onmogelijk waar kan 
zijn. In Ajrekenen met Peper wordt 
opgemerkt dat de relatie tussen 
Peper en Kok tot een dieptepunt 
daalde toen Peper in zijn essay' Op 
zoek naar samenhang en richting' 
pleitte voor visionair leiderschap. 
Kok zou volgens de auteurs in zijn 
wiek geschoten zijn doordat Peper 
hem niet als visionair Ieider zag. 
Kok wordt echter in dit essay als 
een van de zeldzame representan
ten van dit type met name ge
noemd. 

Het aardige is dat Ajrekenen met 
Peper mij heeft overtuigd van de 
validiteit van de hoofdthese van 
Zonnev~ld's Platte Land, namelijk 
dat de reeds uit de tijd van de Re
publiek der Zeven Verenigde Ne
derlanden daterende instituties 
buitengewoon krachtig en vitaal 
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zijn. De nadruk zou echter niet zo
zeer moeten liggen op behoud, 
maar op restauratie. Burgemees
ters waren ten tijde van de repu
bliek namelijk niet anders dan wat 
wethouders nu zijn, dagelijks be
stuurders van een gemeente. De 
benoemde burgemeester zou men 
vanuit Zonneveld 's perspectief 
kunnen zien als een aberratie 
voortvloeiend uit het Franse cen
tralistische model, dat vanwege 
zijn dienstbaarheid aan de vesti
ging van het Koninkrijk der Ne
derlanden gehandhaafd bleef. 
Laten de wethouders - en de ge
deputeerden - in het post-Elzinga 
tijdperk zelf maar iemand uit hun 
midden tot burgemeester - of 
commissaris - kiezen. Een dage
lijks bestuurder die zich de mores 
van Peper zou aanmeten, zou poli
tick gezien geen lang Ieven be
schoren zijn. Noodzakelijk is ook 
dan dat er duidelijke spelregels -
cen 'integriteitsbeleid' - worden 
opgesteld, zoals Huberts en Van 
den Heuvel bepleiten. 

Op deze manier kan de ge
meenteraad op vruchtbare wijze 
zijn controlerende taak vervullen. 
Die spelregels hoeven natuurlijk 
niet zo strikt te zijn dat alleen ge
castreerde heiligen het openbaar 
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bestuur kunnen bevolken, of er 
toe leiden dat bestuurders als hy
pocriete angsthazen door het 
Ieven gaan. De pers moet wei de 
munitie uit handen worden gesla
gen om politieke journalistiek te 
verwarren met bonnetjesjagerij 
en gewroet in het persoonlijk 
Ieven. Laat het in godsnaam weer 
ergens over gaan. 

Tot slot- maar dat kan hinein

interpretieren zijn - lees ikAjrekenen 

met Peper als een lang en overtui
gend pleidooi voor de democrati
sche ledenpartij. 'Wanneer ( ... ) 
gesproken wordt van een demo
cratische ledenpartij, wordt niet 
betoogd dat partijleden in aile as
pecten van de interne besluitvor
ming het laatste woord hebben, 
maar wei dat zij tenrninste - direct 
of indirect - de partijelite ter ver
antwoording kunnen roepen en 
uiteindelijk naar huis kunnen stu
ren en vervangen door een andere 
elite. 3 

In de Nederlands verhoudingen 
hoeft dat niet te betekenen dat de 
oude elite vervolgens geen enkele 
rol meer speelt. Het lijkt me dan 
ook geen probleem dat Peper 
weer een rol kan spelen als advi
seur met betrekking tot de Vijfde 
Nota, als daarmee de kous maar 

niet af is. Een nadere evaluatie van 
de zaak Peper binnen onze partij, 
door mensen die er vee! beter 
zicht op hebben dan ik, lijkt me 
noodzakelijk. 'In this way the hy
pothetical elements which are still 
present in my argument can be 
tested and ( ... ) be determined 
more exactly.'4 

WJLLEM MINDERHOUT 

Business consultant Atos Oriain en 

lid AB cifdelina Den Haaa 

Reacties araaa naar 
willem.minderhout@residentie.net 

* lk ben voor dit artikel vee! dank 
verschuldigd aan Paul Bordewijk, die 
mij hoven een witbier in cafe De 
Posthoorn over het dode punt heen 
hielp en mij zijn verzamelde Bram
columns ter beschikking stelde. 
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