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'Gedogen moet mogen.' In dit simpele zinnetje ligt de nodige conllict
stof opgeslagen. Er zijn dingen die naar de letter van de wet niet mogen, 
maar die de overheid niet kan verhelpen of die toch eigenlijk niet zo erg 
zijn of die beter aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers kunnen 
worden overgelaten. Als dan de regels niet veranderd kunnen worden 
(internationale afspraken) is systematisch gedogen aantrekkelijker dan 
selectief handhaven. Er komt dus gedoogbeleid. In het Gedoogbesluit 
Geluidszones Schiphol deelt de minister bijvoorbeeld mee 'niet hand
havend te zullen optreden' tegen overschrijdingen van de geluidsnor
men. De wettelijke regels worden dus met een pennestreek buiten 
werking gesteld door een functionaris die niet op eigen houtje de regels 
zou kunnen veranderen. 

Het is wel te begrijpen dat de politieke jongerenorganisaties van 
rechts tot links vinden dat gedoogbeleid de geloofwaardigheid van het 
democratische rechtssysteem aantast. Wie zich op het standpunt stelt 
dat recht uit regels bestaat die democratisch tot stand moeten komen en 
dan ook onverkort moeten worden uitgevoerd, moet gedogen wel een 
uitwas vinden. Toch hebben de jongeren ongelijk, want zij hebben de 
verkeerde bril opgezet. Het gaat in het recht niet aileen om regels maar 
ook om redelijkheid . De praktijk moet met de regels kunnen Ieven en 
dan is de geest van de wetten belangrijker dan de letter. Gedogen moet 
mogen als dat gedogen in de praktijk waar het om gaat, een goede uit
werking heeft en met redelijke argurnenten verdedigd wordt. Oat is 
soms wel degelijk het geval. Bij euthanasie is ervoor gekozen de ver
bodsbepaling in stand te Iaten als uiterste correctie, maar ligt de nadruk 
in beleid en praktijk op de voorwaarden waaronder gewetensvol en 
zorgvuldig wordt omgegaan met het levenseinde. Het is voor degenen 
die hiermee te maken hebben eigenlijk beledigend dat 'gedogen van 
wetsovertredingen' te noemen; het gaat om regelgeving die ruimte laat 
voor ethiek en verantwoordelijkheid. Ook voor het gedogen van klein
schalig gebruik van soft drugs bestaan rechtvaardigingen: het beperken 
van de schade voor de volksgezondheid, de sociale acceptatie, de be
perkte reguleringsmogelijkheden, de voortgaande publieke menings
vorming in Europa. Gedogen is niet per se moreel verwerpelijk. Een 
overheid die gedoogt, appelleert juist aan het verantwoordelijkheids
besef van burgers, schrijft Gijs van Oenen (NRC Handelsblad, 2o-9-

2ooo) want 'zij worden aangesproken op hun vermogen om een zekere 
mate van rechtsorde in stand te houden, ook in situaties waarin geen 
'hulp' van agent of dominee kan of mag worden verwacht.' 

Een zekere mate van rechtsorde. Daar gaat het om. Als wetten die 
iedereen kan naleven onhaalbaar zijn, is het alternatief om in de praktijk 
normen en waarden op een goed peil te brengen door voortgaand 
debat. Oat Ievert soms een enigszins rommelige strijd op. Niet alles kan 
gedoogd worden ('geen geweldgedoogzone'), maar dat gebeurt dan 
ook niet. Als de praktijk niet aanvaardbaar is en de argurnenten zijn 
zwak, vervalt de mogelijkheid van zinvol gedogen. Oat is naar rnijn me
ning het geval bij het Gedoogbesluit Geluidszones Schiphol, waar de 
belangen van de omwonenden weer eens moeten wijken voor de macht 
van het geld. 
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