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HOOFDEN & ZINNEN 

INHOUD 

Het Haagse stadhuis 
Extreem-rechts als paria 

Een kathedraal van de 
democratie 

Democratische politick bedient 
zich van het woord, van de taal. 
Van andere overredingsinstru
menten ziet zij af: in de democra
tic is het woord de daad. Com
municatie, weten wij uit de semi
otiek, bestaat echter bij de gratie 
van meer dan het woord aileen: 
er komt ook gebaar bij kijken, 
beweging, uiterlijke vormge
ving, het beeld. Dankzij de televi
sie is een generatie opgegroeid 
die communiceert bij de gratie 
van bewegende bee! den, die visu
alisering nodig heeft om te begrij 
pen. 

Daar zit een traditionel~ zwak
te van de democratic: wat zij in 
drama zichtbaar kan maken is het 
debat, het conflict, maar zij heeft 
moeite om, in de meest letterlij
ke zin, 'vorm te geven' aan geza
menlijk gedragen democratische 
gezindheid. De democratic kent 
geen gebarentaal, geen symbool. 
Is het niet merkwaardig dat de 
saamhorigheid van een aantal van 
de meest democratische samenle
vingen in onze wereld wordt 
gesymboliseerd in de rituelen en 
parafernalia van een voor-demo
cratisch instituut, dat van de 
monarchic? Het gaat mij er nu 
niet om bezwaren tegen dit mo
narchale ritueel op te werpen, 
maar om vast te stellen dat het de 
democratic ontbreekt aan zelf
standig verenigende symboliek, 
ritueel en beeldtaal. 

W at hebben wij niet getobd 
met de conceptie van een nieuw 
parlementsgebouw, juist omdat 
- tot in het parlement - zich nie
mand echt afvroeg hoe de demo-

cratie in een symbolisch geladen 
gebouw vorm zou moeten vin
den. Architect Pi de Bruin heeft 
nog een respectabele poging ge
daan door het kamergebouw let
terlijk 'doorlaatbaar' te maken 
met een wandel passage. Maar dat 
is om niet recht duidelijke 'veilig
heidsredenen' op een mislukking 
uitgelopen. 

Het probleem is nog beter af te 
lezen aan onze gemeentehuizen. 
Die kan men, met enige overdrij
ving, in twee soorten indelen. De 
eerste is die waarbij voortgebor
duurd wordt op het oude idee van 
het gezagssymbool, uit tijden die 
van geen democratic wisten . 
Oude raadhuizen waren immers 
het symbool van burgerlijke re
gentenmacht en moesten - on
der andere tegenover de kerk -
een zelfstandig gezag uitdragen. 
Wat nu het paleis op de Dam is, is 
van zulk een regentenstadhuis 
een prachtig voorbeeld. 

Kijkt men nu naar de twintig
ste-eeuwse gemeentehuizen, dan 
zijn zij vaak voortzettingen van 
dat oude regentengezag: ge
bouwd op een verhoogd terras op 
veilige afstand van de straat en/ of 
met een reeks van eerst te bestij
gen trappen en vaak met een hoge 
tor en . Die schrikken eerder af 
(wat van een aantal burgemees
ters ongetwijfeld de bedoeling is 
geweest) dan dat zij uitnodigen. 
Alsof niet de overheid en haar 
waning ons bezit zijn, ons huis dus. 

Sinds de Tweede Wereld
oorlog heeft zich naast de gezags
paleizen en -paleisjes nog een 
tweede type gemeentehuis ont
wikkeld, meestal tevens vrucht 
van benepenheid naast gebrek aan 
visie: het gebouw als zuiver kan
toor van bestuurders en ambtena-
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ren, van buiten niet te onder
scheiden van welk ander kantoor
gebouw dan ook. Amersfoort laat 
daar een voorbeeld van zien naast 
Alphen aan den Rijn. In die 
gemeente is er hoegenaamd geen 
1Stadhuiskwestie' geweest, maar 
er is dan ook geen gemeentehuis. 
Het heet zelfs 1Stadskantoor' en 
dat in een geexplodeerd dorp 
waar lokale samenhang toch al zo 
moeilijk tot stand valt te brengen: 
zij vindt letterlijk geen behuizing. 

Het beeld van de democratie 
De vraag naar de uiterlijke vorm 
van de democratie, waarvan de 
behuizing er een is, wordt naar 
mijn overtuiging in ons land rijke
lijk onderschat. Oat is des te ris
kanter, omdat een generatie is 
opgegroeid die voor visualisering 
vee! gevoeliger is dan oudere 
generaties, die de democratie zelf 
in deze eeuw het woord - toe
gegeven, het doorslaggevende 
woord - hebben gegeven. 

De vraag naar de visuele vorm
geving van de democratie is geen 
specifieke vraag voor sociaal
democraten, maar op hen rust 
wel een bijzondere verantwoor
delijkheid. Oat geldt a fortiori 
voor het gemeentelijke bestuur 
en de gemeentelijke democratie. 

Om twee redenen. In de eer
ste plaats - en zonder enige ande
re politieke stroming tekort te 
will en doen - is het in ons land en 
elders de sociaal-democratie ge
weest die aan de lokale democra
tie haar waarlijk democratische 
karakter en haar besturende 
kracht heeft verleend. Niet eens 
zozeer en aldoor vanuit zelf ont
wikkelde ideeen, maar wel met 
bijzondere inspanning en aan-

wending van het hoogst mogelij
ke talent. Wie kent niet, ook bui
ten SDAP en PvdA, de namen van 
een aantal grote sociaal-democra
tische wethouders van voor en na 
de Tweede Wereldoorlog? 
Stedelijk bestuur mag, vooral na 
1945, een tijd lang aan betekenis 
hebben verloren 1dankzij' verre
gaande centralisatie, maar de stad 
is herleefd, ook in politieke 
kracht en reikwijdte. Zij is niet 
alleen ouder dan de staat, zij is 
ook een minder voorbijgaand 
verschijnsel dan de staat, zo blijkt 
nu. 

Daar komt nog een ideologisch 
motief bij. Het was Wibaut, die 
( desnoods tegen Troelstra in) 
niet alleen a! die energie stak in de 
stad, maar die ook in zijn Memoi
res nog eens schreef dat het socia
lisme niet in de gemeente kan 
worden gevestigd. Socialistische 
gemeentebestuurders hebben, zo 
meende bij, zich toe te leggen op 
1 democratisch gemeentebestuur': 
dat wil zeggen een bestuur dat 
recht doet aan aile groepen, rijk 
en arm, die de stad bevolken en 
zich er thuis moeten weten. De
mocratie, met andere woorden, 
niet aileen in formeel-procedure
le zin maar ook gemeten naar de 
inhoud van het bestuur. Die laat
ste democratie wist hij ook, 
onder andere dankzij Berlage en 
de Amsterdamse School, in de 
meest letterlijke zin vorm en 
kwaliteit te geven: zowel stede
bouwkundig al architectonisch. 

Specifiek betekent democra
tisch gemeentebestuur grote zorg 
voor kwaliteit en toegankelijk
heid van de openbare ruimte. Oat 
mocht van Wibaut, en hem niet 
aileen, ook geld kosten. Want hij 

en zijn collegae, waren uiterst 
zuinig met gemeenschapsgelden, 
wel wetend dat naar verhouding 
de minst draagkrachtigen de 
meeste inkomsten brachten. 
Maar om de vereiste kwaliteit van 
voorzieningen tot stand te bren
gen wist hij zich, naar eigen zeg
gen, overtuigd van zijn recht de 
vereiste lasten op te leggen. 

Oat zou ook ons dienen te 
overtuigen en te verpilchten te
gelijk: want het is een vals dilem
ma om kwaliteit tegenover kos
ten te stellen, en er elders een 
onoplosbaar probleem van te 
maken. Wat niet wegneemt dat 
de Nederlandse sociaal-democra
tie wel eens flink worstelt met 
twee historische slagsch<!duwen: 
die van Wibaut, die ons grootse 
dingen willaten doen en die van 
Drees, die tot opperste zuinig
heid maant. Die twee vallen 
helaas in onze kring niet steeds in 
per onele zin samen. 

Zolang het om 1Stadsvemieu
wing' ging, dat concept uit de 
jaren zeventig, heeft de lokale 
Partij van de Arbeid er niet zo'n 
probleem mee gehad. Ging het 
immers niet om 1 onze mensen' 
die in de stad fatsoenlijke en 
beschaafde huisvesting verdien
den? Men sen als Jan Schaefer, 
Cees Waal, Max van den Berg 
zijn er groot meen geworden, 
naast Adri Duivesteijn, John 
Wevers, Fons Asselbergs. Veel 
lastiger werd het toen het om 
1Stedelijke vernieuwing' ging en 
de functies van de stad in haar 
centrum (of kort daarbij) open
baar moesten worden geformu
leerd. Toen ging het niet aileen 
meer om huizen voor onze aan
hang, maar om vernieuwing van 
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de economische, culturele en 
sociale bestaansvoorwaarden van 
de stad . Die betroffen niet aileen 
de arme kant van de stad. 

Toen konden explosies niet 
uitblijven: in Amersfoort, in 
Apeldoorn, in Amsterdam en ... 
in Den Haag. Ook als het zonder 
explosies verliep, zoals in 
Rotterdam en in Maastricht, ging 
het met vee] en 11rnstige con
flicten gepaard en om het verlies 
aan steun in de bevolking, onze 
eigen aanhang niet uitgezonderd. 
Wij kregen, op het oog, zelfs sys
tematisch 'de verkeerde vrien
den'. Dezelfde wethouders die 
jarenlang de heiden van hun aan
hang waren geweest, bleken nu 
het bete noire van de lokale poli
tick. 

Misschien is er enige 'katholie
ke cultuurachtergrond' nodig om 
het belang te doorzien van deze 
stedelijke vernieuwing, onder 
andere omdat zij de vrees moet 
afleggen voor 'monumentaliteit', 
voor grote projekten en voor 
meer dan )outer sociale woning
bouw. Dan gaat het ook om zin 
voor het uiterlijk schoon van 
gebouwen, straten en pleinen, 
waarvan de kwaliteit op korte 
termijn kostbaar is, maar op lan
gere termijn essentieel voor de 
vitaliteit en de bewoonbaarheid 
van de stad; ook essentieel voor 
dat oude sociaal-democratische 
ideaal dat, om te beginnen, de 
stad 'de boel bij elkaar moet hou
den', naar het woord van J. M. 
den Uyl. 

Meiers kathedraal 
Adri Duivesteijns 'brain-wave' 
uit I 986, het Haagse stadhuis op 
het Spui, was en is zo'n opgave 

van stedelijke vernieuwing en 
herstel van samenhang; Zoals hij 
het uitdrukt: tussen Den Haag 
'op het zand' en Den Haag 'op het 
veen'. Maar het werd ook een 
gewichtige en dus gevaarlijke 
architectonische opgave: een 
stadhuis dat niet gezag verbeeldt 
en evenmin een voor zichzelf 
werkende burocratie, maar dat 
het democratische ideaal vorm 
moest geven en in staat moest 
stellen de 'democratic te celebre
ren, te vieren'. Want waarom 
zouden wij niet trots mogen zijn 
op de democratic? Hoe para
doxaal dat rnisschien ook klinkt: 
juist omdat zij van conflicten en 
vechtpartijen - echter: 'met 
kruit noch degen' uitgevochten 
aan elkaar hangt. 

Wat stel ik mij voor kernbe
grippen bij democratic voor: een
voud, openheid, openbaarheid, 
toegankelijkheid, transparantie, 
witheid die aile politieke kleuren 
in zich verenigt. Ik heb het in een 
Amerikaanse gids voor architec
tuur maar eens nagezocht. Wie 
blijkt telkens daarin te worden 
gewaardeerd om juist die eigen
schappen in zijn ontwerpen? 
Precies, Richard Meier, de man 
die uiteindelijk is uitverkoren als 
architect van het Haagse Stad
huis. 

Om Meiers plan voor gek te 
zetten en tegelijk Adri Duive
steijn te treffen, noemde zijn col
lega Van Otterloo het ontwerp 
ooit een 'kathedraal'. Sociaal
democraten, zo leek de veron
derstelling daaronder, bouwen 
geen kathedralen. Om te begin
nen tekent dat de intens calvinis
tische wortels van de Neder
landse sociaal-democratie. Maar 

het is bovendien niet waar: in en 
buiten ons land hebben zij die wei 
gebouwd, in elk geval voor zich
zelf. Ooit in het gebouw van de 
Diamantbewerkersbond in 
Amsterdam geweest? 

Meiers gebouw rond het mo
numentale atrium is een kathe
draal, maar niet een die slechts 
toegankelijk is voor gelovigen. 
Het is een ware kathedraal van de 
democratic, monument tevens 
van de twintigste eeuw en zijn 
architectonische bijdrage aan de 
stad Den Haag. Kathedraal: dat is 
geen scheldwoord, hetis een geu
zentitel voor het Haagse stadhuis. 

Geconcentreerd op het stad
huisplan, inclusief het Bofill
projekt op het Alexanderveld, 
gaat Adri Duivesteijns hoek over 
de Haagse stadhuiskwestie niet 
slechts over zijn persoonlijk 
wedervaren (ook dat gelukkig) 
maar over al deze en andere 
dilemma's en klassieke slagscha
duwen over de Nederlandse soci
aal-democratie. Zijn analytisch 
verslag reikt dan ook veel verder 
dan een Haagse roddel rond de 
dorpspomp, laat staan een late 
wraakoefening. Bij alle subjecti
viteit en geengageerdheid is zijn 
hoek een verhelderende studie 
van democratische problemen, 
bestuurskundige experimenten 
en stedebouwkundige opvattin
gen, in de PvdA, in het gemeen
tebestuur en in de relatie tussen 
overheid en (bouw)bedrijfsle
ven. Geen hoek om bang van te 
zijn, maar om van te leren. 

Ik besluit dit verhaal met die 
prachtige regels van Marte 
Roling: 
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Denk eens aan het stadhuis van 
Meier in de sneeuw. 
Denk eens aan het stadhuis van 
Meier in een Willinklucht (zo'n 

dreiaende, donkere, loodarijze 
lucht, waarbij a lies wat wit is 
extra oplicht). 

De paria van de 
rechtsstaat Extreem
rechts in Nederland 

Zoetermeer, Rijswijk, A pel
doom, Rotterdam, Utrecht ... 
het zijn steden waar de laatste 
maanden burgemeesters besloten 
demonstraties van de extreem
rechtse cp'86 te verbieden. Het 
scenario was in bijna aile gevallen 
identiek: CP'86 vroeg een de
monstratie aan, antifascistische 
organisaties kondigden een 
tegendemonstratie aan, en de 
burgemeester verbood vervol
gens veelal beide demonstraties 
uit vrees voor verstoring van de 
openbare orde. In sommige ste
den (Apeldoorn, Rotterdam) 
werd aileen de extreem-rechtse 
demonstratie verboden; de te
gendemonstratie mocht door
gaan, hoewel de laatste ( op de 
achtergrond) van invloed was 
geweest - angst voor ordeversto
ring - op het verbieden van de 
eerste. Waar bijna iedere groep 
in Nederland wel een actiecomite 
achter zich heeft - waakzame, 
vrijheidslievende democraten die 
zorgen dat ook onbegrepen 
wereldverbeteraars als RARA op 
democratische wijze worden 
behandeld - lijkt niemand zich 

Denk eens aan het stadhuis van 
Meier op een lentemoraen. 

J. TH. J . VAN DEN BERG 

Hooaleraar Nederlandse politiek, 
Rijksuniversiteit Leiden en lid Eerste 
Kamer voor de PvdA 

geroepen te voelen op te komen 
voor de democratische rechten 
van extreem-rechts . De vraag of 
men dit niet wil of durft (uit angst 
zelf in de categorie 'fout' te wor
den gestopt) is hier minder rele
vant, feit is dat extreem-rechts 
steeds meer tot paria van de 
Nederlandse rechtsstaat wordt. 
Terwijl al eerder vergaande be
perkingen van het recht van 
rechtsextremisten op vrije me
ningsuiting werden doorge
voerd, zijn lokale overheden nu 
bezig het recht op vergadering en 
op demonstratie voor deze groep 
uit te hollen. Hoewel dit veelal 
gebeurt aan de hand van pseudo
neutrale (namelijk juridische) 
argumentatie, meen ik dat de 
beslissingen wei degelijk politiek 
gemotiveerd zijn. Deze sluipende 
uitholling van de democratische 
rechten van extreem-rechts moet 
zowel op praktische als morele 
overwegingen verworpen wor
den. 

De araumenten aewoaen 
Laten we eerst kijken naar het 
belangrijkste argument dat wordt 
gebruikt ter legitimatie van het 
demonstratieverbod voor ex
treem-rechts: bescherming van 
de openbare orde. Dit is op het 
oog een redelijk en juridisch zui
ver argument. Toepassing ervan 

Dit artikel is een bekorte en enigszins 

bewerkte versie van een toespraak 

gehouden ter gelegcnheid van de presen

tatie van het bock van Adri Duivesteyn, 

Het Haaasestadhuis, Nijmegen (suN) 

1994, op 30 november 1994 te 

Den Haag. 

laat echter drie problemen zien. 
Ten eerste: indien de dreiging 
van ordeverstoring voortkomt 
uit een mogelijke confrontatie 
tussen twee groepen, dan is een 
verbod de enige noch de meest 
wenselijke oplossing. Het is ten
slotte de taak van een democrati
sche overheid om zo goed moge
lijk de orde te be war en, terwijl zo 
min mogelijk beperkingen aan de 
burgers worden opgelegd. Als de 
Rotterdamse politie jaar in jaar 
uit laat zien dat ze dit zonder vee] 
problemen kan bij Kuip-concer
ten en Feyenoord-Ajax, dan zal ze 
toch zeker ook in staat geacht 
moeten worden om groepen van 
maximaal soo man uit elkaar te 
houden. 

Een tweede probleem met het 
orde-argument is dat het niet 
'objectief' wordt toegepast. 
Waar in de meeste gevallen 
wordt gehandeld volgens het be
kende principe 'wie 't eerst 
komt ... ' schroomt men niet bij 
extreem-rechts een uitzondering 
te maken. De meest logische 
oplossing zou zijn om de tegende
monstratie te verbieden met het 
argument dat, gegeven het feit 
dater al een demonstratie is, het 
gevaar van ordeverstoring te 
groot is. Vervolgens kan de te
gendemonstratie een dag eerder 
of later worden gehouden. Dit 
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