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We hebben raadsleden, wethouders en burge-
meesters, maar ook deskundigen van buiten de 
politieke praktijk, gevraagd om te reflecteren  
op hun ervaringen en om hun geleerde lessen  
te delen. Want sociaal-liberale ambities kunnen  
op papier mooi klinken, maar leiden soms tot 
ingewikkelde dilemma’s in de praktijk. Wanneer 
mensen vanuit hun eigen belangen het wijkbud-
get verdelen, wie houdt er dan oog voor het alge-
meen belang? Hoe mobiliseren we niet alleen de 
mensen met een flinke portie kennis en assertivi-
teit, maar ook mensen die minder snel gehoord 
worden? En hoe ga je het gesprek aan – als burge-
meester of als medeburger – met iemand die niet 
open lijkt te staan voor een gesprek?

Deze idee hoopt stof tot nadenken te geven,  
maar ook een aanzet tot het gesprek in een lokale  
afdeling of fractie. Hoe vertalen we onze sociaal- 
liberale uitgangspunten en idealen naar lokale 
programma’s en initiatieven? We horen graag  
of we in die opzet zijn geslaagd.

Annet Aris
Voorzitter redactieraad idee 

WOORD VOORAF

MET EEN PROGRESSIEF en optimistisch sociaal- 
liberaal programma heeft D66 een prachtig resul-
taat behaald bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Hier ligt een mooie opdracht voor de 
grote nieuwe fractie voor de komende jaren. 
Tegelijkertijd kijkt idee weer verder vooruit, bij-
voorbeeld naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018. Want met meer dan 800 raadsleden en 
150 wethouders, in 280 gemeenten, werkt D66  
ook lokaal aan een sociaal-liberale samenleving.

Vanuit een positief mensbeeld en de overtuiging 
dat de mens zelf het beste kan bepalen wat goed 
is voor zichzelf en zijn directe omgeving, streven 
sociaal-liberalen ernaar dat mensen zoveel mo-
gelijk zeggenschap hebben over hun eigen leven. 
Die zeggenschap oefenen mensen nooit alleen  
uit, maar altijd samen met anderen. In dit gesprek 
tussen mensen  komen we tot de keuzes voor  
onze leefomgeving. Juist ook op lokaal niveau.

In dit nummer van idee besteden we volop aan-
dacht aan de lokale democratie en het lokale 
bestuur. Hoe vertalen onze sociaal-liberale uit-
gangspunten zich naar ambities en initiatieven 
op lokaal niveau? Hoe maken we afspraken om 
te komen tot een meer transparante bestuurs-
cultuur, hoe experimenten we om burgers meer 
directe zeggenschap te geven over beleid en  
budget voor hun eigen wijk? Welke inspanningen 
zijn nodig om mensen in staat te stellen mee te 
beslissen, om burgers goed te informeren maar 
ook de belangen van minder zichtbare groepen 
mee te wegen?



In
h

o
u

d
so

p
g

av
e

id
ee

 a
p

ri
l 2

01
7

INHOUD VERDER

14
Omgevingswet:  
grotere rol voor burgers?
Drie voorwaarden van het scp voor 
meer burgerbetrokkenheid bij de 
inrichting van onze leefomgeving.

Andries van den Broek & Kim Putters

17
‘We moeten toe naar  
een cultuuromslag’
Een sociaal-liberaal raadslid over  
de Omgevingswet.

Fleur Spijker

22 
Boos!
Hoe ga je als gemeentebestuur  
het gesprek aan met boze burgers? 

Pieter Smit

25
Van wie is de  
openbare ruimte?
De afweging tussen politieke  
waarden, lokale voorkeuren en  
het algemeen belang.

Jessica van Eijs & Martijn Braber

28
Gemeenten en 
burgerparticipatie
feiten & cijfers

32
Stop de steun  
aan lokale media
Er is behoefte aan innovatieve  
journalistiek die echt controleert.

Chris Aalberts

50
Jos Heijmans
‘Het huis van Thorbecke  
is aan vervanging toe’
De sociaal-liberale wereld van

40
Marktwerking in de zorg 
Een briefwisseling

Eduard van Scheltinga & Frank Candel

45
De essentie van de vrijheid 
van meningsuiting
De vrijheid van meningsuiting  
is begrensd. Daarom moeten  
vrijheden van radicale salafistische 
organisaties worden ingeperkt.
Dirk Verhofstadt

54 

Volksvertegenwoordigers 
moeten door loting worden 
verkozen
Sociaal-liberaal debat

Paul Lucardie & Tom van der Meer

59
Verenigde Staten:  
gespleten tussen  
nationalisme  
en liberalisme
Trumps aanvallen op de liberale 
democratie zijn zorgelijk, maar  
hebben ook positieve bijwerkingen.
Sociaal-liberaal in het buitenland

Luuk Ament

57
Draagmoeders uit  
het basispakket
Knuppel in het hoenderhok

Mark Sanders

66
Een onmogelijk verlangen
Filmrecensie

Denise van Dalen

68
Democratie: nog steeds  
een goed idee?
Sociaal-liberale denkers

Herman Beun

72
Haal het slot van de deur
Boekrecensie

Andrys Wierstra

06
‘Breng het democratisch  
gesprek weer terug  
naar de wijk’
In Groningen wordt geëxperimen-
teerd met coöperatieve wijkraden, 
waarin raadsleden en ingelote burgers 
gezamenlijk het beleid bepalen.  
Een interview met initiatiefnemer  
en D66-raadslid Wieke Paulusma.

Wieke Paulusma

Wees  
ook  
lokaal  
een  
sociaal—
liberaal

10
Vertrouw op 
Haagse kracht
Hoe verander je een bestuurscultuur? 
Als grootste partij in de Haagse  
gemeenteraad bracht D66 het in  
de praktijk.

Ingrid van Engelshoven 

& Robert van Asten

18
Vlaamse lessen 
in burgerbetrokkenheid
Een liberale wethouder introduceerde 
de burgerbegroting in Antwerpen. 
Betekenisvolle burgerparticipatie  
is een van de ingrediënten van een 
vernieuwde liberale democratie.

Willem-Frederik Schiltz

36
Het ‘geloof’ van 
burgerparticipatie
Als onderzoeker en D66’er volgt 
Klaartje Peters de initiatieven om 
burgers meer bij het bestuur en de 
politiek te betrekken. Bij uitstek een 
sociaal-liberale ambitie, vindt ze. 
‘Maar het invullen van die ambitie 
valt vervolgens niet mee.’

Klaartje Peters

@VMStichting 
#deidee  



0706

W
ie

ke
 P

au
lu

sm
a 

in
te

rv
ie

w
 ‘B

re
n

g
 h

et
 d

em
o

cr
at

is
ch

 g
es

p
re

k 
w

ee
r 

te
ru

g
 n

aa
r 

d
e 

w
ijk

’
id

ee
 a

p
ri

l 2
01

7

Op veel plekken in Nederland wordt geëxperimenteerd met de  
vernieuwing van de lokale democratie. In Groningen is de gemeente 
onlangs gestart met coöperatieve wijkraden, waarin raadsleden en 
ingelote burgers gezamenlijk het mandaat en het budget hebben om  
het beleid in hun wijk te bepalen. Initiatiefnemer is D66-raadslid 
Wieke Paulusma. ‘Mensen volledig eigen regie geven over hun wijk 
en hen vertrouwen met een eigen budget, dat vind ik een ultiem  
sociaal-liberaal verhaal.’ 

door Wouter Saes

voorbeeld niet zo dat de raadsleden uiteindelijk 
het laatste woord hebben over beslissingen. Die 
worden in gezamenlijkheid genomen. De wijkra-
den pakken op die manier echt regie over hun 
eigen wijk. En ze krijgen hier ook budget voor. 
Bijzonder is dat het budget voor de wijkraden niet 
additioneel is. Het initiatief gaat niet over extra- 
tjes en cadeautjes voor de wijk. De raden moeten 
echt keuzes maken. Dit betekent ook dat de 
wijkraden over alle zaken gaan die de wijk zelf 
betreffen. De beslissingsbevoegdheid voor de 
wijkoverstijgende thema’s blijft voorlopig bij  
de gemeenteraad liggen.’

Wat betekent dit voor raadsleden en bewoners? 
‘Die krijgen een andere rol. Raadsleden moeten 
uit de debatstand komen en bewoners moeten 
leren om verder te kijken dan hun eigen voordeur. 
Uiteindelijk gaat het erom contact met elkaar te 
krijgen en het gesprek op gang te brengen. Als 
burgers zijn we tegenwoordig enorm gericht op 
de overheid, niet meer op elkaar. Dat laatste moet 
terugkomen. Wanneer we aandacht hebben voor 
elkaar als medeburgers komt ook het gesprek 
weer terug, over waar je niet tevreden over bent in 

Wat is de gedachte achter de coöperatieve 
wijkraden? ‘Het idee voor coöperatieve wijkraden 
komt uit Engeland. Toen daar bezuinigd moest 
worden om de overheidsfinanciën op peil te 
brengen, dacht men: als bewoners meer zelf 
moeten gaan doen, waarom geven we ze dan niet 
meer zeggenschap? Dat heeft het balletje aan het 
rollen gebracht. Ik ben daar op werkbezoek ge-
weest, en mensen vertelden me dat het doel van 
de wijkraden is dat mensen uit de wijk samen het 
gesprek aangaan. Ik merkte dat dit niet alleen de 
zeggenschap en het inzicht bij mensen vergroot, 
maar ook het draagvlak. Dat draagvlak wordt 
versterkt als je werelden bij elkaar brengt. 
Politiek, bewoners én ambtenaren. Dus niet alleen 
beslissingen van bewoners of alleen vanuit het 
stadhuis, maar gecombineerd. Dat brengt repre-
sentatie en participatie bij elkaar. Juist dat maakt 
het idee van coöperatieve wijkraden heel sterk.’ 

Hoe ziet die combinatie er in de praktijk uit? 
‘Ingelote bewoners nemen samen met raadsleden 
alle beslissingen voor het beleid binnen een wijk. 
De wijkraden bestaan dus uit burgers en raadsle-
den, waarbij ze op gelijke voet staan. Het is bij-

‘Breng het 
democratisch 

gesprek  
weer terug  

naar de wijk

interview 
Wieke  
Paulusma

LOKAAL
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je straat of waar je samen juist heel trots op bent. 
En je bespreekt dat je ook samen als buren dingen 
kunt oppakken of oplossen. Dit democratische 
gesprek gaat over het afwegen van belangen en 
vindt nu grotendeels plaats op het stadhuis. Niet 
tussen mensen onderling.’ 

Wordt daarmee de politieke arena verplaatst 
naar de wijk? ‘Nee, raadsleden gaan andere din-
gen doen. Het idee is dat zij samen met bewoners 
uit de wijk de belangrijke wijkthema’s inventari-
seren. Het uitgangspunt is dat de bewoners de 
experts vanuit de wijk zijn. Zij weten het best wat 
goed is voor de wijk, omdat ze er iedere dag mee 
te maken hebben. Daarom worden ook nog vier-
honderd andere bewoners uit de wijk ingeloot.  
Zij praten digitaal mee.’

‘De raadsleden zitten primair als vertegenwoor-
diger van de gehele gemeenteraad in de wijkraad. 
Niet vanuit hun eigen politieke partij. Ze krij-
gen als opdracht mee om in een soort olievlek 
bewoners te betrekken bij datgene wat er in de 
wijkraden gebeurt. Daarnaast krijgt de wijkraad 
een volmacht van de gemeenteraad om geld te 
besteden aan projecten die de wijkraad goed 
vindt. We hebben eerder ervaring opgedaan met 
wijkbudgetten, maar die budgetten waren extra. 
Dit is een soort burgerbegroting, waarin belan-
gen worden afgewogen. Het gaat erom dat we het 
gesprek over die belangen op gang brengen in de 
wijk, zodat mensen begrijpen dat niet alles kan. 
En dat ze de ervaring opdoen om dit uit te leggen 
aan hun eigen buren. Dat maakt het spannend. Je 
kunt bij genomen beslissingen niet meer met een 
boze vinger naar de overheid wijzen. Je zult zelf 
het gesprek aan moeten gaan met je buurman of 
buurvrouw. Vervolgens moeten wij burgers dus 
ook de mogelijkheid geven om keuzes te maken. 
Dat is lastig, want veel partijen vragen zich af of 
mensen de kennis hiervoor in huis hebben.’ 

Is dat geen utopie? ‘Een utopie zou ik niet willen 
zeggen. Dat zou impliceren dat het nooit te reali-
seren valt. Idealistisch is het zeker, maar zonder 
idealisme krijg je nooit verandering. Mensen 
weten verschillende dingen en er is veel kennis bij 
bewoners in de wijken. Die kennis moet je benut-
ten en de kans geven naar boven te komen, niet 

temperen. En ik geloof enorm in de kracht van 
dialoog, van het elkaar leren kennen. Je hoeft het 
daardoor niet eens te zijn met je buurman of 
buurvrouw, maar je snapt wel beter waarom 
iemand iets doet. Daarnaast zorgen we ervoor dat 
iedereen een gelijke informatiepositie heeft als 
het gaat om de informatie vanuit de gemeente.’

Waarom past het idee van coöperatieve wijkra-
den in het sociaal-liberale gedachtegoed?  
‘We zeggen als D66’ers altijd makkelijk: neem 
eigen regie. Het feit dat we mensen volledig eigen 
regie geven over hun wijk en hen daarnaast ver-
trouwen met een eigen budget, dat vind ik ultiem 
ons verhaal. Je eigen keuzes maken, met oog voor 
het lot van anderen. Het gaat niet om zaken over 
de schutting gooien. Eigen regie nemen gaat over 
jezelf, maar ook over de gevolgen van je keuzes 
voor anderen. Oog hebben voor je omgeving. 
Vrijheid in verbondenheid. Daarin heeft de over-
heid een taak.’

den. Raadsleden krijgen namelijk, net als de 
ingelote burgers, een training over hoe ze kunnen 
omgaan met emotie en persoonlijke verhalen.’

Wat zijn de juridische aspecten van deze vorm 
van besluitvorming? We hebben het initiatief 
bewust niet juridisch dichtgetimmerd, omdat we 
niet kunnen voorspellen wat er komen gaat. Wel 
worden we door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken gemonitord. Wat we doen is namelijk een 
enorm grijs gebied. Ook de universiteiten van 
Groningen en Leiden volgen ons voor het juridi-
sche gedeelte. Overigens gaat een aantal thema’s, 
zoals wijkoverstijgende zaken en de bevoegdhe-
den van de burgemeester, niet naar de wijkraden. 
Daarnaast moet het basisniveau in de wijken 
hetzelfde blijven, waarvoor we een aantal bench-
marks hebben bepaald. Verpaupering of misbruik 
van gemeenschapsgeld kan dus niet.’

En hoe zit het met missers? ‘Daar ben ik niet zo 
bang voor. Naast een onafhankelijke voorzitter en 
een coach heeft iedere wijkraad ambtelijke onder-
steuning. Tegelijkertijd hebben we afgesproken 
dat we de kans op missers accepteren. Wanneer er 
iets misgaat – bijvoorbeeld wanneer een wijkraad 
het budget flink overschrijdt of zich niet houdt 
aan de afspraken – zullen we daarvan balen, maar 
dat mag geen reden zijn om dingen dicht te tim-
meren. Het is iets om van te leren. Ook in de 
huidige vorm van democratie worden fouten 
gemaakt.’

Is jullie initiatief een voorbeeld voor andere 
D66’ers? ‘Wat ik interessant vind, ook voor onze 
eigen partij, is dat de mensen in de raden als 
burgers het gesprek met elkaar aangaan. Niet als 
vertegenwoordigers van politieke partijen. Het 
gaat om datgene dat ons bindt: we hebben alle-
maal het beste voor met de stad en kijken wat we 
samen kunnen bereiken. We zijn als partij altijd 
trots op onze ledengroei; onze uitdaging is om in 
de dialoog iets anders te zijn dan alleen politicus. 
Het gaat juist om mensen onderling.’

Wieke Paulusma (@wiepau) is D66-raadslid in Groningen.

Wouter Saes is redacteur van idee.

Verwacht je dat iedereen die wordt ingeloot  
ook daadwerkelijk wil deelnemen aan het  
experiment? ‘Dat weet je nooit zeker. De ervarin-
gen die we in Nederland hebben met de verschil-
lende g1000-initiatieven laten zien dat dit lastig 
is. In Groningen hebben we geleerd dat het traject 
voorafgaand aan de loting het belangrijkst is. Dat 
is het moment om mensen warm te laten lopen 
voor dit initiatief. We zijn dus al anderhalf jaar 
bezig met dit project en onze ambassadeurs in de 
wijk vertellen al geruime tijd het verhaal van de 
coöperatieve wijkraad. Per wijk worden uiteinde-
lijk elf mensen ingeloot voor een bepaalde perio-
de. Na die periode wordt er gerouleerd en vindt er 
een nieuwe loting plaats. De burgemeester gaat 
de mensen die worden ingeloot voor de wijkraad 
persoonlijk benaderen.’

Is er het risico dat altijd dezelfde mensen deelne-
men aan dit soort democratische initiatieven?
‘Ik denk dat we deze usual suspects moeten koeste-
ren. Je zult altijd mensen hebben die ergens als eer-
ste op afkomen. Ik vraag me af of dat zo ernstig is.  
We investeren enorm in het doorvertellen van 
het verhaal over de coöperatieve wijkraad, zodat 
je, als je ingeloot wordt, weet waar het over gaat 
of er in ieder geval van gehoord hebt. Daarnaast 
gaan we deelnemers betalen. Ze krijgen geen 
volledige raadsvergoeding, maar het wordt wel 
een significante vergoeding. Hiermee willen we 
mensen aansporen om mee te doen en benadruk-
ken we de gelijkwaardigheid ten opzichte van de 
raadsleden.’ 

Er wordt gezegd dat in dergelijke vertegenwoor-
digingen natuurlijke machtsverhoudingen ontstaan 
tussen mensen die meer en minder welbespraakt 
zijn. De tweede groep spreekt vaak vanuit hun 
emotie, terwijl de eerste groep dit afdoet als 
‘non-valide argumenten’. Zie je dit als een risico? 
‘Ik merk dat mensen pas gaan schreeuwen op het 
moment dat ze denken dat ze alles geprobeerd 
hebben. Er zit een vorm van wanhoop in. Noem 
me een idealist, maar ik geloof dat de samenle-
ving beter wordt wanneer je inzet op elkaar leren 
kennen. Dat zorgt voor verbinding. Ik snap dat de 
politiek over ratio gaat, maar ik denk we zijn 
vergeten dat het soms ook over emotie mag gaan. 
In het initiatief wordt hier rekening mee gehou-
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‘ Noem me een  
idealist, maar  
ik geloof dat  
de samenleving  
beter wordt  
wanneer je inzet  
op elkaar leren  
kennen’
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Hoe verander je een bestuurs- 
cultuur? Wat betekent het om  
samen met de bewoners een stad 
te besturen? Als grootste partij  
in de Haagse gemeenteraad 
bracht D66 het in de praktijk.

IN 2010 KWAM D66 in Den Haag voor het eerst 
sinds de jaren negentig in het college van burge-
meester en wethouders, samen met pvda, vvd 
en cda. Een van onze speerpunten was het verbe-
teren van de Haagse bestuurscultuur. Als derde 
partij slaagden we er echter maar zeer beperkt in 
om daaraan iets te doen. Hoewel we een initiatief-
voorstel voor verbeterde participatie door de raad 
loosden en invoerden, veranderde de denkwijze 
van het stadsbestuur nauwelijks. De traditione-
le bestuurspartijen vonden het te comfortabel 
om vanuit het stadhuis besluiten te nemen en 
die vervolgens in langlopende masterplannen te 
verankeren. Onder het mom van ‘visie’ en ‘leider-
schap tonen’ werd tegenspraak uit de stad vaak als 
‘lastig’ ervaren. Politici zijn immers gekozen om 
keuzes te maken, toch? Inspraak en participatie 
werden als formaliteit gezien, niet als kracht en 
uitgangspunt. 

Toen we in 2014 de grootste partij werden in Den 
Haag zagen we onze kans schoon om daar veran-
dering in te brengen. Niet alleen konden we zelf 
meer invloed uitoefenen op de bestuurscultuur, 
we vonden ook een nieuwe bondgenoot in de 
Haagse Stadspartij. Die partij is in de jaren negen-
tig ontstaan vanuit de krakersbeweging, met als 
doel om de bewoners van Den Haag meer macht 
te geven. In 2014 traden zij toe tot het college en 
zij deelden onze wens om de bestuurscultuur 
open te breken. Om niet meer over maar mét 

Vertrouwen op 
Haagse kracht

door Ingrid van Engelshoven & Robert van Asten

Beeld / Herman Wouters
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mensen te besluiten. Samen werkten we een be-
stuursakkoord uit, waarin we aanstuurden op een 
mentaliteitsverandering. Initiatieven uit de stad 
worden positief benaderd en krijgen ruimte waar 
mogelijk. Belanghebbenden worden per definitie 
betrokken bij besluitvorming. De meningen en 
wensen van minderheden, in de raadszaal en de 
stad, worden zo veel mogelijk meegenomen in 
afwegingen. En in de raad is ruimte voor een be-
tekenisvol debat. Helaas was niet de hele gemeen-
teraad bereid deze nieuwe uitgangspunten te 
accepteren – pvv en Groep De Mos, onder leiding 
van oud-pvv’er Richard de Mos, weigerden zich 
aan te sluiten bij een akkoord dat door de ‘geves-
tigde partijen’ was voorgesteld. Maar de basis van 
een nieuwe bestuurscultuur was gelegd. 

DE NIEUWE BESTUURSCULTUUR vond haar weer-
slag in het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse 
Kracht. Dat vertrouwen op de eigen kracht van de 
Haagse inwoners en ondernemers is meer dan een 
catchphrase. In de jaren ervoor was het stadsbe-
stuur te vaak tegenover de stad komen te staan, en 
werden te veel besluiten genomen die door de be-
langhebbenden niet werden begrepen of geaccep-
teerd. Een voorbeeld daarvan is het plan om meer 
parkeerplaatsen aan te leggen aan de Laan van 
Meerdervoort. Daarvoor moesten bomen gekapt 
worden, wat begrijpelijkerwijs tot frustratie en 
onbegrip leidde bij omwonenden. Maar de bewo-
ners werden nauwelijks in het proces betrokken. 
Het leidde tot verhitte debatten in de stad, maar 
niet tot een oplossing. 

Daarom besloot de nieuwe D66-wethouder Tom 
de Bruijn opnieuw te beginnen. Hij vormde een 
denktank met omwonenden en experts en gaf 
hen kaders mee: er moeten meer parkeerplaatsen 
komen – de parkeerdruk was immers te hoog – 
maar jullie mogen bedenken hoe we dit het best 
kunnen doen. Dit leidde tot vertraging, wat hem 
op verwijten van de traditionele bestuurspartijen 
kwam te staan, maar ook tot een mooi resultaat: 
er hoefden minder bomen gekapt te worden, de 
parkeerplaatsen kwamen er en de omwonenden 
waren blij met de oplossing. Het is soms lastig 
om op zo’n manier beleid te maken – belangheb-
benden kunnen immers keuzes maken die je zelf 
anders zou hebben gemaakt. Maar zowel ideolo-
gisch (je vertrouwt op de eigen kracht van men-
sen) als pragmatisch (je doorbreekt een impasse) 
is dit de juiste keuze.

Ook in de nieuwe gemeentelijke verantwoorde-
lijkheden binnen het sociaal domein zagen we 
de kans om de stad nadrukkelijker te betrekken 
bij besluitvorming. We richtten een jongeren-
stadslab op, waarmee jongeren vanuit de hele 
stad met serious gaming worden betrokken bij con-
crete vraagstukken waar zij tegenaan lopen. Niet 
participatie door een beleidsstuk voor te leggen 
voor commentaar, maar een creatieve manier om 
hun input te krijgen op zaken die van belang zijn 
voor het jeugdbeleid van de gemeente. Het bleek 
een groot succes, en de jongerenstadslabs worden 
nu bij steeds meer processen betrokken die jonge-
ren aangaan.

HET ACTIEF BETREKKEN van bewoners bij besluit-
vorming maakt het niet altijd gemakkelijk om de 
stad te besturen. Je moet de juiste balans vinden 
tussen enerzijds het luisteren naar de ideeën en 
wensen van de stad en anderzijds het realiseren 
van je eigen visie en beloftes. Luisteren naar de 
stad is iets anders dan je oren laten hangen naar 
hen die het meest mondig zijn. Soms besluit je 
dat iets moet gebeuren, ook al denkt een meerder-
heid, of een luidruchtige minderheid, er anders 
over. Je eigen geweten en moraliteit zijn daarbij 
leidend: kan ik de mening van de samenleving aan 
mezelf en anderen uitleggen en rechtvaardigen, 
of voel ik me geroepen om een ander verhaal nog 
beter over het voetlicht te krijgen? Elk raadslid 

in Nederland dat onder vuur is komen te liggen 
of zelfs is bedreigd omdat hij of zij stelde dat de 
gemeente bereid moet zijn om vluchtelingen op 
te vangen, heeft dat ervaren. 

Een andere uitdaging is de niet vanzelfsprekende 
steun van de raad. We regelen niet alles dicht aan 
de voorkant en proberen een verstikkende coali-
tiediscipline te voorkomen. Daardoor ontstaan 
wisselende meerderheden. Soms vormen progres-
sieve partijen uit coalitie en oppositie samen een 
meerderheid, soms gebeurt dat door conserva-
tieve partijen. Het is geen vanzelfsprekendheid 
dat de coalitie als blok stemt als daarover geen 
harde afspraken zijn gemaakt in het coalitieak-
koord. Voor ons, als grootste partij in het midden 
van het spectrum, is dat minder ingewikkeld 
dan voor de kleinere coalitiepartijen die harder 
moeten werken om een meerderheid te vinden. 
Maar het betekent wel dat er soms wrevel ontstaat 
tussen coalitiepartijen, wanneer die er niet in 
slagen om de hele coalitie achter hun standpunt 
te verenigen. 

EEN OPEN BESTUURSCULTUUR is ongrijpbaar. Het 
is vaak een mooie term tijdens verkiezingscam-
pagnes, maar lastig te realiseren in de praktijk. Je 
kan het niet in regels, instituties en procedures 
vangen, maar het is gestoeld op de mentaliteit 
waarmee je bestuurt. Je kan geen interesse in de 
kracht van mensen veinzen, die interesse moet in 
je zitten. Maar wanneer je als raadslid of wethou-
der echt bereid bent om een beroep te doen op de 
eigen kracht van mensen, leidt dat juist lokaal tot 
mooie resultaten.

Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) is  

oud-wethouder in Den Haag en Tweede Kamerlid.  

Robert van Asten (@RvanAsten) is fractievoorzitter  

van D66 in Den Haag.

In het lokale bestuur heb ik geleerd dat niet alleen 
de inhoud ertoe doet (wat er gebeurt), maar ook 
het proces (hoe men ertoe komt). Een voorbeeld 
uit de praktijk: een projectleider voor een fietspad 
had drie tekeningen laten maken van een mogelij-
ke inpassing van het fietspad, om die vervolgens 
met de omwonenden te bespreken. Op het laatste 
moment besloot hij de tekeningen thuis te laten 
en met een blanco vel met de buurt te overleggen. 
Een technische tekening roept namelijk vaak het 
gevoel op dat het project al ver is uitgewerkt. Na 
het gesprek kwamen bewoners met drie mogelij-
ke varianten voor het fietspad. Zonder dat de 
projectleider erop gestuurd had, waren dit exact 
de drie varianten die hij had bedacht. In het ver-
dere verloop van het project voelden ze echter als 
de varianten ‘van de buurt’, in plaats van die van 
de gemeente. 

De uitkomst was dezelfde, maar door het doorlo-
pen proces voelde het voor de bewoners heel 
anders. Bij het stimuleren van participatie en 
zelf- en samenredzaamheid moet de lokale over-
heid ook investeren in het gesprek en in contact. 
Contact tussen de inwoners en de medewerkers 
van de gemeente, maar ook contact tussen men-
sen onderling. Het overdragen van publieke taken 
aan gemeenschappen kan alleen als die gemeen-
schappen er zijn. Het lukt alleen als meer mensen 
meedoen. Daarvoor moeten we mensen activeren 
en laten zien dat meedoen loont.

Paul de Rook (@PauldeRook) 

D66-wethouder in Groningen

‘ Luisteren naar de  
stad is iets anders dan 
je oren laten hangen 
naar hen die het meest 
mondig zijn’

Gesprek  
in de buurt
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De nieuwe Omgevingswet moet burgers meer ruimte geven om mee 
te praten over de inrichting van hun leefomgeving. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau benoemt hiervoor drie voorwaarden: goede 
communicatie, gevoelige antennes van overheden en realistische 
verwachtingen over de ‘energieke samenleving’. 

door Andries van den Broek & Kim Putters

In 2018 zal de Omgevingswet in werking treden, 
waarin onder het motto ‘eenvoudig beter’ een 
groot aantal wetten wordt gebundeld. De ge-
dachte hierachter is dat we met minder regels 
toekunnen omdat de samenleving (bedrijven en 
burgers) meer verantwoordelijkheid kan dragen. 
Nadat eerder veel werd verwacht van de maakbare 
samenleving en daarna van de heilzame markt-
werking, staat momenteel de veerkracht van de 
samenleving in hoog aanzien.

Volgens de memorie van toelichting bij de 
Omgevingswet behelst dat ‘eenvoudig beter’ min-
der regels, voordeel voor iedereen en uiteindelijk 
meer vertrouwen in de overheid. Dit zijn uitkom-
sten waar niemand tegen kan zijn, maar die alleen 
gerealiseerd worden als die grotere rol voor bur-
gers inderdaad van de grond komt. Dat lijkt ons 
aan enkele voorwaarden gebonden. Een grotere 
rol voor burgers veronderstelt goede informatie 
en gevoelige overheidsantennes, zonder over-
spannen verwachtingen over wat de ‘energieke 
samenleving’ vermag.

Informatie en communicatie
Goede communicatie is essentieel voor het func-
tioneren van het democratisch bestel. Dit geldt 
zeker ook voor de grotere rol van de burger in het 
nieuwe omgevingsbestel. Er ligt een taak voor 
de overheid om helder te communiceren over de 
doelen en werking van de Omgevingswet. Vanuit 
de stelselverantwoordelijkheid ligt er ook een 
taak om erop toe te zien dat ‘initiatiefnemers’ van 
ingrepen in de omgeving de betrokkenen goed in-
formeren. De overheid kan burgers niet dwingen 
om informatie tot zich te nemen, noch journalis-
ten verplichten om aan kritische waarheidsvin-
ding te doen. De verantwoordelijkheid voor het 
nieuwe omgevingsbestel brengt wel met zich mee 
dat de overheid toeziet op de aanwezigheid van 
zoiets als een kritische pers, in welke toekomsti-
ge (digitale) vorm dan ook. Gezien de erosie van 
de regionale en lokale pers is een geïnformeerde 
en geopinieerde burgerij geen vanzelfsprekend-
heid. Bovendien is het voor veel mensen lastig om 
feiten van opvattingen en onwaarheden te onder-
scheiden. Dat hier geen ‘quick wins’ voorhanden 
zijn, ontslaat de overheid niet van de taak zich 
daarop te beraden en ervoor te zorgen dat burgers 
meerdere informatiebronnen aangereikt krijgen.

Omgevingswet
grotere rol voor burgers?

Beeld / Herman Wouters
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Wat betekent de Omgevings- 
wet voor sociaal-liberalen in  
de gemeente? We vragen het  
aan advocaat en D66-raadslid 
Fleur Spijker.

‘Als sociaal-liberaal moet burgerparticipatie je in 
de genen zitten. Met de Omgevingswet beoogt de 
wetgever dat burgers meer betrokken raken, maar 
ik vind dat participatie nog beter verankerd kan 
worden in de regelgeving. We moeten toe naar 
een cultuuromslag en je kan wetgeving gebrui-
ken om dat te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door 
duidelijk te zijn over wanneer burgers betrokken 
worden, in welke gevallen en wat er met de resul-
taten wordt gedaan.’
 ‘De grote uitdaging hierbij is dat alle belangen 
vertegenwoordigd worden. In Leiden zie je bur-
gers die vaak minder goed de ingangen kennen, 
en een forse populatie van mensen die gestudeerd 
hebben en heel goed de weg weten als ze ergens 
tegen zijn. Ik vind het juist voor ons belangrijk 
om er voor iedereen te zijn. Er is een heel palet 
aan belangen, en daarin maken we als fractie ook 
weer onze eigen afweging. Zo moest er een nieuw 
bestemmingsplan komen voor een groen gebied 
aan de rand van de stad. Er waren bewoners die 
flink van zich lieten horen omdat ze extra wilden 
uitbouwen. Maar wij vonden dat er ook een groen 
en recreatief belang is waarvoor geen specifieke 
belangenbehartiger was opgekomen. Uiteindelijk 
hebben we dat groene en recreatieve belang het 
zwaarst laten wegen.’
 ‘Om betrokken te zijn moeten mensen aller-
eerst op de hoogte zijn. De informatievoorziening 
moet dus beter, vooral digitaal. Met de nieuwe 
Omgevingswet wordt er meer van de burger 
verwacht, dus dan moet je die burger ook in staat 
stellen om zijn mening te vormen. Tegelijkertijd 
vraagt dit om een cultuuromslag bij ambtenaren, 
bestuurders en raadsleden. Ambtenaren moeten 
meer faciliterend en integraal werken. Vroeger 
kregen ze een vergunningsaanvraag en vinkten 
die af. Nu moet een ambtenaar meer kijken naar 
wat er mogelijk is. Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. 
Dat past ook erg bij D66. Enerzijds een open 
houding ten opzichte van verandering, omdat de 
maatschappij nu eenmaal beweegt. Anderzijds 
altijd in de gaten houden dat het binnen de rede-
lijke grenzen en vooral ook sociaal blijft.’

‘ We moeten  
toe naar een 
cultuuromslag’Heldere procedures

Om de ambities over burgerbetrokkenheid te 
kunnen waarmaken dienen de antennes van over-
heden zo te zijn afgesteld dat burgers (en burger- 
organisaties) tijdig gehoord worden en zich ook 
gehoord voelen. Van Kooten en De Bie kwamen 
ooit in een sketch met ‘pretpong’: een variant 
van pingpong zonder winnaars en verliezers. Dat 
zal bij de (her)inrichting van de omgeving niet 
altijd het geval zijn. Precies om die reden vergt 
draagvlak voor de uitkomst veel op het vlak van 
procedurele helderheid. Wanneer kunnen burgers 
input leveren? Wat gaat daar zichtbaar mee ge-
beuren? Waar teleurstelling over de uitkomst niet 
altijd te voorkomen is, dient men teleurstelling 
over de procedure eens te meer te vermijden. De 
Omgevingswet is hierover weinig helder, wat een 
hypotheek op de te schrijven omgevingsvisies legt.

Iedereen aan tafel
Het nieuwe omgevingsbestel berust op de ge-
dachte van een ‘energieke samenleving’. Dit is 
breed opgerekt tot het (impliciete) uitgangspunt 
dat burgers in den brede bereid en in staat zijn 
om een rol te spelen in de inrichting van de om-
geving. Hierin schuilt de aanname dat er een nog 
onbenut en nog aan te boren reservoir aan bur-
gerbetrokkenheid zou zijn. In de 168 uur die ieder-
een wekelijks te besteden heeft, hebben mensen 
echter wel meer te doen, waaronder mantelzorg 
en vrijwilligerswerk in tal van organisaties en 

verenigingen. Het is de vraag of er wel een extra 
reservoir aan burgerbetrokkenheid bij de eigen 
leefomgeving is, zelfs als mensen aangeven die 
bereidheid wel te hebben. En zo niet, of meer aan-
dacht voor de omgeving niet ten koste gaat van 
andere vormen van burgerbetrokkenheid. Ook 
is het de vraag hoe representatief degenen zijn 
die wel in actie komen. Hoe verhoudt participa-
tieve democratie zich tot representatieve demo-
cratie? De Omgevingswet lijkt ervan uit te gaan 
dat ons land louter mondige en geïnformeerde 
modelburgers telt. De ruimtelijke verdeling van 
kennis en netwerken kan echter door een stape-
ling van ongelijkheden in economisch, sociaal en 
cultureel kapitaal (mattheüseffect) een (verdere) 
ongelijkheid in de invloed op en kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving met zich mee brengen. De 
stelselverantwoordelijke dient zich de vraag te 
stellen of alle belangen wel gelijkelijk vertegen-
woordigd zijn.

Daarbij speelt ook het belang van toekomstige 
generaties een rol. Een centrale maatschappelijke 
doelstelling van de Omgevingswet is duurzaam-
heid (wat overigens node uitwerking en aanscher-
ping behoeft). Een integraal onderdeel van het 
duurzaamheidsperspectief is de kwaliteit van het 
leven van toekomstige generaties, die echter zelfs 
bij de grootst denkbare burgerbetrokkenheid in 
het heden niet ‘aan tafel’ zitten.

Kortom…
De Omgevingswet verplicht overheden tot het op-
stellen van omgevingsvisies. Het verdient volgens 
ons aanbeveling om bij het opstellen en het uit-
werken van die visies stil te staan bij deze voor-
waarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe 
omgevingsbestel.

Andries van den Broek en Kim Putters (@kimputters)  

zijn respectievelijk onderzoeker bij en directeur van  

het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze bijdrage is 

gebaseerd op het essay Niet buiten de burger rekenen! 

(Den Haag, SCP, 2016). 

‘ De Omgevingswet lijkt 
ervan uit te gaan dat ons 
land louter mondige en 
geïnformeerde 
modelburgers telt’

Fleur Spijker (@FleurSpijker) is advocaat en gespeciali-

seerd in overheidsbesluitvorming en omgevingsrecht. 

Voor D66 zit ze in de gemeenteraad van Leiden.
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Een liberale wethouder introduceerde in 2012 de burgerbegroting  
in Antwerpen. Betekenisvolle burgerparticipatie, juist op lokaal  
niveau, is volgens hem een van de ingrediënten van een vernieuwde 
liberale democratie. 

door Willem-Frederik Schiltz

De samenleving versnelt en wordt horizontaler. 
Aloude tussenschakels verdwijnen. De politiek 
kan moeilijk volgen en hapt voortdurend naar 
adem, omdat ze werkt en denkt binnen achter-
haalde verticale structuren. De besluitvorming 
verloopt traag, is ondoorzichtig en lijkt een ‘ver 
van mijn bed’-show. De bevolking kijkt er met 
stijgende verbazing naar. Een deel kijkt ont-
goocheld weg, een ander deel maakt zich boos. 
Omdat het beter kan, beter moet zelfs.

Banken sluiten kantoren omdat we allen online 
bankieren. Iedereen met een auto kan vandaag 
via een app taxichauffeur zijn, en iedereen met 
een extra bed kan gastheer of –vrouw zijn. Ook de 
politiek beleeft haar Ubermoment. De politieke 
instellingen en procedures van toen voldoen niet 
meer aan de burgerverwachtingen van nu. Tijd 
voor vernieuwing dus.

Wederzijdse verwachtingen
De burger is klaar voor meer engagement. Een 
stijgend opleidingsniveau, massacommunica-
tie aan de vingertoppen en economische groei 
herschrijven het politieke scenario. De burger 

krijgt een rol die mijlenver afstaat van die van de 
passieve toeschouwer van het beleid. Dit actieve 
burgerschap leidt tot andere politieke eisen. Eens 
in de vier of vijf jaar gaan stemmen volstaat niet 
meer. De burger wil meer betrokken worden bij 
het beleid en het mee vorm geven. Hij laat zich 
niet meer in een hokje duwen. Voor het ene stand-
punt leunt hij aan bij partij X, voor een ander bij 
partij Y en nog een ander zet hij zelf in de markt 
via social media of een burgerinitiatief.  

De Britse politicoloog Matthew Flinders noemt 
de toenemende ‘expectations gap’ een belangrijke 
oorzaak van het politieke ongenoegen.  De we-
derzijdse verwachtingen van politiek en burgers  
groeien steeds verder uit elkaar. Enerzijds kan 
de politiek steeds minder autonoom beslissen, 
deels gewild. Belangrijke domeinen als telecom, 
mobiliteit, energie en financiën zijn steeds meer 
gedepolitiseerd en geprivatiseerd. Ook de over-
dracht van bevoegdheden naar de eu verkleint de 
marge van ‘onze’ politici om te beslissen. Politieke 
partijen wekken nog teveel de indruk dat ze voor 
alles een pasklare oplossing hebben. Ze gaan in 
op elke vraag die opborrelt uit de samenleving. 

als onwenselijk. Om de juiste dosis vernieuwing 
toe te dienen, moet men de juiste analyse van de 
liberale democratie maken. Het ‘democratisch 
vermoeidheidssyndroom’  is een hyperbolische 
benoeming van een aantal pijnpunten. Door het 
hele systeem in twijfel te trekken, dreig je het 
kind met het badwater weg te gooien. Een scalpel 
is meer op zijn plaats dan de botte bijl. 

De liberale democratie is niet in diepe crisis, maar 
functioneert meer dan behoorlijk.  Het vertrou-
wen in de democratie is hoog en dat in politici 
laag. Dit is een gezonde dosis scepsis van de kies-
keurige en assertieve burgers, zegt politicoloog 
Tom van der Meer.  Ook is het een logisch gevolg 
van de ontzuiling. Uiteraard is er ruimte voor 
verbetering. Maar zoals Airbnb hotels niet plots 
overbodig maakt, of Uber taxi’s, hebben politici 
en hun partijen nog altijd een belangrijke rol te 
spelen. 

De Australische historicus John Keane omschrijft 
ons tijdsgewricht als het tijdperk van de waak-
zame democratie (‘monitory democracy’) waar-
bij het aloude adagium “one person, one vote, one 

Ze creëren zelf verwachtingen die ze onmogelijk 
kunnen inlossen. Dat zorgt voor ontgoocheling 
en frustraties. 

Anderzijds klinkt de roep van onderaf, van de 
burgers, om meer betrokkenheid en inspraak 
steeds luider. De vrije keuzes en creativiteit waar-
mee mensen meerwaarde creëren in hun eigen 
en andere levens, willen ze ook gebruiken voor 
de publieke zaak. Ze kloppen op de deur van de 
politiek om mee te mogen doen. Het is aan de 
overheid en partijen om die deur van binnenuit te 
openen. 

De politiek moet dus durven en leren loslaten, om 
ruimte te scheppen voor geëngageerde burgers en 
bedrijven. En ze moet binnen haar bevoegdheden 
duidelijk zeggen wat ze doet (en kan doen), en 
vervolgens doen wat ze zegt.

Scalpel, geen botte bijl
Is de tijd van politieke partijen en politici dan 
helemaal voorbij? Moeten we alle hoop vestigen 
op burgers die zichzelf organiseren? Zo’n ver-
damping van de politiek is zowel onrealistisch 

Vlaamse lessen in 
burgerbetrokkenheid
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representative” vervangen is door een nieuwe: “one 
person, many interests, many voices, multiple votes, 
multiple representatives”.  De piramidale struc-
tuur van de representatieve democratie brokkelt 
af. Dankzij razendsnelle technologische ontwik-
kelingen zijn de burgers meer dan ooit in staat 
om hun vele belangen zelf te verdedigen. Samen 
met politici als het kan, zonder hen als het moet. 
Verkozen parlementen vormen een katalysator 
van de belangen in de samenleving. Niet zo domi-
nant als voorheen, maar nog steeds een cruciale 
schakel.

Aanvulling, geen alternatief
Burgers meer en beter betrekken bij het beleid 
is een noodzakelijke aanvulling op de parlemen-
taire democratie. Maar niet een volwaardig al-
ternatief. Tegenover de delegatie van macht aan 
politici staan zowel publieke verantwoording 
(aan de kiezers) als een focus op het algemeen 
belang. Wie draagt de eindverantwoordelijkheid 
als er iets mis loopt in het burgerwalhalla van het 
Britse dorpje Frome  , of in een geloot systeem 
zoals een g1000?  Iedereen? Niemand dus. Wie 
beslist als burgerbewegingen lijnrecht tegenover 
elkaar staan? De groep die het hardst roept? Of 
die het eerst in actie komt? De vernieuwing van 
de liberale democratie loopt daarom langs drie 
sporen: betere verkiezingen waarin de stem van 
de kiezer maximaal gevaloriseerd wordt, een ster-
ker parlement dat responsiviteit en daadkracht 
combineert, én betekenisvolle burgerparticipatie, 
vooral op het lokale niveau. 

De intrinsieke waarde van onze parlementai-
re democratie mag niet onderschat worden. De 
manier waarop we onze verkiezingen organiseren 
kan echter beter, net zoals de manier waarop het 
parlement functioneert. Nog steeds kennen we 
een systeem waarbij de plaats op de lijst bepalend 
is voor wie zetelt in het parlement. Nog steeds 
kiezen we onze burgemeesters niet rechtstreeks, 
laat staan onze premier of besturende coalitie. 
De stem van de kiezer moet meer bepalend zijn. 
Verkiezingen zijn nog steeds de meest laagdrem-
pelige, meest egalitaire en drukst bijgewoonde 
vorm van burgerparticipatie. 

De parlementsleden moeten hun rol ten volle 
spelen, met wetgevende initiatieven en door ver-
antwoording te eisen van de ministers. Vooral de 
kwaliteit van het parlementair debat kan beter. 
Weg met de ‘wie heeft het meeste gelijk’-show, 
weg met de pseudo-technocratische debatten 
over studies en cijfers waar geen hond wat aan 
heeft. Politici moeten duidelijke keuzes aanbie-
den aan de burger, vanuit hun normatieve kader, 
en tijd nemen om die keuzes grondig toe te lich-
ten. Zodat de burger niet langer één grijze brij van 
meningen ziet, maar een kleurrijke waaier van 
overtuigingen. Politieke partijen spelen hierin 
een belangrijke rol tussen burger en overheid. 
Soms als initiator van een publiek debat, soms 
als megafoon voor andere stemmen. Ze kunnen 
verbindingen leggen in de samenleving, oppik-
ken wat er leeft en dit kanaliseren. Laat ons meer 
naar elkaar luisteren, oppositie of meerderheid, 
over partijgrenzen heen, met het algemeen belang 
voor ogen.

Burgerparticipatie geen tovermiddel
Bovendien is de wens van de burger om te partici-
peren in het beleid niet absoluut. Burgers willen 
dat politici meer en beter naar hen luisteren. Maar 
de steun is veel minder groot voor inspraak in álle 
wetten en beslissingen. Een regering van verko-
zen politici krijgt de voorkeur boven een regering 
van experts of via referenda. Burgers willen ook 
beslissingsmacht delegeren naar politici om hun 
werk te doen. Wel verwachten ze van die politici 
dat ze de (mening van de) burgers serieus nemen, 
de problemen effectief aanpakken en doen wat 
ze verkondigen. Burgers hechten ook veel waarde 

Wij hebben onze lessen geleerd. Als je burger-
participatie goed wilt doen, moet aan een aantal 
randvoorwaarden voldaan zijn. Ten eerste: de 
stem van burgers moet impact hebben. Alles 
staat of valt met hen serieus te nemen. Je kan 
geen advies vragen om het vervolgens naast je 
neer te leggen. Met de burgerbegroting is daarom 
resoluut gekozen voor een bindende uitkomst. 
Ten tweede: een sterke kwaliteitsbewaking vergt 
voldoende tijd en middelen. Professionele com-
municatie- en procesbegeleiding is een absolute 
noodzaak. We hebben een externe expert inge-
huurd voor het proces, en zowel een klankbord 
(met vertegenwoordigers van het middenveld) 
geïnstalleerd als een expertgroep (met aca-
demici). Ten derde: het is belangrijk om een 
dwarsdoorsnede van de bevolking te hebben. 
Representativiteit is moeilijk, want zwakkere 
groepen zullen ondervertegenwoordigd zijn of 
opzij geschoven worden door mondige burgers 
met een sterk sociaal profiel.  Ook hier speelt 
professionele kadering een rol om het juiste 
evenwicht te vinden. In Antwerpen hebben we 
toegankelijkheid verkozen boven statistische 
representativiteit. Iedereen moet een gelijke 
deelnamekans hebben en de drempels moeten 
voldoende laag zijn. Daarom hebben we in voor-
trajecten kwetsbare groepen gemobiliseerd, met 
extra middelen en mankracht, om hun het hele 
proces in detail toe te lichten. Iedereen moet zo 
geïnformeerd mogelijk aan het traject beginnen.

Tot slot zijn duidelijke afspraken nodig, zodat 
beide partijen dezelfde verwachtingen koesteren. 
Als dit niet zo is, kan participatie zelfs het omge-
keerde effect hebben. Als je burgers betrekt bij 
het beleid, dan nemen hun verwachtingen toe. 
Als je dan geen resultaten boekt met hen, dan heb 
je juist hun wantrouwen vergroot. Je doet het of 
goed, of beter niet. We zullen het in elk geval sa-
men moeten doen, politici én burgers. Alleen zo 
kunnen we onze liberale democratie verdiepen en 
wapenen voor de toekomst.

Willem-Frederik Schiltz (@wfschiltz) is lid van het Vlaams 

Parlement voor de liberale partij Open Vld. Van 2012 tot 

2015 was hij wethouder voor participatie in het district 

Antwerpen, waar hij de burgerbegroting initieerde.

aan de competentie van politici: ze moeten weten 
waar het over gaat en daadkrachtig kunnen op-
treden. De combinatie van meer responsiviteit en 
daadkracht, daar draait het om. 

Een dolgedraaide burgerdemocratie kan ook 
nare gevolgen hebben. De Amerikaanse staat 
Californië heeft dit aan den lijve ondervonden.  
Tal van referenda en burgerinitiatieven hebben de 
staat letterlijk aan de rand van het faillissement 
gebracht en tot regelrechte bestuurlijke chaos ge-
leid. De kredietrating van de thuisbasis van inno-
vatieclusters Silicon Valley en Hollywood zakte af 
van een van de beste tot ronduit de slechtste in de 
Verenigde Staten. Veel burgerinitiatieven hebben 
de belastingen zo onhoudbaar verlaagd of de uit-
gaven zodanig beperkt dat het haast onmogelijk is 
om een serieuze begroting op te stellen. 

Zwitserland bewijst daarentegen al decennia dat 
een mix van representatieve democratie en bur-
gerdemocratie wel degelijk kan werken.  Het 
toont ook aan dat directe democratie een zeke-
re traditie vergt, waarbij polarisatie vermeden 
wordt, media en politici zich gematigd opstellen 
en actief burgerschap gestimuleerd wordt. Dit 
werkt niet zomaar. Aan een cultuur van burgerde-
mocratie gaat een belangrijke groeicurve vooraf. 
Daarom moeten we dringend aan de slag. Die cul-
tuuromslag zal alleen in de praktijk ontstaan.

Lessen uit Antwerpen
In Antwerpen zijn we sinds 2012 precies dat gaan 
doen. Met een burgerbegroting wilden we ko-
men tot een betere besluitvorming met meer 
draagvlak, en wilden we burgers mede-eigenaars 
maken van het beleid.  Het district Antwerpen 
telt 190.000 inwoners, 22 wijken, bijzonder veel 
gemeenschappen en meer dan 3.000 straten en 
bestrijkt 87,3 km2. De opzet was om 10 procent 
van de totale districtsbegroting via een delibe-
ratief traject door burgers te laten toewijzen aan 
thema’s (en vervolgens aan projecten), binnen de 
bevoegdheden van het district. We wilden bur-
gers zelf accenten laten leggen in de begroting. 
Het is meer dan hen laten kiezen tussen projec-
ten, of middelen verdelen over bepaalde initia-
tieven. Momenteel loopt de derde editie van de 
burgerbegroting.
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Hoe ga je als gemeentebestuur het gesprek aan met boze burgers? 
De lessen van een Groningse burgemeester. 

door Pieter Smit

DE LAATSTE TIJD moet ik vaak denken aan de film 
The American President. Waarom? Omdat de film, 
vele jaren later, vergelijkbaar is met de manier 
waarop politieke partijen op dit moment politiek 
bedrijven, in Amerika maar ook in Nederland. Je 
wint op deze manier misschien de verkiezingen, 
maar tegelijkertijd zet je mensen tegen elkaar op. 
Vooral door woorden, maar soms ook door geweld. 
De gebeurtenissen in Geldermalsen rondom de 
komst van een asielzoekerscentrum zijn hier een 
voorbeeld van. We zagen boze mensen die nau-
welijks meer voor rede vatbaar zijn en overgaan 
tot geweld. Waarom is men boos? En wie heeft er 
belang bij collectieve boosheid? Heeft de politiek 
mede hun boosheid veroorzaakt? En welke rol 
kan, wil of moet een burgemeester hierin spelen?

ALS BURGEMEESTER van de Oost-Groningse 
gemeente Oldambt kom ik ook mensen tegen die 
boos zijn, en af en toe heel erg boos. Soms begrijp 
ik die boosheid, als het mensen niet lukt om de 
juiste woorden te vinden, of als ze zijn vastgelo-
pen in de bureaucratie en geen uitweg meer zien. 

Maar ik kom ook mensen tegen die collectief 
boos zijn. Boos op wat er is gebeurd in onze maat-
schappij, maar vooral op wat er nog gaat gebeu-
ren. Ik kom daarentegen ook mensen tegen die 
zich verweren tegen de collectieve boosheid en 
verantwoordelijkheid willen en durven nemen. 
Maar ook deze mensen zijn vaak weer boos: op de 
groep boze burgers vanwege hun als onredelijk 
bestempelde opvattingen en gedrag. Boosheid is 
kennelijk een te kopiëren emotie. 

Boos!

LOKAAL Boosheid wordt ook gebruikt om (politieke) keu-
zes te maken. Ik herinner mij een gesprek met een 
potentiële kiezer tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2014. Een al wat oudere heer meldde 
mij bozig, in onvervalst Gronings dialect, dat hij 
ging stemmen op een lokale politicus. Want deze 
politicus durfde het allemaal te zeggen. Op mijn 
vraag wat hij allemaal durfde te zeggen, was het 
antwoord: ‘weet ik niet, maar hij zegt het wel!’ 
Kennelijk is de inhoud ondergeschikt aan het ver-
kondigen van een boodschap, al dan niet op luide 
of boze toon. De boosheid lijkt hiermee de boos-
heid te voeden.

TOEN TWEE JAAR GELEDEN de gemeente Oldambt 
werd gevraagd mee te werken aan noodopvang 
voor duizend asielzoekers, voor maximaal één 
jaar, werd ik als burgemeester geconfronteerd 
met boze mensen. Als college van burgemeester 
en wethouders wisten we dat we het moesten re-
gelen. We hebben eerst de fractievoorzitters geïn-
formeerd en een week later een informatieavond 
gehouden voor bewoners van Oldambt, met name 
voor de inwoners van het dorp Beerta, waar het 
opvangcentrum zou komen. Van de tweeduizend 
inwoners kwamen er ruim zeshonderdvijftig. 
Tegenstanders, maar zeker ook voorstanders,  
gaven die avond in volstrekt heldere bewoord- 
ingen aan wat ze vonden van dit collegebesluit.  
Ook hier een groep boze mensen. Boos omdat 
ze zich overvallen voelden, boos vanwege het 
besluit, boos omdat ze het gevoel hadden geen 
invloed te kunnen uitoefenen, en wellicht boos 
vanwege de opvang van vluchtelingen in het 
algemeen.

Er waren ook veel vragen. Wat betekent dit voor 
een klein dorp? Wat kan het dorp betekenen voor 
de vluchtelingen? We hebben daarom goede 
afspraken gemaakt met het dorp. De dorpsbe-
langenvereniging Beerta en de speciaal hiervoor 
samengestelde klankbordgroep hebben een be-
langrijke rol gespeeld. Korte communicatielijnen 
en snel reageren op vragen waren belangrijke in-
grediënten voor een succesvolle uitkomst. Ik heb 
geleerd dat mensen in een zaal en met veel emotie 
weinig nodig hebben om boosheid te laten do-
mineren. Een zwijgende meerderheid kijkt soms 
vertwijfeld toe. 

ENKELE MAANDEN NADAT Beerta op zijn kop 
stond, speelde in Winschoten een vergelijkbare 
situatie. Maar nu werd een andere asielzoekers-
centrumlocatie gezocht: voor duizend bewoners 
en voor minimaal tien jaar. Om ervoor te zorgen 
dat we ditmaal meteen echt in gesprek konden 
met onze inwoners, hebben we gekozen voor 
inloopbijeenkomsten van vier uur. Ook hier 
boosheid, maar door een-op-eengesprekken en 
kleine groepjes werd er geen voeding gegeven aan 
collectieve boosheid. Hierdoor was er ruimte voor 
elkaars standpunten. Na deze gesprekken stelde 
het college voor om te kiezen voor een locatie van 
maximaal vijfhonderd bewoners voor maximaal 
tien jaar. In de praktijk bleek dat de noodopvang 
maar driehonderd mensen hoefde op te vangen, 
en is die inmiddels alweer gesloten. 

Na deze tumultueuze bijeenkomsten luisterde 
ik kort geleden naar Bart Brandsma, schrijver en 
filosoof, die sprak over ‘polarisatie en inzicht in 
de dynamiek van wij-zijdenken’. Brandsma con-
fronteerde mij met de vraag welke rol je als burge-
meester op je neemt, als er ‘pushers’, ‘joiners’ en 
‘the silent’ in een gemeente zijn. Ben een je brug-
genbouwer? Hoe ver durf je te gaan of moet je 
gaan om stelling te nemen? Hoe zorg je ervoor dat 
ook de zwijgende meerderheid gehoord wordt, als 
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‘             Korte communicatie-
lijnen en snel reageren  
op vragen waren 
belangrijke ingrediënten 
voor een succesvolle 
uitkomst’

‘ We have serious problems to solve, and 
we need serious people to solve them. 
And whatever your particular problem 
is, I promise you, he is not the least bit 
interested in solving it. He is interested 
in two things, and two things only: 
making you afraid of it, and telling you 
who’s to blame for it. That, ladies and 
gentlemen, is how you win elections.’



24 25
Je

ss
ic

a 
va

n
 E

ijs
 &

 M
ar

ti
jn

 B
ra

b
er

 
V

an
 w

ie
 is

 d
e 

o
p

en
b

ar
e 

ru
im

te
?

id
ee

 a
p

ri
l 2

01
7

tegenpool van de schreeuwende minderheid? Hoe 
zorg je ervoor dat boosheid niet groeit? Als boos-
heid domineert, is inhoudelijk communiceren 
vaak een uitdaging. Interessant genoeg blijkt dat 
het stellen van vragen iemand dwingt tot zelf-
standig nadenken. Dat merkten wij ook in onze 
gemeente. 

HET ZIJN INGEWIKKELDE dilemma’s. Moet je als 
burgemeester altijd samenwerken met partijen 
die erop uit zijn groepen mensen buitenspel te 
zetten? Weglopen voor problemen heb ik in mijn 
hele werkzame leven nog nooit gedaan. Weglopen 
voelt ook alsof je de zwakkere, zwijgende meer-
derheid in de kou laat staan. Vooralsnog kies ik  
ervoor om het gesprek, het debat en de dialoog 
aan te gaan. Soms tegen beter weten in. Maar al-
tijd met het gevoel het op te nemen voor die men-
sen die recht hebben op steun van de overheid, 
en van de burgemeester in het bijzonder. Ik heb 
met eigen ogen gezien dat dit soms tot een mooi 
compromis leidt. Ik heb geleerd te accepteren dat 
mensen boos zijn. Soms met reden, soms door 
anderen uitgedaagd of aangezet. Mijn stelling 
daarbij is: praat met elkaar en zorg ervoor dat de 
boosheid het gesprek niet belemmert. Geef ruim-
te voor (tegen)argumenten en accepteer nimmer 
uitsluiting van mensen! 

Pieter Smit (@deburgemeester) is burgemeester  

van Oldambt.

‘ Weglopen voelt  
alsof je de zwakkere, 
zwijgende meerderheid  
in de kou laat staan’

‘Burgers’ zal je mij nooit horen zeggen; ik spreek 
over ‘inwoners’. Iedereen die in Maastricht woont 
is een Maastrichtenaar, van short-stay-student tot 
zij die er geboren en getogen zijn. Die inwoners 
maken samen de stad. Het is daarom belangrijk je 
ervan bewust te zijn dat inwoners in alle soorten 
en maten komen en gaan. Om contact met hen te 
zoeken moet je dus telkens kijken met wie je te 
maken hebt én je afvragen hoe je ze wilt 
aanspreken.
 
In de stad ben ik onder andere verantwoordelijk 
voor cultuur. Cultuur betekent veel voor een stad: 
ze biedt toekomstperspectief en ruimte voor 
vernieuwing, maar is ook een groot onderdeel van 
de traditie. Ik kan vanachter mijn bureau een 
beleidsstuk schrijven, óf samen met de stad en 
haar inwoners een plan omarmen. Dat doe ik via 
stadsdialogen, op verschillende plekken, op 
verschillende tijden, in verschillende talen. Kunst 
en cultuur is niet alleen een thema van het ‘veld’, 
maar voor iedereen om van te genieten. 

Dienend zijn aan de inwoners is voor mij de D66-
manier van democratie en van besturen. Als we 
een wandeling maken, een dialoog voeren, onze 
plannen bespreken en die verwerken, bouwen we 
samen aan de stad. Het is intensief en soms ook 
spannend, in het hol van de leeuw. Maar een stad 
bouw je niet alleen; dat doe je samen.

Mieke Damsma (@MiekeDamsma) 

D66-wethouder in Maastricht

Samen bouwen 
aan de stad

De openbare ruimte is van ons allemaal, of van niemand in het  
bijzonder. De inrichting ervan is een continue afweging tussen  
belangen, ambities en voorkeuren. Hoe doen lokale D66’ers dat?  
Op basis van sociaal-liberale waarden, en welke dan? Door te  
vertrouwen op de eigen kracht van mensen en bewoners zoveel  
mogelijk zelf te laten beslissen?

LOKAAL

Van wie  
is de  
openbare  
ruimte?
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… met eigen  
oplossingen  
van bewoners
Martijn Braber 
D66-raadslid in Enschede
 @MartijnBraber

Vanuit het ideaal om meer ruimte te geven aan 
het zelforganiserend vermogen van de samenle-
ving, wil D66 in Enschede de lokale bestuursstijl 
vernieuwen. Uitgangspunt hierbij is dat inwo-
ners, mits goed ondersteund door professionals, 
prima zelf keuzes kunnen maken over zaken die 
hun eigen directe leefomgeving aangaan. Ook als 
dit complexe zaken zijn. Daarom experimenteren 
wij in Enschede veel met verschillende participa-
tievormen en leren we hiervan belangrijke lessen.

Zo begon in 2013 een experiment om een werk-
groep van inwoners het (sluip)verkeer in hun 
eigen wijk te laten reorganiseren. Zij werden 
inhoudelijk ondersteund door verkeerskundigen 
en in het proces door ambtenaren die hielpen met 
de communicatie met de andere inwoners. Er 
werden veel bijeenkomsten georganiseerd en alle 
inwoners werden uitgenodigd om mee te denken. 
In 2016 presenteerde de werkgroep een nieuw ver-
keerscirculatieplan aan de gemeenteraad. Die was 
duidelijk: "Dit is een project van de inwoners. Als 
zij aangeven dat dit voor hen de beste oplossing 
is en het draagvlak is geborgd, dan krijgt dit plan 
onze steun."

Maar korte tijd later kwamen andere inwoners in 
opstand. Zij voelden zich niet betrokken bij het 
plan en vreesden een toename van sluipverkeer in 
hun straat. Enkele leden van de werkgroep wer-

den er zelfs van beticht dat zij vooral hun eigen 
belangen behartigd hadden, door hun eigen stra-
ten verkeersluw te maken ten koste van andere 
straten. Bewoners verenigden zich, huurden een 
advocaat in en tekenden bezwaar aan tegen het 
verkeersbesluit van het college. De bezwaarschrif-
tencommissie oordeelde, mede op advies van ver-
keersdeskundigen en politie, in het voordeel van 
de bezwaarmakers en adviseerde het college om 
de omstreden verkeersbesluiten terug te draaien.

De leden van de werkgroep voelden zich bekocht. 
Zij hadden bijna vier jaar gewerkt aan een sa-
menhangend plan en zoveel mogelijk mensen 
erbij betrokken voor een breed draagvlak. Maar 
de maatregelen werden teruggedraaid. Is dat nu 
inwonersparticipatie?

Deze casus roept belangrijke vragen op. Hoe borg 
je de democratische legitimiteit van participa-
tietrajecten, als die leiden tot besluiten met een 
impact op grote groepen mensen? Kan een par-
ticipatie-initiatief alleen slagen als het gaat over 
belangen van specifieke groepen, of ook als het 
gaat over het algemeen belang? Moet de gemeente 
of gemeenteraad toetsen hoe legitiem participa-
tie-initiatieven zijn, of is dit een verantwoorde-
lijkheid van inwoners of wijkorganen zelf ?

Wij zien veel mooie initiatieven en verschillende 
vormen van participatie. Tegelijk merken we dat 
wanneer participatie anders loopt dan verwacht 
(voor zowel inwoners als wethouders en raadsle-
den) de koudwatervrees snel terug is. Het draag-
vlak voor participatie gaat vaak met twee stappen 
vooruit en één of twee achteruit. Vanuit onze D66-
waarden vinden wij het belangrijk om dit te blij-
ven proberen en stimuleren, omdat het dichtbij 
en onderling organiseren de vrijheid van mensen 
vergroot. Tegelijk moeten we gelijkheid en eerlijk-
heid goed borgen. Zo blijven we leren en worden 
we er samen steeds beter in.

Door  
waarden  
gedreven …
Jessica van Eijs 
voormalig D66-fractievoorzitter Eindhoven  
Tweede Kamerlid D66 
 @JessicaVanEijs

De openbare ruimte is van het publiek, dus van 
iedereen. Maar ‘iedereen’ is geen homogene groep 
met één opvatting of één belang. Het afwegen van 
belangen door de volksvertegenwoordiging of het 
bestuur is ook een afweging van waarden. Welke 
waarden vindt D66 belangrijk?

In Eindhoven spreken we graag over levendig-
heid, bedrijvigheid en de klimaatopgave. De 
levendigheid in de stad hangt samen met eve-
nementen op het gebied van cultuur, techniek 
of sport. We geven PSV ruim baan, omdat het 
clubgevoel zorgt voor verbinding en ontmoe-
ting tussen mensen en bijdraagt aan een (groeps)
identiteit. Daarom worden er wegen afgesloten 
als PSV thuis speelt, waardoor anderen moeten 
plaatsmaken of omrijden. 

De citymarketing die PSV ons biedt is ook belang-
rijk voor de stad. Net als andere evenementen is 
het goed voor de horeca en voor bedrijvigheid in 
het algemeen. Waarom hechten we aan die be-
drijvigheid? Nu ja, voor het brood op de plank. 
Eindhoven heeft massa-ontslagen meegemaakt: 
na de grote bezuiniging van Philips en het fail-
liet van DAF viel bijna een derde van de arbeids-
plekken in deze werkstad weg. "Dat nooit meer", 
dacht het bestuur. Dus wordt grote waarde toege-
kend aan het bedrijfsleven in de stad. 

Datzelfde bedrijfsleven vraagt ook om investe-
ringen in de stad, die het verblijven en het wonen 
prettiger maken. Bedrijven moeten het hebben 
van menselijk kapitaal. En mensen vestigen zich 
waar ze het goed toeven vinden. Daar komen de 
belangen van het bedrijfsleven en de mensen in 
de stad bij elkaar. Daar is ruimte om ook andere 
waarden die bij D66 passen voorrang te geven.

Zo zetten we in op duurzaamheid, door de kli-
maatopgave een grote rol te laten spelen bij het 
inrichten van de stad. Veel meer groen, ook in de 
binnenstad, is goed tegen hittestress en voor het 
opvangen van veel regen. Het maakt verblijven in 
de stad veel fijner. Hoogwaardig openbaar vervoer 
krijgt voorrang en letterlijk meer ruimte in de 
straten. De auto moet die ruimte afstaan. 

Dat wekt ook weerstand op; men is immers ge-
wend aan de bestaande situatie. Wanneer bewo-
ners zich uitspreken over de openbare ruimte 
komen we als volksvertegenwoordigers soms in 
de knel. Want (directe) zeggenschap is een belang-
rijke waarde voor D66. Hoe wegen we het geluid 
van inwoners ten opzichte van onze inschatting 
van het algemeen belang? Dit laatste blijkt vaak 
leidend.

Waar waarden met elkaar in conflict lijken en 
belangen tegengesteld, is het voor de gemeente 
soms beter om juist niet te wegen, maar om te 
zoeken naar een derde weg. Het loont om niet de 
rol van scheidsrechter aan te nemen, maar het 
gesprek op gang te brengen. De pragmatische 
insteek van D66 kan dan goed werken.
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FEITEN & CIJFERS

Door de positieve verhalen over burgerparticipa-
tie lijkt het soms alsof elk klein stipje op de land-
kaart minstens vijf florerende buurtraden, twee 
uitgebreide bewonersplatformen en nog tiental-
len kleinere burgerinitiatieven kent. Laten we dit 
beeld eerst bijstellen: hoewel burgerparticipatie 
voor flink wat veranderingen heeft gezorgd, is 
‘slechts’ 52 procent van de Nederlanders actief in 
lokale initiatieven (Sociale Vraagstukken, 2015). 
Een deel van die participatie bestaat uit het geven 
van geld aan collectes – vrij passief dus. Uit een 
onderzoek in de provincie Noord-Holland blijkt 
daarnaast dat een groot deel van de initiatieven 
helemaal niet zo nieuw is (ouder dan 25 jaar) of 

Actieve burgers

Sinds de introductie van het begrip ‘participatiesamenleving’  
in de Troonrede van 2013 is er veel gepraat over, geëxperimen-
teerd met en geschreven rondom burgerparticipatie. Of het 
gaat om het bedenken van een nieuwe naam voor fuserende 
gemeenten, het organiseren van een buurtfeest of het samen 
investeren in zonnepanelen: burgerparticipatie is hip. 
Gemeenten proberen al jaren hun plaats te bepalen in deze 
nieuwe trend. Hebben gemeenten en burgerinitiatieven elkaar 
volledig omarmd, of is er sprake van een verstandshuwelijk?

Gemeenten en 
burgerparticipatie

samenstelling Laura van Dijk

Bron: Sociale Vraagstukken, 2015 Bron: ProDemos Monitor Burgerparticipatie, 2016

Op welke manier participeren  
Nederlanders?

Participatieladder
Burgers in samenwerking  
met gemeenten

5%

7%

3%

4%

13% 
doneren

aan lokale 
doelen

8%
actief in de  

buurt

12%
georganiseerd

vrijwilligerswerk

48%
niet lokaal

actief

een vroege dood sterft: iets meer dan een kwart 
van de burgerinitiatieven is binnen vijf jaar weer 
verdwenen (Wageningen Universiteit, 2014). 
Burgerinitiatieven zijn duidelijk zoekende naar 
zichzelf. Wat werkt en wat werkt niet? En hoe 
moet de verhouding burger-gemeente worden 
vormgegeven? Hoe stimuleer je als gemeente par-
ticipatie onder burgers zonder de touwtjes teveel 
uit handen te geven? Uit onderzoek blijkt dat veel 
gemeenten (individuele) burgers bijvoorbeeld al 
wel raadplegen of om advies vragen, maar hen 
direct laten meebeslissen over beleid is voor velen 
een brug te ver (ProDemos, 2016).

6%
6,2%

27,3%

32,7%

34%

2016
2014

33%

21,5%

6,9%

20,6%

6,2%

inwoners werden
geïnformeerd

inwoners werden
geraadpleegd

inwoners konden
adviezen uitbrengen

inwoners konden
coproduceren

inwoners konden
meebeslissen
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De meest gebruikte manieren om (individuele) 
burgers bij het overheidsbeleid te betrekken zijn 
inspraakavonden, informatiebijeenkomsten en 
enquêtes. Hierop krijgen gemeenten echter rela-
tief weinig respons (ProDemos, 2016). De formele 
top-down manieren om als burger invloed uit te 
oefenen in de gemeente blijken niet zo populair 
en groeien niet verder door. Wijk- en dorpsraden  
– een meer bottom-up benadering – zijn daar-
entegen wel (beperkt) succesvol. In 57 procent 
van de gemeenten bestaan zulke raden, waarvan 
83 procent gevraagd of ongevraagd advies mag 
geven aan de gemeente (ProDemos, 2016). De 

informelere bottom-up burgerinitiatieven zonder 
adviesfunctie over beleid, van een buurtfeestco-
mité tot het initiatief voor een vuurwerkschoon-
maak, kloppen steeds minder bij de gemeente 
aan. In 2014 vroeg nog 87 procent van de infor-
mele burgerinitiatieven ondersteuning van de 
gemeente, in 2016 was dit nog maar 64 procent 
(ProDemos, 2016). Leren ze op eigen benen staan? 
Toch noemen burgerinitiatieven de gemeen-
te als grootste steunpilaar bij het bereiken van 
hun doelen (Wageningen Universiteit, 2014). 
Burgerparticipatie en gemeenten blijven voorals-
nog verstrengeld.

De samenwerking tussen gemeenten en burger- 
initiatieven kan ook nadelen hebben. Corina 
Hendriks waarschuwde in haar boek Van opgelegde 
naar oprechte participatie (2014) al dat gemeenten 
burgerinitiatieven niet te strak moeten controle-
ren, omdat het initiatief op die manier bij de bur-
gers wordt weggehaald. En daar hoort het juist! In 
de praktijk blijkt dit lastig; voor gemeenten is de 
scheidslijn tussen managen en faciliteren flin-
terdun. Veel dorps- en wijkraden halen een groot 
deel van hun inkomsten uit subsidie (Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
2013). Dit maakt de raden afhankelijk van de ge-
meente, want ze moeten verantwoording afleggen 

over de besteding van die subsidie. In hoeverre 
wordt een dorps- of wijkraad daarmee ‘opgelegde’ 
participatie vanuit de gemeente, vergelijkbaar 
met de top-down en formele burgerparticipatie-
kanalen? Belangenbehartiging en representatie 
van burgers worden als belangrijkste doelen van 
dorp- en wijkraden beschouwd (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). 
Op die manier bevinden de raden zich in een grijs 
gebied tussen overheidsinstanties en informele 
burgerinitiatieven. De zoektocht naar de juiste 
verhouding tussen spontane burgerparticipatie 
en sturing door de gemeente zal nog wel even 
voortduren.

Gevraagd en ongevraagd advies Onafhankelijk?

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013Bron: Wageningen Universiteit, 2014

Waar halen dorps- en wijkraden hun inkomsten vandaan?

Hoe leggen dorps- en wijkraden verantwoording af aan de gemeente?

Samenwerkingspartners van burgerinitiatieven
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Een sterke lokale democratie vraagt om goed  
geïnformeerde burgers en media die daadwerkelijk 

de macht controleren. Maar lokale en regionale 
kranten staan onder druk. Toch moeten overheden 

niet de fout begaan om lokale media te subsidiëren. 
Dat belemmert de controlerende taak van de  

journalistiek en werkt innovatie tegen.

door Chris Aalberts

nieuwsaanbod. Zo fuseerde enkele jaren gele-
den een groot aantal regionale kranten met het 
Algemeen Dagblad.

Tegelijk doet de opwinding wat vreemd aan. 
Wat is de reden voor de bezuinigingen bij onder 
meer het Haarlems Dagblad? Waar de lokale krant 
vroeger een belangrijk nieuwsmedium was voor 
velen binnen de gemeente, is die rol steeds verder 
gemarginaliseerd. Alle kranten hebben last van 
dalende abonnee-aantallen, nu jonge generaties 
hun nieuws meestal gratis van het internet halen. 
Dit zorgt voor problemen met de bedrijfsvoering, 
maar ook met de democratische rol die deze loka-
le kranten nog kunnen vervullen. 

zorgen maakt over de bezuinigingen bij tmg. Hij 
krijgt steun van zijn collega’s uit Bloemendaal, 
Haarlem, Leiden, Velsen en Hollands Kroon.  

Dalende abonnee-aantallen
De opwinding over de ontslagen bij de regionale 
tmg-kranten laat zien dat de discussie over lo-
kale media springlevend is. Met name onder het 
kabinet-Rutte II hebben gemeenten er veel taken 
bij gekregen op het gebied van de zorg. Dit maakt 
controle op het lokale bestuur belangrijker dan 
ooit tevoren. Waar dit vroeger door de landelijke 
media gedaan kon worden omdat zorg landelijk 
beleid betrof, zijn nu lokale media ook op dit 
terrein aan zet. Juist hier verschraalt echter het 

Volgens Weterings is het pluriforme medialand-
schap in de gemeente Haarlemmermeer straks 
wellicht verleden tijd, terwijl dit “een randvoor-
waarde voor een vitale lokale democratie” is. Het 
Nieuwsblad Haarlemmermeer is al gestopt en nu 
wordt ook het enige echte dagblad van de regio 
bedreigd. Weterings is het met de redactie van 
de krant eens dat er na de bezuinigingen wellicht 
onvoldoende kwaliteit kan worden geleverd. 
Weterings wil daarom meedenken over “ma-
nieren die de regionale pers in het algemeen, en 
Haarlems Dagblad in het bijzonder, in staat stellen 
hun belangrijke rol te blijven vervullen”. Hij wil 
wel dat eerst de bezuinigingen van tafel gaan. 
Weterings is niet de enige burgemeester die zich 

Theo Weterings is niet alleen trouw lezer van het 
Haarlems Dagblad, maar ook burgemeester van de 
gemeente Haarlemmermeer. Hij is bezorgd over 
de toekomst van de lokale krant. Deze is onder-
deel van de Telegraaf Media Groep (tmg), waar 
een bezuinigingsronde is aangekondigd bij vijf 
kranten. Het Haarlems Dagblad is daar een van. 
Weterings noemt de bezuinigingen “uitermate 
verontrustend en ook bedreigend voor de loka-
le democratie”. Voor ongeveer een kwart van de 
journalisten dreigt ontslag. 

  IJmuider  
Courant (2017): 
Krant is ‘slagader 
van de stad’. 
www-document, 
opgehaald op  
5 februari van  
www.ijmuider 
courant.nl.

  Gemeente 
Haarlemmermeer 
(2017): Burge-
meester doet 
Haarlems Dagblad 
hulpaanbod. 
www-document, 
opgehaald op  
5 februari van  
www.haarlemmer 
meergemeente.nl. 

Stop de steun  
aan lokale media
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Ouderwets product
Er is dus wel sprake van een probleem van slecht 
geïnformeerde burgers, maar de lokale krant is 
al lange tijd niet in staat dat probleem op te los-
sen. Tegelijk kan men het gebrek aan informatie 
over de lokale politiek relativeren: in de meeste 
gemeenten is er nog steeds een krant met lokaal 
politiek nieuws. Op inhoudelijk vlak is er al veel 
langer reden tot zorg: onderzoek op regionale 
redacties liet een paar jaar geleden zien dat re-
dacteuren niet toekomen aan onderscheidende, 
verdiepende berichtgeving. Tegelijkertijd hebben 
de redacties moeite rekening te houden met hun 
lezers: crossmediale mogelijkheden worden maar 
weinig gebruikt en men houdt lezers op afstand. 
De productie van de krant heeft alle prioriteit. 

Je hoeft geen media-expert te zijn om de proble-
men te zien: de krant is een ouderwets product 
en is bijna aan het einde van zijn levenscyclus. Er 
zullen ongetwijfeld kranten blijven bestaan, maar 
niet alle titels zullen de komende jaren overleven. 
Kranten moeten op zoek naar nieuwe mogelijkhe-
den om geld te verdienen, maar ontwikkelen hier-

bij opmerkelijk weinig nieuwe initiatieven. Waar 
landelijke media experimenteren met betaal-
muren, aggregatiewebsites, betalen per artikel, 
crowdfunding en gesponsorde content, gebeurt 
er juist bij regionale en lokale kranten weinig. 
Illustratief voor dit gebrek aan innovatie is dat er 
geen abonnement bestaat op uitsluitend de lokale 
berichtgeving van het Haarlems Dagblad. Waarom 
dat niet kan, is een raadsel. 

Broodnodige innovatie
Bestuurders en burgers die lokale media be-
langrijk vinden, hebben gelijk dat journalistie-
ke controle op het lokale bestuur essentieel is. 
Maar een terechte vraag is of die rol door de van 
oudsher belangrijke kranten vervuld moet blij-
ven worden. Waarom internetmedia deze rol niet 
kunnen overnemen is onduidelijk. Bestuurders 
als burgemeester Weterings willen helpen als een 
belangrijk lokaal nieuwsmedium inkrimpt; velen 
pleiten de laatste jaren openlijk voor het invoeren 
van perssubsidies. Dat is een slecht plan: de lokale 
journalistiek gaat dan haar eigen subsidiegever 
controleren.

Belangrijker is dat bestuurders zo ook de brood-
nodige innovatie in de lokale media tegenwerken 
en ondernemerschap ontmoedigen. Ze leggen 
zich met name neer bij het idee dat burgers niet 
meer zelf voor journalistieke media willen beta-
len. Dat is simpelweg onjuist: er bestaan goede 
voorbeelden van journalistieke crowdfunding 
waarbij burgers met kleine donaties een groot be-
drag bijeenbrachten. De Correspondent heeft in een 
paar jaar tijd 50.000 betalende leden opgebouwd. 
Journalisten kunnen hun werk via Reporters Online 
op Blendle publiceren om het aan individuele 
burgers te verkopen, zonder inmenging van een 
traditionele redactie. Dit zijn weliswaar schaarse 
voorbeelden, maar ze laten zien dat de betaalbe-
reidheid van burgers langzaam toeneemt en ook 
commerciële kansen biedt. 

Rekenvoorbeeld: Den Helder 
Het probleem is vooral dat dergelijke innovaties 
de lokale media nog niet hebben bereikt. Zouden 
die nieuwe lokale initiatieven er werkelijk nooit 
komen? Een rekenvoorbeeld maakt duidelijk 
dat dit een kwestie van tijd is. Laten we een mid-
delgrote gemeente nemen die nu nog een lokale 
krant heeft: Den Helder. Deze gemeente heeft de 
fusiegolf in de kop van Noord-Holland overleefd 
en blijft dus waarschijnlijk zelfstandig. Hier is 
dus behoefte aan een eigen medium, mocht de 
bestaande krant inkrimpen of verdwijnen. Wat 
zijn de commerciële mogelijkheden om hier een 
lokaal nieuwsmedium te beginnen?  

In Den Helder wonen ongeveer 56.000 mensen. 
Als één procent van hen bereid is een abonne-
ment te nemen op een website die de lokale po-
litiek verslaat, heeft deze 560 abonnees. Als we 
uitgaan van hetzelfde abonnementsgeld als bij  
De Correspondent – 60 euro per jaar – zet deze 

website zonder reclame-inkomsten 33.600 euro 
per jaar om. De distributiekosten van een website 
zijn verwaarloosbaar en dus is het grootste deel 
van dit bedrag te besteden aan het salaris van de 
betreffende journalist(en). Het is maar de vraag of 
dat het bedrag is dat de huidige krant aan lokale 
politieke berichtgeving besteedt.

Burgerjournalisten
Als lokale politieke verslaggeving niet op een 
gespecialiseerde website komt maar op een web-
site met een breder inhoudelijk profiel, kunnen 
de aantallen abonnees en de verdienmogelijkhe-
den alleen maar toenemen. Als er dan bovendien 
(deels) gebruik wordt gemaakt van content van 
burgers, is het onzin te doen alsof een dergelijk 
initiatief niet rendabel zou kunnen zijn in een 
kleine gemeente als Den Helder. Door toevoeging 
van verslaggeving door burgerjournalisten kan er 
zelfs meer controle op het lokaal bestuur plaats-
vinden dan nu het geval is. Straks zit bij elke 
raadsvergadering een journalist op de tribune, nu 
vaak bij geen enkele vergadering. 

Zolang lokale kranten bestaan, zijn de commer-
ciële kansen voor nieuwe initiatieven kleiner en 
komen ze minder makkelijk van de grond. Veel 
potentiële abonnees van nieuwe initiatieven zijn 
immers nog geabonneerd op de krant. Dit aantal 
moet waarschijnlijk eerst verder dalen om deze 
initiatieven mogelijk te maken. Bestuurders moe-
ten traditionele media die hun publiek zijn kwijt-
geraakt niet helpen, want zo houden ze alleen 
maar media in stand die vanuit het perspectief 
van burgers inmiddels irrelevant zijn geworden. 
In de markt kunnen prima nieuwe media groeien, 
die de politiek wellicht zelfs beter kunnen contro-
leren dan de kranten nu doen.

Chris Aalberts (@ChrisAalberts) is politiek verslaggever 

voor ThePostOnline en Follow the Money. Hij publiceerde 

boeken over politieke communicatie, rechtse partijen, 

populisme en de Europese Unie. Tevens doceert hij media 

en journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

‘ Straks zit bij elke 
raadsvergadering  
een journalist  
op de tribune’

  Buijs, K. (2014): 
Regiojournalistiek  
in spagaat: de  
kwaliteit van het  
redactieproces  
in de regionale  
journalistiek:  
een case-studie.  
Den Haag: Boom/
Lemma.
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Als onderzoeker en D66’er volgt Klaartje Peters met veel belangstel-
ling de initiatieven om burgers meer bij het bestuur en de politiek 
te betrekken. Bij uitstek een sociaal-liberale ambitie, vindt ze. ‘Maar 
het invullen van die ambitie valt vervolgens niet mee.’

oor één dag per week is ze als 
bijzonder hoogleraar lokaal 
en regionaal bestuur ver-
bonden aan de Universiteit 
Maastricht. Daarnaast advi-
seert Klaartje Peters minis-
teries en lokale overheden, 
traint ze burgemeesters en 

raadsleden, en schrijft ze veel. In 2015 publiceerde 
ze Een doodgewoon kabinet, over de Paarse kabinet-
ten in de jaren negentig. Voor dit interview vroe-
gen we haar te reflecteren op de artikelen in deze 
idee en op de uitdagingen in het lokale bestuur en 
de lokale democratie. Met de blik van een soci-
aal-liberaal, en vooral die van een onderzoeker.

‘Het is moeilijk om goed te beoordelen hoe suc-
cesvol gemeenten zijn in het daadwerkelijk be-
trekken van burgers bij het bestuur. Er wordt heel 
weinig objectief en waardeneutraal onderzoek 
naar gedaan. De onderzoekers hebben vaak zelf 
een groot hart voor burgerparticipatie. Ik noem 
hen wel de ‘gelovigen’. Bij hen, en bij de met bur-
gerparticipatie belaste ambtenaren, is vaak een 
geloof dat mensen in essentie het goede willen 
en dat als de overheid hen er maar bij betrekt en 
zelf eens uit die ivoren toren komt, het allemaal 
goed komt. Maar de lokale democratie kampt met 
serieuze problemen, die je naar mijn idee niet 
allemaal oplost met wijkraden en participatietra-
jecten. Daarom las ik met veel interesse het artikel 
over Enschede (pagina 27). Dat is een mooi voor-
beeld van hoe het soms niet goed werkt. In dit 
soort participatietrajecten ontbreekt per definitie 

het klassieke idee van de representatieve demo-
cratie waarin ieders belangen worden afgewogen, 
en dat wringt in dit voorbeeld heel mooi.’

Is dit geloof een nieuw fenomeen? ‘Je ziet het al 
heel lang. In de jaren zestig en zeventig begonnen 
we met inspraak: je maakt een plan en dat leg je 
voor aan burgers. Dat doen overheden nog steeds. 
Vanaf de jaren negentig kwam interactieve be-
leidsvorming op: het idee dat je samen met bur-
gers beleid maakt. Dat was nieuw in die tijd. 
Vervolgens zie je in de loop der jaren nieuwe 
hypes ontstaan met steeds een andere naam: 
burgerparticipatie, doe-democratie en nu over-
heidsparticipatie. Maar je ziet hetzelfde patroon. 
Laatst las ik een artikel uit 1992, waarin dezelfde 
nadelen van interactieve beleidsvorming worden 
genoemd als nu van burgerparticipatie. Dat het 
altijd de usual suspects zijn, dat de gemeenteraad 
enigszins buitenspel wordt gezet, wie nog het 
algemeen belang bewaakt…’

Hebben we onze lessen dus onvoldoende ge-
leerd? ‘Er zijn geen echte lessen. Het feit dat 
mensen met een grote mond, zelfredzaamheid en 
een hogere opleiding vaak vooraan staan, daar is 
niet altijd wat aan te doen. En dat is ook geen 
reden om dit niet te doen.’

Dus we moeten vooral hiermee doorgaan?  
‘Ja, het is heel goed dat dit gebeurt. Ook zo’n 
initiatief in Groningen (pagina 6). Maar ik denk 
dat het een illusie is om te denken dat de meerder-
heid van de mensen op die manier betrokken gaat 

interview  
Klaartje Peters 

Het ‘geloof ’ in 
      burgerparticipatie

V
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worden. Ik denk dat je het altijd zal moeten be-
schouwen als een aanvulling. De uitdaging daar-
bij is om die andere 90 procent van de mensen 
mee te nemen in onze democratie. Veel mensen 
willen een groot deel van de tijd met rust gelaten 
worden. Zij stemmen en zeggen tegen politici: 
regel het maar. En op sommige momenten willen 
we ineens wel meepraten, overigens vaak op een 
moment dat het te laat is. Het is moeilijk voor 
overheden en politici om dat goed te organiseren, 
op een systematische en structurele manier. Dat 
laat het voorbeeld van de wijkraden in Groningen 
zien: het is enorm arbeidsintensief, het is een 
langdurig traject om überhaupt te beginnen, en 
nu al zien ze de uitdagingen. Bijvoorbeeld dat bij 
loting niet iedereen komt opdagen. Dat weten we 
ook van de verschillende g1000-initiatieven. Dit is 
echt niet eenvoudig.’

Waarom past deze ambitie juist goed bij D66’ers? 
‘Het heeft te maken met ons optimistische mens-
beeld, dat mensen graag verantwoordelijk zijn 
en bijdragen aan het collectief. Dat zie je veel in 
onze partij. Ik ken verschillende gemeenten waar 
D66 in het college kwam en echt een punt heeft 
gemaakt van meer burgerbetrokkenheid. Dat zie 
je ook in het artikel over D66 in Den Haag (pagina 
10). Maar het invullen van die ambitie valt ver-
volgens niet mee. Ik ken ook lokale D66’ers die na 
drie jaar in het college nog niet weten hoe ze die 
burgerbetrokkenheid daadwerkelijk gaan organi-
seren. Dat laat zien dat het niet eenvoudig is. Als 
onderzoeker ben ik dan geïnteresseerd in onaf-

hankelijk onderzoek naar bijvoorbeeld de ervarin-
gen in Den Haag. Wordt er daar nu daadwerkelijk 
beter naar mensen geluisterd?’

Dit soort initiatieven lost niet alle problemen in 
de lokale democratie op, zei je. Welke problemen 
zie jij? ‘Gemeenteraden raken steeds meer ver-
snipperd en zijn er niet goed in om als collectief 
te opereren ten opzichte van het bestuur. Maar 
macht vraagt om tegenmacht. Als we daaraan iets 
willen doen, betekent dat een serieuze versterking 
van de ondersteuning van de gemeenteraad. We 
moeten toe naar een orgaan dat de raad onder-
steunt en af en toe ook zelf onderzoek verricht. 
Bijvoorbeeld als de raad geen antwoorden krijgt 
van het college. Daarbij zijn training en opleiding 
heel belangrijk; dat moet gesubsidieerd worden. 
Dat is echt de prijs van democratie. Maar serieus 
tegenwicht bieden aan het bestuur vraagt ook een 
gevoel van eenheid en leiderschap, dat in veel 
gemeenteraden niet bestaat.’

‘Daaraan zit ook een institutioneel aspect. Bij 
de invoering van het dualisme hebben we de 
burgemeester hoofd van het college en van de 
gemeenteraad gemaakt. Burgemeesters zien er 
vooral voordelen in, maar in mijn ogen is het ook 
een probleem. Denk je in dat Mark Rutte voorzit-
ter van de Tweede Kamer is: dan kan je toch niet 
verbaasd zijn dat in die situatie de Tweede Kamer 
geen vuist kan maken tegen de regering? In ge-
meenteraden ontbreekt vaak iemand die opstaat 
en de leiding kan nemen, wat de raad onmachtig 
en onmondig maakt. De raad heeft onvoldoende 
staf en geen leider, dat zijn twee grote problemen.’

In hoeverre verandert de rol van de gemeente-
raad bij nieuwe vormen van bestuur? ‘Als er meer 
direct contact komt tussen ambtenaren, met op 
de achtergrond hun bestuurders, en burgers in de 
wijk, dan kan je de vraag stellen waarom we nog 
gemeenteraden hebben. Zeker als ze zoveel moei-
te hebben hun controlerende rol waar te maken. 
In veel projecten zie je dat de raad naar de zijlijn 
verschuift. Interessant aan het initiatief in 
Groningen is dat dit daar niet gebeurt; daar laten 
ze de wijkbewoners en de vertegenwoordigers 
samen overleggen en besluiten. Wat een gemeen-
teraad kan en moet doen in zulke trajecten, is het 

bewaken van het algemeen belang. Als bestuur-
ders en ambtenaren direct zaken doen met bur-
gers, dan moeten raadsleden in de gaten houden 
of andere belangen – van andere groepen burgers 
– niet uit het oog worden verloren. Dat is natuur-
lijk een tamelijk abstracte rol en vaak lastig voor 
raadsleden, en als je niet uitkijkt wordt het daar-
mee ook een beetje technocratisch. Maar er is geen 
ander orgaan dat het algemeen belang in het oog 
houdt en bekijkt of de uitkomsten van een speci-
fiek initiatief voldoen aan de basisvoorwaarden 
die de gemeente heeft gesteld. Dat geldt straks 
ook voor de Omgevingswet (pagina 14). Wat is de 
rol van de overheid, hoeveel ruimte laat die over 
voor eigen initiatief ? En als we het overlaten aan 
eigen initiatief, wie krijgt dan straks zijn zin? En 
wie kijkt er dan nog naar het algemeen belang?’

Ruimte voor het individu, maar met oog voor de 
samenleving als geheel. ‘Zeker, en daarom is het 
goed dat raadsleden – en de gemeenteraad als 
collectief – kritisch kijken naar de invoering van 
de Omgevingswet en hoe die straks in de praktijk 
uitpakt. Vooral omdat het ingewikkelde materie 
is. Je kunt als raad gemakkelijk het zicht op het 
grotere geheel verliezen. Het past bij ons gedach-
tegoed om daarbij ook de groepen te betrekken 
die minder goed gehoord worden. Je moet het 
bestuur dwingen om ook naar die mensen te 
luisteren. Gemeenteraden zijn daarin nog wat 
passief, en dat komt deels door dat gebrek aan 
leiderschap en ondersteuning.’

Ben je optimistisch als je naar deze initiatieven 
kijkt? ‘Ik vind het erg goed dat dit gebeurt. 
Tegelijkertijd ben ik over de algehele staat van de 
lokale democratie bezorgd. Ik ben bang dat het 
steeds minder relevant wordt wat die hardwerken-
de raadsleden doen. Gelukkig zullen er altijd opti-
misten blijven, ook in de gemeenteraden, die hier 
hard aan werken. Dat moeten we blijven doen.’

Klaartje Peters is bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal 

bestuur aan de Universiteit Maastricht, en zelfstandig 

onderzoeker en publicist.

‘ Gemeenteraden zijn  
er niet goed in om als 
collectief te opereren  
ten opzichte van het 
bestuur. Maar macht 
vraagt om tegenmacht’

Bijna twaalf jaar ben ik burgemeester van de 
gemeente Ameland, waar landelijke problematiek 
en wereldproblematiek soms ver van het eiland af 
staan. Met 3600 inwoners kent bijna iedereen 
elkaar. Decentralisaties zijn hier in korte tijd zeer 
succesvol ingevoerd. Tegelijkertijd zorgt onze 
open en internationale omgeving (denk aan na-
tuur, milieu, zee, scheepvaart, werelderfgoed, 
landsgrens) er al snel voor dat je als burgemeester 
al aan tafel zit bij nationale en internationale 
politici en besturen. Kortom, ik werk in een geslo-
ten (eiland)gemeenschap in een zeer open be-
stuurlijke context.

De burgemeester op een eiland is van iedereen; zo 
voelt men dat. Dat betekent dat iedereen op elk 
moment van de dag, ook in het weekend, de bur-
gemeester benadert voor vragen en goed bedoelde 
opmerkingen. En soms ook voor minder leuke 
zaken. Ik woon boven op een duin, waar men 
gewoon aan de deur komt. ’s Zomers zit ik met de 
andere inwoners op hetzelfde terras, en als ik aan 
mijn boot werk ga ik gewoon in overall naar de 
winkel om verf te kopen. Hoorzittingen of forme-
le stadsraden kennen we hier niet. Eén keer per 
jaar komen alle dorpsbelangen (bewonersvereni-
gingen) met het college van burgemeester en 
wethouders bij elkaar. Op het eiland blijft alles 
zoveel mogelijk zoals het altijd was, en gaat het 
meer om de geest van de wet dan om de letter. Het 
is fijn dat de meeste hypes en onrust met de eb en 
vloed voorbijstromen.

Albert de Hoop (@albertdehoop)  

burgemeester van Ameland

Burgemeester  
van iedereen 
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Beste Frank, 

Mijn opa is zeezeiler. Een tijd geleden kreeg hij het aan zijn hart. Hij bleek een nieuwe 
hartklep en een gedeeltelijk nieuwe aorta nodig te hebben. Na een zware operatie her-
stelde hij gelukkig. Uiteindelijk kon hij zelfs weer zeilen op zee. Het ging een tijd goed, 
totdat de zorgverzekeraar vond dat hij goedkopere medicijnen moest hebben. Hij werd 
er erg duizelig en duf van. Levensgevaarlijk op zee. Hij wilde gewoon weer het goedwer-
kende medicijn. Maar van de klachten wilde de zorgverzekeraar niets weten.

Ik vertel dit verhaal omdat het illustratief is voor ons zorgstelsel. In 2006 werd met de 
Zorgverzekeringswet de, zoals ik het noem, ‘consumentendemocratie’ in de zorg in-
gevoerd. Mijn opa werd consument, net als alle andere patiënten. Hij moest voortaan 
met zijn portemonnee op een zorgverzekeraar stemmen. De consumentendemocra-
tie biedt een specifiek concept van vrijheid: keuzevrijheid. Je kunt in dit marktstelsel 
kiezen voor een zorgverzekeraar. Maar deze vrijheid maakt ons minder vrij. Om dat te 
begrijpen, kunnen we terecht bij Baruch Spinoza, de Nederlandse vrijheidsdenker.

Volgens Spinoza is absolute vrijheid volledige zelfbeschikking. Individueel bekeken 
zijn er in het leven daarentegen veel zaken waarover je met de beste wil van de wereld 
niet kunt beschikken. Mijn opa koos zijn hartprobleem niet. Absolute vrijheid is voor 
individuele mensen dus niet weggelegd. Er zijn voor ons alleen gradaties van vrij-
heid en zonder andere mensen om ons heen blijft daar weinig van over. We hebben de 
ander nodig om vrij te zijn. Volgens Spinoza kunnen we onze vrijheid vergroten door 
onze samenleving verder te ontwikkelen. Zo kunnen we samen grip krijgen op de 
noodzakelijke risico's van het leven waar je als individu niets tegen kunt doen. Door 
de samenleving te ontplooien vergroten we onze zelfbeschikking. 

Een eigen zorgverzekeraar kunnen kiezen lijkt bij te dragen aan de mate van zelf- 
beschikking. Maar welke keuze je ook maakt, de zorgverzekeraar bepaalt op  
niet-medische gronden mede welke behandeling je krijgt. Ook worden zorgverleners 
gedisciplineerd om zorg te verlenen zoals zorgverzekeraars dat willen. Dat gebeurt 
onder andere met kwaliteitsmetingen, zoals de Routine Outcome Measurement (rom). 
Zorgverzekeraars stellen de normen en bepalen zo uiteindelijk mede hoe de zorg 
verleend wordt. Dit leidt tot veel bureaucratie. Zorgverleners besteden tussen 25 en 46 
procent van hun werktijd aan administratie, terwijl ze aangeven slechts 15 procent no-
dig te hebben om goede zorg te verlenen. Ook is de hoeveelheid managementbanen in 
ziekenhuizen sinds 2006 enorm gestegen ten opzichte van de zorgverlenende banen. 

Meer of minder marktwerking in de zorg was ook in de campagne voor  
de Tweede Kamerverkiezingen een belangrijk discussiepunt. Eduard van 
Scheltinga, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP, 
betoogt dat een Nationaal ZorgFonds onze collectieve vrijheid vergroot. 
D66’er Frank Candel ziet daar geen heil in en pleit voor een ‘popperiaanse’ 
verbetering van onze zorg.

EEN BRIEFWISSELING

Beste  
Frank,  
Beste 
Eduard, 
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De macht van zorgverzekeraars wordt gerechtvaardigd met de stelling dat er anders 
te veel zorg ‘geconsumeerd’ wordt. Maar mijn opa gaat niet gezellig met zijn vrien-
den naar het ziekenhuis om een leuke nieuwe aorta en hartklep te scoren. Hij gaat 
omdat hij zorg nodig heeft. Als mensen de zorg die nodig is wordt onthouden, is dat 
onvrijheid. Daarbij is het ook erg duur om de macht bij zorgverzekeraars te leggen. 
De behandelkosten zijn gestegen door behandelingen in producten vast te leggen, de 
zogenaamde diagnosebehandelcombinaties. Ook beschikten de zorgverzekeraars in 
2014 volgens De Nederlandsche Bank over 10,6 miljard euro. Onnodig veel premiegeld 
dat niet naar goede zorg gaat. Verder stegen na 2006 de nationale zorgkosten met het 
marktstelsel zo hard dat de minister moest ingrijpen, met wachtlijsten tot gevolg.

Je vrijheid vergroten kun je niet alleen, zo schrijft Spinoza. We moeten onze samen-
leving organiseren om de noodzakelijke risico's van het leven samen te dragen. Dat is 
solidariteit. Mensen zijn daar heel goed toe in staat. We zijn sociale dieren en kunnen 
collectief kennis accumuleren. De in de loop van de tijd opgebouwde wetenschap-
pelijke kennis in de geneeskunde is daar een geweldig voorbeeld van. Die moet dan 
wel voor iedereen beschikbaar zijn en zorgverleners moeten beoordelen welke zorg 
nodig is. Zij zijn daar immers voor opgeleid. Het moet in de zorg niet meer gaan om 
productie, maar om de relatie tussen patiënt en zorgverlener, zodat mensen de goede 
zorg krijgen die ze nodig hebben.

Het Nationaal ZorgFonds wordt opgebouwd uit regionale stichtingen met alle zorg-
aanbieders, patiëntenverenigingen en gemeenten als leden. Deze regionale fondsen 
beslissen over wat in de regio nodig is. Dit wordt allemaal overzien door de nationale 
regie van het Nationaal ZorgFonds, die onder democratische controle van de over-
heid staat. Zo brengt het Nationaal ZorgFonds democratie in de zorg in plaats van 
consumenten-democratie. De mate van onze collectieve zelfbeschikking groeit en 
daarmee onze vrijheid, zou Spinoza zeggen. Dat is in het voordeel van ons allemaal.

Mijn opa heeft uiteindelijk zijn strijd met de zorgverzekeraar gewonnen. Hij kreeg 
de medicijnen waarvan zijn dokter vond dat hij ze nodig had. Sindsdien heeft hij 
nog veel mooie reizen op zee gemaakt. Het wordt tijd dat we allemaal winnen. Het 
Nationaal ZorgFonds haalt de zorgverzekeraar tussen de zorgverlener en de pati-
ent weg. Dan kan de arts beslissen welke zorg nodig is en kan de patiënt de goede 
zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. Daarom het Nationaal ZorgFonds, voor onze 
vrijheid.

Met vriendelijke groet,

Eduard van Scheltinga
filosoof en onderzoeker bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP

Beste Eduard,

Het Nationaal Zorgdebat van afgelopen januari trakteerde bezoekers op prachtige 
verhalen van professionals in de zorg. Met grote betrokkenheid en trots vertelden zij 
over hun mooie werk. Daarna kwamen de politici. Zij reageerden betrokken en waren 
helder en gepassioneerd over de zaken die in de zorg verbeterd moesten worden. So 
far so good. Maar toen werd een welbekend potje armworstelen ‘vóór of tegen markt-
werking’ gespeeld, door de VVD en SP. Weg betrokkenheid, weg eensgezindheid. Het 
goede gesprek verwerd tot een ordeningsvraagstuk. Iedereen die zorg nodig heeft, 
verdient beter. 

Ikzelf, en met mij het overgrote deel van Nederland, word ongelukkig van excessen in 
sommige verpleeghuizen, de soms nog moeizaam verlopende decentralisaties, hoge 
medicijnprijzen, verzekeraars die hun boekje te buiten gaan (zoals bij jouw opa), de 
administratieve rompslomp en de perverse prikkels. Maar het is te simplistisch om 
voor dat allemaal de schuld te geven aan ‘de marktwerking’. Wie de vorig jaar gehou-
den evaluatie van het Experiment Regelarme Instellingen leest, ziet dat het overgrote 
deel van de administratieve lasten niet door de wet- en regelgeving werd veroorzaakt, 
of door de toezichthouders, maar door de zorginstellingen, de beroepsgroepen en 
de brancheorganisaties zelf. De rom is ontwikkeld in de geestelijke gezondheids-
zorg zelf, met als intentie om te leren en de zorg te verbeteren. Vervolgens bleek het 
gebruikt te worden voor benchmarking en werd het administratief belastend. Goed 
bedoeld, slecht uitgewerkt. Waar mensen organiseren, worden fouten gemaakt en 
moeten lessen worden getrokken. Goede, toegankelijke en betaalbare zorg is nu een-
maal complex. Het vraagt om continue verbetering, die gepaard gaat met vallen en 
opstaan. Maar wie propageert dat een stelselwijziging alle problemen even zal oplos-
sen, doet aan een onverantwoorde simplificatie. D66 en de SP delen een betrokken 
hart voor de zorg, maar polarisatie tussen ‘markt’ en ‘overheid’ staat het vinden van 
oplossingen voor problemen in de weg. 

In jouw brief beargumenteer je dat het Nationaal ZorgFonds goed zou zijn voor onze 
vrijheid. Zoals je weet, stelt het liberalisme het individu centraal en streeft het ernaar 
de vrijheid van individuen te borgen. Zodat men zelf keuzes kan maken en vrij is in 
het handelen. Als je kijkt naar de levensloop van de door jou aangehaalde Spinoza, 
zie je dat hij zich vrij vocht van dogma’s, de vrijheid opzocht en die benutte. Dus als 
we onze zorg werkelijk willen ontplooien, moeten we het zorgstelsel de vrijheid en de 
kans geven zich te ontwikkelen, om al lerende steeds beter te worden.
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In een samenleving zie je drie ideaaltypische manieren van ordening: het marktprin-
cipe, het bureaucratieprincipe en het relatieprincipe. Het relatieprincipe behoeft 
vaak geen overheidsbemoeienis, omdat zaken vanzelf soepel verlopen en mensen 
in vrijheid tot onderlinge afstemming komen. Daarom laat ik dat principe buiten 
beschouwing. In het nastreven van vrijheid en ontwikkeling moeten we ons niet 
blind staren op een van de andere twee principes. Dan wacht alleen het risico dat de 
ordening der samenleving een dogmatisch doel op zich wordt. Het zijn principiële 
gelijkwaardigheden die ervoor kunnen zorgen dat zoiets complex als de zorg, waarbij 
zoveel partijen betrokken zijn, in balans raakt. De zorg is geen absolute markt; daarin 
vinden wij elkaar. Maar ik ben voorstander van ‘popperiaans’ experimenteren, door 
op regelmatige basis kritisch het verloop te bekijken en dan te kiezen voor wat het 
beste werkt. Via kleine stapjes, met vallen en opstaan, werken aan verbeteringen. Dat 
lijkt mij de ideale weg. 

Het is dogmatisch denken als stug wordt vastgehouden aan één nieuw fonds, dat 
verlossend zou moeten werken. Het is misleidend om te pretenderen dat alle vraag-
stukken in de zorg worden opgelost met een megabureaucratie als het ZorgFonds. 
Als bestuurder en als adviseur constateer ik bij voortduring dat uitvoerings- en over-
gangsvraagstukken worden onderschat. Willen we met een volgende stelselwijziging 
tien jaar stilstaan in de ontwikkeling van de zorg om een aantal relatief overzichtelij-
ke, helder te benoemen problemen in de zorg op te lossen? Of lossen we die proble-
men gewoon op door ze aan te pakken? Het zal helder zijn; ik pleit voor het laatste. 

In plaats van een grote stelselwijziging pleit ik voor een oplossingsgerichte agenda. 
Haal bijvoorbeeld het verbod op samenwerking in de zorg uit de Mededingingswet 
(dat kan in een paar maanden). Ga van bekostiging voor productie naar structuren 
die de zorgvraag en inhoudelijke afwegingen weer leidend laten zijn. Stimuleer de 
vernieuwers die aan preventie willen doen. In het Radboudziekenhuis blijkt dat de 
zorgkosten dalen sinds praten en vooral luisteren naar de patiënt weer wordt be-
taald. Er is genoeg te verbeteren binnen de contouren van het huidige stelsel en met 
aanpassingen van het huidige stelsel. En realiseer je dat objectief gezien de zorg in 
Nederland er bijzonder goed voorstaat. Stop de ontwikkeling niet door dogmatische 
tekentafeldiscussies. Werk aan betere zorg in kleine, trefzekere stappen. Daar wordt 
iedereen beter van!

Met vriendelijke groet,

Frank Candel
voormalig voorzitter van de D66 thema-afdeling Zorg & Welzijn, adviseur bij  
een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, voormalig bestuurder  
in de ( jeugd)zorg en, net als iedereen, zorggebruiker en -betaler.

De essentie  
van de vrijheid van 
meningsuiting
door Dirk Verhofstadt

Wat zijn de grenzen van onze vrijheid om verwerpelijke meningen 
te verkondigen? Liberale denkers uit het verleden geven ons ant-
woorden, net als internationale mensenrechtenverdragen. Op die 
gronden moeten vrijheden van radicale salafistische organisaties 
worden ingeperkt.
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‘ Vrijheid van 
meningsuiting  
is een voorwaarde  
voor algemene 
menselijke vrijheid’

vrijheid van meningsuiting een voorwaarde is voor 
algemene menselijke vrijheid. Dat betekent dat 
dus ook maatschappelijk af te keuren uitspraken 
mogelijk moeten zijn. Toestaan dat een dergelijke 
immorele uitspraak wordt gedaan, betekent echter 
nog niet dat men het met die mening eens is. 

De vrijheid om van mening te verschillen
Neem bijvoorbeeld salafisten met hun veroor-
deling van homoseksualiteit, hun pleidooi voor 
de invoering van de sharia (de islamitische wet-
geving) in onze contreien, en andere uitspraken 
die haaks staan op onze liberale grondrechten. 
Dergelijke standpunten en uitspraken kunnen 
en moeten we afkeuren en bestrijden. Maar hen 
monddood maken door ze te verbieden om hun 
mening te uiten, gaat een brug te ver. In deze 
kwestie past een uitspraak die wordt toege-
schreven aan de 18e-eeuwse Verlichtingsfilosoof 
Voltaire. Hij stelde: ‘Je hais vos idées, mais je me ferai 
tuer pour que vous ayez le droit de les exprimer.’ (‘Ik 
verafschuw uw ideeën, maar ik zal mijn leven ge-
ven voor uw recht om ze uit te drukken.’) 

Ook Mill ging daar heel ver in. ‘Niemand heeft het 
recht een ander het woord te ontnemen op grond 
van zijn morele opvatting, zelfs niet als die opvat-
ting alom gedeeld wordt’, zo schrijft hij. Dat blijkt 
ook uit de volgende passage in zijn boek: ‘Als de 
gehele mensheid met één uitzondering dezelfde 
mening had, terwijl die ene persoon een tegenge-
stelde opvatting koesterde, dan zou de mensheid 
even weinig recht hebben om die ene persoon tot 
zwijgen te brengen dan hij zou hebben, als hij de 
macht had, om de mensheid het zwijgen op te 
leggen.’ ‘Elk stilleggen van een discussie is een 
aanmatiging van onfeilbaarheid’, concludeert 
Mill. Dát is de vrijheid die Mill ons heeft nagela-
ten: de vrijheid om van mening te verschillen. 

en van de cruciale, zelfs nood-
zakelijke elementen van een 
open samenleving en van een 
democratie is de vrijheid van 
meningsuiting. ‘De voornaam-
ste functie van de vrijheid van 
meningsuiting ligt erin dat ze 
ervoor zorgt dat het mogelijk 
is erop toe te zien dat andere 
grondrechten en vrijheden 

worden nageleefd in een democratische samen-
leving’, aldus emeritus professor Dirk Voorhoof. 
Dat mensen vrij hun mening mogen uiten, staat 
in artikel 19 van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (uvrm): ‘Een ieder heeft 
recht op vrijheid van mening en meningsuiting. 
Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmen-
ging een mening te koesteren en om door alle 
middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en 
denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door 
te geven.’ Dit recht werd ook opgenomen in het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(evrm) en in vrijwel alle grondwetten van de lid-
staten van de Europese Unie.

Deze bepalingen ter bescherming van de vrijheid 
van meningsuiting vloeien voort uit het werk On 
Liberty van de 19e-eeuwse filosoof John Stuart Mill. 
In het eerste hoofdstuk van zijn beruchte boek 
Over de vrijheid van denken en spreken schrijft Mill 
het volgende: ‘Als mijn betoog enige waarde heeft, 
dan moet de volste vrijheid bestaan om, als punt 
van ethische overtuiging, elke leerstelling te be-
lijden en te bespreken, hoe immoreel men die ook 
mag vinden.’ Daarmee maakt hij duidelijk dat de 

Schadebeginsel
Wil dat nu zeggen dat de vrijheid van menings-
uiting absoluut is? Zeker niet. Mill schrijft daar-
over het volgende: ‘De enige reden waarom men 
rechtmatig macht kan uitoefenen over enig ander 
lid van een beschaafde samenleving, tegen zijn 
zin, is de zorg dat anderen geen schade wordt 
toegebracht.’ Dit is het beruchte schadebegin-
sel. Mill zelf geeft in zijn boek ook het beroemde 
voorbeeld van de graanhandelaar die zijn pakhuis 
bedreigd ziet door een woedende menigte. Die 
menigte aansporen de graanhandelaar of zijn be-
zittingen aan te vallen, zou wel degelijk strafbaar 

VRIJHEID VAN 
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Laten we nog eens kijken naar het schadebegin-
sel van Mill. Buiten het voorbeeld van de graan-
handelaar geeft Mill in zijn boek On Liberty geen 
concrete voorbeelden. Het vermoeden bestaat dat 
dit komt omdat hij zelf inzag dat dit onmogelijk 
is. Men kan geen volledig compendium van woor-
den, uitlatingen en handelingen aanleggen die al 
dan niet in aanmerking zouden komen als veroor-
zakers van ‘schade’. Het ging Mill trouwens niet 
om de uitspraak op zich, maar om een mogelijk 
gevaar dat het directe gevolg zou zijn van een uit-
lating. Het uiten van ideeën en standpunten die 
grof en zelfs haatdragend zijn, vormen daarom 
nog geen aanleiding tot het plegen van geweld. 
Het oproepen tot het in elkaar slaan of zelfs do-
den van een specifieke persoon omwille van een 
mening, is van een andere orde. Politie- en veilig-
heidsdiensten moeten dergelijke dreigementen 
en uitspraken opsporen en de waarschijnlijkheid 
van een daadwerkelijke toebrenging van schade 
onderzoeken.

Intolerantie niet tolereren
Dat laatste is ook nodig omdat radicale moslimlei-
ders en hun organisaties, zoals de salafisten, niet 
alleen oproepen om de vrijheid van meningsui-
ting aan banden te leggen, maar hun volgelingen 
ook aansporen om onze liberale grondwaarden en 
zelfs onze democratie opzij te schuiven. Moeten 
we dan niet preventief handelen? Volgens de 
filosoof Karl Popper wel. Hij stelde het volgende: 
‘Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens 
hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn 
een tolerante samenleving te verdedigen tegen de 
aanvallen van de intolerante medemens, dan zal 
de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de 
tolerantie.’ Een democratie heeft volgens hem het 
recht en zelfs de plicht om zich te verzetten tegen 
krachten die diezelfde democratie willen vernie-
tigen. Dergelijke krachten zou men dus kunnen 
verbieden en daardoor hun vrijheid van menings-
uiting uitschakelen. Salafisme en uitlatingen door 
salafisten kan men niet verbieden. Maar salafisti-
sche organisaties wel.

Op basis van dit artikel heeft het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens op 12 juni 2012 
Duitsland in het gelijk gesteld toen dit land 
de soennitisch-islamitische organisatie Hizb 
ut-Tahrir verbood. Deze organisatie heeft tot doel 
om alle moslimlanden te verenigen in één kalifaat 
waarin de sharia als rechtssysteem zou gelden. 
Ik denk dat een dergelijk verbod ook moet gelden 
voor salafistische organisaties die via hun radi-
cale geloofspunten aanzetten tot aantoonbaar 
schadelijk gedrag, om vier redenen. Ten eerste 
verdedigen ze standpunten die haaks staan op 
onze democratie en die – als ze zouden worden 
toegepast – het einde ervan zouden betekenen. 
Ten tweede stimuleren ze onder hun geloofsge-
noten een levenswijze waarbij ze zich letterlijk 
afkeren van onze samenleving, wat integratie en 
inburgering onmogelijk maakt. Ten derde nemen 
de meeste salafistische organisaties geen afstand 
van haat en geweld tegen andersgelovigen, on-
gelovigen en homoseksuelen, en als ze het doen, 
is het vaak om opportunistische redenen. Ten 
vierde blijkt uit de praktijk dat de plegers van 
terreurdaden en zelfmoordaanslagen er radicale 
ideeën op nahielden die ze opdeden in salafisti-
sche kringen.

Een weerbare democratie moet ruimte geven aan 
alle meningen, zelfs die meningen die we verwer-
pelijk vinden. Maar als die meningen aantoonbaar 
leiden tot radicale standpunten die mensen er 
zelfs toe aanzetten om met geweld onze samenle-
ving te ontwrichten, dan heeft een democratie het 
recht en zelfs de plicht om in te grijpen teneinde 
haar bestaan en de veiligheid van haar burgers 
te waarborgen. De Rotterdamse burgemeester 
Ahmed Aboutaleb, die in juli 2016 geconfronteerd 
werd met de vraag om in zijn stad een instituut 
voor salafisten te vestigen, zei het als volgt: ‘De 
rechtsstaat biedt bescherming aan alle religieuze 
uitingen. Maar voor diegenen die de vrijheid van 
religie of andere vrijheden inzetten om haat te 
zaaien, integratie te verhinderen of bevolkings-
groepen tegen elkaar op te zetten, is geen plaats.’

Dirk Verhofstadt (@DirkVerhofstadt) is professor  

media en ethiek aan de Universiteit Gent en kernlid  

van de denktank Liberales.

moeten zijn, zegt Mill. Opruiing of bedreiging 
vallen dus niet onder de vrijheid van meningsui-
ting. Maar de neiging bestaat om dit voorbeeld te 
letterlijk en bovenal te ruim te nemen. Want Mill 
stelt niet voor niets dat beschuldigingen aan het 
adres van de graanhandelaar in de krant zeker niet 
verboden zouden mogen worden, ook niet als het 
mogelijke gevolg is dat de bevolking zich tegen 
hem keert.

Inperken van de vrijheid van meningsuiting
Wat Mill doet, is een onderscheid maken tussen 
het uiten van verwerpelijke ideeën die geen direct 
gevaar voor anderen opleveren en uitingen of 
handelingen die wel een direct gevaar voor ande-
ren betekenen. Als de kans op schade aan anderen 
groot en onmiddellijk is, dan bestaat een grond 
om de vrijheid van meningsuiting in te perken. 
Dat is ook wat we terugvinden in rechterlijke 
uitspraken op nationaal en internationaal vlak. 
Grosso modo worden drie zaken met betrekking 
tot de vrijheid van meningsuiting niet aanvaard: 
laster en eerroof, meineed en het aanzetten tot ge-
weld. Maar nog belangrijker is dat men het erover 
eens is dat dergelijke gevallen beoordeeld moeten 
worden door de rechterlijke macht. Niet door een 
‘moreel oordeel’ van een persoon, organisatie of 
autoriteit die terzake geen juridische bevoegd-
heid heeft. Als iemand vindt dat een mening die 
geuit wordt lasterlijk, haatdragend of aanzettend 
tot geweld is, kan hij of zij een klacht indienen bij 
de rechtbank. 

Artikel 17 EVRM
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens voorziet al in deze mogelijkheid. In artikel 
17 wordt melding gemaakt van ‘een verbod op 
misbruik van recht’. ‘Geen der bepalingen van dit 
Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor 
een Staat, een groep of een persoon het recht 
inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of 
enige daad te verrichten met als doel de rechten of 
vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te 
doen of deze verder gaand te beperken dan bij dit 
Verdrag is voorzien.’ Deze zogenaamde ‘misbruik-
clausule’ betekent concreet dat als groepen of per-
sonen daden stellen die duidelijk tot doel hebben 
schade aan te brengen aan de rechten en vrijhe-
den die zijn vastgelegd in het evrm, of die tot 
doel hebben deze rechten en vrijheden van andere 
personen op een ontoelaatbare wijze in te perken, 
zij geen beroep kunnen doen op de grondrechten 
van het evrm. Het Verdrag wil op die manier de 
democratische orde beschermen door ‘uit te slui-
ten dat antidemocratische krachten bescherming 
van het Verdrag kunnen genieten, om deze orde 
vervolgens enkel en alleen te ondermijnen’. 

‘ Een democratie  
heeft het recht  
en zelfs de plicht  
om zich te verzetten  
tegen krachten die 
diezelfde democratie 
willen vernietigen’
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DE SOCIAAL-LIBERALE WERELD VAN INTERVIEW

Jos Heijmans 

‘Het huis van  
Thorbecke is aan  
vervanging toe’ 

door Remy Maessen

Hij trotseerde de rechter en de staatssecretaris door  
een Syrische moeder en haar vier kinderen in zijn 

gemeente te houden. Hij verbood criminele asielzoekers 
om rond de jaarwisseling een stap buiten het asiel-

zoekerscentrum te zetten. Als iemand in het vluchte- 
lingendebat een eigen koers probeert te varen, dan is 

het Jos Heijmans, de 63-jarige burgemeester van Weert. 
Onlangs riep D66 hem uit tot beste burgemeester van 
Nederland. Wie is deze eigenzinnige West-Brabander? 

‘Asielbeleid heeft een hart nodig. Maar criminele 
asielzoekers moeten we juist hard aanpakken – hard 

met een ‘d’ dus.’ 

In de politiek van vandaag  
de dag is weinig ruimte voor 
meer dan een pakkende 
oneliner. Achter het snelle 
idee gaat (hopelijk) echter 
een hele gedachtewereld 
schuil van uitgangspunten, 
waarden en wensen voor  
de wereld. Remy Maessen 
spreekt namens idee D66-
politici over hun sociaal-libe-
rale mens- en wereldbeeld.  
In dit nummer: burgemeester 
van Weert, Jos Heijmans. 
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gevestigde partijen daar bestuurders hebben 
zitten, en die partijen dat tegenhouden. Maar ik 
denk dat we prima zonder provincies kunnen.  
Het Huis van Thorbecke is danig aan renovatie 
toe. Het bestond ooit uit het Rijk, de provincie  
en de gemeente. Intussen is er met Europa een 
bovenverdieping op gebouwd. En er zijn aanbou-
wen en erkers bijgebouwd, van gemeenschappe-
lijke regelingen en samenwerkingsverbanden.  
De burger herkent het Huis niet meer. Het is  
een grote warboel geworden.’

Het afschaffen van de provincie, welke consequen-
ties heeft dat voor de grootte van gemeenten?  
‘Ik vind dat overheidstaken zo dicht mogelijk bij 
de mensen moeten zijn georganiseerd. Dus heb je 
gemeenten van een ander formaat nodig.’

Grotere gemeenten om de taken dichter bij 
mensen te organiseren. Dat klinkt paradoxaal.
‘Ik vind dat gemeenten veel meer vrijheid en 
autonomie moeten krijgen. Dat komt ten goe-
de aan de inwoners, die je dan echt op maat kan 
bedienen. Maar dan moet je gemeenten wel goed 
equiperen. Daarom hebben we gemeenten nodig 
met een professioneel bestuur en met een sterk 
en robuust ambtelijk apparaat met voldoende 
opleidingsmogelijkheden.’

Hoe ziet dat eruit, meer autonomie voor  
gemeenten? ‘In elk geval niet zoals het nu gaat. 
Neem bijvoorbeeld de bijstand. Een paar jaar 
terug waren gemeenten voor 10 procent verantwoor- 
delijk voor de bijstandskosten en het Rijk voor  
90 procent. Nu is het gedecentraliseerd en is het 
precies andersom. Maar de Tweede Kamer wil wel 
invullen hoe gemeenten dit doen. Nee, decentrali-
seren is decentraliseren. Dan moet het Rijk ook 
loslaten.’

Terug naar de vluchtelingenproblematiek: waar-
om vaardigde u een noodbevel uit? ‘Er is een 
groep asielzoekers, met name uit Noord-Afrika, 
die door Europa trekt en overal probeert asiel aan 

te vragen. Dat is prima. Ze doorlopen de pro-
ce-dure en dan moeten ze weer terug. Maar als ze 
ook nog eens criminele activiteiten ontplooien, 
dan moet je ze vastzetten. Het lijkt soms of voor 
deze mensen andere regels gelden. Daarom heb  
ik die groep van 26 asielzoekers vastgezet.’

Wat zijn dat voor criminele activiteiten? ‘Dat zijn 
geen simpele feitjes. Denk aan winkeldiefstallen, 
steekpartijen, vrouwen bespugen in de trein. Als 
ze worden opgepakt, wordt een rapport gemaakt 
door de politie en daarna gaan ze weer terug naar 
het asielzoekerscentrum. Dat gaan we dus niet 
doen. Een voorbeeld: een van die groep van  
26 werd in Eindhoven betrapt op het stelen van 
een fiets, en beboet: 250 euro. Maar hij had geen 
250 euro. Dan zegt de agent: ga maar terug naar 
het asielzoekerscentrum. Dat gebeurt in 
Nederland.’

U zegt: vastzetten, ook als er geen rechter aan  
te pas is gekomen? ‘Natuurlijk moet er een rech-
ter aan te pas komen. Maar in de tussentijd zeg  
ik ook: vastzetten.’

Terwijl u voor dat Syrische gezin juist zo gastvrij 
was? ‘Dat was totaal iets anders. Een jonge vrouw 
was met vier kinderen op de vlucht. Haar man 
was gevangen genomen door Assad en de zijnen. 
Ze kon dus sowieso niet terug: een vrouw zonder 
mannelijke bescherming kan niet in Arabische 
landen. In Duitsland dreigde men haar kinderen 
af te nemen als ze geen vingerafdruk zou achterla-
ten. Dus dat heeft ze toen gedaan. Maar ze wilde 
met haar kinderen hier in Weert zijn. Dan vind ik 
dat we dat moeten doen. Dát is werken volgens  
de bedoeling. Bovendien heeft het een geweldige 
sociale cohesie op gang gebracht hier. Iedereen 
wilde haar helpen. Er is echt wel draagvlak voor 
vluchtelingenopvang in Nederland.’

Remy Maessen (@RemyMaessen) is fractievolger voor  

de D66-fractie in de gemeenteraad van Nijmegen.

‘Decentraliseren is 
decentraliseren,  

dan moet het Rijk  
ook loslaten’

‘Mijn hart is mijn richtingwijzer  
en in mijn hart ben ik een D66’er’

JOS HEIJMANS

werd door GeenStijl uitgeroe-
pen tot Nederlander van het 
Jaar, en door de jongeren van 
GroenLinks gekroond tot Bur-
gemeester van het Jaar. Hoe 
kan dat? ‘Dat kwam voorname-
lijk doordat ik in het nieuws 
kwam met die maatregelen over 

vluchtelingen. Maar ik denk dat het breder is: 
mensen zijn niet meer gewend dat politici heldere 
taal spreken. Ik doe dat wel en je ziet dat dat zowel 
links als rechts wordt gewaardeerd.’

Heldere taal spreken, wat bedoelt u daarmee?
‘Bestuurlijk en ambtelijk zijn we gewend om in 
een bepaald jargon te praten. We ‘nemen alles 
mee’, maar de normale inwoner begrijpt er niets 
van. Die wil gewoon weten: wat gebeurt er en wat 
gaan we daaraan doen? Het is ook een angst dat 
mensen het niet met je eens zijn. Ik zeg dan al-
tijd: je kunt nooit iedereen te vriend houden. Dat 
hoeft ook helemaal niet. Je moet juist beslissin-
gen durven nemen, en die beslissingen uitleggen. 
Vaak snappen mensen het dan echt wel. Maar veel 
te vaak doen politici dat niet. Dat maakt de kloof 
tussen inwoner en politiek groter.’

D66 werd opgericht om vernieuwing te brengen 
en het bestel open te breken. Is dat niet voldoen-
de gelukt? ‘Alexander Pechtold gaat wél in ge-
sprek met mensen die het niet met hem eens zijn. 
Dat vind ik goed. Hij legt uit waarom hij vindt wat 
hij vindt. En daar hoeft niet iedereen het mee eens 
te zijn. Maar dat bestuurlijk jargon, de cultuur 
van iedereen te vriend houden en slecht nieuws te 
verpakken, die is er bij alle partijen ingeslopen. 
Daar moeten we mee stoppen.’

Wat maakt u een D66’er? Staan hier de richting-
wijzers op het bureau? ‘Richtingwijzers?’

De vijf richtingwijzers van D66… ‘Oh! Ik heb hele-
maal geen richtingwijzers nodig. Mijn hart is mijn 
richtingwijzer en in mijn hart ben ik een D66’er.’

Waarom koos u ooit voor D66? ‘Ik ben een demo-
craat in hart en nieren. Elke stem telt: dat is het 
grondbeginsel waarom ik bij D66 zit. Vroeger 
stond in de Dikke van Dale: democratie is die 
staatsvorm waarbij het volk zichzelf (door verte-
genwoordigers) regeert. Dat vind ik prachtig.  
Let ook op die haakjes: door vertegenwoordigers. 
Dat kan, maar dat hoeft niet. Het volk regeert 
zichzelf. Vaak vergeten de vertegenwoordigers 
wie hen eigenlijk gekozen heeft.’

De macht aan het volk: is dat wat D66 uniek 
maakt? ‘Dan kom ik bij een paar van de kroonju-
welen. Kijk naar het referendum: als je daarover 
goede afspraken maakt, is dat een prima instru-
ment. Dat bewijzen veel andere landen. Er zijn 
partijen die vinden dat we geen gekozen burge-
meesters moeten hebben, omdat dan de verkeerde 
burgemeesters worden gekozen. Kennelijk  
vinden zij het volk daar niet goed genoeg voor. 
Natuurlijk zal er weleens een verkeerde burge-
meester worden gekozen. Alsof alle burgemees-
ters van nu zo goed zijn. De collega’s die ik  
spreek over de gekozen burgemeester zijn het er 
meestal niet mee eens. Tot ze gestopt zijn. Oud-
burgemeesters hebben vaak een andere mening.’

Omdat het dan niet meer om hun eigen baan 
gaat. ‘Precies. Ik vraag me ook af: waarom schaf-
fen we de provincie niet af ? Ik denk omdat de 

DE SOCIAAL-LIBERALE WERELD VAN
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en de cultuur  

van iedereen te vriend  
houden is er bij alle 
partijen ingeslopen’
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IN EEN DEMOCRATIE heerst de wil van het volk,  
per definitie. Hoe kan de wil van het volk bekend 
worden? In principe zijn daar twee methoden voor.

De ons bekende methode is verkiezing van een 
volksvertegenwoordiging, op basis van lijsten die 
door politieke partijen worden vastgesteld. Nu is 
niet veel meer dan 2 procent van de kiezers lid van 
een partij. Een groot deel daarvan is meer papieren 
dan actief lid. Het ligt voor de hand dat die volks-
vertegenwoordigers in veel opzichten afwijken van 
doorsnee Nederlanders. Ze zijn veel hoger opgeleid, 
hebben een hoger inkomen (ook voordat ze gekozen 
werden), zijn iets ouder en vaker man dan vrouw. 
Onderzoek laat zien dat ze weliswaar op veel punten 
dezelfde opvattingen hebben als hun kiezers, maar 
over een aantal belangrijke zaken anders denken, 
zoals Europese integratie en vreemdelingenbeleid. 
Vanuit democratisch oogpunt is dat een nadeel van 
deze methode.

Er bestaat echter ook een andere methode om de wil 
van het volk te ontdekken. Men neme een willekeuri-
ge steekproef uit de bevolking en vrage die: wat wilt 
u dat de overheid doet? Opiniepeilers doen dit da-
gelijks. Hun peilingen hebben echter twee nadelen. 
Ten eerste is de respons vaak laag en wordt er met 
kunstgrepen voor gezorgd dat toch alle bevolkings-
groepen ongeveer naar verhouding in de steekproef 
vertegenwoordigd zijn. Ten tweede is vaak onduide-
lijk of de respondenten de vraag goed begrepen en 

overdacht hebben. Als we die problemen oplossen, 
krijgen we wellicht een nauwkeurigere methode om 
de volkswil te peilen dan verkiezingen via partijen.

Door loting kan men een volksvertegenwoordiging 
selecteren die een veel betere afspiegeling van de 
kiesgerechtigde bevolking vormt dan de via partijen 
gekozen parlementen. Om te voorkomen dat lager- 
opgeleiden, jongeren en minderheden thuis blijven, 
moet deelname ofwel verplicht worden gesteld  
– zoals bij juryrechtspraak in Angelsaksische landen – 
ofwel royaal beloond worden. Tal van experimenten 
met door loting samengestelde burgerfora of bur-
gerjury’s laten zien dat de meeste willekeurig gese-
lecteerde burgers bereid en in staat zijn zich grondig 
in allerlei problemen te verdiepen. Ook komen ze 
vaak met originele en creatieve oplossingen. 

Niet alle politieke problemen laten zich op deze 
manier oplossen. Ik pleit er dan ook niet voor om 
de Tweede Kamerverkiezingen door loting te ver-
vangen, maar wel om te experimenteren met loting 
voor wijkraden, ondernemingsraden en adviesra-
den. Wellicht op termijn ook voor gemeenteraden 
en Provinciale Staten, met name als de opkomst 
bij verkiezingen nog verder daalt. En wie weet, de 
Eerste Kamer?

Paul Lucardie is politicoloog en onderzoeker bij het 

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

DELIBERATIEVE EXPERIMENTEN via het principe 
van loting zijn een nuttige aanvulling gebleken 
op de representatieve democratie. Verschillende 
voorstanders van het model gaan echter een stuk 
verder: de volledige of gedeeltelijke vervanging van 
vertegenwoordigende organen als de Eerste Kamer 
of de gemeenteraad. De hoogstaande idealen van de 
verkiezingsloterij worden voorgesteld als remedie 
tegen de tekortkomingen van de representatieve  
democratie. Het valt echter te betwijfelen of loting 
die hoge verwachtingen waarmaakt. 

Ten eerste zou loting leiden tot betere burgerparti-
cipatie dan verkiezingen, zo suggereert de Vlaamse 
publicist David van Reybrouck. De kleine groep die 
ingeloot is heeft inderdaad meer mogelijkheden tot 
zeggenschap. Maar de overweldigende meerderheid 
van de bevolking staat in een systeem van loting 
levenslang langs de zijlijn. Bovendien wordt over-
schat hoe bereid burgers zijn om bij loting actief te 
worden. In hun studie naar Nederlandse initiatieven 
concludeerden bestuurskundigen Harmen Binnema 
en Ank Michels: ‘Vele duizenden uitnodigings-
brieven leveren enkele honderden deelnemers op. 
[…] Meer dan negen op de tien mensen die worden 
ingeloot, besluiten om uiteenlopende redenen niet 
te komen.’ 

Ten tweede zou loting leiden tot een betere afspiege-
ling van de samenleving dan verkiezingen. Dat valt 
in de praktijk tegen. Opnieuw Binnema en Michels: 
‘Degenen die wel komen, lijken veel op de partici-
patie-elite: ze zijn hoogopgeleid, autochtoon, wat 
ouder, actief betrokken bij hun buurt en hebben 
vertrouwen in de politiek […] Loting wordt op die 
manier alsnog zelfselectie, met gebrek aan diversi-
teit en legitimiteit.’ Dit probleem is te ondervangen 
door deelname verplicht te stellen. Dat betekent 
een verregaande inbreuk op de vrijheidsrechten van 
burgers, die gedwongen worden zichzelf, hun fami-
lie en hun carrière bloot te stellen aan de krachten 

die omgaan in de politiek. Maar ook dan staat kans-
berekening een goede afspiegeling in de weg. Loting 
creëert niet noodzakelijk een goede dwarsdoorsne-
de van de bevolking. Dat wordt pas waarschijnlijk 
wanneer een heel grote groep wordt ingeloot. Voor 
een nationaal representatief orgaan komen we dan 
al snel op 1000 tot 1500 vertegenwoordigers.

Ten derde zou loting de legitimiteit van de demo-
cratie herstellen. De aanname van een legitimiteits-
crisis klopt echter niet. De tevredenheid met het 
functioneren van de democratie is hoog en sinds de 
jaren zeventig en tachtig zelfs gestegen. Het ver-
trouwen in regering en parlement fluctueert, maar 
daalt niet structureel. De vraag is bovendien of bur-
gers zich beter vertegenwoordigd voelen wanneer 
vertegenwoordigers op basis van abstracte wiskun-
dige principes zijn geselecteerd en burgers op de 
besluiten van die vertegenwoordigers geen invloed 
hebben. 

Deliberatie heeft zeker een plek in de Nederlandse 
politiek. Maar loting is geen evident alternatief voor 
de stembus. Verkiezingen zijn met afstand de meest 
egalitaire participatievorm, juist doordat zo bijzon-
der veel burgers deelnemen aan die laagdrempelige 
activiteit.

Tom van der Meer (@TomWGvdMeer) is hoogleraar 

Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en auteur 

van het boek Niet de kiezer is gek.

Volksvertegenwoordigers  
moeten door loting  
worden verkozen

Ja door Paul Lucardie

Nee door Tom van der Meer

Sociaal-liberaal  
debat

Ja vs Nee

‘ Verkiezingen zijn  
met afstand  
de meest egalitaire 
participatievorm’
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Als idealen geen dogma’s moeten  
worden en standpunten niet 

 in steen gehouwen, is kritische 
reflectie onontbeerlijk. 

Een goed gemikte knuppel in  
het hoenderhok kan hierbij 

behulpzaam zijn, zeker als die de 
randen van de discussie opzoekt. 

Wat vindt u van deze kwestie?

KNUPPEL IN  
HET HOENDERHOK

kelijk zijn als er lichamelijke oorzaken zijn voor 
het niet kunnen krijgen van kinderen. Het wordt 
wat mij betreft lastiger als die lichamelijke oor-
zaken het natuurlijke proces van veroudering 
betreffen, maar vooruit. Als de oorzaken van een 
gefrustreerde kinderwens met medisch ingrijpen 
te verhelpen zijn, kunnen de kosten daarvan in 
het basispakket worden opgenomen. Ik zou dan 
overigens niet de eerste drie pogingen vergoeden, 
maar juist de derde en volgende. Je vraagt mensen 
daarmee om bij deze medisch niet-noodzakelij-
ke behandeling een deel voor eigen rekening te 
nemen, en springt als samenleving bij als er echt 
iets aan de hand is. Maar goed, een dekking van 
medische kosten bij een onvervulde kinderwens is 
wat mij betreft te billijken. 

Een financiële vergoeding voor een draagmoeder 
gaat echter een stap verder. Het niet hebben van 
een baarmoeder kan je voor mannen moeilijk 
een ziekte, gebrek of risico noemen. Het inhuren 
van een draagmoeder om een dergelijk gebrek 
op te lossen is ook met de beste wil van de wereld 
niet als ziektekosten te bestempelen. Dat geldt 
overigens zowel voor homo's als voor hetero's. 
Het amendement rept niet over het recht van 
heteroseksuele (alleenstaande) mannen met een 
kinderwens. Misschien kunnen we een dergelijk 
voorstel nog tegemoetzien. Maar wat mij betreft 
zijn mannen met een kinderwens helemaal niet 
ziek. Ze moeten alleen op zoek naar een baan 
om zelf de vergoeding voor een draagmoeder bij 
elkaar te sparen. Of ze vragen een goede vriendin. 
Overigens is dat voor lesbische stellen ook zo: het 
plaatsen van bevruchte eicellen (medische in-
greep) wordt wel vergoed, maar de aankoop van 
donorsperma (biologische kwestie) niet. Het is 
heel vervelend als je een diepgevoelde kinderwens 
niet kunt realiseren zonder het inhuren van een 
donorvader of draagmoeder. Maar dat lijkt me 
onvoldoende om dekking in het basispakket te 
rechtvaardigen. 

Het is niet rechtvaardig om de 
kosten voor een draagmoeder 
voor homostellen te vergoeden 
vanuit het basispakket.  
Gelijke rechten zijn belangrijk, 
maar het niet hebben van een  
baarmoeder is iets anders dan  
een onvervulde kinderwens  
door medische oorzaken. 
 

door Mark Sanders

 

D66 heeft homorechten hoog in het vaandel 
staan. Gelijke rechten voor iedereen, ongeacht 
afkomst, geslacht, religie, seksuele geaardheid of 
enige andere arbitraire scheiding die er te maken 
valt, is voor de partij een van de grondbeginse-
len van een goede maatschappij. Het is daardoor 
niet verwonderlijk dat dit terugkomt in het ver-
kiezingsprogramma, zoals tijdens een recent 
congres bij het bespreken van amendement 113: 
Kinderwens in het basispakket. Dit amendement 
gaat over gelijke rechten voor homostellen, waar-
over binnen D66 weinig discussie is. Het amende-
ment is dan ook aangenomen. Maar bij mij roept 
het toch enige weerstand op.

Uiteraard ben ik voor gelijke rechten voor men-
sen van elk geslacht, geaardheid en ras, ook in 
het basispakket van de zorgverzekering. Maar dat 
basispakket is er niet om alle ongemakken van 
het leven collectief te financieren. Het is bedoeld 
om ons te verzekeren tegen de onvoorziene, on-
vermijdelijke en soms hoge kosten van zorg die 
iedereen kunnen overkomen. De vraag is nu: is 
daar hier sprake van? Hoewel ik een onvervulde 
kinderwens al niet een ziekte vind, kun je wel 
betogen dat medische ingrepen soms noodza-

Draagmoeders  
uit het  

basispakket



58 59
id

ee
 a

p
ri

l 2
01

7

‘ Het niet hebben van  
een baarmoeder kan je  
voor mannen moeilijk  
een ziekte, gebrek  
of risico noemen’

Sociaal-liberalen kijken met open blik over grenzen heen.  
Ons streven naar vrijheid voor ieder individu houdt niet op  
bij de landsgrenzen. Maar wat betekent ‘sociaal-liberaal’  
in de context van een ander land, andere cultuur en ander  
politiek systeem? Met welke dilemma’s of uitdagingen  
worden sociaal-liberalen in een ander land geconfronteerd?

Verenigde  
Staten 

  Sociaal-liberaal in de …   

SOCIAAL-LIBERAAL 
IN HET BUITENLAND

Bij heterostellen vergoeden we vruchtbaarheids-
behandelingen uit de premies voor de zorgverze-
kering – een vergoeding voor de kosten van een 
draagmoeder of donorsperma zit daar expliciet 
niet in. Moeten we daarom voor stellen zonder 
baarmoeder de financiële vergoeding voor een 
draagmoeder betalen? Zijn dat ziektekosten waar-
tegen we elke Nederlander (dus ook alle vrouwen) 
verplicht willen verzekeren? Met een fors eigen 
risico om het geheel betaalbaar en kostenbewust 
te houden? Met de discussie die we tijdens het 
congres ook hadden over het eigen risico wordt 
namelijk pijnlijk duidelijk dat ook chronisch zie-
ken van deze keuze de financiële gevolgen zullen 
dragen. Principes zijn mooi, maar je kunt je zorg-
budget maar één keer uitgeven en harde keuzes 
zijn onvermijdelijk. Een vergoeding voor draag-
moeders voor kinderloze homostellen kost niet 
veel, maar impliceert minder geld voor de rest of 
hogere premies en eigen bijdragen. Ik vind het 
niet goed uit te leggen dat D66 chronisch zieken 
een eigen risico laat betalen omwille van ‘betaal-
baarheid, kostenbewustzijn en solidariteit’, ter-
wijl we de premiebetaler wel laten opdraaien voor 
de kosten van een draagmoeder voor mannen met 
een kinderwens.

Mark Sanders (@mwjlsanders) is econoom.
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SOCIAAL-LIBERAAL 
IN HET BUITENLAND

door Luuk Ament

Trumps aanvallen op de liberale  
democratie zijn ook voor deze 
Nederlandse sociaal-liberaal een  
zware dobber. Maar hij ziet ook  
positieve bijwerkingen: de nieuwe  
politieke koers dwingt Amerikanen  
om publiekelijk hun waarden  
te verdedigen, en Europa om  
slagvaardiger samen te werken.

inds de inauguratie van president 
Trump is het wennen voor liberale 
kosmopolieten in de Verenigde Staten. 
Welkom in het Amerika van 2017: de 
nieuwe president vindt martelen pri-

ma en doet er zelfs graag een schepje bovenop. Hij 
wil immigranten weren op basis van hun geloof. 
Syrische vluchtelingen zijn sowieso niet wel-
kom. Klimaatverandering? Een complot van de 
Chinezen. Irakese olie? Dat is de terechte oorlogs-
buit van Amerika. 11 miljoen illegalen? Allemaal 
deporteren! De 54 procent van de bevolking die 
niet op Trump gestemd heeft, zit met de handen 
in het haar en kijkt vol afgrijzen naar het spekta-
kel dat zich dagelijks op televisie ontvouwt.

Toch is dit de democratisch gekozen president 
van de Verenigde Staten. Gelooft Amerika niet 
meer in de liberale waarden die het de afgelopen 
halve eeuw heeft uitgedragen? Wat is de waarde 
van democratie tegenover andere liberale waar-
den? En betekent de verkiezingswinst van Trump 
dat hij de ‘wil van het volk’ mag uitvoeren, onge-
acht de consequenties? 

AMERIKA IS EEN GESPLETEN LAND: in de grote 
steden wonen liberale mensen, op het platteland 
en in de rust belt woont het electoraat van Trump. 
De scheidslijn is scherp: in de steden New York 
en Philadelphia stemde meer dan 80 procent 
van het electoraat op Clinton; op het platteland 
van de staten New York en Pennsylvania (waarin 
Philadelphia ligt) kreeg Trump 70 procent van de 
stemmen. De dag na de inauguratie van de nieuwe 
president liepen miljoenen mensen door het hele 
land mee in de Women’s March. Van dé wil van het 
volk is dus geen sprake.

De verschillen in opvattingen zijn groot en de 
eindeloze stroom polariserende berichten van po-
litici en activisten maakt elk onderwerp politiek 
gevoelig. Normaal gesproken praten Amerikanen 
liever niet over politiek. Uit angst voor openlijke 
conflicten, is mijn hypothese. Je weet nooit wat je 

S
Verenigde  
Staten — 
gespleten  
tussen  
nationalisme  
en liberalisme
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hoor je de Trumpisten nooit. Politiegeweld te-
gen zwarten is noodzakelijk (handhaven van law 
and order), maar een aanslag op de politie door 
een zwarte is moord. Burgerrechten zijn voor de 
huidige regering een lastige kwestie; die horen 
immers voor iedereen te gelden.

Het constant hameren op het gevaar van anderen 
voor de wij-groep gaat ten koste van empathie 
voor de ander. In het publieke debat wordt vaak 
een keuze voorgesteld: ben je voor de zwarten of 
voor de politie? Ben je voor de travel ban of voor 
terreur? Ben je voor burgerrechten of voor veilig-
heid? Gemakkelijke keuzes in de ogen van nati-
onalisten, valse keuzes in de ogen van liberalen. 
Er ontstaat een sfeer waarin immigranten er niet 
meer bijhoren. Mensen met een islamitische naam 
worden bij de grens lastiggevallen door agenten 
van de immigratiedienst. Indiase collega’s van mij 
zijn bang en overwegen het land te verlaten.

voor ze zorgt. Als elektronische borden op vlieg-
velden niet gebruikt worden, lees je ‘God bless our 
boys’. Op Veterans Day worden de oudgedienden 
door de straten gereden; het publiek roept hun 
bedankjes toe. Patriottisme is het bindmiddel 
van de Amerikaanse immigrantenmaatschappij. 
Iedereen heeft een verschillende achtergrond, 
maar de vlag verbindt.

Trump gaat echter een stap verder: hij ziet de 
wereld door een (wit-)nationalistische wij-tegen-
zij-lens. Als je continu in wij-versus-zij denkt, 
worden waarden relatief. Zo is martelen oké, want 
‘IS doet veel ergere dingen’. Er is geen absoluut 
moreel ankerpunt voor de Trumpisten.

Het ontbreekt het nationalisme ook aan een 
universele standaard die voor iedereen geldt. 
Moslimterrorisme is een aanval op ‘wij’, extreem-
rechts terrorisme valt in het bakje ‘zij’ en daarover 

Nationalisme viert hoogtij. Het is America First! 
en wij tegen zij. Sommige van mijn collega's zien 
het ook zo: ‘Wij hoeven toch niet te zorgen voor 
iedereen die op de deur klopt? Laat de rest van de 
wereld hun eigen problemen oplossen!’ Anderen 
lopen juist voor het eerst in hun leven mee in de 
vele demonstraties tegen het marginaliseren van 
moslims en andere minderheden.

Om het arme Amerika te beschermen, zijn vol-
gens de Trumpisten drastische maatregelen no-
dig. Waar sommige beleidsanalisten spreken over 
de keuze tussen de bijl en de scalpel, grijpt Trump 
het liefst naar de atoombom. Door de travel ban 
kunnen van de ene op de andere dag Iraanse we-
tenschappers niet meer terugkeren van vakantie. 
Gezinnen raken gescheiden. Studenten kunnen 
hun studie niet afmaken. Verantwoordelijke poli-
tici bedenken oplossingen voor mensen die in de 
knel raken door nieuwe wetgeving, maar niet de 
huidige regering. Dit komt slechts deels door on-
ervarenheid; in het nationalistische denken van 
de Trumpisten doen levens van niet-Amerikanen 
er simpelweg minder toe.

HET IS NIET GEK dat nationalisme zo aanslaat 
in Amerika: de trots op Amerika, en vooral op 
het leger, was altijd al overal in de samenleving 
zichtbaar. Mensen hebben bumperstickers en 
vlaggetjes in de tuin met ‘we support the troops’. Ik 
was laatst bij een basketbalwedstrijd die opende 
met twee militairen die met de vlag het stadi-
on in marcheerden. Vervolgens wordt altijd het 
volkslied gezongen, staand en met de hand op het 
hart, ook als het slechts een oefenwedstrijd is. Het 
leger heeft een belangrijke plek in de maatschap-
pij. Veteranen krijgen op veel plekken voorrang 
en korting, en hebben een eigen ministerie dat 

collega of buurvrouw vindt van een onderwerp, 
maar dat je gesprekspartner een sterke mening 
heeft, is vrij waarschijnlijk. Toch maakt Trump 
nu veel openlijke discussie los: er wordt opeens 
overal over politiek gepraat. Op het werk, bij de 
koffiezaak, in kroegen, bij de kapper. Een vriend 
van mij benadert politieke discussies vaak vanuit 
de juridische kant. Als hij het over de travel ban 
heeft, legt hij mij uit welke kwesties de rechter 
kan bekijken en wat de relevante wetten zijn.

Hij is niet de enige met een voorliefde voor de 
juridische kant van de zaak: veel Amerikanen 
houden van regels en juridische argumenten. Ik 
denk dat dit te maken heeft met het voorkomen 
van een verhitte discussie over onderliggende 
waarden. De focus op de letters van de regels in 
plaats van de achterliggende gedachte is soms 
frustrerend: de kafkaëske instantie die rijbewijzen 
uitgeeft is een van de meest gehate organisaties 
van Amerika. Maar er zit ook een groot voordeel 
aan: het beschermt tegen willekeur van de macht. 
Overheidsorganen houden zich fanatiek aan alle 
regeltjes, ongeacht je huidskleur, geloof of land 
van herkomst. En het beschermt burgerrechten 
tegen een regering die er graag vanaf wil – zeker 
geen overbodige luxe in het Amerika van vandaag.

JURIDISCHE DISCUSSIES over de toestanden in 
de vs zijn belangrijk, maar bieden geen ruimte 
aan de boosheid die ik voel over het schenden van 
waarden die voor mij fundamenteel zijn. Trump 
en zijn cronies breken de democratie af en volgen 
de koers van Hongarije, met een onvrije pers, 
gemuilkorfde rechterlijke macht en een meerder-
heid met meer rechten dan de minderheden. Het 
Amerika van Obama was een liberal democracy, 
Trump kiest duidelijk voor illiberal democracy. 

‘  In het nationalistische denken van de  
Trumpisten doen levens van niet-Amerikanen  
er simpelweg minder toe’
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64 dat het achterblijven van de economische kansen 
voor de working class ook in Nederland een pro-
bleem is. Daarbij moet D66 zich blijven verzetten 
tegen nationalisme en wij-zij-denken. We moeten 
blijven hameren op de noodzaak van het beden-
ken van echte oplossingen, waarbij we sociaal en 
liberaal zijn. Met een internationale blik en een 
liberaal economisch beleid, maar ook met herver-
deling van welvaart zodat iedereen meeprofiteert. 
Kennis van zaken, genuanceerdheid en begrip en 
empathie voor anderen (inclusief het electoraat 
van Wilders) zijn onontbeerlijk om dit program-
ma tot een succes te maken.

De verkiezing van Trump heeft ook gezonde bij-
werkingen. Zo lijkt het erop dat wij in Europa ein-
delijk voor onze eigen verdediging gaan zorgen. 
Ook is externe druk misschien wel een unieke 
kans om de eu eindelijk democratischer en slag-
vaardiger te maken: hoe beter een eenheid te vor-
men dan onder druk van een paar engerds in het 
buitenland? In Amerika mobiliseert de politiek 
van Trump miljoenen mensen die voorheen hun 
stem niet lieten horen, maar nu de straat op gaan 
om tegen haat te demonstreren. De American 
Civil Liberties Union krijgt recorddonaties bin-
nen en heeft een speciaal fonds opgericht om de 
grondwet te verdedigen. Ook bedrijven spreken 
zich uit tegen de ergste uitwassen van het regi-
me; niet alleen de hippe techbedrijven in Silicon 
Valley, maar ook de grote banken in New York. 
Het massale verzet van grote delen van de maat-
schappij tegen de schendingen van de liberale 
waarden stemt hoopvol en is een inspiratie voor 
Europa.

VOOR DE VS is de huidige situatie, zoals komiek 
Jon Stewart zei, de test van de eeuw voor de demo-
cratie: als Amerika het presidentschap van Trump 
overleeft, heeft Trump dan toch aangetoond dat 
Amerika groots is. Maar misschien niet helemaal 
op de manier die hij zelf in gedachten had.

Luuk Ament woont en werkt in New York en is secretaris 

van de afdeling D66 USA (@D66usa).

Uiteindelijk wint niemand met nationalisme. 
Er is een alternatief: we moeten openstaan voor 
handel met het buitenland in plaats van het nati-
onalistische protectionisme dat tot economische 
neergang leidt. We moeten internationaal samen-
werken in plaats van ons terug te trekken achter 
ommuurde grenzen en te hopen dat de proble-
men buiten blijven. Maar de belangrijkste les 
die we van Amerika kunnen leren is dat we onze 
eigen pluriformiteit moeten omhelzen en onze 
tijd moeten spenderen aan het oplossen van pro-
blemen, in plaats van bevolkingsgroepen tegen 
elkaar op te hitsen.

HET LIBERALISME IS het perfecte antwoord op na-
tionalisme: we moeten mensen in de eerste plaats 
zien als individuen, niet als onderdeel van een 
groep. Een liberale democratie heeft respect voor 
minderheden en pakt problemen aan in plaats 
van alleen maar te wijzen naar een zondebok. 
Trump maakt pijnlijk duidelijk hoe de zondebok-
politiek minderheden schaadt zonder daadwerke-
lijk de problemen van zijn electoraat op te lossen. 
Net als liberaal Amerika moeten we erkennen 

WELLEMAN
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De serie Mad Men speelt in op ons verlangen naar een simpel  
en authentiek leven. Maar alleen een nostalgische blik naar het  
verleden helpt ons niet verder. 

NOSTALGIE IS de laatste jaren oververtegenwoor-
digd in de televisiewereld. Wie Netflix opent, 
wordt overspoeld door nostalgische series als 
Velvet, Grand Hotel, Mr. Selfridge, Land Girls, The 
Paradise, Rebellion en Outlander. Het zijn series 
waarvan het verhaal plaatsvindt in een andere 
historische setting, vaak geromantiseerd of ver-
simpeld. Ze spelen in op een nostalgisch verlan-
gen naar een simpeler en authentieker leven: een 
verlangen naar een overzichtelijke wereld zonder 
tegenstrijdigheden. 

De Tsjechische schrijver Milan Kundera legt dit 
mooi uit in zijn roman Onwetendheid, door terug 
te grijpen op de oorsprong van het woord ‘nostal-
gie’: een samenstelling van de Griekse woorden 
‘nostos’ (terugkeren) en ‘algos’ (lijden). ‘Nostalgie 
is [...] het lijden, veroorzaakt door een niet te  
vervullen verlangen om terug te keren.’ De on- 
mogelijkheid dit verlangen te vervullen maakt  
het des te krachtiger. We zien dat ook in de wereld 
van de politiek. Donald Trump werd president 
van de Verenigde Staten met de slogan ‘Make 
America Great Again’, Brexit stoelt op de gedachte 
dat Groot-Brittannië het, net als in het verleden,  

erachter dat het verleden niet kan worden her-
haald. Gatsby wil dat nooit beseffen, maar Draper 
ziet op het allerlaatste moment de pijnlijke waar-
heid onder ogen, wanneer hij hoort dat zijn ex-
vrouw Betty ongeneeslijk ziek is. 

De nadruk van Mad Men verschuift van het maken 
van reclame in de eerste seizoenen naar de on-
derlinge relaties en de onmogelijkheid de ander 
te kunnen kennen, later in de serie. Don Draper 
heeft de rol van voyeur: hij observeert, oordeelt 
en is het perspectief vanwaar de kijker ziet. Mad 
Men lijkt te spelen met het filosofische idee van 
solipsisme: het idee dat er maar één waarheid is, 
die van de waarnemer. Dat betekent dat er alleen 
betrouwbare kennis mogelijk is vanuit het eigen 
bewustzijn en dat al het andere een illusie kan 
zijn. In Mad Men zijn de mannen waarnemers van 
de vrouwen; we zien hoe zij naar hen kijken en 
over hen praten. Vrouwen worden geësthetiseerd 
en verheven tot kunstwerken die alleen mooi 
hoeven te zijn. We zien de vrouwen niet langer 
als mensen met eigen verantwoordelijkheden en 
leven ook maar zelden met hen mee.

MAD MEN IS een overbekende serie, die al een paar 
jaar geleden is gestopt. Maar de serie is het waard 
om weer eens uit de kast te halen. Niet alleen 
visueel is deze serie prachtig, het is ook een goed 
voorbeeld van een terugblik die nostalgie kan 
overstijgen. De serie laat zien hoeveel er in korte 
tijd kan veranderen, maar ook dat elke tijd zijn 
pijnpunten heeft. Mad Men toont, net als The Great 
Gatsby, dat een terugkeer naar het verleden onmo-
gelijk is. Het verleden kan niet worden herhaald. 
Er is maar één richting die je op kunt gaan. En dat 
is vooruit.

Denise van Dalen is redacteur van idee.

prima alleen af kan, en politici als Geert Wilders 
en Thierry Baudet willen terug naar de natiestaat.

Maar terugkijken op het verleden kan ook de 
nostalgie overstijgen, als dit gepaard gaat met een 
kritische blik. Een goed voorbeeld is de succesvol-
le Amerikaanse dramaserie Mad Men (2007–2015) 
van Matthew Weiner, over het reclamebureau 
Sterling Cooper op Madison Avenue. Het zijn de 
jaren zestig, en gedurende zeven seizoenen laat 
de serie goed zien hoe de beginjaren, waarin nog 
sterk de invloed van de jaren vijftig te zien is, 
langzaam overgaan in de jaren zeventig. De per-
sonages kleden zich anders, er komen kopieer-
apparaten en computers, en naast het interieur 
verandert ook de moraal – vrouwen en Afro-
Amerikanen emanciperen. 

De serie volgt Donald Draper, creatief directeur 
van Sterling Cooper, zijn eerste vrouw Betty en 
hun kinderen, en later zijn tweede vrouw Megan. 
Ook van collega’s bij Sterling Cooper krijgt de 
kijker een blik in het privéleven. Zoals van de 
getalenteerde Peggy Olsen, die zich – ten koste 
van haar persoonlijke geluk – in relatief korte tijd 
opwerkt van secretaresse tot copywriter. De am-
bitieuze Peter Campbell, die probeert over de rug 
van anderen carrière te maken – en daarbij dreigt 
heel eenzaam oud te worden. En de hardwerkende 
en rondborstige Joan Holloway, die ondanks haar 
hoge functie altijd moeite moet blijven doen om 
serieus te worden genomen.

OP VEEL GEBIEDEN vertoont Mad Men sterke over-
eenkomsten met de roman The Great Gatsby van 
F. Scott Fitzgerald. Donald Draper en Jay Gatsby 
streven beiden geld en macht na in een zoek-
tocht naar geluk. Ze zijn de personificatie van de 
Amerikaanse Droom: arme, onbeduidende jon-
gens die in korte tijd de hoogste sociale kringen 
van New York bereiken. Maar het geluk vinden 
ze niet. Gatsby wint zijn Daisy nooit daadwer-
kelijk terug en Drapers gezinsleven valt volledig 
uit elkaar. Beiden denken dat zij hun eigen reali-
teit volledig zelf kunnen creëren – Gatsby heeft 
vrijwel geheel zijn bestaan zelf ontleend aan zijn 
verbeelding; Draper doet dat in zijn werk, waar hij 
reclames verzint. Ze proberen hun levensverhaal 
recht te zetten, van begin tot eind, maar komen 

    Een  
onmogelijk  
    verlangen

door Denise van Dalen

‘ De serie laat zien hoeveel er  
in korte tijd kan veranderen,  
maar ook dat elke tijd zijn 
pijnpunten heeft’
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68 en enkele specialistische functionarissen, zoals 
militaire bevelhebbers, te benoemen. Iedereen 
had spreekrecht, maar het enthousiasme om de 
vergaderingen bij te wonen was blijkbaar niet 
altijd even groot, getuige het invoeren van boetes 
voor afwezigheid en op het laatst zelfs beloningen 
voor aanwezigheid. Athene maakt in deze periode 
(pakweg tussen 500 en 400 v.Chr.) een grote bloei 
door, maar raakte uiteindelijk in verval als ge-
volg van oorlogen en epidemieën. Dat bracht ook 
de bestuursvorm zelf in diskrediet. De roep om 
sterk leiderschap nam toe en leidde in 411 tot een 
oligarchische coup. Die werd na een jaar alweer 
teruggedraaid, maar in 404 werd Athene defini-
tief verslagen door Sparta en was het er voorgoed 
gedaan met de democratie.

Dit verloop verklaart waarschijnlijk waarom 
Plato, die het verval en einde van de Atheense de-
mocratie meemaakte, en Aristoteles, die ongeveer 
twintig jaar daarna geboren werd, in hun politie-
ke geschriften niet onverdeeld enthousiast waren 
over deze regeringsvorm. Plato vond het debat in 
een democratie inherent oppervlakkig en ongeïn-
formeerd. Van hem is de parabel van het schip van 
staat, met democratische burgers als zelfbenoem-
de zeelieden zonder enig benul van navigatie. 
Plato meende dat er zoiets bestaat als een abstrac-
te, objectieve waarheid die de grondslag moet 
vormen voor politiek handelen. Die waarheid te 
kennen vereist echter zoveel intellectuele inspan-
ning dat slechts zeer weinigen daartoe in staat 
zijn. Monarchie, waarbij het land geleid wordt 
door een wijze filosoof als koning, is in zijn ogen 
dan ook de beste staatsvorm. Plato’s zorgen over 
ongeïnformeerde kiezers die ten prooi vallen aan 
populisme zijn begrijpelijk. Maar met zijn oplos-
sing van autocratisch leiderschap, dat doordrukt 
wat het beste is voor iedereen, zag Karl Popper 
hem, samen met Hegel en Marx, ook als een van 
de grote inspirators van de twintigste-eeuwse 
totalitaire ideologieën. 

De moderne lezer die zich zorgen maakt over 
populisme vindt bij Aristoteles meer nuance. In 
diens Politika (zaken die de ‘polis’, de stadsstaat, 
betreffen) is het criterium voor een goede staats-
vorm de mate waarin deze rekening houdt met 
het algemeen belang. Het meeste vertrouwen 

HOEWEL DE GESCHIEDENIS op meerdere plekken 
democratische samenlevingen heeft zien ont-
staan (een wat minder bekend Europees voorbeeld 
is het vroegmiddeleeuwse IJsland), is de herkomst 
van het woord zelf niet voor niets Grieks. Afgeleid 
van de oud-Griekse woorden demos (volk) en kra-
tos (macht) betekent democratie macht die van 
het volk uitgaat.  In het oude Athene werd die 
volksmacht gedurende bijna honderd jaar op vrij 
directe wijze omgezet in bestuur: vanaf ongeveer 
507 v.Chr. kwamen alle vrije burgers (ongeveer 
een kwart van het totaal, want vrouwen en slaven 
hoorden er niet bij) zo’n veertig keer per jaar bij-
een om wetten aan te nemen, uitvoerende beslui-
ten te nemen, te beslissen over oorlog en vrede, 

SOCIAAL-LIBERALE 
DENKERS

Democratie:  
nog steeds  
een goed idee?
D66 werd opgericht met een programma waarin ‘radicale democra- 
tisering’ het eerste punt was. Maar toen kwam 2016, waarin Neder-
landse kiezers voor de tweede keer ‘nee’ zeiden in een nationaal  
referendum, Britse kiezers ‘ja’ zeiden tegen Brexit, en Amerikaanse 
kiezers Donald Trump kozen tot leider van de vrije wereld. Is het  
eigenlijk wel zo’n goed idee, die democratie? Zijn er geen betere  
manieren om ervoor te zorgen dat het landsbestuur het algemeen 
belang dient? En zijn de meeste politieke beslissingen niet veel te 
ingewikkeld om aan de kiezers over te laten?

Het sociaal-liberale gedachtegoed 
is gevormd door ‘oude’ filosofen 
en moderne denkers. We kunnen 
bij hen te rade gaan als de wereld 
van vandaag ons confronteert  
met ingewikkelde vraagstukken.  
Want vaak is over die vraagstukken 
al veel eerder goed nagedacht.

door Herman Beun

  Josiah Ober,  
The original mea- 
ning of ‘democracy’ 
– capacity to do  
things, not majority  
rule, Princeton/ 
Stanford Working  
Papers in Classics, 
september 2007. 
 

  Het matrozen- 
petje van een be- 
kend Nederlands  
politicus blijkt  
helaas geen iro- 
nische verwijzing:  
www.geenstijl.nl 
/mt/archieven/ 
2016/04/er_is_er_ 
1_jarig_hoera_ 
hoera.html.  
 

  Karl Popper,  
The Open Society  
and Its Enemies,  
1945.

B
ee

ld
 / 

H
er

m
an

 W
o

u
te

rs



71
id

ee
 a

p
ri

l 2
01

7

70 dat dat systeem goed functioneert en dat mensen 
hun rol als jurylid zeer serieus nemen.

In de opvatting van Aristoteles, Spinoza en hun 
navolgers is democratie echter veel meer dan lou-
ter belangenvertegenwoordiging. Hier is demo-
cratie actieve, gezamenlijke besluitvorming door 
betrokken burgers. Het heeft dan ook intrinsieke 
waarde: het (mogen) deelnemen aan dit proces 
houdt een erkenning in van het individu als vol-
waardig lid van de gemeenschap, en betekent 
omgekeerd ook dat het individu verantwoorde-
lijkheid neemt voor die gemeenschap. Die delibe-
ratieve opvatting van democratie sluit naadloos 
aan bij de sociaal-liberale kernwaarden van D66: 
individuele vrijheid met verantwoordelijkheid, in 
verbondenheid met andere mensen. 

Maar ideeën als die van Van Reybrouck, waarbij 
het deliberatieve element ontbreekt, botsen volle-
dig met deze waardenopvatting, omdat daarmee 
de band tussen burger en politiek effectief wordt 
doorgesneden.  Burgers kunnen dan immers 
alleen meepraten als ze (met een zeer kleine kans) 
worden ingeloot. En omdat er geloot wordt heb-
ben ze daarna geen reden meer om de overgeble-
venen te betrekken in het debat.  Daarbij komt 
dat politiek debat niet zozeer gaat over feiten, 
zoals bij een rechtszaak, of over belangen, maar 
over waarden en over de prioriteitsvolgorde van 
die waarden wanneer ze botsen. Opvattingen van 
mensen veranderen vaak in de loop van een debat, 
bijvoorbeeld omdat ze de redelijkheid van andere 
standpunten gaan inzien of solidair willen zijn 
met minderbedeelden. Publiek debat op basis van 
individuele waarden en opvattingen leidt zo tot 
draagvlak om bijvoorbeeld sociale wetgeving in  
te voeren. 

Zijn de argumenten dan onterecht? Nee, waar-
schijnlijk niet voor deze specifieke gevallen. Maar 
aangezien onze democratie zich ook heeft weten 
aan te passen aan de invoering van het algemeen 
kiesrecht en het vrouwenkiesrecht, is de vraag 
misschien eerder of het probleem niet zit bij de 
kwaliteit van onze deliberatieve democratie. In 
elk geval moeten de randvoorwaarden in orde 
zijn. Zo wees John Locke er al op dat er interne 
grenzen zitten aan democratie, in de zin dat zij 
geen fundamentele rechten mag schenden en 
zichzelf niet mag opheffen.  Democratie mag 
antidemocratische krachten zelfs verbieden, 
stelt ook de hedendaagse rechtsfilosoof Bastiaan 
Rijpkema in zijn proefschrift.  In beider opvat-
tingen zit een waardeoordeel besloten over het 
inherente belang van het voortbestaan van demo-
cratie en mensenrechten voor onze samenleving. 
Maar dat zal voor sociaal-liberalen waarschijnlijk 
weinig problematisch zijn. 

Wie echter wil dat ook de uitkomsten van referen-
da (of van verkiezingen) compatibel worden met 
sociaal-liberale waarden zal zich, net als in het 
verleden, moeten aanpassen aan de nieuwe vor-
men van democratie en effectiever zijn waarden 
moeten uitdragen. Na jaren waarin overal in de 
westerse wereld het initiatief in het waardende-
bat bij nationalistisch rechts heeft gelegen, lijkt 
het erop dat de schokgolven van 2016 iets hebben 
losgemaakt. Zo slaagde Operation Libero  er 
in Zwitserland al verschillende keren in om met 
een eigen verhaal van liberale waarden referen-
da te winnen, waar voorheen xenofoob rechts in 
het voordeel was geweest. In Oostenrijk won, bij 
de tweede poging, de groene kandidaat Van der 
Bellen de presidentsverkiezingen van de kandidaat 
van de fpö. In Frankrijk gooit de sociaal-liberale 
kandidaat Macron met een pro-Europees verhaal 
hoge ogen in de campagne, en in Duitsland zit de 
AfD op een dalende lijn. Het kan dus wel.

Herman Beun (@Herman_Beun) houdt zich als  

ambtenaar bij de Tweede Kamer bezig met Europese 

Zaken. Hij is spreker bij de Van Mierlo Stichting.

had hij weliswaar in de monarchie (met een filo-
soof-koning), maar tot de ‘correcte’ staatsvormen 
rekende hij ook de aristocratie (regering door 
de besten) en de politeia, een wat onduidelijke 
term voor een op de Atheense democratie gelij-
kende regeringsvorm waarin rekening gehouden 
wordt met het algemeen belang. Interessant is dat 
Aristoteles weliswaar erkende dat burgers ieder 
voor zich niet in staat zijn om alles te overzien en 
een juiste politieke beslissing te nemen, maar hen 
daar wel toe in staat achtte als ze hun talenten en 
kennis combineren door met elkaar te overleggen. 
Eeuwen later nam Spinoza, de ‘ideoloog’ van de 
Nederlandse Republiek van Johan de Witt  die  
sterk door Aristoteles beïnvloed werd, die ge-
dachte over, met een voorkeur voor democratie 
(breed opgevat als een regeringsvorm waarin ie-
ders mening telt) als ‘de meest natuurlijke staats-
vorm, die het best in overeenstemming is met de 
vrijheid die ieder individu van nature heeft.’ 

Meer dan belangenvertegenwoordiging
Hiermee komen we terecht bij de normatieve 
vraag of democratie meer moet zijn dan het zo 
goed mogelijk rekening houden met ieders belan-
gen via een formeel proces van stemmen tellen en 
vertegenwoordiging. Als het er alleen om gaat een 
goede afspiegeling te vormen van ieders belangen 
zijn er inderdaad betere methoden denkbaar dan 
het organiseren van verkiezingen en referenda. Zo 
betoogt David Van Reybrouck in zijn boek Tegen 
Verkiezingen (2013) dat er zoveel nadelen zitten aan 
de partijendemocratie en het voortdurende cam-
pagnevoeren, dat het beter zou zijn om het par-
lement voortaan te laten bestaan uit door het lot 
aangewezen gewone burgers. Onder meer in de 
Verenigde Staten worden jury’s bij rechtszaken op 
die manier samengesteld, en de ervaring laat zien 

Het voorgaande betekent niet dat kiezers altijd 
over alle besluitvorming moeten meepraten. 
Waarschijnlijk willen ze dat niet eens. Zeker  
wanneer een waardenelement vrijwel ontbreekt, 
zoals bij technische regelgeving over bijvoorbeeld 
de markttoelatingsnormen van een product,  
zal een technocratisch besluit dat transparant  
en wetenschappelijk goed gefundeerd tot stand  
is gekomen meer draagvlak hebben dan een be-
sluit waarover een partijpolitieke stemming in 
het parlement is geweest.  Ook bij vraagstuk-
ken van politiekere aard zal de maatschappelijke 
ophef meestal niet zodanig zijn dat het nodig is 
om een referendum uit te schrijven. Maar voor-
zichtigheid is wel geboden. Niet iedereen is het 
er altijd over eens wat waardenvrij genoeg is voor 
technocratische besluitvorming, en meningen 
daarover kunnen ook verschuiven in de tijd. Zo is 
de opvatting dat het monetair beleid van de cen-
trale bank onafhankelijk (lees: technocratisch) 
moet zijn in Nederland en Duitsland gemeen-
goed, maar wordt daar in Angelsaksische landen 
vaak anders over gedacht. Ook existentiële zaken 
als de rol van Nederland in de eu riepen tien of 
twintig jaar geleden aanzienlijk minder debat  
op dan nu. 

Nieuwe vormen van democratie
Maar als platonische dictatuur en reybrouckse 
loting allebei een slecht idee zijn, en uiteinde-
lijk vrijwel alle politieke besluiten in het domein 
van de democratie kunnen worden getrokken, 
moeten we goed nadenken hoe de democratie 
zo kan worden ingericht dat de uitkomsten … 
ja, wat, overeenkomen met onze opvattingen? 
De twee nationale referenda die er in Nederland 
zijn geweest, over de Europese Grondwet in 2005 
en het associatieakkoord met Oekraïne in 2016, 
deden dat vanuit het perspectief van de partijen 
die de referendumwet hadden ingevoerd in elk 
geval niet. De kritiek vanuit hun achterban was 
dan ook niet mals. Zo zou het onderwerp te in-
gewikkeld zijn geweest en waren kiezers slecht 
geïnformeerd, hadden zij zich laten leiden door 
andere overwegingen, of was het referendum een 
ongeschikt instrument. Bekende argumenten 
die in eeuwen van strijd voor democratisering bij 
herhaling zijn opgevoerd om de uitbreiding ervan 
te ondermijnen. 
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‘ In de opvatting van Aristoteles, Spinoza  
en hun navolgers is democratie veel meer dan  
louter belangenvertegenwoordiging’
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BOEKRECENSIE

Op 7 januari 2017 overleed Zygmunt Bauman, op 
91-jarige leeftijd. Met zijn Liquid Modernity (2000) 
verwierf Bauman wereldfaam die ver buiten het 
vakgebied van de sociologie reikt. In Strangers at 
Our Door, verschenen in mei 2016, richt Bauman 
zijn pijlen op de migratiecrisis. Hierbij kijkt de 
socioloog niet naar de vreemdeling die voor de 
deur staat, maar naar de man achter de deur. In 
een typisch Baumansiaanse mengelmoes van 
sociologische analyses en ethische uiteenzettin-
gen laat roept hij ons op om een rationele keuze 
te maken voor de lange termijn. Daarbij ver-
wijst hij naar grote namen als Immanuel Kant, 
Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer en Martin 

Heidegger. Hij gebruikt de migratiecrisis als een 
casus om nogmaals de bijna existentiële crisis 
waarin we ons met de vloeibare samenleving be-
vinden te onderstrepen. Als het gaat om de migra-
tiecrisis erkent hij dat de politieke wind die door 
Europa waait niet mee zit. Desalniettemin trekt 
hij de conclusie dat Europa geen keuze heeft. 

VOLGENS BAUMAN zetten we vluchtelingen be-
wust neer als vreemden. We zetten hen op afstand 
en trachten hen zelfs minder menselijk te maken, 
om zo met onszelf in het reine te komen als we 
hekken en muren bouwen. Maar het bestempelen 
van vluchtelingen als vreemden werkt averechts.  

Haal  
het slot  
van  
de deur

daarmee niet in de val trapt die hij zelf schetst. 
Bas Heijne zei over het huidige hang naar po-
pulistische bewegingen: scheid de reactie van 
de beweegredenen en neem de beweegredenen 
serieus, de grieven die ten grondslag liggen aan 
de vraag naar sterke leiders.  Daar lijkt Bauman 
aan voorbij te gaan. Want hoewel hij een heldere 
analyse biedt van de angst die ons besluipt, lijkt 
hij slechts een antwoord te willen bieden op het 
symptoom, namelijk de migratiecrisis. Hiervoor 
doet de socioloog Bauman een stap terug en 
treedt de ethicus Bauman op de voorgrond. 

Velen hebben het gevoel geen controle meer te 
hebben over de wereld om ons heen. We keren 
ons af van complexe situaties en proberen deze 
te versimpelen. Bauman bespeurt daarbij dat we 
ons niet langer openstellen voor afwijkende me-
ningen: ‘a modicum of dexterity, determination and 
consistency in pressing the ‘delete’ key will suffice to 
efface the controversy, and its carriers, from sight and 
memory.’ Inmiddels noemen we dit de filter bubble 
en alternative facts. Zijn conclusie is even simpel 
als complex: ga weer het gesprek met elkaar aan.

STRANGERS AT OUR DOOR is een klein boek dat 
veel te zeggen heeft. Bauman volhardt in een 
verlichte opvatting van de wereld waar de ratio 
altijd aan het langste eind trekt. Hoewel hij oog 
heeft voor het sentiment dat er leeft, is op iedere 
bladzijde terug te lezen dat hij zich er niet in kan 
verplaatsen. Is hij hiermee de ivoren toren zelve, 
met zijn hang naar de waarden van de Verlichting, 
compleet met witte wolkjes haar die zijn soms 
licht pessimistische frons vergezellen? De oproep 
tot een dialoog is nobel. Maar zoals Bauman ons 
voorspiegelt: onze angst voor de vreemdeling 
komt voort uit de onzekerheid die we voelen over 
onze eigen toekomst. Dialoog is dan ook een deel 
van het antwoord, maar zeker niet het hele ant-
woord. Bauman weet dat als geen ander.

Andrys Wierstra is redacteur van idee.

Het is een self-fulfilling prophecy. Doordat de 
vluchteling als vreemdeling wegzet, erodeert  
de dialoog en is het moeilijker voor vluchtelingen 
om te integreren. Het stigma werkt vervolgens  
als een vicieuze cirkel. Het zelfvertrouwen en  
zelfbeeld van vluchtelingen verslechtert, en zij 
worden ontvankelijker voor radicalisering. 

De veranderingen als gevolg van migratie – zoals 
vaker in onze vloeibare samenleving – zijn on-
omkeerbaar, net als globalisering. Zoals Bauman 
zelf zegt: ‘They [immigrants] are embodiments 
of the collapse of order, of an order that has lost its 
binding force.’  In plaats van hekken te bouwen 
of terug te grijpen op een gevoel van nationa-
lisme moeten we onze energie steken in een 
langetermijnoplossing.

Dat is zeker niet makkelijk. De onomkeerbaarheid 
wordt moeizaam geaccepteerd. Burgers worden 
niet gerustgesteld door de boodschap dat we ons 
moeten aanpassen aan veranderingen. Die bood-
schap staat inmiddels bekend als het probleem 
van T.I.N.A.: there is no alternative. Het vergroot 
slechts de angst, en de reactie kennen we inmid-
dels. Bauman haalt hier Roger Cohen aan, colum-
nist voor The New York Times: ‘big lies produce big 
fears that produce big yearnings for big strongmen.’   
Deze strongmen, Donald Trump en Europese 
equivalenten, hebben naar eigen zeggen wel de 
oplossing, namelijk zijzelf. De geschiedenis is 
doorspekt van voorbeelden waarbij we ons wend-
den tot sterke leiders. Bauman wijst ons opnieuw 
op de irrationaliteit van onze keuzes. Met onge-
loof kijkt hij toe hoe we ons verzetten tegen een 
kosmopolitische wereld, terwijl we al lang hier-
in zijn aanbeland. In plaats van ons te verzetten 
tegen deze nieuwe realiteit doen we er goed aan 
haar te accepteren. Alleen dan zijn we in staan om 
ook de juiste dingen te doen. 
 
BAUMAN RICHT ZICH op de man achter de deur. 
Maar hij lijkt zich met name te richten op de ra-
tionele mens. Het is dan ook de vraag of Bauman 

  Bauman, 
Zygmunt, 
Strangers at  
Our Door 
(Cambridge: 
Polity press, 
2016), 33. 
 

  Bas Heijne, 
Onbehagen:  
nieuw licht op de 
beschaafde mens 
(Amsterdam: 
Ambo Anthos, 
2016). 

  Bauman, 
Zygmunt, 
Strangers at  
Our Door, 107.

In Strangers at Our Door  
analyseert Zygmunt Bauman 
de staat van de westerse  
wereld, naar aanleiding van 
de migratiecrisis. Daarbij 
schuwt hij niet om een be-
roep te doen op onze moraal. 
door Andrys Wierstra



74 DE AUTEURS

Chris Aalberts is politiek verslaggever voor 
ThePostOnline en Follow the Money en doceert 
media en journalistiek aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.

Luuk Ament is secretaris van de afdeling  
D66 USA.

Robert van Asten is fractievoorzitter van D66  
in Den Haag.

Herman Beun houdt zich als ambtenaar bij de 
Tweede Kamer bezig met Europese Zaken en is 
spreker bij de Van Mierlo Stichting.

Martijn Braber is D66-raadslid in Enschede.

Andries van den Broek is onderzoeker bij het 
Sociaal en Cultureel Planbureau.

Frank Candel is voormalig voorzitter van de  
D66 thema-afdeling Zorg & Welzijn en adviseur 
bij een adviesbureau voor maatschappelijke 
vraagstukken.

Mieke Damsma is D66-wethouder in Maastricht. 

Jessica van Eijs is oud-fractievoorzitter voor  
D66 in Eindhoven en Tweede Kamerlid.

Ingrid van Engelshoven is oud-wethouder in  
Den Haag en Tweede Kamerlid voor D66.

Albert de Hoop is burgemeester van Ameland.

Paul Lucardie is politicoloog en onderzoeker bij 
het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen.

Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie  
aan de Universiteit van Amsterdam.

Kim Putters is directeur van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

Paul de Rook is D66-wethouder in Groningen.

Mark Sanders is econoom.

Eduard van Scheltinga is filosoof en onderzoeker 
bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP.

Willem-Frederik Schiltz is lid van het Vlaams 
Parlement voor de Open Vld en oud-wethouder  
in Antwerpen.

Pieter Smit is burgemeester van Oldambt.

Dirk Verhofstadt is professor media en ethiek  
aan de Universiteit Gent en kernlid van de  
denktank Liberales.

redactie

Mark Snijder (hoofdredacteur), Denise van Dalen, 
Angélique van Drunen, Inge van der Leeuw,  
Gijs Reudink, Wouter Saes, Andrys Wierstra, 
Berber Wierstra, Elise van Zeeland

redactieraad

Annet Aris (voorzitter), Peter van den Besselaar, 
Han Entzinger, Jochem Lybaart,  
Mark van Ostaijen, Mark Sanders, Pier Vellinga, 
Ad van Vugt

aan dit nummer werkten mee

Chris Aalberts, Luuk Ament, Robert van Asten, 
Herman Beun, Martijn Braber, Andries van den 
Broek, Frank Candel, Mieke Damsma, Laura van 
Dijk, Jessica van Eijs, Ingrid van Engelshoven, 
Albert de Hoop, Udo Kock, Paul Lucardie,  
Remy Maessen, Tom van der Meer, Wieke 
Paulusma, Klaartje Peters, Kim Putters, Paul  
de Rook, Mark Sanders, Eduard van Scheltinga, 
Willem-Frederik Schiltz, Pieter Smit, Fleur 
Spijker, Dirk Verhofstadt.

fotografie

Herman Wouters

illustraties

Erik Haverkort, Peter Welleman

ontwerp 

Wilmar Grossouw 
@deontwerpvloot

druk
ANDO Graphic

 
Lezersbijdragen zijn welkom. Inlichtingen  
over voorwaarden en redactiebeleid kunt  
u opvragen bij de redactie: idee@d66.nl

idee verschijnt vier keer per jaar. Een jaarabonne-
ment kost €36; voor studenten €21 (kopie studen-
tenkaart meesturen). Een tablet-abonnement is 
€21; voor reguliere abonnees is dit abonnement 
gratis (op aanvraag). Het abonnement gaat per 
direct in. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. 
Losse nummers op aanvraag.

 idee
tijdschrift  
Mr. Hans van Mierlo Stichting

jaargang 38
nummer 1
april 2017

idee verschijnt 4× per jaar
ISSN nr. 0927-2518

uitgave en administratie

Mr. Hans van Mierlo Stichting
Hoge Nieuwstraat 26
2514 el Den Haag
t 070 356 60 66

mrhansvanmierlostichting.nl



Voorkomen,  
verdrijven of   
verzwakken?

UDO KOCK

wethouder Amsterdam

De redelijkheid heeft gewonnen op 15 maart. Maar de open Neder-
landse samenleving ligt nog steeds onder vuur. Niet alleen van 
Wilders, maar ook van Baudet en Kuzu. 

Het meest waardevolle bezit van Nederland is onze open samen-
leving, waarin we vrij zijn van radicale utopieën. Waarin we door 
dialoog, samenwerking en het sluiten van compromissen ‘stap voor 
stap kleine onrechtvaardigheden wegwerken’, in de woorden van  
de Vlaamse liberaal Dirk Verhofstadt.

Maar het populisme ondermijnt doelbewust het vertrouwen tussen 
mensen. Hierdoor worden dialoog, samenwerking en compromissen 
onmogelijk en stijgt de steun voor het populistische idee: het denk-
beeld dat er één idee is dat alle andere ideeën overbodig maakt. 

Hoe bieden we het hoofd aan dit populistische waanidee? 

Voorkomen dat het gehoord wordt? Dat is lastig, want de aantrek-
kingskracht is groot. Eén oplossing en één model voor alle pro-
blemen, verwoord door één man (zelden een vrouw): het is voor 
sommigen te mooi om er niet aan toe te geven. Hoe ingewikkelder  
de wereld om ons heen, hoe moeizamer de dialoog en het compro-
mis en hoe groter de behoefte aan eenvoudige oplossingen. 

Kunnen we het populistische waanidee verdrijven door de populis-
ten (deels) hun zin te geven? Schaf het eigen risico in de zorg af  
en de steun voor het populistische waanidee zal afnemen en het  
vertrouwen terugkeren? Dit medicijn is snel uitgewerkt; bij terug- 
kerende wachtlijsten weten populisten snel weer de Syrische vluch-
telingen als zondebok te vinden. Bovendien werkt dit niet omdat  
er niet één volkswil is, in tegenstelling tot wat populisten beweren. 
Volgens de Duitse politicoloog Jan-Werner Müller leggen populis-
ten een moral claim on the monopoly of representation. Zij construeren 
een real people, benoemen wat de wil is van dit volk en zeggen dat zij 
als enigen hun stem vertolken. Quatsch, zouden de Duitsers zeggen. 
De samenleving is pluriform en dat geldt ook voor de populistische 
achterban.

Als we populisme niet kunnen voorkomen of verdrijven, kunnen we 
het dan verzwakken? Ik ben ervan overtuigd dat dat kan, door echt  
te luisteren naar de waaier aan behoeften en ambities van iedereen 
die door het populisme wordt aangesproken. Door, waar dat kan, 
stap voor stap kleine onrechtvaardigheden weg te werken en kansen 
te bieden. En waar dat niet kan, daar eerlijk voor uit te komen. 

En door druk uit te blijven oefenen op conservatieve partijen die, 
soms met zichtbare gêne, meepraten met populisten en hen zo  
legitimeren. Dat is misschien wel de grootste uitdaging de komende 
jaren. Zeker als progressieve partijen gaan regeren met conservatieve 
partijen, in een land waar de open samenleving onder vuur ligt van 
oude en nieuwe tegenstanders. 


