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voorwoord

Het moet ergens in 2001 of 2002 zijn geweest dat mijn grote belangstelling ontstond 
voor burgers en hun betrokkenheid bij de democratie. Ik werkte aan een hoofdstuk over 
individualisering en burgerschap voor het wrr rapport De Toekomst van de nationale 
rechtsstaat. Sindsdien ben ik naast vele andere dingen altijd met dit thema bezig geweest. 
Dit proefschrift vormt daarvan het onomstotelijk bewijs. 

Het is verheugend om na jarenlang hard werken iedereen te bedanken die hieraan 
heeft bijgedragen. Dat doe ik dan ook met groot plezier. Ik wil allereerst mijn beide 
promotores Kees Schuyt en Maarten Hajer bedanken. Het is een groot voorrecht om in 
Kees Schuyt een van de grote Nederlandse sociologen als mentor te mogen beschouwen. 
Ik heb aan Kees niet alleen een zeer goede kritische begeleiding voor dit proefschrift te 
danken. Hij is ook mijn leermeester in de praktijken van het academisch onderzoek én 
van advisering op het snijvlak van wetenschap en beleid. Maarten Hajer behoort tot de 
absolute top van de beleidswetenschap. Hij stimuleerde mij om te focussen op burgers 
tegen beleid. Door zijn deskundig advies zette Maarten geregeld mijn denkwereld op 
zijn kop en vormde hij mijn interesse voor beleidsdiscoursen. 

Dit proefschrift heb ik geschreven naast mijn werk bij de wrr, dankzij een beurs van 
de Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit 
van Amsterdam. Gedurende de periode 2004-2005 kon ik mijzelf daar drie dagen per 
week volledig op mijn onderzoek concentreren. Ik dank daarvoor Hans Sonneveld en 
José Komen. Ik kijk terug op twee geweldige jaren met iedereen bij de assr waarmee 
ik lief en leed en vooral veel scherpe discussie heb gedeeld. Dat geldt in het bijzonder 
voor mijn kamergenoot en intellectuele krachtpatser Justus Uitermark. De ASSR heeft 
recentelijk financieel bijgedragen aan de drukkosten van dit boek, waarvoor dank. De 
Afdeling Sociologie en Antropologie van de uva en Ineke Teijmant dank ik omdat zij mij 
in staat stelden over mijn eigen onderwerp een leeronderzoek sociologie te geven. Alle 
studenten die aan het leeronderzoek hebben meegedaan waren van onschatbare waarde. 
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Ik kan niet iedereen noemen, maar Juriaan Glas en Jochem Lybaart dank je wel. Joost 
Verhaar jij hebt met je onderzoek en het door de assr betaalde vervolg een onmisbare 
bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Het onderzoek naar het Haagse herindelingspro-
ces zou onmogelijk zijn geweest zonder medewerking van de vijf buurgemeenten van 
Den Haag. Hetzelfde geldt voor de drie belangrijkste burgers tegen beleid, mevrouw de 
Zwart en de heren Hartkamp en Lubbers. 

Toen mijn beurs bij de assr eind 2005 ophield, heb ik dit proefschrift verder afgemaakt 
in weekenden en avonduren. De steun die ik daarbij vanuit de wrr heb mogen ontvangen 
is hartverwarmend. Ik dank daarvoor in de eerste plaats Anton Hemerijck, Rob Mulder, 
Wim van de Donk en Gerard de Vries die mij in de allerlaatste fase van het schrijfproces 
de tijd hebben gegund. De scherpe discussies met (oud) collega’s Martin Boeckhout, 
Mischa van den Brandhof, Dennis Broeders, Willemijn Dicke, Huub Dijstelbloem, 
Ewald Engelen, Cock Hazeu, Paul den Hoed, Jan Willem Holtslag, Frans Hoefnagel, 
Monique Kremer, Pauline Meurs, Robert Mosch, Jan de Pree, Michiel Scheltema, Erik 
Schrijvers, Monika Sie en Pieter Winsemius zal ik nooit vergeten.

Ik dank ook Jos Becker, Jos de Beus, Gabriël van den Brink, Paul Dekker, Jan Willem 
Duyvendak, Ido de Haan, Karin Lasthuizen en Evelien Tonkens, waarmee ik op ver-
schillende manieren tijdens mijn onderzoek van gedachten heb gewisseld. 

Adriënne, ontzettend bedankt voor de goede redactie van dit boek. Ik kijk bovendien 
terug op een plezierige samenwerking met uitgeverij Aksant. Marti Huetink en Rob 
Wadman bedankt voor jullie inzet. Zonder de steun van mijn goede vrienden Marco, 
Huib, Mischa, Marigo, Martijn en Marc had ik deze klus niet geklaard. Marco ik sta bij 
je in het krijt omdat je voor een prachtig vormgegeven boek hebt gezorgd en Marigo 
omdat je als paranimf veel werk hebt verzet. Marian en Carrie, Ingrid en Johan, Erna en 
Eva bedankt voor jullie vaak goed getimede aanmoedigingen. Nog dichterbij was de con-
stante steun, toewijding en liefde van mijn familie. Bert, Bernadette, Christal en Gud-
mund, jullie zijn onmisbaar. Mijn dank voor wat mijn lieve vriendin en paranimf Terry 
heeft gedaan valt slechts in vier woorden uit te drukken: Ik hou van je! Als laatste dank 
ik mijn opa en oma voor de onvoorwaardelijke steun die zij mij tijdens hun leven en voor 
mijn gevoel ook daarna hebben gegeven. Aan hen beiden draag ik dit proefschrift op. 

Imrat Verhoeven 
Den Haag, april 2009



InleIdIng

1. Burgers tegen beleid

Eens in de zoveel tijd gebeurt het. Burgers komen politiek in actie tegen beleids plannen. 
Neem bijvoorbeeld de burgers die in 2006 in actie kwamen tegen de aanleg van een 
nieuwe snelweg ter hoogte van Weesp. Het was groot nieuws dat zelfs meerdere keren 
het nos Journaal haalde. De actievoerders werden in nrc Handelsblad uitgebreid geïn-
terviewd. Een selectie van fragmenten uit het interview biedt meer inzicht in hun bele-
vingswereld:

“Er zijn in de omgeving van het Naardermeer veel mensen tegen de aanleg van een nieuwe 
snelweg die dwars door het cultuurlandschap van Gein en Vecht zal lopen. En ook daarbui-
ten zijn de protesten lang niet mals. De tegenstanders zijn deels gemobiliseerd door een 
actiegroep, het Platform tegen A6-A9, die sinds anderhalf jaar met redelijk groot succes de 
plannen bestrijdt. Vandaag hebben deze actievoerders zich verzameld bij het Naardermeer. 
De boswachter, Gradus Lemmen, vaart de gasten naar een drijvend huisje dat Natuurmo-
numenten ter ondersteuning van de protesten heeft ingericht en waar bekende en minder 
bekende Nederlanders af en toe verblijven.
De actievoerders zijn intelligente burgers, middle class en goed gebekt. Ze vertegenwoordi-
gen verschillende bewonersorganisaties en verenigingen. Ze wonen in de streek die door de 
aanleg van de snelweg grote schade zou oplopen. Ze hebben allemaal het gevoel dat er een 
streep moet worden getrokken, dat ook in dit drukke deel van de Randstad rust en ruimte 
nodig zijn, en beschouwen hun strijd tegen de plannen van minister Peijs als een symbool 
voor het behoud van de leefbaarheid”. 
(…)
“De planoloog heeft het eten opgediend, gerechten van een Chinees restaurant in Weesp, en 
heeft tijdens de maaltijd zo consciëntieus mogelijk uitgelegd wat er allemaal niet deugt aan 
de planstudie waarover het kabinet eind deze maand een besluit denkt te nemen. Anderhalf 
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jaar geleden begon dit project onder de naam Planstudie Schiphol-Almere. Korte tijd later 
kwamen ze erachter dat van alle autoverkeer nog geen 10 procent tussen deze twee plaatsen 
reist. Het gros van het verkeer uit Almere blijkt naar Amsterdam te gaan. Toen heeft men 
snel een ander etiketje op het plan geplakt en heette het voortaan een planstudie naar de 
verbinding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Allerlei lokale groeperingen hebben 
vervolgens aangedrongen op een visie op de mobiliteit in het gehele gebied. Maar de minis-
ter heeft de discussie verengd tot asfalt”.
(…)
“Er wordt gelachen. De sfeer op de boot is goed. De strijders vertellen hoe ze elkaar hebben 
leren kennen. Al vanaf het begin van de jaren zeventig zijn er plannen geweest om de snel-
wegen A6 en A9 met elkaar te verbinden. De huidige plannen hebben ze ervaren als een 
overval. Vijf jaar geleden schoot de Tweede Kamer de plannen voor een snelweg af. Drie jaar 
geleden werd een groot aantal organisaties het onder voorzitterschap van ex-minister Pieter 
Winsemius eens over een groot aantal investeringen om de leefbaarheid van het gebied te 
vergroten, de infrastructuur te verbeteren en de natuur een impuls te geven. Het convenant, 
De Uitweg genaamd, was ondertekend door natuurorganisaties, bewoners, bestuurders en 
werkgevers. De politiek hoefde er alleen nog maar ja tegen te zeggen”. 
(…)
“Nog geen jaar na het convenant hoorde hij dat er een verkennende studie zou komen van 
Rijkswaterstaat naar onder meer een nieuwe snelweg. Hermine Kalf en Juul Muller lazen 
het in het Weesper Nieuws. Anderen hadden toen al een mailtje gekregen van iemand die 
de advertentie van Rijkswaterstaat in enkele landelijke kranten hadden (sic!) zien staan.
Onbegrijpelijk, zegt Hermine Kalf. Eerst is er een groot draagvlak voor maatregelen, en 
even later ga je gewoon weer een oud plan uitvoeren. Daar zakt mijn broek van af. Dat de 
actievoerders het als een overval hebben ervaren, komt vooral doordat de aankondiging 
werd gedaan in de kerstvakantie, toen veel mensen van huis waren. Uiteindelijk hadden de 
bewonersgroepen nog maar tien dagen de tijd zeggen ze, om te reageren. Dat er uiteindelijk 
binnen een week achtduizend reacties zijn verzameld, beschouwen ze nog steeds als een 
grote prestatie. Daar is Rijkswaterstaat erg van geschrokken”.
(…)
“Ze blijven zakelijk, deze nette actievoerders. Maar ze worden soms wel moe van het bijna 
onuitputtelijke arsenaal van de tegenstander. Kees Neervoort: De aanpak van Rijkswater-
staat is zo grondig, zo zeer omgeven met gelobby, dat er gewoon over je heen wordt geden-
derd als je je niet verzet. Dat is mijn persoonlijke motivatie voor deze strijd. Juul Muller: 
Toen we hieraan begonnen had ik een oude kennis aan de lijn. Hij vertelde dat het jarenlang 
zijn werk was geweest om namens VNO/NCW te pleiten voor de aanleg van die weg. Daar 
was ik echt door gechoqueerd. Al die achterkamertjes! Wij bleken een enorme achterstand 
te hebben”. 
(…)
“Intussen gaat de lobby gewoon door. Frans Cladder: De bouwers willen blijven bouwen. En 
liever met hightech oplossingen dan een biologisch-dynamische oplossing van de verkeers-
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congestie. Jaap van ’t Hek: Er wordt dagelijks vergaderd op de kamer van de minister. Het is 
een spel waar wij niet in betrokken worden. Willy Verweij: Het lijkt alsof het altijd vloed is. 
Het wordt nooit eb” (nrc Handelsblad 17-9-2006).

Er liggen goede afspraken. De politiek maakt toch andere plannen. Die worden als 
een overval ervaren. Er is in de achterkamers gelobbyd. Ze voelen zich op een enorme 
achterstand gezet. Ze zijn boos dat ze niet gekend worden in de plannen. Het blijft 
vloed en wordt nooit eb. Kort en bondig zien we in deze steekwoorden de kern van de 
politieke betrokkenheid tegen de plannen voor de snelweg. Duidelijk is dat voor deze 
burgers niet alleen de inhoud van de plannen onacceptabel is (er lag een goed en breed 
gedragen convenant), maar dat ook de manier waarop ze met deze plannen worden 
geconfronteerd hun weerstand opwekt. Ze zijn ervan overtuigd dat de overheid een 
politiek spelletje speelt en zijn zeker niet bereid om dit zomaar aan zich voorbij te laten 
gaan. Wat verder opvalt is dat deze burgers goed in staat zijn om zich tegen beleid te 
verweren. De meeste van hen zijn hoger opgeleid, inhoudelijk goed op de hoogte van 
de plannen en ze zijn ingebed in uiteenlopende organisaties. Kortom, ze zijn mondig, 
hebben hun argumenten paraat en zijn bereid om aardig wat tijd op te offeren om 
actie tegen de overheid te voeren. De mondige goed opgeleide middenklasse komt poli-
tiek in actie tegen beleid en weet snel andere burgers te mobiliseren om hun acties te 
steunen. 

De politieke betrokkenheid van burgers tegen de beleidsplannen voor de snelweg 
bij Weesp staat niet op zich. Na de overstromingen van de grote rivieren midden jaren 
negentig begon de overheid plannen te maken voor de afvoer van grote hoeveelheden 
water in extreme omstandigheden. Er werd overwogen om noodoverloopgebieden te cre-
eren waar het water naartoe kon worden afgevoerd. Over deze plannen ontstonden maat-
schappelijke controverses. Burgers richtten ad hoc actiecomités op die soms met lokale 
bestuurders samenwerkten tegen de plannen. Een van die actiecomités is het Hoog-
waterplatform dat een noodoverloopgebied in de Ooijpolder bij Nijmegen probeerde te 
voorkomen (zie www.hoogwaterplatform.nl). Deze burgers ontwikkelden samen met 
waterbouwdeskundigen snel technische kennis om de overheidsplannen te weerleggen 
en alternatieven te ontwikkelen. Ze mobiliseerden bovendien wanneer nodig de lokale 
bevolking om hun acties kracht bij te zetten. 

Ook de stort van vervuilde bagger in slibdepots is een controversiële kwestie die 
op verschillende plaatsen tot politieke acties van bewoners en lokale overheden heeft 
geleid. In de gemeente Buren was de gemeenteraad tegen de aanleg van een slibde-
pot in de voormalige zandwinningsput de Ingensche Waarden. Ze kregen grote bijval 
van burgers die zich verenigden in de actiegroep Red de Betuwe (Schreuder 2004). In 
Amersfoort ontstond een controverse over de plannen om een slibdepot aan te leggen bij 
de nieuwbouwwijk Vathorst. De lokale politiek was tegen en ze vonden bondgenoten in 
burgers, die via de vereniging Geen uitbreiding Stort en via bestaande bewonersvereni-
gingen politiek in actie kwamen (Bon 2004). 
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De politieke betrokkenheid tegen plannen voor de snelweg bij Weesp, tegen nood-
overloopgebieden en tegen de aanleg van slibdepots vormen het topje van de ijsberg. 
De lijst met voorbeelden is vrijwel onuitputtelijk. Van acties tegen de aanleg van de 
Betuwelijn (Pama 2004), natuurontwikkeling in agrarische gebieden (Hajer 2003a), 
de inrichting van de Hoeksche Waard (Hajer 2004), de aanleg van andere rijkswegen 
(Huberts 1988) tot talrijke processen van gemeentelijke herindeling (Depla et al. 1996, 
Figee 2002, Schrijen 2002). Al deze uitingen van politieke betrokkenheid hebben met 
elkaar gemeen dat ze gericht zijn tegen beleidsinterventies door het Rijk of provincies. 
Er zijn echter nog veel meer voorbeelden te geven van lokale acties tegen gemeentelijke 
beleidsplannen. 

Het feit dat er zo breed verspreid en over zoveel verschillende onderwerpen politieke 
acties van burgers tegen beleid ontstaan, wijst erop dat het niet om incidentele gebeur-
tenissen gaat maar om een maatschappelijk en politiek verschijnsel. Burgers zijn niet 
alleen mondiger maar ook moeilijker, zo luidde de analyse van Gabriël van den Brink 
(2002) enkele jaren geleden. Het politiek activisme tegen de snelweg bij Weesp en de tal-
rijke andere voorbeelden tonen zeer concreet hoe mondigheid van burgers gepaard kan 
gaan met moeilijkheden voor overheid en politiek. Die moeilijkheden zijn doorgaans niet 
welkom vanuit het perspectief van politici en bestuurders. Zij worden immers tegenge-
werkt in hun politieke besluitvorming door burgers, namens wie ze geacht worden deze 
besluiten te nemen. Burgers die tegen beleid ingaan worden daarom vaak beschouwd als 
opportunisten die vooral oog hebben voor hun eigenbelang. Ze hebben last van een Not-
In-My-Back-Yard (nimby) syndroom dat wordt gemotiveerd door egoïsme en calculerend 
gedrag. Of ze worden beschouwd als ‘boze burgers’ die zich irrationeel gedragen, omdat 
ze verblind door emoties de zwaarwegende redenen niet begrijpen die de overheid voor 
haar plannen heeft. Dit soort reacties is begrijpelijk. Conflicten met burgers zijn geen 
aangename situatie voor politici en bestuurders om in te belanden. Burgers zijn inder-
daad vaak boos of bang als ze politiek in actie komen tegen beleid en dat is doorgaans 
goed te merken aan de intensiteit van hun acties. 

Maar als het zo vaak voorkomt dat burgers tegen beleid ingaan, dan moet er toch 
meer aan de hand zijn dan het nastreven van eigenbelang of verblinding door emoties? 
Laten we nog eens teruggaan naar het interview met de actievoerders tegen de snelweg 
bij Weesp. Hebben zij niet een punt dat het raar is om een breed gedragen convenant te 
negeren en met andere plannen te komen? Is het niet vreemd dat deze plannen anders 
worden gelabeld, zodra uit onderzoek blijkt dat de grote verkeersstromen anders lopen 
dan de wegen waar het plan zich oorspronkelijk op richt? Komt het niet raar over dat 
de plannen bekend worden gemaakt tijdens een kerstvakantie, zodat er weinig tijd res-
teert om te reageren? Is het niet logisch dat het gevoel om op enorme achterstand bij 
een kwestie betrokken te raken mede aanleiding geeft tot weerstand? Het lijkt erop dat 
Rijkswaterstaat en het ministerie van V&W het er deels zelf naar hebben gemaakt dat 
deze burgers zich tegen hun beleid keren. Dit roept de vraag op in hoeverre we het hier 
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over een uniek geval hebben. Zijn er in de andere besproken voorbeelden vergelijkbare 
vraagtekens te stellen bij de beleidsontwikkeling door overheid en politiek? Het ver-
schijnsel burgers tegen beleid zou wel eens veel meer met de overheid en de politiek zelf 
te maken kunnen hebben dan met burgers die eigenbelang nastreven of zich irrationeel 
gedragen. Maar dat neemt niet weg dat er in concrete gevallen wel degelijk sprake kan 
zijn van nimby gedrag van boze burgers. Het is eigenlijk pas mogelijk om hier een even-
wichtiger beeld van te vormen en een oordeel over te geven als we langs empirische weg 
meer over burgers tegen beleid te weten komen. 

2. vraagstelling

Voordat we ons verdiepen in casuïstiek is het van belang om meer aandacht te schenken 
aan de empirische achtergronden van burgers tegen beleid als maatschappelijk en poli-
tiek verschijnsel. Waar komt het vandaan? In welke context moeten we het plaatsen? 
Om de achtergronden van dit verschijnsel te onderzoeken ga ik langs twee wegen te 
werk. De eerste is die van de burgers zelf. We kunnen het handelen van burgers tegen 
beleid opvatten als een vorm van politieke betrokkenheid, ongeacht de motieven die er 
achter zitten en de vormen die het aanneemt. Ik spreek daarom bewust niet van ‘verzet’, 
omdat die term meteen een waardeoordeel suggereert. De term politieke betrokken-
heid is veel neutraler en kan allerlei kanten opgaan. Om het verschijnsel burgers tegen 
beleid te begrijpen moeten we ons daarom eerst afvragen wat de bredere ontwikkelin-
gen in politieke betrokkenheid zijn en met welke maatschappelijke ontwikkelingen deze 
samenhangen. Ik stel mijzelf daartoe de volgende vragen: Wat is er aan de hand met de 
betrokkenheid van burgers bij de politiek? Welke kanten gaan de ontwikkelingen op en welke 
maatschappelijke veranderingen spelen daarbij een rol? Zoals gezegd, ik onderzoek deze 
vragen vanuit het perspectief van burgers, dus vanuit hun opvattingen over en uitings-
vormen van politieke betrokkenheid en de maatschappelijke achtergronden die daar een 
verklaring voor kunnen bieden. De tweede weg die ik bewandel om het verschijnsel 
burgers tegen beleid te onderzoeken is die van de politieke omgeving. Ik ga ervan uit 
dat het verschijnsel ook te maken heeft met veranderingen die optreden in de politieke 
omgeving waarin burgers zich bevinden. Ik vraag mij daarbij het volgende af: Wat zijn 
de belangrijkste kenmerken van de veranderingen die de afgelopen decennia in de politieke 
omgeving van burgers zijn opgetreden? Welke consequenties hebben deze veranderingen voor 
hun politieke betrokkenheid? Antwoord op deze vragen biedt een belangrijke aanvulling 
op verklaringen die veranderingen in politiek betrokkenheid exclusief zoeken in attitu-
des en gedrag van burgers. 

Door eerst het verschijnsel te onderzoeken wordt duidelijk binnen welk maatschap-
pelijk en politiek spanningsveld politieke betrokkenheid van burgers tegen beleid ont-
staat. Daarmee kennen we de bredere context waarin het verschijnsel zich voordoet, 
maar hebben we nog geen zicht op het ontstaan van concrete manifestaties daarvan in 
de praktijk. De processen die binnen praktijken van burgers tegen beleid een rol spelen 
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zijn nog niet helder. Om hier empirisch meer zicht op te krijgen zijn er twee vragen rele-
vant: Hoe raken burgers politiek betrokken tegen beleid? Waarom raken ze politiek betrokken 
tegen beleid? De hoe vraag gaat in op de manier waarop manifestaties van het verschijnsel 
burgers tegen beleid in de praktijk ontstaan. De waarom vraag onderzoekt de concrete 
motivaties die burgers voor hun weerstand tegen beleid ontwikkelen. Vragen naar het 
hoe en waarom richten onze aandacht op de wisselwerking tussen individuele burgers 
en hun politieke omgeving. De interacties tussen collectieve politieke actoren en indi-
viduele burgers bij beleidsinterventies staan daarom centraal bij de beantwoording van 
deze vragen. 

Empirisch onderzoek naar burgers tegen beleid is schaars, zeker in Nederland. 
Onderzoekers als Maarten Wolsink (1994), Leo Huberts (1988), Bert Klandermans 
(1997), Maarten Hajer (2004, 2003a) en recentelijk Christian Bröer (2006) hebben er 
aandacht aan besteed. Zij werken vanuit zeer verschillende wetenschappelijke invals-
hoeken, stellen uiteenlopende onderzoeksvragen en belichten daarmee steeds andere 
facetten van burgers tegen beleid. Ik hoop dat mijn onderzoek in hun verlengde een bij-
drage biedt aan wetenschappelijke kennis over burgers tegen beleid als maatschappelijk 
en politiek verschijnsel en over de concrete processen die er in de praktijk toe bijdragen 
dat dit verschijnsel zich voordoet.

3. onderzoeksoverwegingen

Het empirisch onderzoek in dit proefschrift valt uiteen in twee delen. Het eerste deel richt 
zich op de vragen over de inbedding van burgers tegen beleid als maatschappelijk en poli-
tiek verschijnsel. Ontwikkelingen in politieke betrokkenheid van burgers beschrijf ik met 
kwantitatief materiaal, ontleend aan bestaand publieke opinieonderzoek. Verder maak ik 
gebruik van literatuurstudie om hun veranderende politieke betrokkenheid te interpre-
teren vanuit verschillende theoretische perspectieven die verbanden leggen met maat-
schappelijke ontwikkelingen. De beschrijving van ontwikkelingen in de politieke omge-
ving van burgers is gebaseerd op literatuurstudie en analyse van beleidsdocumenten. 

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op interacties tussen individuele 
burgers en hun politieke omgeving bij het ontstaan van praktijken van burgers tegen 
beleid. Zoals in hoofdstuk 3 zal blijken, ontwikkel ik een theoretisch perspectief dat 
veel nadruk legt op interacties tussen diverse overheden, media en actiegroepen en hun 
interacties met individuele burgers. Mijn theoretisch perspectief is niet alleen interactio-
nistisch, maar ook constructivistisch. Daarmee bedoel ik dat de politieke betrokkenheid 
tegen beleid het resultaat vormt van aanzienlijke inspanningen van veel uiteenlopende 
actoren. Zij verrichten het nodige werk om een object van politieke betrokkenheid te 
creëren of juist om te voorkomen dat er zo’n object ontstaat (Latour 2005: 88-93). Ik 
maak vanaf hoofdstuk 3 vrij veel gebruik van sociale bewegingentheorie. Daarom is 
het belangrijk om constructivisme te onderscheiden van sociaal constructivisme, dat 
veel wordt toegepast in sociale bewegingenonderzoek (zie bijvoorbeeld Melucci 1996, 
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Johnston & Klandermans 1995, Gamson 1995, Swidler 1995). Problematisch aan het 
sociaal constructivisme is dat het de aandacht vestigt op de betekenisgeving van feiten 
als subjectieve mentale constructies en dat het daardoor vergeet dat er bij de mobilisa-
tie van politieke betrokkenheid veel meer constructiewerk wordt verzet. Het constructi-
visme dat ik beoog, richt zich op het totaal van dat constructiewerk. Alles is constructie, 
inclusief de betekenissen die worden geproduceerd. Politieke acties tegen een snelweg 
zijn niet alleen gebaseerd op de constructie van (subjectieve) betekenissen over wat er 
problematisch is aan die snelweg, maar ook op de constructie van netwerken die nodig 
zijn om individuele burgers te mobiliseren of de constructie van tastbaar actiemateriaal 
zoals een website, buttons of posters. 

Het ontstaan van politieke betrokkenheid van burgers tegen beleid onderzoek ik met de 
casestudiemethode. Casestudies worden doorgaans geassocieerd met kwalitatief inter-
pretatief onderzoek. Volgens David Snow en Danny Trom (2002: 150-151) zijn casestu-
dies meer dan dat. Zij vatten casestudies op als een onderzoeksstrategie, die op zijn 
sterkst is als er triangulatie van meerdere methoden wordt toegepast, waaronder in ieder 
geval etnografisch onderzoek, maar waarin ook gebruik kan worden gemaakt van kwan-
titatief onderzoek. Voor de casus die ik heb onderzocht was geen etnografisch onderzoek 
meer mogelijk, omdat de politieke acties al voorbij waren toen het onderzoek begon. Ik 
heb de casestudiemethode daarom gebruikt om tot een reconstructie van de politieke 
betrokkenheid tegen beleid te komen. In het onderzoek heb ik daartoe gebruikgemaakt 
van interviews, documentenanalyse, kwalitatieve en kwantitatieve analyse van bericht-
geving in de media, een enquête onder actieve burgers en literatuurstudie.

Er zijn veel soorten cases te bedenken die een interessant object vormen voor onder-
zoek naar burgers tegen beleid. Een veelvoorkomende vorm, die doorgaans op veel poli-
tieke betrokkenheid van burgers kan rekenen, is te vinden in processen van gemeentelijke 
herindeling. Het zijn processen die door provincies en soms door het Rijk worden geïni-
tieerd. Vaak gaat het om kleinere gemeenten die – doorgaans tegen hun wil – samen wor-
den gevoegd met grotere. De grotere gemeente en de provincie belanden meestal in een 
beleidscontroverse met de kleinere gemeente. Een controverse die soms zeer hoog kan 
oplopen en die veel aandacht krijgt in de lokale en regionale media. Op zo’n moment is er 
een discours gaande met een aantal duidelijk herkenbare actoren, dat breed wordt uitge-
meten in de openbaarheid. Tijdens de beleidscontroverse construeren de politiek-bestuur-
lijke tegenstanders doorgaans een ‘probleem van annexatie’, waarmee ze burgers als een 
‘anti-annexatiepubliek’ aan hun kant proberen te scharen. Ondertussen ontstaan er vaak 
lokale actiegroepen van burgers, die eveneens invloed uitoefenen op de probleemcon-
structie. Ook de media laten zich meestal niet onbetuigd. Ze zijn altijd geïnteresseerd in 
het breed uitmeten van politieke conflicten. Uiteindelijk kan er onder een anti-annexatie-
publiek een zeer sterke cultuur van politieke betrokkenheid ontstaan. Het publiek kan 
door politiek bestuurlijke tegenstanders en actiegroepen en wellicht ook door de media 
worden gemobiliseerd om hun kritiek op de gang van zaken tot uitdrukking te brengen. 
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Een van de meest controversiële processen van gemeentelijke herindeling die ooit in 
Nederland heeft plaatsgevonden, is die van Den Haag en omgeving. Tussen medio 1997 
en eind 2001 beheerste dit herindelingsproces het politieke leven van veel burgers in 
vijf gemeenten rond Den Haag, die op de nominatie stonden om flinke delen van hun 
grondgebied af te staan. De gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving werd 
een controversiële beleidsinterventie waarbij op grote schaal en gedurende meerdere 
jaren politieke betrokkenheid van individuele burgers tegen beleid ontstond. In 1997 
kwam er een discours op gang waarin politiek-bestuurlijke voor- en tegenstanders – 
vaak zeer intensief – bezig waren om hun eigen standpunten kracht bij te zetten. Al 
snel werd dit proces versterkt door regionale en lokale media. Er ontstonden bovendien 
lokale actiegroepen die zich in het discours mengden en daarmee eveneens invloed gin-
gen uitoefenen op het proces. Tezamen vormden deze collectieve politieke actoren een 
krachtenveld waarbinnen de tegenstanders herindeling als annexatie begonnen te pro-
blematiseren. Deze problematisering bood individuele burgers gedurende vijf jaar prik-
kels om via zeer gevarieerde uitingen van politieke betrokkenheid hun boosheid over de 
herindeling kenbaar te maken.

Ik kies met de Haagse herindeling bewust voor één casus en niet voor comparatief 
onderzoek. Het voordeel van één casus is dat in detail kan worden onderzocht hoe de 
interacties tussen verschillende collectieve politieke actoren onderling en met burgers 
verlopen. Het nadeel is dat er te weinig vergelijking mogelijk is met andere praktijken 
van burgers tegen beleid. De baten van inzicht in de dynamiek van één beleidscon-
troverse gaan gepaard met de kosten van minder mogelijkheden om te generaliseren. 
Vanuit verschillende actorposities en hun onderlinge dynamiek en met behulp van ver-
schillende zojuist al genoemde methoden, heb ik een rijkdom aan materiaal verzameld 
dat diepgaand inzicht biedt in het concrete ontstaan van het verschijnsel burgers tegen 
beleid. Dit inzicht woog voor mij zwaarder dan vergelijking met andere cases.

4. Indeling

Dit proefschrift opent met een hoofdstuk over ontwikkelingen in politieke betrokken-
heid in Nederland. Ik beschrijf deze ontwikkelingen en maak vervolgens een vergelij-
king tussen drie theoretische perspectieven waarmee we ze kunnen relateren aan maat-
schappelijke veranderingen. Het gaat om het sociaal kapitaal-, het moderniserings- en 
het individualiseringsperspectief. Ik betoog dat het individualiseringsperspectief de 
meest vruchtbare interpretatie levert van de ontwikkelingen in politieke betrokkenheid.

Hoofdstuk 2 richt zich op ontwikkelingen in de politieke omgeving van burgers. 
Het beschrijft een aantal belangrijke veranderingen, zoals de hogere en tegengestelde 
verwachtingen die de overheid van burgers heeft ontwikkeld, de politiek die zich voor 
burgers op vele plaatsen manifesteert en de veranderende representaties van politiek in 
de media. De consequentie van deze veranderingen is dat burgers steeds vaker als het 
ware stand-by staan om de politiek in haar beleidsvorming en -uitvoering te co rrigeren. 
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Dit leidt bij de overheid tot conflictvermijdend gedrag, maar tegelijkertijd valt niet ont-
komen aan conflicten met burgers die zich tegen beleid keren. Ik ga verder in op de 
achtergronden van de tegenstand van burgers. 

Het derde hoofdstuk biedt een theoretisch kader waarmee we de hoe en waarom 
vragen over het verschijnsel burgers tegen beleid in de praktijk kunnen onderzoeken. 
Ik maak gebruik van Dewey’s begrip the public om een uitwerking te geven aan de pro-
bleemgerichte politieke betrokkenheid die ontstaat bij politieke acties tegen beleid. Ver-
volgens ga ik in op de vraag hoe een publiek ontstaat en waarom een publiek geactiveerd 
wordt. Ik bespreek de rol van collectieve politieke actoren, hun gebruik van framingpro-
cessen en hun inzet van netwerken en hulpbronnen bij het aanspreken en mobiliseren 
van een publiek. 

De hoofdstukken 4 tot en met 7 richten zich allemaal op de casus gemeentelijke her-
indeling van Den Haag en omgeving. Hoofdstuk 4 analyseert hoe de politiek fungeerde 
als bron van het anti-annexatiepubliek dat tijdens het herindelingsproces ontstond. Het 
hoofdstuk geldt ook als introductie op de casus, haar achtergronden en de belangrijkste 
ontwikkelingen. Vervolgens worden de frames beschreven die de politiek-bestuurlijke 
voor- en tegenstanders van herindeling ontwikkelden om het beleid te legitimeren of 
juist te problematiseren. Verder maak ik een analyse van de pogingen van de politiek-
bestuurlijke tegenstanders om burgers te mobiliseren tegen annexatie. 

De strijd tegen annexatie kreeg een impuls door de oprichting van lokale actieco-
mités van burgers onder de noemer ‘stichtingen tegen annexatie’. Hun invloed op de 
framing van annexatie en op de mobilisatie van individuele burgers staat centraal in 
hoofdstuk 5. Het ontstaan van de stichtingen en hun achterliggende netwerken, hun 
relaties met de lokale politiek en hun betekenisgeving over annexatie wordt in dit hoofd-
stuk uitvoerig beschreven en geanalyseerd. Hetzelfde geldt voor de grote inspanningen 
die zij hebben geleverd om individuele burgers te mobiliseren voor acties. 

Het proces van gemeentelijke herindeling heeft veel aandacht gekregen van lokale 
en regionale media. De media zijn belangrijk, omdat burgers langs deze weg op de 
hoogte kunnen raken van een probleem en van politieke handelingsmogelijkheden. In 
hoofdstuk 6 belicht ik de rol van de media bij het herindelingsproces vanuit een analyse 
van berichtgeving in de Haagsche Courant. Ik stel daarbij de vraag of de krant alleen de 
boodschapper was die het publiek op de hoogte hield, of dat ze ook zelf een politieke 
speler was die burgers mobiliseerde tegen annexatie. 

Ik veronderstel in hoofdstuk 3 dat individuele burgers in hun politieke activiteiten 
door collectieve politieke actoren worden gemobiliseerd en gemotiveerd. Maar is dat ook 
echt zo? Laten actieve burgers zich in hun keuzes voor politieke handelingen leiden door 
betekenisgeving en mobilisatie door collectieve politieke actoren, of laten ze zich daarbij 
leiden door hun verinnerlijkte waarden, normen, attitudes of persoonlijke kenmerken 
zoals opleiding, leeftijd of sekse? Deze vragen stel ik in hoofdstuk 7, waarin ik op grond 
van een enquête een analyse maak van de variëteit in politieke handelingen van burgers 
die tegen de herindelingsplannen actief zijn geweest. 
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In hoofdstuk 8 maak ik een overkoepelende analyse die zich richt op de dynamiek 
van politieke betrokkenheid tegen beleid. Deze analyse stelt de opeenvolgende gebeurte-
nissen tijdens het herindelingsproces centraal en laat zien welke processen er optreden 
tussen de politiek-bestuurlijke voor- en tegenstanders, de stichtingen tegen annexatie, 
de Haagsche Courant en het anti-annexatiepubliek. De nadruk ligt op de dynamiek van 
framing en mobilisatie door de tegenstanders van herindeling. Uit deze analyse trek ik 
conclusies over het hoe en waarom van de politieke betrokkenheid van individuele bur-
gers tegen de Haagse herindeling. Voortbouwend op deze conclusies ga ik ter afronding 
in op de vraag hoe de overheid het verschijnsel burgers tegen beleid kan waarderen.

Ik sluit af met een epiloog waarin ik mijzelf de vraag stel welke mogelijkheden overheid 
en politiek hebben om beter om te leren gaan met het verschijnsel burgers tegen beleid. 
Ik bepleit dat een betere omgang mogelijk is door meer open te staan voor tegenspraak 
en door meer erkenning van emotionele aspecten van betekenisgeving.



ontwIkkelIngen In polItIeke BetrokkenheId

Publicisten, wetenschappers en politici maken zich al enkele jaren zorgen over de betrok-
kenheid van burgers bij de politiek. Hun inzet binnen het democratisch proces staat ter 
discussie. De representatieve democratie is getransformeerd tot een toeschouwersdemo-
cratie of een dramademocratie, waarin burgers geamuseerd de politiek op afstand vol-
gen en zich passief opstellen, aldus Jos de Beus (2001, 2002) en Mark Elchardus (2002). 
In belangrijke internationale publicaties klinken dezelfde zorgen door. Er is sprake van 
disaffected democracies (Pharr & Putnam 2000), political disenchantment (Hay 2007), the 
vanishing voter (Patterson 2002) en Bowling alone (Putnam 1995). Maar er zijn ook posi-
tievere analyses die claimen dat het allemaal wel meevalt. De kloof tussen burger en 
bestuur vormt volgens sommigen geen echt probleem (Irwin & Van Holsteyn 2002). 
Volgens anderen komen er voor oude partijgebonden vormen van politieke betrokken-
heid nieuwe vormen in de plaats die ook bijdragen aan de democratie (Inglehart 1999, 
Dalton 1996, Dekker et al. 2004, Beck 1997). 

De beschouwingen lopen uiteen van burgers die afhaken als kiezer, tot burgers die 
op andere manieren invulling geven aan politieke betrokkenheid; van burgers die bij-
dragen aan een turbulente democratie, tot burgers die zich passief opstellen als toe-
schouwers bij het politieke drama. Deze verschillende uiteenzettingen rechtvaardigen 
de vraag: wat is er eigenlijk aan de hand is met de betrokkenheid van burgers bij de poli-
tiek? Welke kanten gaan de ontwikkelingen op en welke maatschappelijke veranderin-
gen spelen daarbij een rol? Is er sprake van verval? Is er een transformatie gaande? Zijn 
we getuige van meerdere ontwikkelingen die op elkaar ingrijpen? Antwoorden zoek ik 
eerst in de belangrijkste veranderingen in politieke attitudes en participatie in Neder-
land. Vervolgens interpreteer ik deze veranderingen vanuit drie theoretische perspec-
tieven: het sociaal kapitaalperspectief dat verval van politieke betrokkenheid benadrukt, 
het moderniseringsperspectief dat haaks daarop wijst op vooruitgang, en het individu-
aliseringsperspectief, dat een verbreding van politieke betrokkenheid signaleert. Ik zal 
betogen dat het individualiseringsperspectief de meest overtuigende interpretatie biedt 
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van de wijze waarop de beschreven veranderingen in het dagelijks leven van burgers 
doorwerken. Maar nu richten we eerst onze blik op de veranderingen die de afgelo-
pen decennia zijn op te tekenen uit publieke opinieonderzoek. Dit soort onderzoek is 
omstreden en moet daarom van een aantal kanttekeningen worden voorzien die als bij-
sluiter voor het gebruik gelden. 

1. kanttekeningen bij publieke opinieonderzoek

De betrokkenheid van burgers bij de politiek wordt vaak via publieke opinieonderzoek 
in kaart gebracht. Dit gebeurt door respondenten te vragen naar hun politieke attitu-
des (oriëntaties op politiek) en hun politiek gedrag (politieke participatie). Politieke 
attitudes worden doorgaans opgevat als houdingen over mogelijk toekomstig gedrag. 
Het zijn uitgesproken intenties voor gedrag (Kaase 1990: 29). Voorbeelden zijn vragen 
naar politieke interesse, politiek zelfvertrouwen of de mate waarin respondenten zeg-
gen bepaalde vormen van politiek gedrag goed of af te keuren. Bij gedragsvragen gaat 
het om stemgedrag, lidmaatschap van politieke partijen of uitingen van protestgedrag. 
Meestal wordt hierbij gevraagd of respondenten in de afgelopen twee jaar aan bepaalde 
activiteiten hebben deelgenomen. Beide typen indicatoren voor politieke betrokkenheid 
zijn niet zo vanzelfsprekend als ze op het eerste oog lijken. 

Attitudes zijn problematisch, omdat het geregeld voorkomt dat respondenten eigen-
lijk geen mening hebben over politiek of specifieke kwesties waar de overheid mee bezig 
is. Het gevaar dreigt dat er in het onderzoek meningen worden geconstrueerd, omdat 
respondenten toch geneigd zijn om een van de antwoordmogelijkheden te kiezen. Op 
dat soort momenten registreert opinieonderzoek non-attitudes in plaats van daadwer-
kelijke meningen (Tiemeijer 2008: 34, 152). Een vergelijkbaar probleem zien we bij 
gedragsindicatoren. Het gaat altijd om antwoorden waarbij mensen zeggen iets wel of 
niet te hebben gedaan. Het gaat om een benadering van feitelijk gedrag, gebaseerd op 
een herinnering die tijdens het enquêteonderzoek wordt opgeroepen. Daarmee is niet 
gezegd dat ook het feitelijk gedrag is gemeten, omdat respondenten sociaal wenselijke 
antwoorden kunnen geven of, omdat hun geheugen niet zo goed werkt. Het gerappor-
teerde gedrag kan zeg-gedrag zijn (een reconstructie van wat men zegt/denkt te hebben 
gedaan) of doe-gedrag (iets wat men zeker heeft gedaan) (vgl. wrr 2003: 43-44). Het 
probleem van non-attitudes en zeg-gedrag is minder groot als de vragen zich richten 
op zaken die dicht bij de persoonlijke leefwereld staan of als het onderzoek plaatsvindt 
binnen een voor burgers concrete en herkenbare politieke context (vgl. Tiemeijer 2008: 
136-139). Een laatste probleem met attitudes en gedrag is het verband tussen beide. Som-
mige onderzoekers vertrouwen wel erg sterk op de voorspellende kracht van attitudes 
voor gedrag. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een onderzoek van Robert Putnam die na 
de aanslagen van 11 september 2001 in de veel positievere attitudes van Amerikaanse 
burgers een belangrijke omslag meende te vinden voor het gebrek aan participatie, dat 
hij eerder uitvoerig had gedocumenteerd in zijn boek Bowling alone.1 Het probleem is dat 
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er geen vanzelfsprekende verbanden tussen attitudes en gedrag bestaan. Mensen kun-
nen conformistisch gedrag vertonen dat niet strookt met hun progressievere attitudes of 
omgekeerd. Er hoeft daarom geen verband te bestaan tussen attitudes en gedrag, maar 
er kan wel sprake zijn van een verband (vgl. Klandermans 1997: 7, wrr 2003: 43-44). 

Een geheel andere categorie van problemen met publieke opinieonderzoek is metho-
dologisch van aard. Het voert te ver om hier op de details in te gaan, bovendien zijn die 
uitvoerig gedocumenteerd door Will Tiemeijer (2006, 2008). Wel is het van belang om 
even in te gaan op de discussie over de kwaliteit van twee bekende Nederlandse opinie-
onderzoeken waar ik gebruik van wil maken. Het gaat om Culturele Veranderingen in 
Nederland (cv)2, dat sinds 1975 door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) wordt 
verzorgd en om het Nationaal Kiezersonderzoek (nko) dat sinds 1972 door een consor-
tium van universiteiten wordt uitgevoerd. Het belangrijkste probleem van het nko is de 
toegenomen non-respons. In de jaren zeventig lag de respons nog rond de 70 procent, 
terwijl deze in de jaren negentig onder de 50 procent zakte (Stoop 2005: 32). De menin-
gen over de gevolgen van non-respons voor de betrouwbaarheid van opinieonderzoek 
lopen sterk uiteen, waardoor lastig valt te zeggen of het nko wel of niet bruikbaar is (zie 
Te Grotenhuis et al. 2004, Stoop 2005, Van Goor 2003, 2004). Een andere methodolo-
gische kritiek concentreerde zich in 2002 op het scp. Dat kwam onder vuur te liggen, 
omdat ze in hun enquêtes door een verkeerde lens zouden kijken naar maatschappelijke 
ontwikkelingen en daardoor veranderingen in de tijdgeest niet goed zouden registreren 
(zie voor de discussie Trommel 2003, Dekker & De Hart 2003a). Terechte kritiek? Wel-
licht ten dele. Longitudinaal onderzoek waarin vanuit een andere optiek wordt gewerkt, 
zoals dat van bureau Motivaction, lijkt ‘de opstand der burgers’ eveneens niet in zijn volle 
omvang te hebben voorzien. Bovendien zou op basis van cv-enquêteresultaten uit 1970 
destijds zo’n opstand voor de hand hebben gelegen, maar die is er nooit gekomen (zie 
Dekker & De Hart 2003a: 50). Tegelijkertijd zijn er in cv wel vragen aan te wijzen die 
enigszins wereldvreemd overkomen, omdat ze in de jaren zeventig zijn ontwikkeld en 
omwille van continuïteit in de longitudinale trends worden gehandhaafd. Voorbeelden 
zijn vragen naar steun voor actievormen zoals schoolbezettingen of wilde stakingen. 

Is het vanwege alle kanttekeningen bij publieke opinieonderzoek nog zinvol om de 
resultaten te gebruiken om de veranderende betrokkenheid van burgers bij de politiek te 
duiden? Ik denk toch van wel, ook al krijgen we geen diepgaand inzicht in concrete pro-
cessen van politieke meningsvorming en feitelijk politiek handelen. Opinieonderzoeken 
zoals cv en het nko bieden vanaf de jaren zeventig wel inzicht in een aantal macrotrends 
die zich in politieke attitudes en (zeg)gedrag hebben voltrokken. Ze zijn op zijn minst te 
beschouwen als seismografen van het publieke debat. Ze peilen in ieder geval het ‘poli-
tieke gemoed’ van burgers door hun opvattingen te registreren over hoe de politiek er 
voor staat (vgl. Tiemeijer 2008: 108-110, die spreekt van ‘het maatschappelijk gemoed’). 
Ook als deze seismografen lijden aan systematische vertekeningen in hetgeen ze meten, 
blijft door de tijd heen deze vertekening gelijk in omvang en krijgen we wel een indruk 
van de belangrijkste veranderingen die optreden. De relatieve hoogte van de cijfers is 
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betekenisvol terwijl we de absolute hoogte kritisch moeten benaderen (Tiemeijer 2006: 
373). Zo lang we de resultaten vooral beschrijvend gebruiken, krijgen we een globale 
indruk van de belangrijkste ontwikkelingen in politieke betrokkenheid. Wat zijn dan die 
ontwikkelingen? Welke veranderingen in gerapporteerde politieke attitudes en -gedrag 
zijn er in Nederland aan te duiden?

2. veranderingen in politieke attitudes

De invloed van Almond en Verba’s elitegerichte democratietheorie

Het onderzoek naar politieke attitudes is sterk beïnvloed door de klassieke studie The 
Civic Culture van Gabriël Almond en Sidney Verba uit 1963. Politieke cultuur werd daarin 
vanuit individueel perspectief opgevat als een psychologische oriëntatie op het politieke 
systeem: “(…) the political system as internalized in the cognitions, feelings, and evaluati-
ons of its population” (Almond & Verba 1963: 13). Het uitgangspunt van deze benadering 
was een elitegerichte democratietheorie waarin internalisering van en steun voor het 
politieke systeem centraal stonden. Als burgers het systeem steunden, kregen politieke 
elites de ruimte om beslissingen te nemen in het algemeen belang. Ruimte die noodza-
kelijk werd geacht, omdat de democratie zou vastlopen in zichzelf als burgers massaal 
politiek actief zouden worden. Het ideaalbeeld van Almond en Verba was de ‘potenti-
eel actieve burger’ die via zijn politieke attitudes dreigt met participatie, maar zich daar 
meestal niet naar gedraagt (Almond & Verba 1963: 346-348). De eerdergenoemde discre-
pantie tussen politieke attitudes en gedrag werd in deze democratietheorie tot uitgangs-
punt verheven. Het gevaar daarvan was dat politieke onverschilligheid of afzijdigheid kon 
worden opgevat als een stilzwijgende steunbetuiging aan het politieke systeem.

Almond en Verba’s democratietheorie is in de jaren zestig en zeventig geamendeerd 
door David Easton. Hij onderscheidde drie dimensies van politieke steun, namelijk voor 
politieke autoriteiten (individuele politici), voor het politieke regime (overheidsinstituties 
en democratische systemen) en voor de politieke gemeenschap (identificatie met staat of 
natie). Met deze differentiatie kon Easton beredeneren dat steun voor de democratie als 
systeem los staat van wantrouwen jegens een bepaalde politicus of van nationalistische 
gevoelens. Zijn onderscheid is te beschouwen als een continuüm tussen specifieke en 
diffuse politieke steun. Als de diffuse steun afneemt komt het democratisch systeem 
onder druk te staan, terwijl afnemende specifieke steun wel vervelend is voor de poli-
tieke elite van een bepaald moment, maar niet voor het geloof in democratie als orde-
nend principe van een samenleving (Easton uitgelegd bij Dalton 1996: 263). Eastons 
onderscheid is eind jaren negentig door Pippa Norris (1999: 9-10) nog iets verder ver-
fijnd. Steun voor het politieke regime differentieerde zij naar de principes waarop het is 
gegrondvest (democratische waarden), de prestaties die het regime levert (tevredenheid 
over realisatie van democratische waarden) en de instituties die dit werk verzetten (ver-
trouwen in overheid en politiek). 
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Voor veel elementen van de elitegerichte democratietheorie zijn indicatoren terug te 
vinden in Nederlandse en Europese opinieonderzoeken. Omdat ik in dit hoofdstuk een 
overzicht wil geven van de belangrijkste veranderingen in de betrokkenheid van bur-
gers bij de politiek, beschrijf ik alleen de steun voor het politieke regime, zoals opgevat 
door Norris. Steun voor individuele politici komt en gaat en biedt geen overzicht van 
veranderingen in politieke betrokkenheid op de lange termijn. Steun voor de politieke 
gemeenschap is als maatstaf te abstract voor een beschrijving van veranderingen in poli-
tieke betrokkenheid. Naast steun voor het politieke regime beschrijf ik nog een ander 
element uit de elitegerichte democratietheorie, namelijk de oriëntaties van burgers op 
het politieke systeem, afgemeten aan politieke interesse, politiek zelfvertrouwen en poli-
tiek cynisme of optimisme (vgl. Almond & Verba 1963: 16).

Steun voor het politieke regime

Tevredenheid over het democratisch systeem vormt de kern van veel Westerse politieke 
regimes. Uit Eurobarometer onderzoek blijkt dat deze tevredenheid in Nederland tussen 
1973 en 2006 fluctueert binnen een bandbreedte van 60 tot 75 procent. Nederland behoort 
daarmee tot de kopgroep van West-Europese landen, met Denemarken, Luxemburg, 
Finland, Ierland, Oostenrijk en Zweden (Dekker 2002: 56).3 Ook uit de 2007 editie van 
het grootschalige 21.minuten.nl onderzoek – speciaal gewijd aan het thema democratie 
– blijkt grote waardering voor het democratisch systeem. Een ruime meerderheid van 
de bevolking (73%) hecht veel waarde aan democratie, terwijl een kleine minderheid van 
6 procent democratie onbelangrijk vindt. Ondanks deze tevredenheid is er ook reden 
tot zorg. Zo vindt 39 procent van de bevolking dat de democratie onder druk staat en 
denkt 51 procent dat de democratie wordt bedreigd door denkbeelden die ingaan tegen 
de rechtsstaat. Daartegenover denkt 30 procent dat de democratie niet onder druk staat 
en is 54 procent van mening is dat de democratie sterker is dan terrorisme (McKinsey 
& Company 2007: 22). Kortom, als diffuus kenmerk van het politieke regime stemt 
democratie tot tevredenheid, maar er is ook vrees dat het democratische systeem wordt 
ondermijnd.

Het beeld van tevredenheid wordt bevestigd door de hoge steun onder de bevolking 
voor een aantal democratische vrijheden. In tabel 1.1. zien we hier drie indicatoren voor. 
Bijna driekwart van de bevolking is in de periode 1970-2000 van mening dat iedereen 
in ons land vrij is om te schrijven wat men wil. Nog sterker is de steun om in het open-
baar te zeggen wat men wil. Beide indicatoren verwijzen naar een sterke steun voor 
de vrijheid van meningsuiting, zoals verankerd in artikel 7 van de grondwet. Uit tabel 
1.1. blijkt bovendien dat vanaf de jaren negentig gemiddeld rond de 90 procent van de 
bevolking vindt dat er vrijheid moet zijn om voor of tegen iets te demonstreren. Dit is 
een indicatie van een hoge waardering voor het recht op vereniging en vergadering 
(art. 8 van de grondwet).
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Hoewel de democratie als systeem en als waarde op veel instemming kan rekenen, zijn 
er wel opmerkelijke veranderingen op te tekenen in specifiekere vormen van steun voor 
het politieke regime. Het meest opvallend is het vertrouwen in een aantal politiek-demo-
cratische instituties dat vanaf eind 2001 in een vrije val belandde (zie tabel 1.2). Eind 
2003 bereikt het vertrouwen een dieptepunt. De Tweede Kamer kan bij 43 procent van 
de bevolking op vertrouwen rekenen en de Nederlandse regering slechts bij 38 procent. 
Het vertrouwen in politieke partijen daalt in dezelfde periode eveneens naar een diep-
tepunt. In de loop van 2004 treedt er herstel op voor de Tweede Kamer en politieke par-
tijen. Sinds de verkiezingen eind 2006 herstelt ook het vertrouwen in de regering. Zeer 
opmerkelijk is de sprong omhoog die het vertrouwen in zowel regering als parlement 
maakt in het voorjaar van 2007 en de terugval naar het niveau van het najaar van 2006 
die daarop volgt.4 

De vraag die velen sinds 2001 bezighoudt is hoe de vertrouwensdaling kan worden ver-
klaard. Nederland is toch al decennialang een high trust society? Een interessante mix van 
verklaringen vinden we bij de scp onderzoekers Jos Becker en Paul Dekker (2005: 353-357). 

Tabel 1.2 Vertrouwen in politiek-democratische instituties 2001-2007
  in procenten van de bevolking van 15 jaar en ouder

 NJ  #     VJ VJ NJ VJ NJ VJ NJ VJ NJ VJ NJ
 ’01 ’02 ’03 ’03 ’04 ’04 ’05 ’05 ’06 ’06 ’07 ’07

Heeft ‘eerder wel’ dan ‘eerder geen’ vertrouwen in:
De Tweede Kamer 71 61 53 43 45 50 53 50 55 53 77 54
De Nederlandse regering 73 64 45 38 40 38 40 40 42 48 73 49
Politieke partijen 36 37 34 28 28 35 35 34 42 37 - 
Nationale rechtssysteem 64 57 63 51 51 58 65 60 62 60 - 
De politie 69 61 70 60 59 65 - 73 - 72 - 
Het Leger 70 58 63 55 55 67 - 68 - 74 - 

# NJ = najaar, VJ = voorjaar.
Bron: tot najaar 2004 (Becker & Dekker 2005: 353); vanaf voorjaar 2005 Eurobarometers 63, 64, 65, 66, 67, 68. 

Tabel 1.1 Steun voor democratische vrijheden 1970-2000
 in procenten van de bevolking van 18-74 jaar #      

 1970 1975 1980 1985 1992 1995 2000

Vindt dat iedereen in ons land vrij moet zijn 
om in het openbaar te schrijven wat men wil 70 67 70 71 71 73 73
Vindt dat iedereen in ons land vrij moet zijn 
om in het openbaar te zeggen wat men wil 77 72 76 79 81 80 82
Vindt dat iedereen in ons land vrij moet zijn 
om voor of tegen iets te demonstreren 75 68 75 83 86 89 88

# In 1970 gaat het om de bevolking van 18-70 jaar. ‘Weet niet’ is als negatief antwoord opgevat. Recentere 
cijfers zijn sinds 2000 voor deze indicatoren niet beschikbaar. 

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970 (Middendorp), Culturele Veranderingen 1975-2000 (SCP).
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Zij suggereren dat de dalingen te wijten zijn aan het gevoerde beleid (de prestaties) en 
de manier van politiek bedrijven, in combinatie met het imago dat politici daarbij uit-
stralen. Deze verklaringen lijken te worden bevestigd door empirische bevindingen uit 
verschillende bronnen. 

De tevredenheid over het gevoerde beleid en de prestaties van de regering daalt scherp 
tijdens het tweede Paarse kabinet. Aan het begin van Paars II in 1998 is 80 procent van 
de bevolking tevreden over de prestaties van de regering. Aan het eind van de rit in 2002 
– de periode waarin de ‘puinhopen van Paars’ (Fortuyn 2002) het publieke debat domi-
neerden – daalt deze tevredenheid naar 59 procent. Tijdens Balkenende II, in 2004, zakt 
de tevredenheid naar 48 procent (Becker & Dekker 2005: 344). Cijfers van eind 2006 
suggereren een spectaculair herstel naar 67 procent (Tammes & Dekker 2007: 75). Schat-
tingen in de eerste en tweede editie van het 21minuten.nl onderzoek vallen voor 2005 en 
2006 beduidend lager uit. Vroeg in 2005 en in het najaar van 2006 kan de Nederlandse 
regering volgens deze peiling op weinig waardering rekenen, hoewel er wel wat verbe-
tering optreedt (van 13% in 2005 naar 25% in 2006) (McKinsey & Company 2006: 54).5 

Ook het functioneren van de Nederlandse overheid kan op veel ontevredenheid reke-
nen. In 1998 en 2000 vindt ongeveer 65 procent van de bevolking nog dat de Neder-
landse overheid goed functioneert. Dit cijfer keldert in 2002 naar 35 procent en blijft in 
2004 steken op 37 procent (Becker & Dekker 2005: 344). Ook hier is sinds eind 2006 
een aanzienlijk herstel zichtbaar naar 57 procent (Tammes & Dekker 2007: 75). Deze 
ontwikkeling wordt bevestigd door de drie edities van het 21minuten.nl onderzoek. 
In 2005 vindt 66 procent van de bevolking dat de overheid maatregelen niet op een 
goede manier uitvoert. In het najaar van 2006 is het oordeel iets milder (53%) en in 
2007 neemt de ontevredenheid verder af (39%). De 21minuten.nl respondenten zijn 
ook positiever geworden over de snelheid waarmee de overheid reageert op nieuwe ont-
wikkelingen en over de effectiviteit van het overheidsoptreden (McKinsey & Company 
2007: 66, 2006: 53, 2005: 52-53).

Wordt het vertrouwen alleen ondermijnd door ontevredenheid over de prestaties van 
regering en overheid of spelen politieke stijl en het imago van politici ook mee? De 
tweede editie van 21minuten.nl eind 2006 (McKinsey & Company 2006: 55) suggereert 
dat stijl en imago er toe doen. Maar liefst 77 procent van de bevolking is van mening 
dat politici geen goed contact hebben met of luisteren naar burgers (6% vindt van wel). 
Verder is 52 procent van mening dat politici niet met kennis van zaken over onderwer-
pen spreken (16% vindt van wel) en 49 procent vindt dat politici niet in het landsbelang 
handelen (20% vindt van wel).6 Uit de derde editie van najaar 2007 blijkt bovendien dat 
burgers bij politici veel waarde hechten aan betrouwbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid, 
dicht bij de burger staan en inhoudelijke kennis van zaken. Over dit laatste element 
beschikken politici volgens de bevolking wel, maar op de andere kwaliteiten schieten ze 
eind 2007 tekort (McKinsey & Company 2007: 61).

Het gedaalde vertrouwen in de politiek lijkt dus samen te hangen met tevreden-
heid over de prestaties en politieke stijl. Maar er is waarschijnlijk nog een andere factor 
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in het geding, namelijk het ‘maatschappelijk gemoed’ (Tiemeijer 2008: 108-110). Het 
vertrouwen in de politiek zou wel eens sterk afhankelijk kunnen zijn van de mening 
die respondenten hebben over hoe het land er voor staat. Een belangrijke graadmeter 
daarvan is de economie. Mark Bovens en Anchrit Wille (2007) betogen eind 2007 dat 
het herstel van vertrouwen in de politiek samenvalt met een goed presterende econo-
mie en gestegen consumentenvertrouwen (zie ook Tiemeijer 2008: 110). Nederlanders 
zien in 2007 de financiële toekomst weer wat zonniger tegemoet en hebben daardoor 
waarschijnlijk vertrouwen in de kerninstituties van het politieke regime. Opvallend is 
dat de daling van het vertrouwen vanaf het najaar van 2007 (zie tabel 1.2) samenvalt 
met de economische onrust in de VS, als gevolg van de subprime crisis en uitgebreide 
speculaties in de Nederlandse media over een economische recessie. Maar niet alleen 
de economie bepaalt het maatschappelijk gemoed. De kwaliteit van het politieke debat 
kan hier ook aan bijdragen. Na de verkiezingen van 2006 ontstaat er een minder heftig 
politiek debat. Het kabinet gaat honderd dagen het land in en de oppositie houdt zich 
vrij koest. Onderzoek suggereert dat een evenwichtiger politiek debat de verwachtingen 
van burgers tempert en daarmee de kans op ontevredenheid (vgl. Van der Brug & Van 
Praag 2007). Pas na de zomer trekt het politieke debat weer aan met Rita Verdonk die 
uit de vvd wordt gezet en haar eigen politieke beweging aankondigt, de discussie over de 
Nederlandse identiteit, de discussie over het ontslagrecht en de eerste commotie over de 
plannen van Geert Wilders om een anti-islamfilm uit te brengen. Precies in de periode 
dat het politieke debat weer heftiger wordt, daalt ook het vertrouwen in de politiek. 

Ongeacht de factoren die het vertrouwen beïnvloeden, wijst de daling sinds 2001 
er volgens mij op dat de steun voor het politieke regime niet meer vanzelfsprekend is. 
Het vertrouwen kan vrij sterk schommelen zoals het jaar 2007 laat zien. Ook als de 
economie goed presteert en het politieke debat evenwichtig is, kunnen politici er waar-
schijnlijk beter van uit gaan dat hun beleidsprestaties en politieke stijl er ook toe doen 
als bronnen van vertrouwen. Overigens is het van belang om de metingen van vertrou-
wen niet te zwaar op te vatten. Recent onderzoek van het scp (2008: 26) maakt duidelijk 
dat respondenten bij vragen naar vertrouwen zeer verschillende criteria in hun hoofd 
hebben en dat bovendien tussen verschillende instituties de beoordelingscriteria sterk 
kunnen verschillen. Vertrouwenscijfers vormen wel een uitdrukking van het imago 
van instituties, aldus het scp. Ze bieden dus een indicatie voor de politieke handelings-
ruimte die burgers aan instituties willen geven en de mate waarin ze beslissingen van 
die instituties zullen accepteren. 

De oriëntaties van burgers op het politieke systeem

Hoe is het gesteld met de oriëntaties van burgers als deelnemers aan het politieke sys-
teem? Vanuit het perspectief van de elitegerichte democratietheorie is het van belang 
dat burgers geïnteresseerd zijn in politiek, dat ze politiek zelfvertrouwen hebben en 
niet al te cynisch zijn over politiek. Een overzicht van deze factoren zien we in tabel 1.3). 
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Ongeveer 70 procent van de bevolking is vanaf 1980 ‘sterk’, ‘gewoon’ of ‘matig’ geïnte-
resseerd in politiek.7 In 2002 – ten tijde van Pim Fortuyn – zien we een stijging naar 78 
procent. Maar ook in 2004 en 2006 blijft politieke interesse hoog scoren. De eerste twee 
edities van 21minuten.nl suggereren zelfs dat het niveau van politieke interesse veel 
hoger ligt. In het voorjaar van 2005 blijkt 86 procent van de bevolking zich ‘redelijk’, 
‘veel’ of ‘heel veel’ voor politiek te interesseren (waarvan 49% veel of heel veel). In het 
najaar van 2006 is 80 procent redelijk tot heel veel geïnteresseerd (waarvan 31% heel 
veel) (McKinsey & Company 2005: 53, 2006: 57). Een aantal andere indicatoren voor het 
volgen van politiek laat zien dat al enkele decennia een vrij stabiel niveau van ongeveer 
70 procent van de bevolking zich met enige regelmaat via de televisie of kranten infor-
meert over politiek.

Een groot deel van de bevolking is dus geïnteresseerd in politiek en houdt zich daarover 
op de hoogte. Maar denken burgers ook dat ze het politieke systeem kunnen beïnvloe-
den? Het antwoord vinden we in een aantal indicatoren op de zogenaamde political effi-
cacy schaal, een combinatie van vragen over verwachte effectiviteit van politieke parti-
cipatie en van politiek cynisme/optimisme. Vanaf de late jaren tachtig en vroege jaren 
negentig zien we op de eerste twee stellingen in de tweede helft van tabel 1.3 (indicatoren 
voor extern politiek zelfvertrouwen) een stijging die suggereert dat ruim 40 à 50 procent 
van de bevolking denkt dat het politieke systeem open zou staan voor hun invloed. Een 
aanzienlijke groep burgers denkt op nationaal niveau de politiek te kunnen beïnvloeden. 

Tabel 1.3 Oriëntaties van burgers op het politieke systeem 1970-2006
 in procenten van de bevolking van 18-74 jaar #

 1970 1975 1980 1985 1992 1996 2000 2002 2004 2006

Is ‘sterk’, ‘gewoon’, of ‘matig’ 
geïnteresseerd in politiek 61 60 68 72 68 72 68 78 75 75
Heeft wel eens een rechtstreekse uitzending 
van een Tweede Kamerzitting op tv gezien 67 68 67 67 69 69 - - - -
Kijkt wel eens naar andere TV-programma’s 
die over politiek gaan 62 58 60 67 70 69 - - - -
Leest ‘regelmatig’ of ‘af en toe’ over politiek in 
ons land, bijvoorbeeld in krantenverslagen 61 65 70 69 73 71 66 73 72 71

Is het oneens met de volgende stellingen: a

Mensen als ik hebben geen enkele invloed op 
wat de regering doet - 38 38 38 49 51 43 46 43 49
Ik denk niet dat kamerleden en ministers veel 
geven om wat mensen als ik denken - 39 38 37 47 51 42 45 45 50
Kamerleden letten te veel op het belang van 
enkele machtige groepen in plaats van op het 
algemeen belang - 30 30 26 33 36 29 29 28 34

# In 1970 gaat het om de bevolking van 18-70 jaar. 
a  Het betreft vrij conservatieve schattingen, omdat ‘weet niet’ als ‘eens’ antwoord is opgevat.
Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970 (Middendorp), Culturele Veranderingen 1975-2006 (SCP).
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De antwoorden op de derde stelling suggereren bovendien dat er geen extreme stijgin-
gen in politiek cynisme gaande zijn. De oriëntaties van burgers op het politieke systeem 
lopen uiteen. Tussen de politiek volgen (70 à 80% van de bevolking) en denken dat de 
eigen politieke participatie een bijdrage kan leveren (40 à 50% van de bevolking) zit een 
aanzienlijk verschil. 

De oriëntaties van Nederlandse burgers op het politieke systeem lijken te voldoen 
aan het ideaalbeeld dat Almond en Verba vanuit hun elitegerichte democratietheorie 
voor ogen stond. Ze zijn vrij sterk geïnteresseerd in politiek, ze beschikken over een 
redelijke mate van extern politiek zelfvertrouwen en ze zijn niet al te cynisch over de 
politiek. Ze zijn te beschouwen als ‘potentieel actieve burgers’ die in hun woorden wel-
iswaar dreigen met participatie, maar waarschijnlijk de daad niet bij het woord zullen 
voegen. Maar met welke vormen van politieke participatie dreigen Nederlandse burgers 
eigenlijk? Zijn dat de vormen die passen in het elitegerichte democratische wereldbeeld 
van Almond en Verba? Het antwoord luidt ja en nee. 

Steun voor verschillende vormen van politieke participatie

Vanaf het midden van de jaren zeventig kwam er kritiek op elitegerichte democratie-
theorieën. Onder invloed van nieuwe sociale bewegingen ontstonden er andere politieke 
opvattingen en participatievormen die niet strookten met het beeld van passieve burgers 
die dreigen met participatie. De idee dat burgers ruimte moeten geven aan de gekozen 
elite om te regeren in het algemeen belang, kwam bovendien onder druk te staan van 
theorieën over strong democracy (Barber 1984). Deze theorieën benadrukten de waarde-
volle bijdrage van politieke participatie aan de kwaliteit van de democratie. Het ideaal 
van conformistische burgers die af en toe stemmen, werd ingeruild voor het ideaal van 
actieve burgers die door deelname aan politieke besluitvorming steeds competenter wor-
den en bijdragen aan beter beleid (Norris 2002: 5). De ideologische verdediging van de 
status quo werd bekritiseerd ten gunste van opvattingen die ruimte boden aan conflict 
en machtsongelijkheden (Pateman 1980: 59). 

Deze omslag in denkbeelden had de nodige gevolgen voor publieke opinieonder-
zoek, omdat de indicatoren waren afgestemd op kenmerken van de elitegerichte theorie. 
Er moesten nieuwe indicatoren worden bedacht die de ‘conventionele bias’ van deze 
kenmerken konden wegnemen. Daarom ontstond er aandacht voor opvattingen over en 
deelname aan ‘onconventionele’ vormen van politieke participatie, zoals handtekenin-
genacties of demonstraties. Een aantal landenvergelijkende studies Barnes et al. (1979), 
Jennings et al. (1990), Inglehart (1977), Dalton (1996: eerste editie uit 1988) en recenter 
Norris (2002), heeft de omslag in het denken empirisch op de kaart gezet, overigens 
zonder dat daarbij de gebruikelijke indicatoren van de elitegerichte benadering over 
boord werden gezet. In Nederlands onderzoek zien we deze benadering vanaf ongeveer 
1975 opkomen in cv en het nko.
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De kern van alle politieke participatie in een representatieve democratie is de deel-
name aan verkiezingen. In tabel 1.4 zien we een overzicht van de bereidheid om te gaan 
stemmen voor de Tweede Kamer. Hoewel deze bereidheid in de loop der jaren schom-
melt, zien we dat zelfs op het dieptepunt in 2000 nog altijd driekwart van de bevolking 
geneigd is te gaan stemmen. Deze intentie is bovendien vanaf 2002 sterk gestegen. 
Kennelijk is de turbulentie van het politieke debat een stimulans voor burgers om zich 
actiever op verkiezingen te oriënteren. 

Maar er is meer aan de hand. Burgers zijn steeds sterker geneigd om via onconventionele 
vormen van participatie de politiek te beïnvloeden. Tussen 1975 en 2006 stijgt het aantal 
mensen die iets zouden doen als de Tweede Kamer bezig was een onrechtvaardige wet 
aan te nemen van 30 naar 52 procent. Deze stijging toont volgens Paul Dekker en Marc 

Tabel 1.4 Steun voor verschillende vormen van politieke participatie 1975-2006
 in procenten van de bevolking van 18-74 jaar

 1975 1980 1985 1992 1996 2000 2002 2004 2006

Zou stemmen bij als er nu Tweede Kamerverkie-
zingen zouden zijn 82 86 81 81 80 75 87 85 86

Zou, als de Tweede Kamer bezig was een onrecht-
vaardige wet aan te nemen ‘zeer waarschijnlijk’ of 
‘enigszins waarschijnlijk’ iets doen 30 33 39 45 48 49 52 55 52

Keurt de volgende acties goed:
Iemand vindt een wet zo onrechtvaardig dat hij 
besluit de regering in haar werk te hinderen door 
zitdemonstraties, massabijeenkomsten of 
protest-optochten 35 39 a      43 60 66 59 - 74 70
Uit protest tegen het besluit van de regering om 
het aantal leerlingen per klas te verhogen, houdt een 
aantal ouders en onderwijzers een school bezet 32 32 a      45 49 b      55 c       55 - - -
Werknemers organiseren een wilde staking, dus 
buiten de vakbonden om, op een bedrijf waar het 
ontslag dreigt van een aantal werknemers 18 20 a      23 40  b      36 c       40 - - -

Denkt ‘veel’ te kunnen bereiken als hij of zij 
het niet eens is met plannen of maatregelen 
van het gemeentebestuur door:
Contact te zoeken met leden van de gemeenteraad 26 21 23 16 19 - - - -
Contact te zoeken met burgemeester of wethouder 35 27 27 20 23 - - - -
Contact te zoeken met een ambtenaar 21 16 21 11 15 - - - -
Proberen radio of televisie in te schakelen 20 24 28 34 40 - - - -
Een actiecomité helpen oprichten 26 27 26 25 27 - - - -
Een krant of ander blad proberen in te schakelen 24 28 33 35 41 - - - -

a Cijfer voor 1980 is gebaseerd op 1981,
b Cijfer voor 1992 is gebaseerd op 1991,
c Cijfer voor 1996 is gebaseerd op 1995.
Bron: Culturele Veranderingen 1975-2006 (SCP).
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Hooghe (2003) dat steeds meer mensen vinden dat onrechtvaardig overheidsoptreden 
niet acceptabel is. Deze vrij algemene protestbereidheid staat niet op zich. De goedkeu-
ring voor demonstraties, massabijeenkomsten en protestoptochten neemt toe van 35 pro-
cent in 1975 naar 70 procent in 2006. De instemming om gebouwen te bezetten stijgt 
van 32 procent in 1975 naar 55 procent in 2000. In dezelfde periode stijgt de goedkeuring 
van wilde stakingen van 18 naar 40 procent. Deze cijfers tonen wel een duidelijk verschil 
in steun tussen drie onconventionele participatievormen. Het is vrij logisch dat demon-
streren en protesteren meer goedkeuring krijgen, omdat scholen bezetten of overgaan 
tot wilde stakingen vormen van normoverschrijdend gedrag zijn die dichter bij illegale 
acties liggen (zie Dalton 1996: 71-77). Het zijn bovendien daden van burgerlijke onge-
hoorzaamheid die tegenwoordig nauwelijks nog in de Nederlandse praktijk voorkomen.

Een andere indicator voor steun aan conventionele en onconventionele vormen van 
politieke participatie vinden we bij de beïnvloeding van het gemeentebestuur. Contact 
zoeken met leden van de gemeenteraad, wethouders of ambtenaren kunnen we opvatten 
als conventionele pogingen tot beïnvloeding en de overige vormen als onconventionele. 
Wat opvalt is dat de steun voor conventionele politieke acties op lokaal niveau daalt tus-
sen 1975 en 1996. Vooral het contact zoeken met gemeenteraadsleden en ambtenaren 
roept steeds minder herkenbaarheid op. Tegelijkertijd is er meer steun voor onconventio-
nele activiteiten. Het inschakelen van de media kan op meer goedkeuring rekenen en de 
bereidheid om een actiecomité te helpen oprichten is sinds 1975 onder een kwart van de 
bevolking een acceptabele manier van beïnvloeding. Helaas zijn voor deze opvattingen 
geen recentere cijfers beschikbaar. Niettemin bieden deze cijfers een bevestiging van de 
populariteit van onconventionele participatievormen. 

Over het geheel gezien lijken Nederlandse burgers sinds enkele decennia in hun 
opvattingen over politieke participatie op meerdere paarden te wedden. Ze steunen in 
hoge mate de deelname aan verkiezingen en op lokaal niveau is er nog steeds een min-
derheid van ongeveer 20 procent die conventionele vormen van beïnvloeding ziet zit-
ten. Tegelijkertijd is er veel steun voor onconventionele participatie, getuige de sterk 
gegroeide protest- en demonstratiebereidheid op nationaal niveau, de toegenomen 
instemming voor het inschakelen van de media en de bereidheid om lokaal actiecomités 
op te richten. De grote vraag is of burgers deze opvattingen ook in de praktijk brengen. 
Zetten ze hun woorden ook om in daden? 

3. veranderingen in politiek gedrag

Een van de meest opmerkelijke ontwikkelingen in politiek gedrag is de fluctuerende 
deelname aan Tweede Kamerverkiezingen. In 1985 gaat 85 procent van de kiesgerechtig-
den stemmen, tegen 73 procent in 1998 (Dekker & Hooghe 2003). Deze dalende trend 
wordt gekeerd in 2002. De opkomst stijgt naar 79 procent en tijdens de verkiezingen van 
2003 en 2006 naar 80 procent. Wat opvalt, is dat ook op het laagste punt in 1998 nog 
steeds bijna driekwart van het electoraat een stem voor de Tweede Kamer uitbrengt. Veel 
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burgers zijn bereid om een bijdrage aan het systeem van de representatieve democratie te 
leveren, althans op landelijk niveau. Een heel ander beeld zien we bij gemeenteraadsver-
kiezingen. Daar treedt sinds het midden van de jaren tachtig een daling op, van 73 pro-
cent in 1986 naar 58 procent in 2006. Deze daling lijkt zich bij de laatste drie gemeente-
raadsverkiezingen achter in de 50 procent te stabiliseren (Ministerie van bzk 2006: 61). 
Provinciale Statenverkiezingen zijn al vanaf 1978 sterk in populariteit gedaald. Een hoge 
opkomst van 80 procent in 1978 zakt in naar 46 procent in 2007. Ook hier lijkt tijdens 
de laatste drie verkiezingen een stabilisering op te treden met een opkomst tussen de 46 
en 48 procent (Ministerie van bzk 2006: 61). De verkiezingen voor het Europees Parle-
ment kunnen sinds het eind van de jaren zeventig op de kleinste opkomst rekenen. Het 
dieptepunt ligt in 1999 met een opkomstpercentage van 30. De verkiezingen van 2004 
geven een positiever beeld, met een stijging naar 39 procent (Ministerie van bzk 2006: 
61). Onduidelijk is of hiermee op de langere termijn het tij gekeerd is. 

De dalende verkiezingsdeelname loopt synchroon aan verminderde populariteit 
van politieke partijen. In 1972 is 10 procent van de bevolking lid van een politieke par-
tij, tegen 4 procent in 2002 (Dekker 2000b, cbs-statline). Het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen (dnpp) signaleert in 2003 en 2004 groeiende ledenaan-
tallen, maar deze ontwikkeling blijkt slechts van korte duur.8 We zien de afnemende 
populariteit van politieke partijen gedeeltelijk weerspiegeld in tabel 1.5. De daling in het 
partijlidmaatschap zien we terug, inclusief de stijging in 2002 die volgens het dnpp in 
2004 alweer voorbij was. Wel liggen deze lidmaatschapscijfers hoger, omdat partijleden 
vermoedelijk in de steekproef zijn oververtegenwoordigd, vanwege sociaal wenselijke 
antwoorden of vanwege hele gezinnen die zeggen lid te zijn terwijl er sprake is van lid-
maatschap van één persoon. Niet alleen het lidmaatschap gaat omlaag. Ook bezoek aan 
vergaderingen, bijeenkomsten of andere actieve bijdragen aan politieke partijen zijn in 
populariteit gedaald. 

De dalende betrokkenheid bij de meeste verkiezingen en bij politieke partijen zien we 
weerspiegeld in het geringe animo om als vrijwilliger mee te werken aan de verkiezings-
strijd. Uit onderzoek van Dekker en Hooghe (2003: 165) en een aanvullende analyse op 

Tabel 1.5 Deelname aan partijgebonden activiteiten, 1970-2006
 in procenten van de bevolking van 18-74 jaar #

 1970 1975 1980 1985 1992 1996 2000 2002 2004 2006

Heeft de laatste jaren wel eens vergaderingen of 
bijeenkomsten van een politieke partij bezocht - 13 14 13 7 8 - - - -
Heeft de laatste jaren wel eens wat gedaan 
voor een politieke partij - 6 7 7 4 5 - - - -
Is lid van een politieke partij 11 13 15 11 7 8 8 10 7 7

# In 1970 gaat het om de bevolking van 18-70 jaar. Voor de eerste twee indicatoren zijn helaas geen recentere 
cijfers beschikbaar.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970 (Middendorp), Culturele Veranderingen 1975-2006 (SCP).



 34 BURGERS TEGEN BELEID

het nko 2002-2003, blijkt het ophangen van raambiljetten te dalen van 6 procent van 
het electoraat in 1972 naar 3 procent in 2002-2003. Geld geven aan een politieke par-
tij daalt van 5 naar 2 procent en het bijwonen van verkiezingsbijeenkomsten daalt van 
6 naar 2 procent. Een informelere activiteit zoals gesprekken met anderen voeren om 
hen over te halen op een bepaalde partij te stemmen daalt van 17 procent in 1972 naar 
11 procent in 2002-2003, maar ligt nog op een redelijk hoog niveau vergeleken met de 
andere activiteiten. 

Duidelijk is dat de traditionele wegen voor politieke participatie sinds de jaren zeventig 
minder populair zijn geworden. Tweede Kamerverkiezingen lijken de enige uitzonde-
ring hierop te vormen. Burgers proberen de politiek niet alleen via verkiezingen en poli-
tieke partijen te beïnvloeden. Een vrij directe manier van politieke participatie is contact 
opnemen met politici. Uit gegevens van het nko (zie tabel 1.6) blijkt dat sinds de vroege 
jaren zeventig een klein, maar stabiel, deel van de Nederlandse bevolking9 landelijke 
politici benadert. Contact met burgemeesters, wethouders of raadsleden is populairder. 
Dat ligt ook voor de hand, omdat burgers zich vaak druk maken over problemen in hun 
leefomgeving en de lijntjes naar de lokale politiek doorgaans veel korter zijn. Opmerke-
lijk is dat in de vroege jaren zeventig ongeveer een kwart van de bevolking zegt lokale 
politici te benaderen, terwijl vanaf de late jaren zeventig gemiddeld nog 10 procent langs 
deze weg participeert. 

Een indirectere manier van invloed uitoefenen loopt via organisaties. Al decennialang 
blijkt ongeveer 6 à 7 procent van de bevolking contact op te nemen met politieke par-
tijen, ondanks de teruglopende ledenaantallen. Belangenorganisaties zijn iets populair-
der. Ongeveer 10 procent van de bevolking ziet hierin een beproefd recept om de politiek 

Tabel 1.6 Ooit ondernomen politieke activiteiten, 1972-1998
 in procenten van de kiesgerechtigde bevolking

  1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998#

Contact met een minister  5 3 3 3 3 4 2 4
Contact met een lid van de Tweede Kamer 4 4 5 5 7 8 4 5
Contact met burgemeester of wethouder 26 14 9 9 9 15 9 13
Contact met lid gemeenteraad 23 11 11 10 11 19 10 13
Een politieke partij ingeschakeld 7 4 7 6 8 11 6 6
Een belangenorganisatie ingeschakeld 17 8 11 11 10 19 9 10
Meegedaan aan een actiegroep 15 8 12 15 12 20 12 14
Meegedaan aan een demonstratie 9 7 12 16 19 27 20 21
Meegedaan aan handtekeningenactie 43 41 45 51 47 62 51 62
Radio of tv ingeschakeld - 1 2 2 2 5 5 5
Krant ingeschakeld - 5 7 7 5 9 6 8

# Door een verandering van vraagstelling en samenvoegen van indicatoren in NKO was het niet mogelijk om 
recentere cijfers uit 2002 en 2006 te gebruiken. Deze gegevens zijn onvergelijkbaar. 

Bron: NKO 1971-1989 cumulatieve fi le, NKO 1994, 1998 gewogen resultaten. Zie http://easy.dans.knaw.nl
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te beïnvloeden, enkele hoge uitschieters in 1972 en 1989 daargelaten. Direct contact met 
politici en indirecte beïnvloeding via organisaties kunnen we beschouwen als conventio-
nele vormen van politiek gedrag. Er bestaat een redelijk stabiel animo voor deze vormen, 
maar dat ligt altijd nog beduidend lager dan bij de minst populaire verkiezingen. 

In de afgelopen decennia zien we dat een aantal onconventionele vormen van beïn-
vloeding populairder worden. Deelname aan actiegroepen is al sinds de vroege jaren 
zeventig populair. Gemiddeld neemt zo’n 12 procent van de bevolking hieraan deel. Een 
ander beproefd actiemiddel is demonstreren. Vanaf de vroege jaren tachtig zien we de 
deelname aan demonstraties sterk groeien. De meest populaire manier van politieke 
beïnvloeding buiten verkiezingen is meedoen aan handtekeningenacties en petities. 
Hiertoe is altijd ruim 40 procent van de bevolking bereid, met in enkele jaren uitschie-
ters rond de 60 procent. Vergeleken met deelname aan actiegroepen of demonstraties 
kost even een krabbel zetten weinig inspanning en tijd. Het is een van de meest laag-
drempelige vormen van politieke participatie. Dat geldt al weer veel minder voor het 
inschakelen van de media. Dit is een indirecte manier van politieke beïnvloeding waar-
bij het altijd maar de vraag is wat de media met je boodschap doen. Toch schakelt door 
de jaren heen ongeveer 7 procent van de bevolking kranten in en tussen de 2 à 5 procent 
benadert radio of televisie. De percentages zijn niet spectaculair, maar het gaat in abso-
lute aantallen nog steeds om heel wat burgers die langs deze weg de politiek proberen 
te beïnvloeden. Al met al worden de verschillende onconventionele vormen van politiek 
gedrag al enkele decennia door burgers toegepast. Ze maken vast onderdeel uit van het 
politieke handelingsrepertoire en de politieke gewoontes waar burgers, naast verkiezin-
gen en directe vormen van beïnvloeding, op terug kunnen vallen. Het is daarom sterk de 
vraag of we nog wel kunnen spreken van ‘onconventionele’ vormen van politiek gedrag. 
Het ooit onconventionele is gewoon geworden en daarmee conventioneel. 

De integratie van protestgedrag in het politieke handelingsrepertoire betekent dat 
burgers ook de daad bij het woord kunnen voegen. Ze zijn niet alleen in potentie bereid 
om buiten het stemhokje om de politiek-democratische besluitvorming te beïnvloeden, 
maar ook in de praktijk blijken ze dat te doen. Wel moeten we onthouden dat het hierbij 
gaat om gerapporteerde vormen van direct contact zoeken en protestgedrag in opinie-
onderzoek, dat veel minder ‘hard’ aantoonbaar is dan de opkomst bij verkiezingen. Het 
gaat om niet al te subversieve vormen van gedrag, waarvan we niet hoeven te verwachten 
dat ze zich richten op het omver werpen van het politieke regime. Als er gaandeweg de 
rit na de verkiezingen onenigheid ontstaat over het beleid, de kwaliteit van besluitvor-
mingsprocedures en dergelijke, dan zijn er altijd burgers die binnen de grenzen van 
het toelaatbare bereid zijn om het politieke regime te corrigeren. Het is onwaarschijn-
lijk dat alle burgers in gelijke mate dezelfde opvattingen hebben over en meedoen aan 
protestgedrag. Hetzelfde geldt voor directe vormen van beïnvloeding en deelname aan 
verkiezingen. Het ligt voor de hand dat tussen burgers zowel in attitudes als gedrag 
stijlverschillen bestaan. 
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4. vier stijlen van politieke betrokkenheid

Dé burger bestaat niet

Het politieke regime roept bij burgers heel verschillende reacties op. Sommige daar-
van duiden op steun of kritiek in woord en daad, terwijl in andere gevallen nauwelijks 
of geen reactie ontstaat. De variatie in politieke oriëntaties en gerapporteerd politiek 
gedrag is veel groter dan lange tijd werd vermoed of erkend: ‘de burger’ bestaat inderdaad 
niet. Maar wat voor burgers bestaan er dan eigenlijk wel? Een belangrijk antwoord op 
deze vraag is in Nederland gegeven door Gabriël van den Brink (2002: 76-86), die stelt 
dat de bevolking verdeeld is in drie ‘typen burgers’, namelijk ‘bedrijvige’, ‘berustende’ 
en ‘bedreigde’. Deze drie typen hebben inmiddels bij aardig wat beleidsmakers hun 
weg gevonden, maar toch is de vraag of hiermee een reëel beeld is neergezet. Diverse 
onderzoeken suggereren dat een vierdeling waarschijnlijker is. Motivaction komt tot een 
onderscheid in vier ‘burgerschapsstijlen’: inactief, afhankelijk, pragmatisch en verant-
woordelijk (Motivaction 2001).10 Ook Becker en Dekker van het scp suggereren dat de 
bevolking in vier ‘politieke segmenten’ is op te delen (Becker & Dekker 2005: 349-352). 
Zij onderscheiden onverschillige, ontevreden, gezagsgetrouwe en geïnvolveerde bur-
gers. Deze vierdeling lijkt vrij sterk op die van Motivaction. Onverschillig doet denken 
aan inactief, ontevreden aan pragmatisch, gezagsgetrouw aan afhankelijk en geïnvol-
veerd aan verantwoordelijk. 

Een belangrijke vraag is hoe de onderscheidingen tussen burgers zijn te interpre-
teren. Gaat het om ‘typen burgers’ of om ‘politieke segmenten’, die vastzitten in de 
kenmerken waarop onderzoekers ze vangen? Of gaat het om een aantal stijlkenmer-
ken waarmee we de diversiteit in politieke houdingen en gedrag onder de bevolking 
in ieder geval analytisch kunnen aanduiden? Mijn interpretatie is de voorzichtige van 
stijlkenmerken, omdat burgers binnen concrete politieke processen waarschijnlijk geva-
rieerder – en daarmee onvoorspelbaarder – zullen reageren dan we zouden vermoe-
den bij statische categorieën als ‘typen burgers’ of ‘politieke segmenten’. Een andere 
interpretatiekwestie is of het om burgerschapsstijlen gaat of om stijlen van politieke 
betrokkenheid? Ik heb steeds meer twijfels bij het gebruik van de term burgerschap, 
omdat daarin altijd de connotatie ligt besloten van het moreel wenselijke. Burgerschap 
impliceert moreel gezien een bijdrage aan de publieke zaak. Maar dat hoeft niet op te 
gaan voor alle vormen van politieke betrokkenheid. Burgers kunnen immers ook poli-
tiek actief zijn om hun eigenbelang na te streven. In de praktijk is de vraag of er sprake 
is van burgerschap altijd pas achteraf te bepalen door handelingsmotivaties van burgers 
te onderzoeken. Daarom spreek ik inmiddels zelf liever over ‘stijlen van politieke betrok-
kenheid’ in plaats van politieke burgerschapsstijlen.11 Stijlen van politieke betrokkenheid 
vat ik op als: samenvattingen van onderscheidbare politieke oriëntaties en gedragingen, waar-
mee we de diversiteit in politieke betrokkenheid onder de bevolking analytisch kunnen 
aanduiden. Omdat het om samenvattingen gaat, zijn deze stijlen louter te beschouwen 
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als analytische constructen van de onderzoeker om greep te krijgen op de diversiteit in 
politieke betrokkenheid op macroniveau. Het gaat uitdrukkelijk niet om uiteenlopende 
burgers van vlees en bloed.

De vier A’s

Mijn analytische indeling van ‘stijlen van politieke betrokkenheid’ berust op een logisch 
onderscheid in twee kerndimensies dat we uit publieke opinieonderzoek kunnen aflei-
den. Het gaat om de oriëntaties op deelname aan politiek – die we terugvinden in de 
politieke attitudes van burgers – en om de gerapporteerde politieke participatie. Door 
deze twee dimensies te kruisen ontstaat een theoretische differentiatie in vier stijlen 
van politieke betrokkenheid (zie figuur 1.1). Deze theoretische indeling heb ik eerder 
benoemd en geïntroduceerd als de vier A’s: actief, afwachtend, afhankelijk en afzijdig 
(zie wrr 2002: 107-108, Verhoeven 2004). Het voordeel van deze vierdeling is dat er 
geen grote diffuse middencategorie wordt gecreëerd – zoals Van den Brink doet met zijn 
berustende burgers – en er bovendien niet meteen een al te zware tegenstelling ontstaat 
tussen de twee uitersten binnen het spectrum aan denkbare stijlen. 

Om deze typologie empirisch uit te werken heb ik gebruikgemaakt van gegevens uit 
cv voor 1996.12 Een aantal eerder in dit hoofdstuk beschreven politieke attitudes zijn 
aangevuld met vijf variabelen, die tezamen een indicatie bieden van ‘steun voor ontzui-
ling’. Hierbij werd gevraagd of een vereniging uit zou moeten gaan van een godsdienstig 
beginsel. Door deze aanvulling kan worden getest of de afhankelijke stijl zich sterker 
aftekent vanwege een conservatieve(re) houding jegens ontzuiling. Bovendien heb ik 
een aantal variabelen uit cv geselecteerd die duiden op een aantal algemene politieke 
activiteiten buiten politieke partijen om.13

Zowel op theoretische als empirische gronden is een indeling in vier stijlen van poli-
tieke betrokkenheid – actief, afwachtend, afhankelijk en afzijdig – zeer aannemelijk (zie 
tabel 1.7, zie verder bijlage 1 voor meer methodologische uitleg). We kunnen ten eerste 
een actieve stijl onderscheiden die zich kenmerkt door een vrij hoge mate van politieke 

Figuur 1.1 Vier stijlen van politieke betrokkenheid
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Tabel 1.7 Vier stijlen van politieke betrokkenheid (1996)
 in procenten van de bevolking van 18-74 jaar #

  Act Afw Afh Afz Allen

Politieke interesse     
Kijkt Tweede Kamerzitting op tv 87 88 77 22 70
Kijkt naar andere politieke tv programma’s 87 88 74 24 70
Leest regelmatig/af en toe over politiek in Nederland 88 90 78 25 72
Is sterk/gewoon/matig geïnteresseerd in politiek 90 90 75 27 73

Extern politiek zelfvertrouwen     
Denkt invloed te hebben op de regering 64 61 47 32 53
Denkt dat Kamerleden geven om wat hij of zij denkt 64 62 47 35 54

Optimisme over politiek     
Denkt dat Kamerleden op algemeen belang letten 48 45 31 23 39

Steun voor ontzuiling     
Een omroepvereniging hoeft niet verzuild te zijn  89 95 15 92 78
Een sportvereniging hoeft niet verzuild te zijn 100 100 79 100 96
Een vakvereniging hoeft niet verzuild te zijn 97 99 46 97 88
Een jeugdvereniging hoeft niet verzuild te zijn 91 97 32 94 83
Een politieke partij hoeft niet verzuild te zijn 89 92 20 93 79

Steun voor contact met lokale politici     
Veel bereiken contact gemeenteraad 30 21 21 14 22
Veel bereiken contact burgemeester of wethouder 30 23 31 19 26
Veel bereiken contact ambtenaar 22 14 21 13 18

Steun voor benaderen media of actiegroepen     
Veel bereiken door inschakelen radio of tv 80 11 42 37 46
Veel bereiken door actiecomité helpen oprichten 54 13 29 22 32
Veel bereiken door inschakelen krant of blad 82 12 45 36 48

Deelname aan politieke partijen     
Laatste jaren bijeenkomsten politieke partij bezocht 16 6 5 1 8
Wel eens wat gedaan voor een politieke partij 10 3 2 1 5
Is lid van een politieke partij 13 4 12 1 7

Algemeen politiek actief     
Ooit op een bijeenkomst gesproken 37 26 15 7 24
Ooit naar een krant geschreven 17 10 6 3 10
Laatste 2 jaar deelgenomen aan inspraakprocedure 27 12 6 3 14
Afgelopen 2 jaar ingespannen voor kwestie die landelijk of 
in de wereld van belang is 24 11 14 4 14
Afgelopen 2 jaar ingespannen voor een kwestie die 
in de gemeente of de buurt van belang is 42 32 26 13 30

Totaal clusterverdeling N=2224 35 25 17 23 100

# Vanwege databewerkingen kunnen percentages van de bevolking als geheel afwijken van percentages in eer-
dere tabellen. Voor alle databewerkingen en informatie over de validiteit van de vier gevonden clusters verwijs 
ik naar bijlage 1.

Bron: Culturele Veranderingen 1975-2002 (SCP). 
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interesse, veel extern politiek zelfvertrouwen, een geringe mate van politiek cynisme 
een sterke voorkeur voor ontzuiling en veel steun voor verschillende politieke partici-
patievormen. Relatief gezien is er nog een aanzienlijke deelname aan politieke partijen 
en verder een hoge mate van betrokkenheid bij algemene politieke activiteiten. Als deze 
analytische categorie burgers in het wild rond zou lopen, dan zou ze voor ongeveer 35 
procent van de bevolking een samenvatting bieden van politieke betrokkenheid. 

De afwachtende stijl lijkt op onderdelen sterk op de actieve. Er is sprake van een hoge 
mate van politieke interesse, extern politiek zelfvertrouwen, gering politiek cynisme en 
steun voor ontzuiling. In tegenstelling tot de actieve stijl kenmerkt de afwachtende zich 
door veel minder steun voor contact met lokale politici en vooral voor het benaderen van 
media en deelname aan actiegroepen. Verder kenmerkt de actieve stijl zich door een 
veel geringere deelname aan politieke partijen en aan algemene politieke activiteiten, 
hoewel op een bijeenkomst iets zeggen en op lokaal niveau inspanning verrichten wel 
hoger scoort dan onder de bevolking als geheel. De afwachtende stijl vormt een vormt 
een analytische categorie die voor procent ongeveer 25 van de bevolking een samenvat-
ting kan bieden van hun politieke betrokkenheid. 

De afhankelijke stijl blijkt zich inderdaad sterk te onderscheiden door een veel gerin-
gere steun voor ontzuiling. Omroepen, politieke partijen en jeugdverenigingen horen 
volgens een deel van de bevolking verzuild te zijn. Dit suggereert dat er nog binnen 
de bevolking nog een element aanwezig is van het conformisme dat volgens verschil-
lende studies kenmerkend was voor de verhoudingen tussen burgers en overheid tij-
dens de verzuiling (Lijphart 1988, Kennedy 1995, Schuyt & Taverne 2000). De politieke 
interesse ligt binnen de afhankelijke stijl vrij hoog, maar wel lager dan bij de actieve 
en de afwachtende stijl. Opvallend is het beduidend lagere extern politiek zelfvertrou-
wen en een hogere mate van politiek cynisme. De combinatie van relatief hoge politieke 
interesse en relatief laag extern politiek zelfvertrouwen, met hoger cynisme suggereert 
eveneens een conformistische kijk op politiek en overheid. Gegevens die hier tegenin 
gaan, vinden we in de relatief hoge steun voor het benaderen van media en deelname 
aan actiegroepen en in de relatief hoge deelname aan participatie op lokaal niveau. De 
afhankelijke stijl is als het om politiek handelen gaat vrij passief. Het blijft vooral bij 
steun uitspreken en minder bij daden. In het analytisch onderscheid van vier stijlen lijkt 
de afhankelijke stijl voor een relatief kleine groep van 17 procent van de bevolking een 
samenvatting van de politieke betrokkenheid te kunnen bieden. 

De afzijdige stijl staat voor geringe politieke interesse, relatief laag extern politiek 
zelfvertrouwen, een tamelijke cynische opvatting van politiek, een geringe steun voor 
direct contact met politici en een zeer lage deelname aan politieke partijen en algemene 
politieke activiteiten. Alleen de steun voor het benaderen van media en deelname aan 
actiegroepen is relatief hoog en ligt zelfs veel hoger dan bij de afwachtende stijl. De afzij-
dige stijl vormt analytisch gezien een samenvatting van de geringe politieke betrokken-
heid die voor ongeveer 23 procent van de bevolking op zou kunnen gaan. Opvallend zijn 
de verschillen tussen de afzijdige en de afhankelijke stijl in politieke interesse en alge-
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mene politieke activiteiten. Deze verschillen suggereren dat Van den Brink inderdaad 
te gemakkelijk heeft verondersteld dat er een eenduidige categorie bedreigde burgers 
denkbaar is bij het analyseren van de diversiteit in politieke betrokkenheid.

Het lijkt er op dat er in ieder geval midden jaren negentig een analytisch onder-
scheid in politieke betrokkenheid mogelijk is, dat zich in vier stijlen laat samenvatten. 
Hiermee wordt de zwaar aangezette tegenstelling die Van den Brink suggereert tussen 
de categorieën bedrijvige en bedreigde burgers in belangrijke mate gerelativeerd. Tus-
sen de extremen van de actieve en de afzijdige stijl bestaat een vrij grote ruimte waarin 
zich gematigde stijlen van politieke betrokkenheid bevinden. De afwachtende stijl is 
pragmatischer met meer focus op politiek handelen, terwijl de afhankelijke stijl confor-
mistischer is door zich sterker op steun in woord in plaats van daad te richten. De actieve 
stijl vormt in 1996 de belangrijkste analytische categorie van politieke betrokkenheid 
(35%), gevolgd door de afwachtende (25%), de afzijdige (23%) en ten slotte de afhan-
kelijke (17%). Deze verdeling in categorieën vertoont opvallende gelijkenissen met het 
onderzoek van Becker en Dekker (2005: 349-352). Zij gebruiken iets andere indicatoren, 
maar putten voor het jaar 2004 wel uit het onderzoek Culturele Veranderingen. Onder-
zoek van Motivaction voor de wrr (2005: 152 e.v.) analyseerde de eerder door mij geïntro-
duceerde vier A’s. Zij komen tot een iets andere verdelingen. Bij hun is de afzijdige stijl 
het best vertegenwoordigd (31%), gevolgd door de afhankelijke (26%), de afwachtende 
(23%) en de actieve (20%). Hun verdeling is anders, omdat zij gebruikmaken van een 
ander opinieonderzoek. 

Ondanks de verschillende verdelingen bevestigen mijn analyse en de andere onder-
zoeken dat het niet langer zinvol is om uitspraken te doen over dé politieke betrokken-
heid van dé burger. Mijn analytische distinctie in vier stijlen van politieke betrokken-
heid laat zien dat er een grote mate van diversiteit in politieke betrokkenheid onder de 
bevolking denkbaar is. Een diversiteit die overigens veel complexer kan zijn dan mijn 
vierdeling in stijlen van politieke betrokkenheid suggereert. Maar los van de vraag hoe 
de diversiteit het beste is in te delen, heeft het feit dat er diversiteit denkbaar is belang-
rijke consequenties voor de theoretische perspectieven die we op de interpretatie van de 
eerder beschreven algemene ontwikkelingen in politieke betrokkenheid kunnen toepas-
sen. Welke perspectieven zijn zinvol? 

5. drie theoretische perspectieven op veranderende politieke betrokkenheid

Er bestaan in de sociaal-wetenschappelijke literatuur verschillende theoretische perspec-
tieven die ontwikkelingen in politieke betrokkenheid relateren aan maatschappelijke 
veranderingsprocessen. Twee daarvan, het sociaal kapitaalperspectief en het moderni-
seringsperspectief, zijn zeer bekend. Het sociaal kapitaalperspectief bevat een interpre-
tatie over verval van politieke betrokkenheid, terwijl het moderniseringsperspectief een 
tegengestelde interpretatie bevat over vooruitgang. Er is ook een derde visie mogelijk die 
we kunnen omschrijven als het individualiseringsperspectief. Veranderende politieke 
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betrokkenheid wordt hierbij geïnterpreteerd als een proces van verbreding, waarbij oude 
en nieuwe vormen naast elkaar komen te staan en afhankelijk van de omstandigheden 
en individuele oordeelkundigheid worden benut. Ik denk dat het individualiseringsper-
spectief er het beste in slaagt om maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen in 
politieke betrokkenheid aan elkaar te relateren. Voordat ik dit theoretische perspectief 
uiteenzet, is het noodzakelijk om eerst de twee meer gangbare perspectieven kritisch te 
bespreken.

Het sociaal kapitaalperspectief: verval van politieke betrokkenheid

De belangrijkste boodschapper van het sociaal kapitaalperspectief is zonder enige twij-
fel Robert Putnam. In zijn bestseller Bowling alone betoogt hij dat er in de Verenigde 
Staten sprake is van dalende deelname aan vrijwillige associaties, dalend sociaal ver-
trouwen tussen burgers, dalende deelname aan verkiezingen en van dalend vertrouwen 
in politieke instituties en in politici (Putnam 2000). De belangrijkste oorzaak van deze 
veranderingen schuilt in de afname van sociaal kapitaal, in de vorm van netwerken, nor-
men van wederkerigheid en sociaal vertrouwen. Putnam gaat ervan uit dat verzwakking 
in de sociale structuur (netwerken) leidt tot een verzwakking van de sociale cultuur (nor-
men en sociaal vertrouwen). De dalende deelname aan vrijwillige associaties is cruciaal 
in zijn betoog, omdat hij in navolging van Alexis de Tocqueville clubs en verenigingen 
beschouwt als ‘leerschool van de democratie’. Mensen leren binnen deze associaties 
burgercompetenties aan door samen te werken en door verantwoordelijkheidsgevoel te 
ontwikkelen voor publieke aangelegenheden. Ze leren bovendien normen van wederke-
righeid en ontwikkelen sociaal vertrouwen in hun medeburgers. Nu dit allemaal onder 
druk staat in de Verenigde Staten, is het volgens Putnam logisch dat ook het politiek 
engagement van Amerikaanse burgers wordt ondermijnd.

De veronderstelde causale verbanden tussen ontwikkelingen in sociaal kapitaal en 
politieke betrokkenheid stemmen Putnam somber. Hij schetst een cultuurpessimistisch 
beeld van verval in sociale en politieke betrokkenheid. Dit verval wijt hij deels aan de 
levenswijze van naoorlogse generaties Amerikanen, die hij bestempelt als post-civic 
cohorts. Ongeveer 50 procent van het verval is volgens Putnam op het conto te schrijven 
van de zeer materialistische en in zichzelf gekeerde Generation X, die vanaf de jaren zes-
tig werd geboren. Zij hebben niet veel op met de publieke zaak, in tegenstelling tot vorige 
generaties. Een andere oorzaak van verval is de invloed van televisie, door Putnam eufe-
mistisch omschreven als een anticivic X-ray die maatschappelijke en p olitieke betrok-
kenheid verlamt. Het verval wordt bovendien veroorzaakt door toenemende geografische 
mobiliteit en suburbanisatie (minder betrokkenheid in de woongemeenschap), toene-
mende tijdsdruk binnen het privéleven en veranderende gezinspatronen (meer echt-
scheidingen en alleenstaanden en minder kinderen per gezin) (Putnam 1996, 2000). 
Putnams vervalthese heeft geleid tot een stroom aan wetenschappelijke kritiek, waar-
bij de cijfers worden betwist, het gepresenteerde materiaal als eenzijdig wordt gekwa-
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lificeerd en de interpretatie daarvan ter discussie wordt gesteld (zie bijv. Arneil 2006, 
Hooghe 2001, 2003, Mc Lean et al. 2002, Vinken & Ester 2002). Het zou te ver voeren 
om deze kritiek hier uitgebreid weer te geven, omdat het een literatuur op zich vormt. 
Wel kunnen we ons afvragen hoe reëel Putnams vervalthese voor Nederland is.

Als we kijken naar Nederland dan valt op dat een aantal ontwikkelingen waar Put-
nam zich zorgen over maakt bij ons in afgezwakte vorm plaatsvinden. Er is sprake van 
dalend politiek vertrouwen en van toenemende ontevredenheid over de prestaties van 
de regering. Verder zien we inderdaad dat de deelname aan verkiezingen daalt, maar 
lang niet zo sterk als is de Verenigde Staten en bovendien niet bij alle verkiezingen. De 
organisatorische betrokkenheid bij traditionele vrijwillige associaties daalt eveneens, 
maar andere vormen van betrokkenheid stijgen sterk. We zien bovendien maatschap-
pelijke veranderingen optreden die volgens Putnam een belangrijke invloed op deze 
ontwikkelingen hebben. Mensen zijn inderdaad meer tv gaan kijken, hun mobiliteit is 
toegenomen, ze leven onder grotere tijdsdruk en gezinspatronen zijn veranderd. Is dit 
erg? Zijn er verbanden tussen deze ontwikkelingen aan te duiden die suggereren dat 
onze civil society en in haar kielzog de politieke betrokkenheid van burgers in een crisis 
zijn beland? 

Het probleem met Putnams analyse is dat hij zoveel causale verbanden veronder-
stelt en zoveel verschillende verklaringen aandraagt. Stel even dat de causale verbanden 
allemaal kloppen, wat deugt er dan van de verklaringen? Analyses van Joep de Hart en 
Paul Dekker (1999) laten voor Nederland zien dat hier eigenlijk weinig van deugt. Zij 
maken aannemelijk dat de meeste maatschappelijke veranderingen die Putnam noemt 
nagenoeg geen effect hebben op ontwikkelingen in de civil society en op politieke betrok-
kenheid. Marc Hooghe (2000, 2003) komt voor Vlaanderen tot vergelijkbare bevindin-
gen. Als de verklaringen niet opgaan, wat deugt er dan wel van de veronderstellingen 
over causaliteit? Wederom Dekker en De Hart (2000: 86-87) vinden voor Nederland 
slechts zeer zwakke verbanden tussen vertrouwen en participatie. Volgens hun hangt 
sociale participatie sterker samen met levensfasen en privé-omstandigheden, worden 
sociaal vertrouwen en politieke participatie sterker beïnvloed door opleiding en andere 
hulpbronnen, terwijl politiek vertrouwen vermoedelijk meer door politieke waarden 
en politieke ervaringen wordt beïnvloed. Landenvergelijkend onderzoek ondersteunt 
de bevindingen van Dekker en De Hart vooral voor West-Europa, maar zelfs ook voor 
de Verenigde Staten. Deelname aan vrijwillige associaties blijkt statistisch nauwelijks 
in verband te brengen met politieke attitudes zoals vertrouwen in instituties, of met 
politieke activiteiten zoals deelname aan verkiezingen (Norris 2000a, 2002, vgl. Stolle 
2000). Ook grootschalig onderzoek in Groot-Brittannië wijst uit dat verschillende vor-
men van vertrouwen geen invloed hebben op participatie (Pattie et al. 2004). Er zijn in 
West-Europa alleen aannemelijke doch zwakke statistische verbanden te vinden tussen 
ontwikkelingen in sociaal vertrouwen en deelname aan politieke discussie respectieve-
lijk politieke interesse (Norris 2000a, 2002). 
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De meeste bevindingen wijzen er op dat een aantal dalingen die Putnam voor de 
Verenigde Staten waarneemt, zich aan deze kant van de Atlantische Oceaan in afge-
zwakte vorm voordoen. Verder wijzen deze bevindingen er op dat veel van de maat-
schappelijke ontwikkelingen bij ons niet samenhangen met ontwikkelingen in politieke 
betrokkenheid, althans niet in de zin dat ze deze betrokkenheid ondermijnen. Het lijkt 
er op dat Putnam teveel zaken op elkaar probeert te betrekken. Vanwege al deze kantte-
keningen is het verstandig om het sociaal kapitaalperspectief en vooral de bijbehorende 
interpretatie van verval van politieke betrokkenheid niet te projecteren op veranderingen 
die we in Nederland waarnemen. Niets wijst er vooralsnog op dat de politieke betrokken-
heid in Nederland in staat van verval is. Maar wat dan wel? Gaat misschien de tegenover-
gestelde interpretatie van het moderniseringsperspectief op?

Het moderniseringsperspectief: vooruitgang van politieke betrokkenheid

Het moderniseringsperspectief wordt prominent vertolkt door Ronald Inglehart en Rus-
sell Dalton. Zij zien de eerder besproken maatschappelijke ontwikkelingen als drijfve-
ren van nieuwe vormen van politieke betrokkenheid. Zij claimen dat zich onder burgers 
een proces van ‘cognitieve mobilisatie’ voordoet, waardoor ze zich kritischer opstellen 
en meer invloed willen op democratische besluitvormingsprocessen. Hierbij horen ont-
wikkelingen zoals stijgende politieke interesse, stijgend politiek zelfvertrouwen, stij-
gende steun voor en deelname aan protestgedrag en tegelijkertijd dalende deelname 
aan verkiezingen en partijgebonden participatievormen. Inglehart en Dalton interprete-
ren deze ontwikkelingen als een fundamentele verandering in politieke betrokkenheid, 
waarbij elitegerichte opvattingen en participatievormen naar de achtergrond verdwijnen 
ten gunste van eliteuitdagende (Inglehart 1977, 1990, 1999, Dalton 1996). De dalende 
trends zijn in hun perspectief niet erg, omdat politieke betrokkenheid zich vooruit 
beweegt in de richting van een ‘turbulente democratie’, waarin thema’s, allianties en 
mobilisaties elkaar snel opvolgen en waarin kritische burgers zichzelf vaker tegenover 
de overheid plaatsen (vgl. Hooghe 2003, Norris 1999).

De kern van het moderniseringsperspectief en het bijbehorende vooruitgangsden-
ken ligt besloten in de these dat jongere generaties burgers andere waardeoriëntaties 
ontwikkelen. De naoorlogse generaties in Westerse landen zijn opgevoed in een situ-
atie die wordt gekenmerkt door vrede en welvaart. Volgens de behoeftehiërarchie van 
Maslow groeien ze op in een omgeving waar in alle basisbehoeften zoals voedsel, onder-
dak en veiligheid meer dan ooit tevoren wordt voorzien. Dit betekent volgens Inglehart 
dat de naoorlogse generaties postmaterialistische waardeoriëntaties ontwikkelen gericht 
op zelfexpressie, onafhankelijkheid, emancipatie en zelfbeheer. De vooroorlogse gene-
raties daarentegen onderscheiden zich juist door een opvoeding in een materialistische 
waardeoriëntatie waarin welvaart en veiligheid centraal staan (Inglehart 1990: 69-70). 
Kenmerkend voor de vooroorlogse generaties met het materialistische waardepatroon 
zijn de elitegerichte oriëntaties op politiek en de aan politieke partijen gebonden parti-
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cipatievormen. De naoorlogse generaties met hun postmaterialistische waardepatroon 
zijn vanaf de jaren zestig opgegroeid met de nieuwe sociale bewegingen en hebben 
vooral eliteuitdagende politieke oriëntaties en participatievormen omarmd. Door het 
verband te leggen met veranderende waardepatronen tussen generaties kan Inglehart 
op basis van generatiewisselingen een interpretatie maken van vooruitgang in politieke 
betrokkenheid. De mondige kritische burgers omarmen wel de democratische princi-
pes en waarden van de voorgaande generaties, maar ze geven daar op andere manieren 
invulling aan. Juist vanwege de stevige democratische verankering maakt Inglehart zich 
geen zorgen over dalingen in elitegerichte participatievormen. 

Het moderniseringsperspectief is eveneens aan kritiek onderhevig. Deze richt zich op 
de veralgemenisering van modernistische ontwikkelingen in politieke betrokkenheid, 
op veranderende waardeoriëntaties en op de idee van generationele verandering. Hoe 
aannemelijk is het beeld dat Inglehart en Dalton schetsen voor Nederland? Is er sprake 
van vooruitgang van politieke betrokkenheid? 

We zien in Nederland dat burgers inderdaad mondiger en assertiever zijn geworden, 
dat ze meer politieke informatie ter beschikking hebben, dat ze kritischer zijn op poli-
tiek-democratische besluitvormingsprocessen en daar meer invloed op willen hebben 
(Van den Brink 2002). Verder blijkt uit dit hoofdstuk dat de opkomst van eliteuitdagende 
attitudes en participatie ook in Nederland sinds de jaren zeventig is waar te nemen. 
Dit verhaal gaat niet in gelijke mate op voor alle burgers, gezien de eerder beschreven 
verschillen tussen stijlen van politieke betrokkenheid. De afzijdige en ten dele ook de 
afhankelijke stijl wijzen in andere richtingen dan het moderniseringsperspectief sug-
gereert. Daarnaast zien we binnen de afwachtende stijl wel de elementen van politieke 
interesse en politiek zelfvertrouwen, maar tegelijkertijd veel minder steun voor eliteuit-
dagende participatievormen. De actieve stijl lijkt nog het meest op het profiel van post-
materialistische kritische burgers, zij het dat binnen deze stijl ook conventionele parti-
cipatievormen nog steeds op goedkeuring en deelname kunnen rekenen. Het algemene 
beeld van het moderniseringsperspectief blijkt bij nader inzien dus op zijn hoogst een 
stijlkenmerk van actieve burgers. 

Hoe zit het met de veronderstelde verschuiving richting postmaterialistische waar-
deoriëntaties? Is die wel over de volle breedte van de bevolking waar te nemen? Het 
onderzoek naar waardeoriëntaties baseert zich in belangrijke mate op gegevens uit de 
World Values Study (wvs), die sinds de jaren zeventig een aantal keer is afgenomen. Kri-
tisch onderzoek naar de operationalisering van de waardedimensies laat vrij overtuigend 
zien dat er geen materialisme-postmaterialisme dimensie aan de waardeprioriteiten ten 
grondslag ligt. Mensen hebben wel waardeprioriteiten, maar deze zijn gebonden aan 
specifieke onderwerpen. Het wvs onderzoek laat waarschijnlijk schuivende prioriteiten 
in onderwerpen zien in plaats van een verschuiving van materialisme naar postmateri-
alisme (Davis et al. 1999). Zelfs als we aannemen dat de dimensies meten wat er wordt
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beoogd, dan is er voor Nederland en ook voor de Europese Unie als geheel geen een-
duidige verschuiving richting postmaterialisme vast te stellen. Uit Eurobarometer nr. 
64 blijkt dat in 2006 voor de hele eu 12 procent als postmaterialist kan worden aange-
merkt, 31 procent als materialist en 58 procent als gemengd.14 Vergelijkbare verdelingen 
zien we in Nederland al in de jaren negentig (scp 1998: 130-131). De meerderheid van de 
bevolking heeft een gemengde waardeoriëntatie, of is te kenmerken als materialist. Er 
lijkt zich in ieder geval geen grote verschuiving richting postmaterialisme voor te doen 
als gevolg van opeenvolgende generaties. Hiermee zijn we aangeland bij een ander punt 
van kritiek: modernisering van politieke betrokkenheid hoeft niet per se een proces van 
generationele verandering te zijn. 

Generationele verklaringen hanteren als uitgangspunt dat mensen in hun jeugd 
gesocialiseerd worden in bepaalde basiswaarden en gedragsvormen. Vergelijkingen 
van politieke attitudes en gedrag tussen drie generaties leveren voor Nederland geen 
opzienbarende verschillen op (Dekker et al. 2004: 185-186). Het probleem van gene-
rationele verklaringen is dat vrijwel wordt uitgesloten dat mensen op latere leeftijd als 
gevolg van nieuwe ervaringen hun waarden aanpassen of andere participatievormen 
gaan benutten. Bovendien wordt uitgesloten dat mensen tijdelijk bepaalde waarden steu-
nen, onder invloed van abrupt gewijzigde leefomstandigheden of onder invloed van een 
concreet probleem. Sommige culturele normen of overtuigingen zullen ongetwijfeld in 
de jeugd vanuit een vast waardepatroon verankerd raken, maar daarbovenop bestaat er 
waarschijnlijk veel flexibiliteit in de oriëntaties die mensen hebben. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn de fluctuerende tevredenheid met regeringen in diverse landen (Jennings 
1990: 346-348) of de plotsklaps omgeslagen politieke attitudes die Putnam pal na 11 
september 2001 9-11 in de Verenigde Staten registreerde (Putnam 2002). 

De differentiatie van moderniseringstendensen tussen stijlen van politieke betrok-
kenheid, de dominantie van gemengde waardeoriëntaties en de problemen met genera-
tionele verklaringen, maken aannemelijk dat de interpretatie van vooruitgang van poli-
tieke betrokkenheid te eenzijdig is. Er is nog steeds veel steun voor het politieke regime 
en er is nog steeds sprake van een substantiële deelname aan verkiezingen. Het lijkt 
daarom niet gerechtvaardigd om te spreken van een vooruitgang van elitegerichte vor-
men naar eliteuitdagende vormen. Volgens Marc Hooghe (2003: 164-165) gaat Inglehart 
veel te gemakkelijk voorbij aan de instrumentele functie die elitegerichte participatie-
kanalen binnen een democratie voor burgers hebben. Zij aggregeren belangen en zijn 
sterk verankerd binnen beleidsvormingsprocessen. Dit geldt zowel voor verkiezingen als 
voor politieke partijen en vakbonden. Al met al biedt ook het moderniseringsperspectief 
geen adequate interpretatie voor de ontwikkelingen in Nederland. Er lijkt geen sprake 
van eenduidige vooruitgang van politieke betrokkenheid richting een turbulente demo-
cratie, evenmin als er sprake is van een compleet verval van het aloude elitegerichte 
democratische patroon. Maar welke interpretatie kunnen we dan wel maken?
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Het individualiseringsperspectief: verbreding van politieke betrokkenheid

Het individualiseringsperspectief voert terug op het werk van Ulrich Beck, Anthony 
Giddens en Scott Lash (1994). Zij betogen dat er in het moderniseringsproces na de 
jaren zestig een nieuwe fase van reflexive modernization is ingegaan. Kenmerkend voor 
deze fase is dat individuen sterker raken aangewezen op hun reflexiviteit (oordeelkun-
digheid) in het omgaan met risico’s en onverwachte gebeurtenissen in hun omgeving, 
omdat veel van dit soort zaken ontsnappen aan de aandacht van families, buurten en 
andere nabije sociale verbanden. Mensen zijn financieel, cognitief en qua mobiliteit 
zelfstandiger geworden en ook in moreel opzicht geëmancipeerder dan voorheen (Van 
den Brink 2002, wrr 2002: 91-98). Over de interpretatie en waardering van individua-
liseringsprocessen bestaan verschillen van mening. Sommigen denken dat individuen 
steeds losser staan van hun omgeving (vgl. scp 1998: 3), terwijl anderen denken dat de 
omgeving nog steeds invloed uitoefent, maar langs andere wegen (Duyvendak & Huren-
kamp 2004). Ik acht die laatste interpretatie het meest waarschijnlijk.

Het is aannemelijk dat individualisering naast een verschuiving in materiële en 
morele afhankelijkheden een proces is waarin invloeden flexibeler worden en waarin de 
aard van de beïnvloeding verandert. Door het toenemend belang van instituties treedt 
er een spreiding van afhankelijkheden op tussen partners, familie, buren, geestelijken, 
werkgevers, verzekeraars, uitkeringsinstanties en andere overheidsinstellingen. Wie in 
de nabije omgeving wordt onderdrukt, kan zich daaraan onttrekken door een beroep te 
doen op instituties zoals zorgverleners, welzijnswerk, jeugdhulp en andere overheids-
instanties. Deze instituties bieden zowel materiële als morele steun om flexibeler met 
de nabije omgevingsinvloeden om te gaan. Hiermee is niet gezegd dat mensen volledig 
autonoom worden. Instituties zijn niet alleen faciliterend, maar ook beperkend (Hooghe 
& Houtman 2003). Beperkend, in de zin dat ze eisen stellen en gedragspatronen routi-
niseren en daarmee dus invloed uitoefenen. 

De afnemende invloed van gezin, kerk of buurt is niet alleen gepaard gegaan met 
toenemende invloed van instituties, maar ook van de media, reclamemakers, de vrije 
tijdsindustrie, agogen en therapeuten. Deze verschuiving is van belang, omdat hiermee 
ook de aard van de beïnvloeding verandert. Subjectief gezien leidt de verschuiving van 
invloed wellicht tot een gevoel van autonomie en keuzevrijheid, maar dat komt omdat 
de hedendaagse invloedrijke actoren en instituties op veel subtielere wijze het gedrag 
beïnvloeden. Volgens Mark Elchardus (2005) is de hedendaagse gedragsbeïnvloeding 
gericht op het aanspreken van cognitieve en in toenemende mate ook van sociale en 
emotionele vaardigheden. Hij betoogt dat we leven in een symbolische samenleving, 
waarin het gedrag wordt beïnvloed door een intense productie van symbolen. De sturing 
komt langs de weg van de symboliek veel subtieler tot stand via geïnternaliseerde stu-
rings-, selectie- en perceptiemechanismen zoals smaken, opvattingen, vaardigheden, 
emoties en kennis. Deze mechanismen worden geactiveerd door intensieve communi-
catieprocessen. Ze zijn kenmerkend voor de huidige therapeutische cultuur en voor de 
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sterk op emoties inspelende commercialisering van het dagelijks leven, aldus Elchardus. 
De individuele reflexiviteit wordt subtiel beïnvloed door een gevoel op te roepen van 
‘quasi-subjectiviteit’ (Beck et al. 2003) of – anders gezegd – van sociaal geconstrueerde 
autonomie. Een product wordt niet opgedrongen, maar aantrekkelijk voorgeschoteld via 
reclame. De meeste werkgevers en leidinggevenden leren om niet langer te sturen op 
strengheid en gedragsregels, maar op empowerment en ontwikkeling van persoonlijke 
competenties. De overheid vertelt dat ze het innen van belastingen niet ‘leuker’, maar 
wel ‘makkelijker’ kan maken. 

Het toenemend belang van individuele reflexiviteit betekent dat burgers in hun 
politieke opvattingen en gedrag sterker op zichzelf zijn aangewezen, terwijl tegelij-
kertijd hun oordeelkundigheid subtiel wordt beïnvloed door politiek, overheid, maat-
schappelijke organisaties en media (zie Verhoeven 2006c). Voor veel mensen geldt 
tegenwoordig dat zij binnen hun persoonlijk leven een tijdgebrek hebben, waardoor 
er keuzes worden gemaakt tussen relevante activiteiten. Dit resulteert er in dat ze aan 
allerlei activiteiten ‘wel eens’ meedoen (scp 2001, 2006). Dit lijkt ook op te gaan voor 
politieke activiteiten. Duurzame participatie binnen politieke partijen is sterk in popu-
lariteit gedaald, terwijl allerlei eliteuitdagende participatievormen aan belang hebben 
gewonnen. Het zijn juist deze laatste vormen die een sterk ad hoc karakter hebben. Een 
handtekening onder een petitie is gauw gezet en deelname aan een demonstratie is ook 
nog wel in de volle agenda in te passen. Het toenemend belang van individuele reflexi-
viteit leidt er toe dat burgers in politieke zin inductief gaan handelen, door te reageren 
op zaken die in hun omgeving spelen en afhankelijk van hun individuele oordeel al 
dan niet in actie te komen op een wijze die het beste past bij de omstandigheden (vgl. 
Dekker et al. 2004). 

Vanuit dit perspectief bezien, zijn de eerder beschreven ontwikkelingen in politieke 
betrokkenheid te interpreteren als een proces van verbreding en niet als verval of vooruit-
gang. Het gaat in een geïndividualiseerde samenleving niet om eenduidige en conse-
quente keuzes om alleen deel te nemen aan verkiezingen of alleen aan protestgedrag. 
Politieke betrokkenheid is geen kwestie van het een of het ander, maar een aaneenschake-
ling van individuele keuzes die onder invloed van de politieke omgeving ontstaan. 
Burgers gebruiken daarbij een breed participatierepertoire van zowel elite gerichte als 
eliteuitdagende opvattingen en activiteiten, dat zich sinds de jaren zeventig heeft ont-
wikkeld. Uit dit brede repertoire wordt op eclectische wijze geput, al naar gelang de 
omstandigheden, de vormen van beïnvloeding die daarin spelen en de individuele oor-
deelsvorming. Dezelfde burgers kunnen deelname aan nationale verkiezingen afwis-
selen met politiek protestgedrag (vgl. Beck 1997). Er zijn diverse empirische studies die 
dit beeld bevestigen voor Nederland en voor West-Europa (zie bijv. Dekker & De Hart 
2002, 2003b, Dekker et al. 2004, Dekker & Hooghe 2003, Hooghe 2003, Barnes et al. 
1979). Pippa Norris (2002: 211) concludeert bovendien op basis van internationaal ver-
gelijkend onderzoek naar protestgedrag, dat er een normalisatie daarvan plaatsvindt. De 



 48 BURGERS TEGEN BELEID

sociale achtergronden van mensen die protesteren lopen sinds het midden van de jaren 
negentig minder sterk uiteen met de sociale achtergronden van mensen die via elitege-
richte activiteiten hun politieke betrokkenheid uiten. Protesteren en stemmen zijn ele-
menten van een gemengd participatierepertoire dat in toenemende mate door dezelfde 
mensen kan worden ingezet, afhankelijk van de keuzes die ze maken.

Het individualiseringsperspectief en de bijbehorende interpretatie van verbreding 
van politieke betrokkenheid lijkt goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen die eerder 
in dit hoofdstuk zijn beschreven. Afhankelijk van veranderende omstandigheden en de 
beïnvloeding daarbinnen door collectieve actoren en instituties, zullen burgers putten 
uit een breed scala aan elitegerichte en eliteuitdagende opvattingen en participatievor-
men. Politieke betrokkenheid vormt zodoende het resultaat van de doelen waar burgers 
zich op richten of op worden gericht en van de keuzes die zij daarbij maken. De politiek 
van loyaliteit die we kennen uit de tijden van de verzuiling is grotendeels vervangen 
door de politiek van (beïnvloedbare) individuele keuzen (vgl. Norris 2002: 4, Pattie et al. 
2004). Dit beeld sluit goed aan bij de eerder onderscheiden stijlen van politieke betrok-
kenheid. Het individualiseringsperspectief laat ruimte aan individuen om vanuit een 
bepaalde stijl een specifieke invulling te geven aan de betrokkenheid bij processen van 
politiek-democratische besluitvorming. Iedereen benut die ruimte anders, maar is daar-
bij wel te beïnvloeden. 

6. Conclusies

Dit hoofdstuk begint met verwondering over de vele tegengestelde diagnoses die circu-
leren over de politieke betrokkenheid van burgers. Het afhaken bij verkiezingen en poli-
tieke partijen, maar ook het ontstaan van nieuwe participatievormen, rechtvaardigen de 
vraag wat er aan de hand is met de politieke betrokkenheid van burgers. De algemene 
conclusie is volgens mij dat er sinds de jaren zeventig een ambigue politieke cultuur is 
ontstaan, waarin zowel steun voor als kritiek op het politieke regime tot uitdrukking 
kunnen komen. Deze ambigue cultuur berust op een duidelijk gedeeld uitgangspunt, 
namelijk de steun voor de waarden en het systeem van de democratie. Binnen dat sys-
teem zullen burgers hun politieke vertegenwoordigers steunen of naar huis sturen door 
– zoals we gewend zijn binnen een representatieve democratie – hun stem uit te brengen 
als kiezer. Op landelijk niveau gebeurt dit nog steeds vol overgave. Zorgwekkender zijn 
de gedaalde cijfers voor de overige verkiezingen, ook al lijken de dalingen inmiddels wel 
gestabiliseerd. Tegelijkertijd zullen burgers binnen hetzelfde systeem ook proberen om 
degenen die ze in het zadel hebben geholpen tussentijds te corrigeren. Dit gebeurt als 
ze niet tevreden zijn over de prestaties, als de politieke stijl van politici hen niet bevalt of 
als verwachtingen die in het publieke debat worden gewekt niet worden waargemaakt. 

Deze ambigue omgang met het politieke regime is mogelijk, omdat de politieke cul-
tuur geworteld is in een vrij breed geaccepteerd politiek repertoire, waarin elitegerichte 
en eliteuitdagende opvattingen en participatievormen voor de meeste burgers volstrekt 
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door elkaar heen lopen. Er zijn in de toepassing van dit repertoire analytisch gezien wel 
stijlverschillen tussen burgers denkbaar. Een actieve stijl zou bijdragen aan het eclec-
tisch putten uit het hele repertoire, doorgaans vanuit een betrokken houding bij het poli-
tieke regime. Een afwachtende stijl staat voor niet al te uitgesproken opvattingen over 
politiek, het volgen van wat er gebeurt en vrij pragmatisch in actie komen als dat nodig 
is. De ambiguïteit van de politieke cultuur past niet zo goed bij de afhankelijke stijl. 
Die kenmerkt zich door conformisme met het regime en een gezagsgetrouwe houding. 
Ten slotte gaat de ambiguïteit grotendeels voorbij aan een afzijdige stijl van politieke 
betrokkenheid, waarin cynisme over de politiek samengaat met gering extern politiek 
zelfvertrouwen en een passieve houding. 

De analytische verschillen tussen de vier stijlen maken duidelijk dat er zeker bij 
een ambigue politieke cultuur geen lineaire interpretaties passen over de waargenomen 
ontwikkelingen. Veranderende politieke betrokkenheid kunnen we daarom beter niet 
eenduidig proberen te interpreteren als een proces van verval of juist tegenovergesteld 
als vooruitgang. Toch gebeurt dit in respectievelijk het sociaal kapitaalperspectief en het 
moderniseringsperspectief. Allebei beschrijven onderdelen van de veranderingen die we 
waarnemen en hebben geen oog voor het ambigue karakter van politieke betrokkenheid 
als geheel. Dit is wel het geval in het individualiseringsperspectief en de bijbehorende 
interpretatie van verbreding van politieke betrokkenheid. De interpretatie van verbre-
ding wortelt in de aanname dat de uiteenlopende opvattingen over politieke beïnvloe-
ding en de actievormen waarin dit tot uitdrukking komt een complex politiek repertoire 
vormen, waaruit burgers kunnen putten. Er zijn in dit hoofdstuk voldoende gegevens 
gepresenteerd die deze aanname rechtvaardigen. 

Het individualiseringsperspectief is nog om een andere reden zeer bruikbaar. Het 
biedt meer inzicht in de wijze waarop burgers in de huidige samenleving met hun brede 
politieke repertoire omgaan. Ze putten er uit, al naar gelang de aaneenschakeling van 
individuele keuzes die zij maken: wel of niet stemmen? Wel of niet deelnemen aan een 
actiegroep? Wel of niet een handtekening zetten? Wel of niet contact opnemen met de 
wethouder? Deze keuzes staan niet vast, bovendien kan de invulling ervan door een 
grote diversiteit aan verschillen in politieke betrokkenheid worden beïnvloed. Maar hier-
mee is slechts een kant van het keuzeverhaal verteld, namelijk de kant van het individu 
en zijn of haar keuze. Het individualiseringsperspectief suggereert dat er ook sprake 
is van beïnvloeding van die keuze door veranderende omstandigheden en de rol die 
collectieve actoren en instituties daarin spelen. Dit betekent dat dalende deelname aan 
verkiezingen niet alleen te wijten is aan kiezers die de keuze maken om thuis te blijven, 
maar ook aan de manieren waarop politieke partijen en politici de verkiezingsstrijd aan-
gaan en de verbeelding die daarvan ontstaat in de media. Het is een kwestie van vraag 
en aanbod waarbij de vraag staat voor de verwachtingen, opvattingen en uitingen van 
politieke betrokkenheid van burgers en het aanbod voor de manier waarop het politieke 
systeem presteert en zichzelf presenteert (vgl. Hay 2007). 
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Hoe vraag en aanbod zich tot elkaar verhouden is eigenlijk steeds het probleem waar 
we mee zitten als we willen weten hoe politieke betrokkenheid van burgers ontstaat. 
Het sociaal kapitaalperspectief en het moderniseringsperspectief hebben met elkaar 
gemeen dat ze veel nadruk leggen op de vraagkant, omdat ze respectievelijk geïnternali-
seerde normen of juist waarden beschouwen als belangrijke drijfveren van de politieke 
betrokkenheid. Deze manier van werken is te eenzijdig. Daarom neemt het individu-
aliseringsperspectief de vraagkant serieus als een proces van individuele reflexiviteit, 
maar heeft tegelijkertijd oog voor de aanbodkant van de politieke omgeving die deze 
reflexiviteit probeert te beïnvloeden.

Kiezen voor het individualiseringsperspectief heeft tot gevolg dat bij het doorgronden 
van ontwikkelingen in politieke betrokkenheid niet voorbij kan worden gegaan aan de 
invloed van de politieke omgeving. De keuzes die individuele burgers maken zijn niet 
los te zien van de manieren waarop zij door overheid en politiek daarin worden beïn-
vloed. Deze invloed krijgen we niet in beeld met de in dit hoofdstuk gebruikte kwantita-
tieve methoden van publieke opinieonderzoek. Daarom wordt in het volgende hoofdstuk 
langs kwalitatieve weg een beeld geschetst van de belangrijkste veranderingen in de 
politieke omgeving en de invloed daarvan op de relaties met burgers.



veranderende Invloed van de polItIeke omgevIng

De ambigue politieke betrokkenheid van burgers staat niet op zich. Bedoelde en onbe-
doelde beïnvloeding door overheid en politiek zijn minstens zo belangrijk, aldus het 
individualiseringsperspectief dat in het vorige hoofdstuk werd ontvouwd. Dat de poli-
tieke omgeving invloed uitoefent op burgers is niet opzienbarend, het is een gegeven 
van alle tijden. Belangrijker is om te onderzoeken hoe die invloed verandert, omdat daar-
mee meer zicht ontstaat op ontwikkelingen in politieke betrokkenheid die in het vorige 
hoofdstuk naar voren kwamen. Daarom is het relevant om ons het volgende af te vragen. 
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de veranderingen die de afgelopen decennia in 
de politieke omgeving van burgers zijn opgetreden? Welke consequenties hebben deze 
veranderingen voor hun politieke betrokkenheid? 

Als we aan veranderingen in de politieke omgeving van burgers denken, zijn er veel 
onderwerpen mogelijk. We kunnen denken aan ontwikkelingen in het stelsel van poli-
tieke partijen, of verschuivingen in de verhoudingen tussen regering en parlement. Hoe 
wezenlijk ook, het zijn niet de ontwikkelingen die ik wil bespreken. Het gaat mij om ver-
anderingen die sterker hebben bijgedragen aan het ontstaan van de ambigue politieke 
cultuur, waarbij steun voor het politieke systeem hand in hand gaat met kritiek daarop. 
Ik bespreek er drie: de tegengestelde verwachtingen die de overheid de afgelopen decen-
nia van burgers heeft ontwikkeld, het ontstaan van politiek op vele plaatsen, en de ver-
anderende verhoudingen tussen politiek en media. De bijdrage van deze veranderingen 
aan de ambigue politieke cultuur is dat politiek gezag niet meer voor zich spreekt. De 
consequentie daarvan is dat er geregeld sprake is van burgers die politiek geactiveerd 
raken door beleid, die als het ware van stand-by naar online schakelen. Voordat we aan 
deze consequenties toekomen, is nu eerst de beurt aan de drie ontwikkelingen in de 
politieke omgeving van burgers.
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1. ontwikkelingen achter de ambiguïteit

Hogere en tegengestelde verwachtingen

Vanaf de jaren tachtig begint de overheid hogere verwachtingen van burgers te ontwik-
kelen. Zij bouwt haar actieve rol binnen de verzorgingsstaat af, omdat opeenvolgende 
recessies, relatief lage economische groei, toenemende internationale concurrentie en 
strengere Europese begrotingsnormen resulteren in een permanente fiscale en budget-
taire druk (wrr 2004: 39-41). Tot midden jaren negentig wordt er fors bezuinigd op de 
overheidsfinanciën. Tegelijkertijd begint de overheid terug te treden onder noemers als: 
schaalvergroting, deregulering, verzelfstandiging, privatisering, decentralisatie, publiek-
private samenwerking en marktwerking. De versobering van de verzorgingsstaat en de 
terugtredende overheid gaan gepaard met een verandering van de relatie met burgers. 
Kernwoorden zijn: ‘verzakelijking’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’. 

Daar waar de overheid blijft optreden, wordt de vormgeving van haar taken steeds zake-
lijker. De aansturing en uitvoering van het beleid wordt geschoeid op een bedrijfsmatige 
en bedrijfseconomische leest, waarin concurrentie, efficiency, effectiviteit, verantwoording 
en toezicht de toon zetten. De overheid begint zichzelf te beschouwen als een dienstverle-
ner. Naar analogie met de markt wordt in het beleidsjargon aanbodsturing vervangen door 
vraagsturing en worden burgers omgedoopt tot klanten (Tjeenk Willink 1989). Burgers 
moeten meer keuzevrijheid krijgen in de maatschappelijke dienstverlening. Er worden 
persoonsgebonden budgetten ingevoerd in de zorg, vouchers en rugzakjes in het onder-
wijs, woondiensten in de sociale huursectoren. Zowel bij welzijn, onderwijs als arbeids-
voorziening worden klantvriendelijkheid en vraaggericht werken de norm voor de beje-
gening van burgers (wrr 2004: 157-184, Kremer & Verhoeven 2005). Dit betekent dat de 
overheid en maatschappelijke organisaties in hun dienstverlening hogere verwachtingen 
ontwikkelen van burgers. Wie met zijn of haar vraag moet sturen is immers genoodzaakt 
om meer informatie te beoordelen, zelf praktische zaken te regelen en keuzes te maken. 
Klanten moeten veel meer activiteiten ondernemen om tot resultaten te komen dan bur-
gers waarvoor de overheid allerlei zaken regelt en beslist.

De terugtredende overheid is sinds het midden van de jaren negentig onlosmakelijk 
verbonden met een toenemend beroep op ‘eigen verantwoordelijkheid’. De politiek ont-
wikkelt verschillende burgerschapsconcepties waarbij meer nadruk wordt gelegd op plich-
ten van burgers. Opeenvolgende kabinetten vanaf Kok I vullen deze thematiek steeds iets 
anders in. Bij Kok I (1994-1998) appelleert eigen verantwoordelijkheid aan het tegengaan 
van misbruik van sociale zekerheidsvoorzieningen en aan het verhogen van de arbeids-
participatie, vooral van vrouwen (Ministerie van az 1994). Kok II (1998-2002) trekt deze 
lijn door, maar voegt hier aan toe dat eigen verantwoordelijkheid ook betekent dat ouders 
primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen tot verantwoordelijke 
burgers (Ministerie van az 1998). Het kabinet Balkenende I (2002-2003) stimuleert eigen 
verantwoordelijkheid door regels en bureaucratie terug te dringen, opdat burgers meer 
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keuzevrijheid krijgen en tegelijkertijd beter aanspreekbaar worden op hun gedrag (Minis-
terie van az 2002). Balkenende II (2003-2006) doet onder de term ‘meedoen’ een groter 
beroep op eigen initiatief van burgers: “Meedoen betekent niet alles van een ander of van 
de overheid verwachten, maar zelf verantwoordelijkheid nemen”. Door het terugdringen 
van regels moeten mensen meer vrijheid krijgen in hun rollen als ondernemer, werkne-
mer, docent, agent, verpleger, opvoeder en als kiezer (Ministerie van az 2003). Tegelijker-
tijd doet het kabinet een beroep op het moreel bewustzijn van burgers met het debat over 
waarden en normen, gericht op verantwoordelijk gedrag jegens medeburgers en overheid 
(zie voor een overzicht van de discussie wrr 2003). 

De nadruk op de burger die meedoet is in het regeerakkoord van Balkenende IV omge-
bogen. Het gaat daarbij onder de noemer ‘Samen werken, samen leven’ niet exclusief meer 
om eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het gaat er ook om hoe de overheid door 
samenwerking burgers in staat kan stellen om bewust te consumeren, om aan het werk 
te gaan en om bij te dragen aan een goed functionerend publiek domein (Ministerie van 
az 2007). We zien in de opeenvolgende invullingen van het begrip ‘eigen verantwoorde-
lijkheid’ dat de regering hogere verwachtingen over burgers ontwikkelt. De passieve en 
calculerende burgers van de verzorgingstaat moeten plaatsmaken voor verantwoordelijke 
burgers die goed participeren op de arbeidsmarkt. Vanaf Balkenende I verwacht de poli-
tiek van burgers dat zij zich gaan gedragen als soevereine consumenten die keuzevrijheid 
combineren met verantwoordelijkheidsgevoel. 

De verzakelijking en het moreel appel op eigen verantwoordelijkheid zijn niet de 
enige veranderingen in verwachtingen van burgers. Gedreven door democratiserings-
idealen beginnen overheid en politiek in de jaren zeventig van burgers te verwachten dat 
ze weerbaar worden. De belangrijkste manier om weerbaarheid te vergroten is om bur-
gers rechten te geven. Dat is dan ook gebeurd. Vanaf de jaren zeventig, maar vooral in de 
jaren tachtig en negentig, wordt de invloed van burgers op de maatschappelijke dienst-
verlening versterkt. In het onderwijs, de gezondheidszorg en de kinderopvang hebben 
burgers recht op medezeggenschap en ze hebben klachtrecht. In de arbeidsvoorziening 
bestaan er cliëntenraden en in de sociale huursector zijn er bewonerscommissies (wrr 
2004: 168-178). De overheid heeft bovendien meerdere mogelijkheden gecreëerd om 
in het geweer te komen tegen haar eigen dienstverlening en beleidsplannen. Over de 
dienstverlening van de nationale overheid kunnen burgers sinds 1982 klachten indie-
nen bij de Nationale ombudsman. Zij maken hier in toenemende mate gebruik van. Uit 
de jaarverslagen van de Nationale ombudsman blijkt, dat de klachtenaantallen tussen 
1982 en 2007 zijn gestegen van ongeveer 6500 naar ruim 37500 (zie grafiek 2.1). Veel 
klachten betreffen ontevredenheid over de informatieverstrekking, de voortvarendheid 
waarmee de overheid te werk gaat, de redelijkheid van belangenafwegingen door de 
overheid of de correctheid van de bejegening. Het klachtrecht is in de jaren negentig ook 
binnen alle gemeenten in Nederland verplicht gesteld. Dit betekent dat elke gemeente 
een klachtencommissie of een klachtencoördinator heeft aangesteld, waarbij burgers 
een luisterend oor kunnen vinden voor hun ongenoegen over de dienstverlening.
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Burgers kunnen niet alleen klagen over de dienstverlening van de overheid. Al sinds de 
jaren zestig kunnen ze via inspraakprocedures kanttekeningen plaatsen bij beleidsplan-
nen. Als ze er tijdens de inspraak niet uit komen of als ze het oneens zijn met andere 
vormen van besluitvorming door de overheid, dan kunnen ze terecht bij de rechter. Het 
bestuursrecht biedt via bezwaar- en beroepsprocedures mogelijkheden om juridisch in 
actie te komen. Deze mogelijkheden zijn vooral gegroeid vanaf 1976 met de Wet Arob, 
gevolgd door de Algemene wet bestuursrecht in 1994 (Van Wijk et al. 1999). Van deze 
mogelijkheden wordt ook in toenemende mate gebruikgemaakt (zie wrr 2002: 213-219, 
Scheele 2006).

Overheid en politiek hebben met medezeggenschap, klachtrecht, inspraak en met 
beroep en bezwaar zelf sterk bijgedragen aan de mogelijkheden van burgers om zich 
te verweren. Het fenomeen van de ‘mondige burger’ is niet alleen het gevolg van een 
hoger opleidingspeil of betere materiële leefomstandigheden. Integendeel. De mondige 
burger is in belangrijke mate een gevolg van de uitbreiding van wat Charles Tilly en 
Sidney Tarrow (2007: 61) omschrijven als tolerated claims making: de door de overheid 
geboden ruimte om als burgers jegens de overheid klachten en claims in te dienen. De 
uitbreiding van deze ruimte ging gepaard met de verwachting dat burgers sterker bij de 
publieke zaak betrokken zouden zijn en dat ze beter voor zichzelf zouden leren opko-
men. Als we afgaan op de cijfers van de Nationale ombudsman en het gestegen gebruik 
van de juridische mogelijkheden, dan hebben burgers inmiddels deze hogere verwach-
tingen meer dan ingelost. Ze weten goed de weg te vinden naar de mogelijkheden om 
voor zichzelf op te komen als de overheid hen niet juist behandelt. Vaak tot ongenoegen 
van bestuurders en politici, die mondige burgers inmiddels eerder als een last dan een 
lust beschouwen. 

Grafi ek 2.1 Aantal ingediende klachten bij de Nationale ombudsman, 1982-2007

Bron: Jaarverslagen Nationale ombudsman. Schriftelijke en telefonische klachten zijn bij elkaar opgeteld. 
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Deze ontwikkelingen – burgers die tot klanten worden omgedoopt, een steeds veran-
derend beroep op eigen verantwoordelijkheid en de sterke uitbreiding van medezeg-
genschap, inspraak, klachtrecht en mogelijkheden voor beroep en bezwaar – zijn het 
resultaat van een opeenstapeling van steeds hogere en tegengestelde verwachtingen die 
overheid en politiek sinds de jaren zeventig van burgers hebben. Democratiseringside-
alen staan hierbij tegenover klantdenken, hoewel ze de ontwikkeling van rechten en 
weerbaarheid met elkaar gemeen hebben. Beide staan tegenover het beroep op eigen ver-
antwoordelijkheid dat veel nadruk legt op plichten. Dat er sprake is van deze opeenstape-
ling wekt geen verbazing. De politiek heeft zich op ideologische gronden steeds andere 
doelen gesteld, waarbij burgers geacht worden andere rollen te spelen. Het probleem is 
dat het voor burgers niet zo eenvoudig is om met de omslag van de ene naar de andere 
ideologie een knop om te zetten en een andere rol aan te nemen. De door democratise-
ring ingegeven mogelijkheden om zich weerbaar op te stellen tegen de overheid en de 
politiek blijven bestaan. De klantbenadering zit volledig ingebakken bij de maatschap-
pelijke dienstverlening en bij de overheid, zodat er niet aan valt te ontkomen. Eigen 
verantwoordelijkheid is nauwelijks af te dwingen. Bovendien hebben sommige van de 
tegengestelde verwachtingen voor burgers ook een praktische synergie. Bij gebrek aan 
exit mogelijkheden – zoals in de markt wel voorhanden – zien burgers zich als klant 
genoodzaakt om tot voice over te gaan (Hirschman 1970). De combinatie van mogelijk-
heden tot verweer en de bedrijfsmatige aanpak wekt bij burgers hooggespannen ver-
wachtingen over de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening, de diensten die 
de overheid aanbiedt en over de uitvoering van beleid. De hoge aantallen klachten bij de 
Nationale ombudsman zijn hiervan een indicatie. Een andere aanwijzing vinden we in 
opinieonderzoek, waaruit blijkt dat burgers in zeer grote getale willen meebeslissen in 
de maatschappij. Sinds eind jaren negentig ligt het percentage dat meebeslissen belang-
rijk tot zeer belangrijk vindt rond de 80 procent (cbs-statline). Recenter vindt tussen de 
70 en 80 procent van de bevolking dat de overheid burgers niet genoeg bij beleidsvor-
ming betrekt (McKinsey & Company 2005, 2006, 2007).

De historisch gegroeide opeenstapeling van tegengestelde verwachtingen heeft als 
consequentie dat een aantal tijdsgebonden opvattingen over burgerschap elkaar in de 
huidige praktijk doorkruizen (Van den Brink 2002: 9-19). Door hun wisselende opvat-
tingen en idealen over burgerschap hebben overheid en politiek zelf in een tijdsbestek 
van enkele decennia bijgedragen aan de ambiguïteit die – zoals ik in het vorige hoofd-
stuk betoogde – kenmerkend is voor de huidige politieke cultuur. Burgers kunnen op 
het ene moment loyaal en betrokken zijn bij de publieke zaak, zich vervolgens als een 
klant gedragen die klaagt, om op een ander moment het beleid niet te accepteren en 
daar kritiek op te uiten. Deze ambiguïteit heeft niet alleen te maken met de hogere en 
tegengestelde verwachtingen jegens burgers, ze wordt versterkt door de politiek die zich 
op vele plaatsen bevindt.
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Politiek op vele plaatsen

De verhoudingen tussen overheid, politiek en burgers zijn in Nederland sterk beïn-
vloed door de erfenis van de verzuilde maatschappij. Binnen het verzuilde systeem van 
s cholen, kerken, omroepen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen wor-
den burgers langs verschillende ideologische lijnen gesocialiseerd in een passieve en 
gezagsgetrouwe politieke houding (Kennedy 1995, Lijphart 1968, Schuyt & Taverne 
2000). Dit gepacificeerde politieke model vormt een beproefd recept voor het vermij-
den van politieke conflicten. Het moedigt de politieke elite aan om consensuspolitiek 
te bedrijven, gericht op collectieve arrangementen en op snelle incorporatie van ver-
anderende behoeften vanuit de samenleving. De oprichting van de ser in 1950 vormt 
hiervan een voorbeeld. Hetzelfde geldt voor de vrij snelle en gemakkelijke acceptatie en 
incorporatie van de claims die een aantal nieuwe sociale bewegingen, zoals de vrouwen-
beweging, de homobeweging en de milieubeweging, vanaf de jaren zestig en zeventig 
maken (Duyvendak et al. 1992).

De tolerante houding jegens de claims van de nieuwe sociale bewegingen ontstaat 
vanuit de pacificatiepolitiek, maar vormt tegelijkertijd het begin van veranderende 
politiek-democratische besluitvorming. Door deze organisaties toe te laten tot overleg-
organen en door ze expliciet te betrekken in de ontwikkeling van beleid wordt ogen-
schijnlijk de traditie van elitegestuurde politieke besluitvorming gecontinueerd. Tege-
lijkertijd bedrijven deze organisaties ook politiek daarbuiten via demonstraties, lokale 
actiegroepen, de media en opkomende lobby’s bij Europese instellingen. Deze vormen 
van politiek onttrekken zich op zijn minst gedeeltelijk aan politieke machtscentra zoals 
de Tweede Kamer of de regering. Eenzelfde ontwikkeling heeft zich voorgedaan in de 
verhoudingen tussen deze machtscentra en het bedrijfsleven, Europese instellingen, 
lokale besturen, zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en aspecten van de rechtsvor-
ming door de rechterlijke macht. Enerzijds heeft de politieke elite hier zelf aan bijgedra-
gen door bedrijven bij het beleid te betrekken, te participeren in het Europese project, 
lokaal bestuur meer zeggenschap te geven, taken af te stoten naar zbo’s, en door op 
kwesties als euthanasie en abortus te wachten met wetgeving en te vertrouwen op de 
ontwikkeling van jurisprudentie. Anderzijds kennen al deze organisaties hun eigen 
dynamiek, hun eigen manieren van besluitvorming, hun eigen vormen van politiek of 
– zoals in het geval van de rechter – een onafhankelijke positie, waardoor ze hun eigen 
gang gaan. 

Over de mate waarin de politieke elite haar macht verliest verschillen de menin-
gen. Volgens Mark Bovens (2002, 1995) en enkele van zijn collega’s is er sprake van 
verplaatsing van politiek, waarbij de macht uit het politieke centrum verdwijnt en veel 
politiek-democratische besluitvorming zich onttrekt aan de nationale politieke elite. 
Jan Willem Duyvendak (1997: 14) daarentegen meent dat er een verspreiding van poli-
tiek gaande is, waarbij deels op instigatie van het politieke centrum een uitbreiding van 
het aantal politieke actoren ontstaat, die elkaar samen met of onder regie van Haagse 
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politici in politieke arena’s ontmoeten. Of we nu uitgaan van verplaatste of van ver-
spreide politiek, feit blijft dat de politieke besluitvorming voor burgers een stelsel is 
gaan vormen van onoverzichtelijke, niet generaliseerbare en contingente praktijken, 
instituties en discoursen dat zich op vele plaatsen manifesteert (vgl. Cruikshank 1999: 
42). Politiek op vele plaatsen kenmerkt zich door een sterke groei van politieke onder-
werpen, belangen en aanspraken. Ze kenmerkt zich ook door haar probleemgerichte 
karakter en door de eigen regels en dynamiek van de specifieke domeinen waarin zij 
zich afspeelt (Marres 2005a, Eder 2000). Probleemgerichte politiek is niet nieuw. Ook 
in de verzuilde politiek speelden problemen een rol. Het verschil is dat ze minder goed 
zichtbaar waren, omdat de politieke elite ze gemakkelijker kon beheersen. In de situatie 
van politiek op vele plaatsen neemt deze beheersing af. Er is vaker sprake van dissen-
sus en politiek conflict, omdat specifieke belangen en aanspraken van uiteenlopende 
betrokkenen op elkaar botsen. Dit draagt er toe bij dat probleemgerichte politiek veel 
meer op de voorgrond treedt en ook voor burgers zichtbaar wordt (vgl. Marres 2005a: 
24). De betrokken actoren vervullen hierin zelf een actieve rol door geregeld burgers 
voor hun standpunten te willen winnen via voorlichting, reclame en publieke debatten 
in de media. Problemen kunnen daarmee zowel object als bron van politieke betrokken-
heid worden. 

Is de democratie door deze ontwikkeling fundamenteel aan het veranderen? Het 
lijkt er niet op. Aannemelijker is de redenatie dat de liberale representatieve democratie 
zich heeft aangepast aan zijn tijd. Het gepacificeerde elitegestuurde systeem is ver-
anderd in een liberaal-participatieve democratie, waarin meerdere actoren de politiek-
democratische besluitvorming beïnvloeden, maar waarbij de uiteindelijke besluiten 
nog wel in het politieke centrum worden genomen (vgl. Ferree et al. 2002). De politiek 
op vele plaatsen is hierbij niet te beschouwen als een gestolde werkelijkheid, in de zin 
dat de politiek zich op een aantal nieuwe plekken heeft genesteld. Veel aannemelijker 
is de interpretatie dat politiek op vele plaatsen mogelijk is en zich geregeld elders zal 
manifesteren (Marres 2005a: 23-30). Dit betekent dat de macht en de democratische 
controle op de besluitvorming niet volledig weg is uit het politieke centrum, maar dat 
de politieke elite geregeld voor de vraag staat of de besluitvorming en de onderlinge 
machtsverhoudingen tussen de betrokken actoren op de plekken waar politiek wordt 
bedreven voldoet aan de vereisten van democratie. 

Politiek op vele plaatsen biedt burgers een totaal andere context voor relaties met 
overheid en politiek. Ze zijn hun oriëntatie op een vaste politieke locatie kwijtgeraakt. 
De ambiguïteit van hun politieke optreden wordt hierdoor versterkt. Het is makkelijker 
geworden om op het ene moment te stemmen, om vervolgens op een andere plaats waar 
politiek te vinden is te gaan protesteren of juist bij te dragen aan de ontwikkeling van 
beleid. Wanneer ze betrokken raken en bij welk probleem, is onder andere afhankelijk 
van media-aandacht. Dit brengt ons bij de derde verandering van de politieke omgeving 
die bijdraagt aan de ambigue politieke cultuur, namelijk de veranderende verhoudin-
gen tussen politiek en media.
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De politiek anders in beeld

De media bieden burgers vierentwintig uur per dag een blik op de politieke omgeving. 
Ze construeren publieke representaties van beleid en democratie, maar ook van poli-
tici, die bepalend zijn voor de beeldvorming die burgers over politiek ontwikkelen. Een 
belangrijke dynamiek achter het ontstaan van deze representaties is het tweerichtings-
verkeer tussen media en politiek. Precies op dit punt zijn de laatste jaren vrij grote ver-
anderingen opgetreden, die bijdragen aan een andere beeldvorming van politiek. Sinds 
de opkomst van commerciële televisie- en radiozenders zijn zowel politici als de media 
sterker gericht op het behagen van burgers. Door vernieuwingsdrift in hun partijen en 
door de druk van wispelturige kiezers, staan politici onder grotere druk om te presteren 
en op te vallen. Journalisten kampen met een vergelijkbaar probleem. Zij staan door 
sterk toegenomen concurrentie en commerciële belangen binnen het medialandschap 
onder druk om lezers, luisteraars en kijkers te binden. Voor zowel politici als journalis-
ten geldt dat ze leuker, onderhoudender en scherper moeten zijn dan hun collega’s om 
hun publiek vast te houden (Broeders et al. 2006: 121-123). Het gevolg hiervan is dat de 
altijd aanwezige spanningen tussen politiek en journalistiek toenemen. 

Er bestaan twee interpretaties over de oorzaken van deze spanningen. De eerste wijt 
ze aan de dominantie van medialogica, waarbij kenmerken van het medium zoals brea-
king news, horse race verslaggeving, pack journalism en mediahypes bepalend zijn voor de 
manier waarop met de politiek wordt omgegaan (rmo 2003). De tweede interpretatie is 
precies omgekeerd. De politiek heeft de media in haar greep via voorlichters, commu-
nicatiemedewerkers, spindoctors en andere specialisten. Zij voorzien journalisten van 
informatie en bepalen als poortwachters wie wanneer met welke politici mogen praten 
(Prenger & Van Vree 2004). Van beide interpretaties kunnen we in de praktijk voor-
beelden aanwijzen. Er lijkt daarom sprake van een zich wederzijds versterkend proces, 
waarin geen van de betrokken actoren de moeite neemt of de ruimte krijgt om kritisch 
de eigen rol te beschouwen (Broeders & Van de Donk 2004). 

De spanningen tussen politiek en journalistiek hebben gevolgen voor de represen-
taties van politiek. Volgens verschillende waarnemers wordt het beeld van politiek in 
toenemende mate bepaald door spektakel, incidenten en opvallende maatschappelijke 
gebeurtenissen. Technocratische en saaie inhoudelijke verhandelingen over politiek en 
samenleving worden verdrongen door emotionele conflictgeoriënteerde verslaggeving 
die het falen van politici en overheidsinstanties uitvergroot, die graag winnaars en ver-
liezers aanwijst, die wij-zij tegenstellingen creëert, die vragen van schuld en boete bena-
drukt, die sommige politici als popsterren op een voetstuk plaatst en andere afschildert 
als machtswellustelingen of zielige personen (Breedveld 2005: 40-41, Elchardus 2002, 
Tiemeijer 2006: 261, Thompson 2000). Nergens komen deze ontwikkelingen zo duide-
lijk in beeld als tijdens crises, rampen, schandalen en traumatische of juist vreugdevolle 
publieke gebeurtenissen. De Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschedé, de cafébrand 
in Volendam, de moorden op Fortuyn en Van Gogh waren voer voor urenlange live 
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televisie en dagenlang werden deze gebeurtenissen uitvoerig besproken in alle andere 
media. Ook zodra er belangrijke politieke debatten ontstaan waarbij de positie van 
ministers of zelfs van het hele kabinet in het geding is – zoals bij de discussie over het 
optreden van Dutchbat in Srebrenica of de discussie over de dubbele nationaliteit van 
Ayaan Hirschi Ali – staan de camera’s permanent aan. Hetzelfde gebeurt bij recente 
parlementaire onderzoeken over het integratiebeleid, de grote infrastructurele projecten 
of de onderwijsvernieuwingen. 

Al deze politieke gebeurtenissen hebben met elkaar gemeen dat ze toegankelijk wor-
den gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek, op een manier die veel weg heeft van 
een dagelijkse soap (Breedveld 2005). De representatie van politiek als rationeel inhou-
delijk debat gaat niet langer op, omdat er een vermenging optreedt met communicatie 
op emotionele elementen die we kennen van entertainmentprogramma’s, andere popu-
laire cultuuruitingen en van reclames. Burgers vormen in toenemende mate hun beeld 
van politiek via infotainment en politainment (Van Zoonen 2005, Verhoeven 2006c). We 
kunnen ons afvragen of deze ontwikkeling erg is. Er zijn nogal wat auteurs die vinden 
van wel, omdat politainment de serieuze informatie, het rationele debat en doordachte 
opinies ondergraaft die burgers nodig hebben om zich een helder beeld te vormen van 
politiek. Het gevolg hiervan zijn slecht geïnformeerde burgers die op subtiele wijze wor-
den misleid en gemanipuleerd (zie voor een overzicht van deze discussie Van Zoonen 
2005). Sommige auteurs claimen zelfs dat de entertainmentgerichte televisie fungeert 
als een anticivic X-ray, die de sociale en politieke betrokkenheid van burgers verlamt 
(Putnam 1996), of ze signaleren de opkomst van een dramademocratie waarin de media 
de primaire veroorzakers zijn van sociale onvrede en wantrouwen jegens de politiek 
(Elchardus 2002). Deze somber gestemde auteurs zijn overtuigd van de zogenaamde 
mediamalaise theorie.

Ondanks de grote populariteit van dit soort argumenten zijn er empirisch niet veel 
aanwijzingen te vinden dat de politieke betrokkenheid van burgers hierdoor in een crisis 
is beland. Uit landenvergelijkend onderzoek van Norris (2000b) blijkt dat nieuwsmedia 
een positief verband hebben met de politieke kennis van burgers, met hun vertrouwen 
in de regering en met hun politieke participatie. Deze bevindingen suggereren volgens 
Norris dat burgers kritisch en actief omgaan met de representaties van politiek die de 
media hen voorschotelen en dat ze op basis van hun interpretaties tot praktische politieke 
keuzes komen. Politiek inactieve burgers worden volgens haar minder sterk beïnvloed 
door de huidige representaties van politiek, omdat ze in de veelheid aan kanalen gemak-
kelijk weg kunnen zappen als het over politiek gaat en omdat ze vaak een wantrouwige 
houding jegens de media hebben. Ook andere onderzoekers komen tot de conclusie dat 
de mediamalaise theorie niet opgaat (Livingstone & Markham 2008, Martin 2008). Spe-
cifiek onderzoek voor Nederland en Vlaanderen vindt eveneens geen negatief verband 
tussen televisieconsumptie en veranderingen in sociale of politieke betrokkenheid (De 
Hart & Dekker 1999, Hooghe 2000, 2003). Het is dus zeer de vraag of de veranderende 
representaties van politiek in de media zulke negatieve gevolgen hebben voor de betrok-
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kenheid van burgers. Toch zijn deze veranderingen niet betekenisloos. Ze lijken op hun 
eigen manieren bij te dragen aan politieke betrokkenheid. Manieren die we kunnen 
waarderen als we een strikt onderscheid tussen politiek en populaire cultuur verlaten en 
accepteren dat politiek een onderdeel is geworden van populaire cultuur en vice versa.

Als we uitgaan van de verwevenheid van politiek en populaire cultuur, dan kun-
nen we de eerder geschetste ontwikkelingen in de relaties tussen politiek en media ook 
beschouwen als een versterking van democratische politiek en als hulpbronnen voor 
politieke betrokkenheid van burgers (Marres 2003, Van Zoonen 2005, Hajer 2009 
forthcoming). Doordat in de wisselwerking tussen politiek en media elementen van 
populaire cultuur worden toegevoegd, wordt duidelijk dat democratische politiek niet 
alleen een kwestie is van vertrouwen, consensus of schikken en plooien, maar ook van 
wantrouwen, politieke meningsverschillen, conflicten, controverses en kritiek. Deze 
invalshoek is nieuw in een consensusdemocratie als de Nederlandse, omdat hiermee 
de vanzelfsprekende hiërarchische relaties tussen politici en burgers die dit systeem 
kenmerken onder druk komen te staan (vgl. Hendriks 2006: 95). Steun voor politiek-
programmatische of beleidsinhoudelijke standpunten spreekt vanuit deze invalshoek 
niet voor zich. De politieke betrokkenheid van burgers moet nadrukkelijker dan voor-
heen worden gemobiliseerd op specifieke gebeurtenissen, documenten en actorposities. 
Hierbij spelen emotionele, affectieve, morele en esthetische elementen van populaire 
cultuur een belangrijke rol. Zonder deze elementen ontstaan er geen identificaties met 
een politiek programma of met beleid (Marres 2003, Van Zoonen 2005, Verhoeven 
2006c). Dit is duidelijk waarneembaar bij verkiezingscampagnes, maar hetzelfde argu-
ment lijkt ook op te gaan voor politieke betrokkenheid buiten het stemhokje om.

De veranderende representatie van politiek in de media leidt er toe dat politiek voor 
burgers zichtbaar wordt als een aaneenschakeling van particulariteiten, kwesties en 
specifieke problemen (Marres 2003). Het is aannemelijk dat politiek altijd al zo’n aan-
eenschakeling is geweest, maar dat het conflictueuze beeld dat de media veelvuldig 
van de politiek geven meer nadruk legt op specifieke problemen en kwesties. Door de 
vermenging met elementen van populaire cultuur is het conflictueuze beeld van poli-
tiek bovendien veel herkenbaarder vanuit de dagelijkse belevingswereld van burgers. 
Hun individuele reflexiviteit wordt sterker aangesproken door specifieke problemen en 
conflicten die in het nieuws zijn. De berichtgeving kan burgers nadrukkelijker op een 
politieke kwestie attenderen, politieke betrokkenheid opwekken en van een richting 
voorzien. Daarin schuilt de bijdrage van de veranderende verhoudingen tussen politiek 
en media aan de ambigue politieke cultuur. 

2. Burgers op stand-by

De drie besproken veranderingen in de relaties tussen overheid, politiek en burgers dra-
gen heel concreet bij aan dat de ambigue politieke cultuur zich in de praktijk manifes-
teert. De hogere en tegengestelde verwachtingen, versterken de onderlinge belangente-
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genstellingen tussen overheid en politiek enerzijds en burgers anderzijds. Volgens Pieter 
Tops en Stavros Zouridis (2000: 16) kunnen overheid en politiek veel minder optreden als 
verzoener van maatschappelijke belangen, zoals in de verzuilde samenleving. Ze komen 
vaker tegenover burgers te staan, omdat ze beslissingen moeten nemen die niet altijd op 
een breed maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Waar tijdens de verzuilde periode 
conflicten tussen groepen of met de overheid vooral werden bemiddeld door politieke 
en maatschappelijke elites, leven we nu in een situatie waarin burgers zelf conflicten 
met overheid en politiek aangaan, tot een oplossing brengen of desnoods voor de rechter 
uitvechten. Dit wil niet zeggen dat burgers permanent klagen of conflicten opzoeken. Zo 
lang de diensten goed worden verleend en het beleid geen grote vraagtekens oproept, is er 
weinig reden om het gezag van overheid of politiek te betwisten. De verandering schuilt 
er in dat de kwaliteit van dienstverlening en beleid niet voor zich spreekt. Het spreekt 
evenmin voor zich dat politici in de ogen van burgers beslissingen nemen die met gezag 
bekleed zijn. Burgers moeten nadrukkelijker door overheid en politiek overtuigd worden 
van de doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtvaardigheid of kwaliteit van de publieke 
dienstverlening en van de politiek democratische besluitvorming (Van den Brink 2002, 
Verhoeven 2004, wrr 2002). De loyaliteit en het vertrouwen van burgers vormen geen 
gemeengoed meer binnen de ambigue politieke cultuur. Ze kunnen niet langer exclu-
sief tot stand worden gebracht via het stemhokje of via verzuilde overlegvormen. Het 
opbouwen van loyaliteit en vertrouwen vergt een permanente inspanning van overheid 
en politiek. Een inspanning die in de dagelijkse praktijken van dienstverlening en in de 
omgang met concrete beleidsproblemen en maatschappelijke initiatieven van burgers 
moet worden waargemaakt (Hajer et al. 2001, Hajer 2003b, Verhoeven 2004). 

Het feit dat burgers niet permanent conflicten met overheid en politiek opzoeken, 
krijgt een hele aparte dimensie tegen de achtergrond van politiek op vele plaatsen. Het 
aantal politieke onderwerpen, belangen en aanspraken is verveelvoudigd, waardoor het 
lastiger te voorspellen is wanneer burgers politiek actief worden. Burgers kunnen zich 
door de manifestatie van politiek op vele plaatsen op zeer veel verschillende manieren 
in het politieke spel mengen, of door andere politieke actoren daarin worden betrokken. 
De politieke elite is niet enkel haar alleenrecht op democratische besluitvorming kwijt-
geraakt, maar ook haar alleenrecht op probleemdefinitie. Zij zal moeten accepteren dat 
veel van de politiek die wordt bedreven zich niet op brede politieke programma’s richt, 
maar op specifieke problemen en kwesties die andere deelnemers aan het politieke spel 
belangrijk vinden. Burgers zijn nu soms ook een speler, waarvoor specifieke problemen 
zowel object als bron van politieke inzet vormen.

Met welke problemen burgers zich precies identificeren, is afhankelijk van de zicht-
baarheid en herkenbaarheid in hun dagelijks leven. De media spelen hierbij een belang-
rijke rol. Zij kunnen de aandacht op problemen vestigen en burgers bovendien een her-
kenbare kijk op problemen bieden, die hun politieke betrokkenheid stimuleert. Door de 
wisselende berichtgeving in de media wordt de grilligheid van politieke betrokkenheid, 
die zo kenmerkend is voor de ambigue politieke cultuur, in de hand gewerkt. Overheid 



 62 BURGERS TEGEN BELEID

en politiek kunnen zeer snel worden geconfronteerd met burgers die de besluitvorming 
over specifieke problemen betwisten. Evengoed kunnen ze zich geconfronteerd zien 
met burgers die zich mengen in politieke conflicten die al speelden, maar die door de 
media zichtbaar worden gemaakt. 

De drie besproken ontwikkelingen achter de ambigue politieke cultuur dragen er 
toe bij dat burgers zich op veel onderwerpen, op veel plaatsen en onder invloed van veel 
actoren geroepen kunnen voelen om politiek in actie te komen. Ze zijn niet duurzaam 
betrokken bij de politiek, maar juist af en toe. Buiten verkiezingen is hun optreden altijd 
aan een probleem gebonden en in de tijd begrensd. De ambigue politieke cultuur brengt 
met zich mee dat burgers over het algemeen gesproken op offline dan wel op stand-by 
staan (vgl. Hajer 2003a). Het grootste deel van hun tijd zijn ze niet met politiek bezig of 
volgen ze de politiek op afstand, maar door sommige problemen worden ze uitgedaagd 
om zich online als burger te manifesteren. Burgers die de politiek niet volgen, die offline 
zijn, kunnen door de problematisering van een kwestie naar stand-by schakelen. Ze 
kunnen een probleem actief gaan volgen, omdat hun aandacht daarop wordt gevestigd. 
In dit proces kunnen ze identificaties met een problematische situatie ontwikkelen en 
besluiten om in actie te komen. Op dat moment schakelen ze van stand-by naar online. 
De idee van burgers op stand-by vertoont grote overeenkomsten met het concept van 
de monitorial citizen van Michael Schudson (1998). Zijn uitgangspunt is dat burgers in 
het dagelijks leven niet kunnen voldoen aan hoogstaande ideaalbeelden van ‘de goede 
burger’ die proactief en frequent deelneemt aan het politieke leven. Burgers zijn volgens 
hem niet proactief, maar juist reactief ingesteld. Schudson heeft dit mooi verwoord in 
het vaak aangehaalde citaat van ouders die een oogje in het zeil houden op hun spelende 
kinderen bij het openbare zwembad: 

“Picture parents watching small children at the community pool. They are not gathering 
information; they are keeping an eye on the scene. They look inactive, but they are poised 
for action if action is required. The monitorial citizen is not an absentee citizen but watchful, 
even while he or she is doing something else. Citizenship during a particular political season 
may be for many people much less intense than in the era of parties, but citizenship now 
is a year-round and day-long activity, as it was only rarely in the past” (Schudson 1998: 311).

Burgers fungeren dus als een soort toezichthouders op politieke besluitvorming die 
een oogje in het zeil houden, in de meeste gevallen zich niet met overheid en politiek 
bemoeien, maar wel ingrijpen zodra ze op een of andere manier signalen krijgen of zelf 
de idee ontwikkelen dat er een probleem ontstaat waar ze iets aan moeten doen. Schud-
sons beeld is wellicht iets te optimistisch over de mate waarin burgers de politiek volgen. 
Uit hoofdstuk 1 blijkt dat de politieke interesse van de bevolking al enkele decennia aan-
zienlijk is, maar we zien eveneens dat er behoorlijke verschillen kunnen zitten tussen 
de vier stijlen van politieke betrokkenheid. Ongeveer een kwart van de bevolking lijkt de 
politiek niet of nauwelijks te volgen, zij zijn offline. Maar een groot deel van de bevolking 
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volgt wel de politiek in meer of mindere mate. Zij zijn als het ware permanent op stand-
by. Ook voor hen geldt dat in de enorme stroom politieke informatie hun aandacht wel 
door een bepaald probleem moet worden getrokken. Zoals gezegd, lijkt in de huidige 
politieke omgeving hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de media. In zekere zin 
fungeren zij als de ouders bij het zwembad die een oogje in het zeil houden. Het is voor 
burgers vrijwel onmogelijk om, zoals Schudson zegt, de politiek te overzien. Zodra bur-
gers via de media of door andere politieke actoren op problematische situaties worden 
gewezen, neemt de kans toe dat ze omschakelen van offline naar stand-by of van stand-by 
naar online. Op het moment dat ze die omschakeling maken, ontstaat er een situatie 
waarin burgers met overheden of politici verwikkeld raken in politieke conflicten. 

3. van stand-by naar online

Conflictvermijdend gedrag

Bestuurders, ambtenaren en politici realiseren zich geregeld dat ze te maken hebben 
met burgers op stand-by. Ze beseffen dat hun gezag niet voor zich spreekt en dat ze 
moeite moeten doen om conflicten met burgers te vermijden. ‘Er moet beter naar bur-
gers worden geluisterd’, ‘de kloof met burgers moet worden overbrugd’ en ‘het vertrou-
wen van burgers moet worden teruggewonnen’, zo is te horen op menig departement 
en stadhuis. Naar ‘de burger’ luisteren kent inmiddels vele vormen. Een nogal eenzij-
dige manier vinden we in het zeer populaire gebruik van publieke opinieonderzoek als 
ingang voor beleid (Tiemeijer 2006). Als we maar vaak enquêteren dan kunnen we er 
achter komen wat de burgers van allerlei zaken vinden en daar kunnen we ons beleid op 
afstemmen, zo luidt de redenatie. 

Maar er wordt ook al geruime tijd geëxperimenteerd met deliberatieve vormen van 
democratie, om zodoende burgers actief bij beleid te betrekken en conflicten te voor-
komen. Zo is er vanaf de jaren negentig veelvuldig geëxperimenteerd met de vormge-
ving van beleid onder de noemer interactieve beleidsvorming. Bijna tien jaar geleden, in 
1999, had slechts 15 procent van de Nederlandse gemeenten nog geen initiatieven op dit 
gebied genomen (Akkerman et al. 2004: 83). Kenmerkend voor interactieve beleidsvor-
ming is dat burgers in de vormgevingsfase van beleid worden geconsulteerd. Er wordt 
met ze gedelibereerd en soms wordt met ze onderhandeld over concrete beleidsproble-
men op terreinen als ruimtelijke ordening, duurzame ontwikkeling, maatschappelijke 
dienstverlening en leefbaarheid. In de meeste gevallen mogen burgers meedenken zon-
der dat ze mogen meebeslissen. Het gaat letterlijk alleen om meedoen aan beraadsla-
gingen. Over het nut van interactieve beleidsvorming is veel discussie gaande. Het zou 
de toch al bestaande ongelijkheid in politieke participatie versterken door zelfselectie 
van burgers. De beraadslagingen zelf zouden bovendien regelmatig ontaarden in ‘ritu-
elen’ waar burgers er voor de vorm bij zitten, terwijl politici, bestuurders, ambtenaren 
of experts de plannen maken (Edelenbos & Goedhart 2001, Van Stokkom 2003, 2006). 
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Naast interactieve beleidsvorming zijn er steeds meer voorbeelden waarbij burgers 
verdergaande invloed krijgen op de besluitvorming, onder noemers als ‘activerend par-
ticipatief bestuur’ (Fung & Wright 2003, Wright & Fung 2004) of burgerbestuur. In 
Nederland zijn er vooral op het microniveau van buurten en wijken dergelijke experi-
menten te vinden. Vroege voorbeelden zijn de wijkbudgetten die in 2002 als pilot door 
de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting werden opgezet. Burgers hebben hierbij 
zeggenschap en ook beslissingsbevoegdheid over de besteding van leefbaarheidsgelden 
(Huygen & Rijksschroef 2004). Inmiddels wordt in steeds meer gemeenten met wijk- en 
dorpsraden geëxperimenteerd, waarin burgers adviseren en soms zelf beslissen over 
de verdeling van wijkbudgetten.15 Onduidelijk is welke schaal deze experimenten heb-
ben aangenomen. In een van de eerste wetenschappelijke verkenningen vermoedt Henk 
Wagenaar (2005) dat er nog geen sprake is van een bloeiende cultuur van actief burger-
bestuur. Een quick scan van de voornemens met burgerparticipatie in 34 gemeenten 
door het Instituut voor Publiek en Politiek (ipp), suggereert dat interactieve beleidsvor-
ming inmiddels zijn populariteit verloren heeft en dat vormen van burgerbestuur in 
buurt, wijk of dorp aan populariteit winnen (Lenos et al. 2006). 

Ook de nationale overheid is aan het experimenteren met burgerbetrokkenheid bij 
beleidsvorming. Het ministerie van vrom heeft binnen haar programma ‘Beleid met 
burgers’ experimenten uitgevoerd met uiteenlopende vormen van burgerparticipatie 
zoals burgerpanels, focusgroepen en publieksbijeenkomsten.16 Bij andere ministeries 
zijn eveneens voorbeelden te vinden (zie Edelenbos et al. 2006). Omdat er steeds meer 
wordt geëxperimenteerd met participatie van burgers bij beleid, heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken voor alle departementen een handleiding geschreven over ‘burger-
georiënteerd werken’ (Ministerie van bzk 2007).

Een laatste vorm van conflictvermijdend gedrag aan de kant van overheid en poli-
tiek zien we nog recenter opkomen. Het gaat om de ontwikkeling van een derde gene-
ratie burgerparticipatie (Van der Heijden et al. 2007). De eerste generatie is inspraak, 
de tweede is interactieve beleidsvorming en burgerbestuur, terwijl de derde generatie 
zich richt op het omgaan met maatschappelijke initiatieven van burgers. Burgers die 
een soos voor eenzame ouderen oprichten, een wijkvereniging die overlast in de buurt 
probeert tegen te gaan, ouders die kinderen met schizofrenie binnen een woongroep 
een volwaardig leven willen bieden of dorpsverenigingen die leefbaarheidsvraagstuk-
ken ter hand te nemen. Al deze maatschappelijke initiatieven hebben een ding gemeen: 
vroeger of later komen ze in aanraking met overheid of politiek (Van der Heijden et al. 
2007, Hazeu et al. 2005, Hurenkamp et al. 2006, Verhoeven 2006a). Deze burgers wor-
den vervolgens vaak meegezogen in het politieke proces. Recentelijk beginnen vooral 
lokale overheden en politici wat meer gevoeligheid hiervoor te ontwikkelen. Ze zijn aan 
het leren om initiatieven van burgers te herkennen en vormen van ondersteuning en 
samenwerking op maat te ontwikkelen (Van der Heijden et al. 2007). Adequate reacties 
op maatschappelijke initiatieven van burgers kunnen bijdragen aan het vertrouwen in 
overheid en politiek en conflicten met burgers voorkomen (Verhoeven 2006a).
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Agonistische burgers

Hoe goed bestuurders, politici of ambtenaren ook hun best doen, conflicten met bur-
gers over beleid zijn onvermijdelijk. Er ontstaan geregeld situaties die door Tilly en 
Tarrow zijn omschreven met de term ‘conflictpolitiek’. Kenmerkend voor zo’n situatie 
van ‘conflictpolitiek’ is dat een deel van de interactie niet-institutionele vormen aan-
neemt via collectieve actie; dat ten minste één overheid een eis heeft, een object vormt 
van eisen, of een partij is in een eis; en dat het gevolg geven aan eisen tenminste een 
van de eisende partijen zal beïnvloeden (Tarrow 2001: 7, Tilly & Tarrow 2007: 4-11). 
We kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van sociale bewegingen die soms het 
conflict met overheden opzoeken om maatschappelijke problemen aan de kaak te stel-
len en oplossingen op de politieke agenda te plaatsen. Denk aan de arbeidersbeweging 
die zich in de negentiende eeuw in actie kwam tegen de soms erbarmelijke werkom-
standigheden, de suffragettes en hun strijd voor vrouwenkiesrecht en recenter de bur-
gerrechtenbewegingen zoals de African-American Civil Rights Movement en de ‘nieuwe 
sociale bewegingen’, zoals de milieubeweging, de vrouwenbeweging en de homobewe-
ging. De kern van al deze bewegingen is dat zij de politiek willen beïnvloeden om de 
problemen van slechte werkomstandigheden, vrouwenkiesrecht, rassendiscriminatie, 
milieuvervuiling, vrouwenemancipatie en gelijke rechten voor homoseksuelen via wet-
geving en beleid tot een oplossing te brengen. Soms zoeken zij bij hun pogingen tot 
beïnvloeding het conflict met de politiek op, maar meestal proberen zij via overleg tot 
beleid te komen (Kriesi et al. 1995, Van der Heijden 1992: 82-87, Ribberink 1998: 241-
247, Tielman 1982). Deze sociale bewegingen zijn niet per se tegen de overheid, in de 
zin dat ze tegen haar beleid zijn. Ze willen alleen dat de overheid haar beleid uitbreidt 
op hun terreinen, door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan milieuvraagstukken of 
ongelijke behandeling. 

Burgers kunnen ook in conflicten met de overheid of de politiek belanden als zij zich 
tegen concrete beleidsplannen of de uitvoering daarvan keren. De historie van dit ver-
schijnsel gaat niet zo ver terug als de sociale bewegingen. Een heel vroeg – maar ook 
incidenteel – voorbeeld was de kritiek op de Vlootwet in 1923. Burgers ondertekenden 
massaal een petitie aan de regering, die met de wet voornemens was om de defen-
sie-uitgaven fors te verhogen (Koole 2001: 151). Een diffuser protest tegen overheids-
beleid ontwikkelde zich vanuit antimilitaristische en pacifistische bewegingen die 
teruggingen tot eind negentiende eeuw. In de vroege jaren zestig ontstond de ‘ban de 
bom’ beweging, die kritiek had op de plaatsing van kernwapens in Nederland. Dit pro-
test kreeg in de late jaren zeventig meer momentum toen het Interkerkelijk Vredesbe-
raad (ikv) werd opgericht. Het ikv organiseerde een succesvolle demonstratie tegen de 
neutronenbom, die de thematiek van kernbewapening weer tot een belangrijk politiek 
onderwerp maakte. In veel gemeenten in Nederland ontstonden lokale vredesgroepen 
die actie voerden tegen kernwapens. Veel massaler waren de demonstraties van novem-



 66 BURGERS TEGEN BELEID

ber 1981 en oktober 1983, waar in totaal één miljoen mensen op de been kwamen om 
zich uit te spreken tegen het voornemen om kruisraketten in Nederland te plaatsen 
(Van Praag jr 1992).17 

Met dit massale en diepgewortelde protest tegen het kernwapenbeleid werd volgens 
mij een belangrijke psychische barrière voor politiek handelen doorbroken, namelijk 
het besef dat burgers invloed kunnen uitoefenen op beleid dat hen niet bevalt. Het 
zelfbeeld van burgers jegens beleidsvorming door overheid en politiek begon te kan-
telen van passief naar actief. Het werd veel vanzelfsprekender voor burgers om zich 
politiek teweer te stellen tegen beleid. Specifieke beleidsvoornemens kunnen daarom 
een belangrijke bron vormen van conflictpolitiek. Volgens Maarten Hajer (2003a: 88) 
zetten beleidsinterventies mensen aan tot nadenken over wat ze echt belangrijk vinden 
en over hun bereidheid om daarvoor politiek in actie te komen. Ze bieden burgers een 
gelegenheid om hun toekomst, hun onderlinge relaties en hun relaties tot overheid en 
politiek te bepalen. Ik besprak eerder al bekende voorbeelden van beleidsinterventies 
waarbij burgers zich tegen beleid keren zoals de protesten tegen de aanleg van snelwe-
gen, tegen noodoverloopgebieden, tegen slibdepots, tegen gemeentelijke herindeling en 
vele andere. Soms komt dit protest voort uit eigen initiatieven van burgers die actiegroe-
pen oprichten en medeburgers mobiliseren om in actie te komen tegen beleidsplannen 
waar de politiek het al lang en breed over eens is. Deze plannen politiseren weer, omdat 
burgers politiek betrokken raken nadat ze er kennis van hebben genomen. Een andere 
mogelijkheid is dat burgers betrokken raken in politieke controverses over beleidsplan-
nen die tussen bestuurders en politici spelen, zoals vaak het geval is bij processen van 
gemeentelijke herindeling maar ook bij de weerstand tegen slibdepots. 

Kenmerkend voor hun tegenstand bij beleid is dat burgers doorgaans de grenzen van 
het politieke systeem respecteren. Hun politieke betrokkenheid is daarom volgens mij te 
karakteriseren als ‘agonistisch’, een begrip dat ik ontleen aan Chantal Mouffe. Agonis-
tische relaties zijn te onderscheiden van antagonistische. Bij een antagonistische relatie 
is er sprake van wij-zij tegenstellingen waarin de verschillende betrokkenen elkaars vij-
anden zijn, die geen gemeenschappelijk referentiekader accepteren. Terroristen onder-
houden een antagonistische relatie met politieke systemen, omdat ze het vreedzame 
democratische debat afwijzen en in plaats daarvan via gewelddadige acties een politieke 
boodschap proberen te verkondigen. Ze onttrekken zich aan het referentiekader van 
democratie en rechtsstaat. Hetzelfde kan gebeuren bij actiegroepen of subculturen die 
systeemkritiek hebben en deze omzetten in gewelddadig verzet tegen de staat of tegen 
andere burgers. Denk aan dierenactivisten, anti-globalisten en in sommige situaties ook 
de kraakbeweging. 

Om toch rekening te kunnen houden met politieke conflicten en tegenstellingen 
binnen de democratie, heeft Chantal Mouffe het concept van de agonistische relatie 
geïntroduceerd. Bij agonisme is er ook sprake van een wij-zij tegenstelling, maar de 
conflicterende partijen vatten elkaar op als tegenstanders die erkennen dat ze met elkaar 
tot dezelfde politieke associatie behoren en dat ze dezelfde symbolische ruimte delen, 
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waarbinnen hun conflict plaatsvindt (Mouffe 2000, 2005). Het begrip agonisme is vol-
gens mij zeer bruikbaar om de politieke betrokkenheid van burgers te duiden die kritiek 
op beleid hebben. Ze houden zich aan de regels van het systeem, maar proberen wel om 
beleidsplannen van overheid en politiek te veranderen door zich als tegenstander op te 
werpen. Een scherp onderscheid tussen antagonisme en agonisme, tussen vijanden en 
tegenstanders, tussen buiten en binnen de regels van democratie en rechtsstaat opereren 
is belangrijk, omdat we met agonisme volgens mij een facet van de ambigue politieke 
cultuur te pakken hebben dat soms door politici of bestuurders te makkelijk wordt weg-
gezet als antagonisme. 

Burgers tegen beleid worden geregeld als vijanden beschouwd en niet als tegenstan-
ders die de democratie benutten om beleid waar ze het niet mee eens zijn te beïnvloe-
den. Het wezen van democratie, zo schrijft Kees Schuyt in navolging van Mouffe, is om 
vijanden om te vormen in tegenstanders, om antagonisme om te zetten in agonisme 
(Schuyt 2006a: 15, 2006b: 120-121). Vanuit Mouffe’s perspectief is daarom agonisme, 
met de bijbehorende tegenstellingen en confrontaties, te beschouwen als een belang-
rijke basisconditie voor democratie (Mouffe 2000: 117). Nederlandse politici en bestuur-
ders hebben dikwijls grote moeite met het toelaten van agonisme. Het past niet in de 
hiërarchische Nederlandse bestuurscultuur waarin burgers eerder als object van beleid 
worden beschouwd dan als deelnemer aan politieke besluitvorming (Hendriks 2006: 
95, Nationale ombudsman 2008: 10). Het is daarom niet verwonderlijk dat burgers tegen 
beleid vaker als vijand dan als tegenstander worden beschouwd. Burgers die zich als 
tegenstander opstellen, worden door bestuurders geregeld gekarakteriseerd als nimby’s 
(Not-In-My-Back-Yard). De veronderstelling hierbij is dat zij handelen vanuit een nimby 
syndroom, een amalgaam van attitudes en motivaties die getuigen van irrationeel en 
zelfzuchtig handelen vanuit eigenbelang. Politici en bestuurders gebruiken het nimby 
syndroom om de protesten van burgers als ondemocratisch te kwalificeren en hun een 
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel jegens het algemeen belang te verwijten. 

Verschillende onderzoeken suggereren dat het beeld van het nimby syndroom niet 
klopt. Burgers blijken vaak uit veel bredere motieven te handelen en tijdens de loop van 
een conflict blijken er leerprocessen op te treden waarin de doelen en motieven voor 
collectieve actie kunnen veranderen (Futrell 2003, Hunter & Leyden 1995, Shemtov 
1999, Wolsink 1994). Deze bevindingen sluiten aan bij grootschalig enquêteonderzoek 
uit de Verenigde Staten naar de motivaties van burgers bij uiteenlopende politieke han-
delingen. Amerikaanse burgers worden bij de meeste politieke handelingen niet zozeer 
gemotiveerd door op eigenbelang gerichte materiële motieven, maar juist door sociale 
redenen (bijv. ergens bij willen horen), door burgerschapsmotieven (bijv. bijdragen aan 
de gemeenschap) of door de wil om beleid te beïnvloeden (Verba et al. 1995). Het is dus 
zeer kwestieus of de verwijten van bestuurders over zelfzuchtigheid van burgers over-
eenstemmen met de praktijk. Redenerend vanuit de idee van agonisme kunnen we deze 
bestuurlijke verwijten wel opvatten als een logisch onderdeel van het democratische 
conflict tussen tegenstanders. Dit geldt evengoed voor de vaak gehoorde verwijten van 
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burgers dat de besluiten inhoudelijk niet deugen, dat de besluitvorming ondemocra-
tisch is of dat de gevolgen van de besluitvorming leiden tot onrechtvaardige situaties. 

De agonistische politieke betrokkenheid van burgers bij beleid is in de tijd begrensd 
en wordt door een specifiek probleem bepaald. Burgers als tegenstanders proberen ad 
hoc het beleid te beïnvloeden dat in hun ogen niet deugt. Zodra het probleem verholpen 
is verdwijnt hun politieke betrokkenheid en gaan ze zich met andere zaken bezig hou-
den. Het conflict is dan beëindigd. 

4. Conclusies

In de afgelopen decennia is de politieke omgeving van burgers vrij ingrijpend veran-
derd. Een relatief overzichtelijk en gesloten verzuild politiek systeem met afgeschermde 
besluitvorming en politici die welhaast automatisch op gezag, loyaliteit en vertrouwen 
konden rekenen, is ingeruild voor een onoverzichtelijker kluwen van structuren en 
organisaties, waarin de politieke besluitvorming veel duidelijker op de voorgrond treedt, 
waarin conflicten veel vaker naar buiten komen via de media en waarin het gezag van de 
politiek niet meer voor zich spreekt. De gezagsverhoudingen zijn bovendien van karakter 
veranderd door de benadering van burgers als klanten, die van de overheid dienstverle-
ning mogen verwachten. De prestaties en de reputatie van de overheid als dienstverlener 
en van de politiek als producent van beleid, staan binnen deze gezagsverhoudingen aan 
veel meer kritiek bloot. Burgers hebben bovendien de middelen in handen om zich te 
weren. Niet alleen hun politieke rechten, maar ook regelingen voor inspraak, klachtenre-
gelingen, regelingen voor beroep en bezwaar en voor medezeggenschap bieden burgers 
mogelijkheden om conflicten met overheid en politiek aan te gaan. Tegelijkertijd hoopt 
de politiek inmiddels dat ze hier niet te veel gebruik van zullen maken. We kunnen uit 
deze ontwikkelingen concluderen dat de ambiguïteit van de politieke cultuur niet alleen 
waarneembaar is in de resultaten van opinieonderzoek, maar ook tot uitdrukking komt 
in het conflictpotentieel dat in de afgelopen decennia door de drie ontwikkelingen is 
ontstaan in de verhoudingen tussen burgers en overheid. 

De consequenties van deze veranderingen in de politieke omgeving zijn zeer con-
creet waarneembaar. De eerste is dat de politiek onzeker is geworden door alle veran-
deringen in de gezagsverhoudingen met burgers. Bestuurders en politici vertonen con-
flictvermijdend gedrag door burgers op allerlei manieren bij beleid te betrekken en door 
slimme vormen van samenwerking met ze te ontwikkelen. De tweede consequentie is 
dat conflicten over beleid onvermijdbaar zijn. Het komt geregeld voor dat burgers zich 
als tegenstanders van beleid manifesteren. Uit deze consequenties kunnen we conclu-
deren dat binnen de ambigue politieke cultuur de politieke omgeving van burgers hen 
steeds andere objecten voor politieke betrokkenheid biedt. Er ontstaan rond concrete 
beleidsproblemen steeds weer mogelijkheden voor burgers om politiek van offline naar 
stand-by, of van stand-by naar online te schakelen. In de huidige relaties tussen over-
heid, politiek en burgers is politieke betrokkenheid daarom een kwestie geworden van 
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s hifting involvements (Hirschman 1982). Wanneer burgers politiek betrokken raken is 
een variabele geworden die niet alleen op voorspelbare momenten zoals bij verkiezingen 
ontstaat. De vormen van politieke betrokkenheid zijn bovendien veelzijdiger geworden, 
zoals blijkt uit de betrokkenheid bij deliberatie over beleid of juist de conflicten die bur-
gers over beleid aangaan. 

Het beeld van burgers die door invloeden uit de politieke omgeving op en af betrokken 
raken bij probleemgerichte vormen van beleidsbeïnvloeding, biedt ons meer zicht op de 
aanbodkant van politieke betrokkenheid. Duidelijk is dat ons object van onderzoek, het 
verschijnsel boze burgers, nooit los te zien is van de politieke omgeving en de politieke 
cultuur waarin het ontstaat. Nu we zowel vanuit de vraagkant als de aanbodkant meer 
weten van de achtergronden van dit verschijnsel, is het tijd om ons verder te verdiepen 
in de vragen hoe en waarom burgers zich tot tegenstanders van beleid ontwikkelen. Dui-
delijk is dat we het hoe en waarom van agonistische betrokkenheid moeten zoeken in de 
dynamiek tussen politieke omgeving en burgers, de dynamiek tussen aanbod en vraag. 
Daartoe hebben we concepten nodig die deze dynamiek weten te vangen. Die concepten 
vinden we in het volgende hoofdstuk. 





vormIng en aCtIverIng van puBlIeken

Hoe en waarom ontstaat agonistische politieke betrokkenheid van burgers bij beleid? 
Hoe en waarom schakelen burgers als tegenstanders van offline, naar stand-by en 
vervolgens naar online? Deze omschakelingen zijn alleen te begrijpen als we onze 
aandacht richten op de wisselwerking tussen politieke omgeving en burgers. Het is 
immers altijd in reactie op beleidsvoornemens of uitvoering van beleid, dat burgers 
zich als tegenstanders van overheid en politiek opstellen. Er zijn dus altijd bestuurders, 
politici en ambtenaren betrokken bij het ontstaan van weerstand tegen beleid. Behalve 
zeer goed ingevoerde burgers, zullen de meeste van hen in eerste instantie niet in 
de gaten hebben dat er een beleidsinterventie op komst is waar ze het niet mee eens 
zullen zijn. Hun aandacht wordt er op gevestigd doordat de overheid haar plannen 
naar buiten brengt, doordat de media er aandacht aan besteden of doordat bestaande 
ma atschappelijke organisaties dan wel inderhaast opgerichte actiegroepen hen er op 
wijzen. Ze zijn dus afhankelijk van collectieve politieke actoren in hun omgeving die 
hun op stand-by zetten. In dit proces worden ze door deze actoren aangesproken als een 
publiek dat bij een probleem wordt betrokken. Het publiek vormt in essentie de verza-
meling van burgers die de problematisering van beleid volgen en er actief bij betrokken 
kunnen raken. 

Publieken is een begrip dat sterk in opkomst is binnen de Science and Technology 
Studies en onder sociale wetenschappers die zich richten op onderzoek naar verplaatste 
of nieuwe vormen van politiek. Kenmerkend voor dit onderzoek is het focus op techno-
logie- en kennisgebonden vraagstukken van de risicosamenleving. Politiek wordt daar-
bij niet in een machtscentrum gesitueerd, maar in praktijken van deliberative go vernance 
(Hajer & Wagenaar 2003a) of in praktijken die zich volledig of grotendeels aan de staat 
onttrekken (Dijstelbloem 2007, Marres 2005a, Loeber et al. 2005). Ik ben van mening 
dat het begrip publieken ook goed toepasbaar is op de agonistische politieke betrokken-
heid van burgers bij beleid. Het gaat hierbij doorgaans niet om vraagstukken van de 
risicosamenleving, maar wel om vormen van politiek die zich niet zo veel aantrekken 
van traditionele scheidslijnen binnen het staatsdomein. 
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Geïnspireerd door deze literatuur, zal ik daarom een conceptueel kader bieden waar-
mee we het ontstaan en de activering van agonistische publieken bij beleid kunnen 
onderzoeken. Eerst is daarbij de vraag aan de orde wat een publiek eigenlijk is. Daarna 
bespreek ik hoe agonistische publieken kunnen ontstaan. Om het ontstaan van deze 
publieken te relateren aan de invloed van collectieve politieke actoren, gebruik ik het 
begrip publiek krachtenveld. Het krachtenspel tussen de collectieve politieke actoren 
binnen dit veld en hun invloed op het publiek, kunnen we volgens mij het beste begrij-
pen met belangrijke elementen uit de political process theory, die een belangrijke plaats 
inneemt binnen het onderzoek naar sociale bewegingen. Centrale elementen in deze 
theorie zijn netwerken en hulpbronnen, politieke mogelijkheden en framingprocessen. 
Vooral framingprocessen zijn in mijn optiek cruciaal, omdat daarmee betekenissen 
worden overgedragen waarmee de aandacht van het publiek wordt getrokken (van off-
line naar stand-by) en waarmee het publiek van stand-by naar online kan omschakelen. 
Daarom zal ik deze processen verder theoretisch uitwerken. Ik baseer mij hierbij op de 
literatuur over beleidsframing, framing van collectieve actie en mediaframing. Niette-
min blijft ook de organisatorische basis van politieke mobilisatie belangrijk. Ik zal er na 
de uiteenzetting over framingprocessen kort op ingaan. Maar eerst zal ik uiteenzetten 
wat een agonistisch publiek is.

1. wat is een agonistisch publiek?

Het begrip publieken is sinds enkele jaren sterk in opkomst bij onderzoekers die een 
nieuwe taal proberen te formuleren voor de analyse van politiek en beleid. Deze nieuwe 
taal is geen luxe, maar noodzaak. Ze probeert concrete veranderingen in de aard en 
topografie van politiek te verwoorden (Hajer & Wagenaar 2003a, Loeber et al. 2005). In 
het vorige hoofdstuk zagen we deze veranderingen terug in het betoog over politiek op 
vele plaatsen. Kenmerkend voor deze situaties is dat politiek, opgevat als “the authorita-
tive allocation of values for society as a whole” (Easton 1975), niet langer exclusief haar 
beslag krijgt binnen een hiërarchisch systeem van gecentraliseerde besluitvorming. 
Zeker binnen de veranderde gezagsverhoudingen van overheid en politiek met burgers 
geldt dat invloed op de gezaghebbende allocatie van waarden het doel vormt van poli-
tieke betrokkenheid. Burgers gaan het conflict aan, omdat ze het niet eens zijn met de 
gezaghebbende allocatie van waarden. Hun politieke betrokkenheid laat zich lokaliseren 
in publieken die zich rond specifieke problemen kunnen vormen. 

Het begrip publieken is afgeleid van the public. In een beroemd geworden debat over 
de rol van objecten in democratische politiek, ontwikkelden de Amerikaanse pragma-
tisten Walter Lippmann en John Dewey vroeg in de twintigste eeuw de notie van het 
publiek. In een uitvoerige reconstructie van het Lippmann-Dewey debat laat Noortje 
Marres (2005a: 45 e.v.) zien dat deze notie terugvoert op Lippmanns opvattingen over de 
betrokkenheid van burgers bij democratie. Aanvankelijk zag Lippmann technologische 
ontwikkelingen en toenemende complexiteit van de samenleving als belemmeringen 
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voor hun politieke betrokkenheid. Vervolgens veranderde hij van gedachten. Juist bij 
problemen waarvoor bestaande instituties nog geen oplossingen hebben en die binnen 
bestaande sociale gemeenschappen niet oplosbaar zijn, ontstaat volgens Lippmann de 
noodzaak om een publiek te vormen dat de problemen gaat aanpakken. 

Dewey deelde Lippmanns opvattingen, maar hij voegde in zijn bekende omschrij-
ving van het publiek een belangrijk nieuw bestanddeel toe: “The public consists of all 
of those who are affected by the indirect consequences of transactions to such an extent 
that it is deemed necessary to have those consequences systematically cared for” (Dewey 
1927: 15-16). Het nieuwe bestanddeel is dat degenen die door indirecte gevolgen van han-
delingen worden getroffen geen directe invloed hebben op hetgeen hen overkomt. Het 
gebrek aan directe invloed vormt de aanleiding voor het organiseren van het publiek, om 
zodoende collectief de indirecte gevolgen weg te nemen of te verzachten (Marres 2005a: 
48). Het publiek ontstaat rond een object in de vorm van een publieke zaak, een politieke 
kwestie, een issue, een publiek probleem of een negatief extern effect dat om een col-
lectieve oplossing vraagt (Marres 2005a, 2005b, Dijstelbloem 2007, Verhoeven 2006a, 
2006b). Dewey beschouwde het publiek als een bron van vernieuwing voor de staat en 
haar institutionele routines: “To form itself, the public has to break existing political 
forms” (Dewey 1927: 31). Staat en publiek gaan in elkaar op zodra de staat institutionele 
oplossingen ontwikkelt voor het probleem dat het publiek onder zijn aandacht brengt. 
Dewey zocht naar een flexibel staatsbegrip, waarbij de staat steeds reageert op de veran-
derende problemen die het publiek aandraagt. 

Een belangrijk aspect van Dewey’s betoog is dat het publiek geen vaststaande gemeen-
schap vormt, maar een constellatie van actoren die pas ontstaat zodra er indirecte gevol-
gen van handelen optreden waarvan zij de consequenties moeten dragen. Het publiek 
is dynamisch, het is altijd in the process of becoming (vgl. Marres 2005a: 62, Dijstelbloem 
2007: 66). Zo beschouwd, gaat de notie van het publiek in tegen gangbare institutionele 
opvattingen over beleidsvorming en politiek. De centrale veronderstelling daarbij is dat 
het publiek een vooraf gegeven politieke gemeenschap vormt, die periodiek via verkie-
zingen haar politieke preferenties kenbaar maakt, waarna de staat een licence to operate 
verkrijgt tot de volgende verkiezingen (Hajer & Versteeg 2006: 15, Loeber et al. 2005). 
Deze veronderstelling sluit aan bij twee natuurlijke associaties die het begrip publieken 
oproept. De eerste is die van het publiek opgevat als de massa van het volk in een stad, 
staat of een andere politieke gemeenschap (we the people). De tweede is de associatie met 
een publiek, in de zin van toeschouwers tijdens een voorstelling, uitvoering of wedstrijd 
(we the audience) (Warner 2002: 49-50). Beide associaties zijn met elkaar verstrengeld in 
de veronderstelling van een vooraf gegeven publiek, omdat het publiek als statische poli-
tieke gemeenschap tegelijkertijd wordt opgevat als een publiek van passieve toeschou-
wers bij het politieke spel. (vgl. De Beus 2001, 2002). De idee van het vooraf gegeven 
publiek is geschikt voor een analyse van politiek binnen de representatieve democratie, 
maar is niet goed toepasbaar op de in hoofdstuk 2 omschreven praktijken van burgers 
als tegenstanders van beleid. Daarvoor is ze te statisch en passief. Dewey’s dynamische 
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en op participatie gerichte opvatting van het publiek past beter, omdat deze focust op de 
probleemgerichte politieke identificaties en de soms kortstondige politieke activiteiten 
van burgers bij deze praktijken. 

In tegenstelling tot Dewey’s opvatting kunnen we niet langer spreken van het publiek 
in enkelvoud, maar van meerdere publieken die zich vormen rond specifieke problemen. 
Binnen de ambivalente politieke cultuur kunnen zich zeer uiteenlopende publieken vor-
men, zoals duidelijk werd in het vorige hoofdstuk. Sommige publieken vormen zich – 
zoals Dewey beoogde – door indirecte gevolgen van handelingen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de initiatieven van sociale bewegingen. Deze redenatie gaat niet op voor de publie-
ken waarin agonistische politieke betrokkenheid bij beleid ontstaat. Zij gaan niet vooraf 
aan de staat, maar ontspringen eraan. Dit gebeurt op het moment dat de staat beleidsbe-
sluiten neemt, of voornemens daartoe formuleert, waar burgers het niet mee eens zijn. 
Deze publieken vinden hun oorsprong in het opschorten van de license to operate van 
de staat op een specifiek beleidsvoornemen dat controversieel wordt. Voortbouwend op 
Dewey’s inzichten kunnen we deze agonistische publieken omschrijven als constellaties 
van burgers die zich richten tegen specifieke beleidsproblemen, waarover uiteindelijk politieke 
oordeelsvorming en besluitvorming door bestuurders of politici vereist is (vgl. Loeber et al. 
2005: 64). Met deze omschrijving hebben we een idee van wat agonistische publieken 
zijn, maar we hebben nog geen zicht op hoe ze ontstaan. 

2. hoe ontstaat een agonistisch publiek?

Het primaat van discursieve constructie

Zoals eerder gezegd, is het begrip publieken in opkomst bij onderzoekers die verande-
ringen in politiek en beleid in een andere taal proberen te vatten. Maar de analyse van 
publieken is niet alleen een kwestie van een andere taal. Er is ook een andere onder-
zoeksbenadering in het geding die het mogelijk maakt om ze empirisch op het spoor te 
komen en hun ontstaan te doorgronden. Juist omdat publieken niet gegeven zijn, zich 
permanent in een process of becoming bevinden, is het noodzakelijk om hun ontstaan 
als een proces te analyseren. Een zeer geschikte onderzoeksbenadering voor dit doel is 
de deliberatieve beleidsanalyse, omdat deze open staat voor de dynamiek en interactie. 

Volgens Maarten Hajer en Hendrik Wagenaar (2003b: 16-23) berust de epistemologie 
van deliberatieve beleidsanalyse op drie grondslagen: interpretatie, praktijkgerichtheid 
en deliberatie. Het interpretatieve element benadrukt dat betekenissen niet gegeven 
zijn. Ze vormen geen autonome realiteit die ergens in de buitenwereld existeert en waar 
we onafhankelijk van onze kennis bij kunnen. Integendeel. Vanuit het interpretatieve 
perspectief ontstaan betekenissen door interacties in concrete situaties. Het gaat hierbij 
niet om een ongebonden activiteit waarbij vrijblijvend betekenissen kunnen worden toe-
gekend. Betekenisgeving ontstaat onder invloed van sociale regels die de praktijk sturen, 
die in langdurige socialisatieprocessen zijn aangeleerd en die daardoor de interpretatie 
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van de werkelijkheid beïnvloeden. Het praktijkgerichte element neemt concrete situa-
ties en praktijken tot eenheid van analyse en richt daarbij de aandacht op het handelen 
van de betrokken actoren. Hierbij gaat het vooral om de relaties tussen overtuigingen, 
hulpbronnen en het bewustzijn van een sociale positie binnen een netwerk, die een 
actor voortdurend uittest in publieke discoursen. Het deliberatieve element vestigt de 
aandacht op de praktische oordeelsvorming die binnen praktijken in het geding is. Deze 
oordeelsvorming wordt opgevat als een collectief proces dat terug te vinden is in interac-
ties en de discoursen die daarbij ontstaan. 

Algemeen gesteld bieden de kernelementen van de deliberatieve beleidsanalyse een 
benadering waarmee we het ontstaan van agonistische publieken kunnen analyseren 
als discursieve constructies die tijdens interacties in concrete praktijken ontstaan, onder 
invloed van betekenisgeving. Om deze benadering toe te passen op de door Dewey 
geïnspireerde opvatting over agonistische publieken, moeten we een korte tussenstap 
maken over de algemene functionaliteit van discoursen bij het ontstaan van publieken 
in verschillende contexten. Volgens Michael Warner (2002: 50) is een publiek een vorm 
van organisatie die altijd ontstaat door en in een discours. De basis hiervoor wordt gelegd 
wanneer een spreker een publiek adresseert door een discours openbaar te maken. Als 
vervolgens degenen die worden aangesproken hun aandacht op dat discours richten, 
kunnen we spreken van een publiek. Het is de gedeelde aandacht voor hetzelfde dis-
cours die de aangesprokenen verbindt als constellatie van actoren. Het bestaan van een 
publiek vergt daarom niet dat de deelnemers in elkaars aanwezigheid verkeren of elkaar 
al kennen voordat het ontstaat. Het vergt geen sociale gemeenschap als basis (vgl. War-
ner 2002: 53, 61, Marres 2005a: 58 e.v.). In eerste instantie is een publiek onzichtbaar, 
omdat niet goed is vast te stellen wie het discours wel en niet volgen. Een publiek is op 
dat moment niet meer dan een sociale ruimte voor betrokkenheid van actoren, die wordt 
gecreëerd en afgebakend door de circulatie van het discours in de openbaarheid. Pas op 
het moment dat degenen die aandacht hebben voor het discours gaan handelen binnen 
de ruimte die het voor hen afbakent, wordt een publiek zichtbaar. 

Als we deze redenatie toepassen op de aan Dewey ontleende conceptie van agonis-
tische publieken, dan ligt een discours over een probleem dat onderhevig is aan poli-
tieke oordeelvorming en besluitvorming aan de basis daarvan. Een of meerdere sprekers 
beginnen een publiek aan te spreken door beleid te problematiseren. Hun discursieve 
constructie van betekenissen over het probleem maakt duidelijk wat de indirecte gevol-
gen zijn en voor wie die gevolgen consequenties hebben. Voor burgers die zich hier-
door aangesproken voelen, bakent het discours een sociale ruimte af waarbinnen hun 
aandacht voor het probleem zich kan begeven. Met deze afbakening wordt niet alleen 
hun aandacht voor het probleem van een focus voorzien, maar wordt ook de ruimte 
bepaald voor eventuele uitingen van politieke betrokkenheid bij het probleem. Door hun 
aandacht voor het discours zijn burgers als leden van een agonistisch publiek in eer-
ste instantie onzichtbaar. Dat verandert als ze binnen de grenzen die het discours stelt 
zichzelf in de praktijk als deelnemer aan het publiek manifesteren, door in de openbaar-
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heid uitdrukking te geven aan hun politieke betrokkenheid bij het oplossen van het 
probleem. Het publiek is daarmee niet hetzelfde als een verzameling politiek actieve 
burgers. De actieven vormen het zichtbare deel van het bredere publiek dat zich aange-
sproken voelt door en aandacht heeft voor het probleem waar het discours zich op richt. 
Omdat de betekenissen kunnen veranderen door interacties tussen sprekers binnen 
een discours, kunnen na verloop van tijd andere burgers worden geactiveerd en ziet het 
zichtbare deel van het agonistische publiek er steeds anders uit. Het is precies om deze 
reden dat we publieken in de praktijk doorgaans waarnemen als flexibele constellaties 
van burgers die zich voortdurend vormen. Het zou een misverstand zijn om publieken 
gelijk te schakelen met het zichtbare deel. De discursieve constructies van sprekers cre-
eren een bredere constellatie van burgers die we kunnen opvatten als een reservoir van 
potentieel actief betrokkenen bij het probleem, waarvan de leden zich onder invloed van 
veranderende betekenisgeving zo nu en dan politiek manifesteren en daarmee zichzelf 
zichtbaar maken. Anders gezegd, het agonistische publiek kunnen we opvatten als een 
verzameling burgers op stand-by. Zodra zij online schakelen worden ze zichtbaar als lid 
van het publiek. 

De invloed van collectieve politieke actoren

Agonistische publieken vormen zich nooit autonoom. De problemen waar ze zich op 
richten en de uitingen van politieke betrokkenheid waaraan ze in de praktijk waarneem-
baar zijn, kunnen we herleiden op de wisselwerking tussen collectieve politieke actoren 
in hun omgeving. Deze actoren zijn doorgaans de sprekers die zich in een openbaar 
discours tot een publiek wenden. Er kan een rijke variëteit aan agonistische publie-
ken ontstaan onder invloed van zeer uiteenlopende collectieve politieke actoren zoals 
politieke partijen, overheidsorganisaties, sociale bewegingenorganisaties, ngo’s, ad hoc 
opgerichte actiegroepen van burgers, maar ook door de invloed van de media (Hajer 
2009 forthcoming: 32). 

Wat er volgens mij gebeurt op het moment dat collectieve politieke actoren rond een 
beleidsprobleem samenkomen, is dat zich een specifieke context vormt waarin ago-
nisme als bijzondere vorm van politieke betrokkenheid kan ontstaan en gedijen. Het 
gaat niet om een geïnstitutionaliseerde context die bewust wordt gecreëerd door één 
sturende overheid, zoals bij deliberatieve beleidsprocessen, maar om een probleemge-
richte context die spontaan en dwars door institutionele scheidslijnen heen kan ontstaan 
en die een brug kan slaan tussen een institutioneel beleidsproces en individuele bur-
gers die dat beleidsproces als object voor agonistische politieke betrokkenheid kunnen 
gaan ervaren. Een geschikt begrip om deze bijzondere context mee aan te duiden is de 
notie van public energy field, zoals ontwikkeld door Charles Fox en Hugh Miller (1996: 
100-110). Typerend voor zo’n public energy field is dat het een ruimte biedt aan politiek 
die zich niets aantrekt van bestaande institutionele scheidslijnen binnen het politieke 
landschap. In deze zin heeft het veldbegrip van Fox en Miller nauwe verwantschap met 
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wat Maarten Hajer new political spaces heeft genoemd (Loeber et al. 2005: 10). Maar Fox 
en Miller benoemen met hun veldbegrip ook wat er binnen dit soort politieke ruimtes 
gebeurt. Tijdens hun interacties projecteren de samengekomen actoren hun intenties, 
doelen en motivaties over het beleid en daardoor creëren ze energie binnen het veld. 
Anders gezegd, ze voorzien het veld van energie door in het openbaar (vandaar de term 
‘public’ energy field) betekenis te verlenen aan beleid. 

Om het begrip public energy field toepasbaar te maken op beleidscontroverses en de 
betrokkenheid daarbij van agonistische publieken, hebben we enkele inzichten nodig 
die we kunnen ontlenen aan het gebruik van veldbegrippen in onderzoek naar sociale 
bewegingen. Begrippen zoals multi-organizational field (Klandermans 1997), external 
relational field (Goldstone 2004), en shifting playing fields (Goodwin & Jasper 2004) wij-
zen stuk voor stuk op de politieke omgeving waarin sociale bewegingen opereren. De 
tegenstanders en medestanders van sociale bewegingen worden ermee aangeduid als 
een samenhangend geheel van politieke actoren die invloed kunnen uitoefenen op de 
doelen die een beweging nastreeft. Als geheel van actoren is het veld bepalend voor de 
ruimte die een sociale beweging heeft om medestanders te mobiliseren. Deze veldbe-
grippen verwijzen dus naar een organisationeel netwerk van politieke actoren waarmee 
een sociale beweging van doen heeft (Goldstone 2004, Goodwin & Jasper 2004, Klan-
dermans 1997). Een ander veldbegrip dat we in sociale bewegingenonderzoek tegen-
komen is discursieve field (Ellingson 1995, Snow 2004). Hierbij ligt het accent niet op 
de netwerken van actoren waarmee een sociale beweging te maken heeft, maar op de 
discursieve ruimte die deze netwerken haar bieden om binnen een debat eigen argu-
menten in te brengen. Veld verwijst dus naar de discursieve ruimte die zich voor een 
sociale beweging opent in haar politieke omgeving (vgl. Ellingson 1995, Snow 2004). 
Kenmerkend voor het ontstaan van zo’n discursieve ruimte is wat Stephen Ellingson 
(1995: 107-108) een imperative of differentiation noemt. De actoren structureren het open-
bare discours rond een aantal extremen. Door duidelijke tegenstellingen te creëren, 
geven ze in gecondenseerde vorm aan waar het debat over gaat, wat wel en niet open 
staat voor discussie en welke problemen daarbij aan de orde zijn. 

Het idee van een veld als organisationeel netwerk èn als discursieve ruimte is bruik-
baar om meer verdieping te geven aan de toepassing van het begrip public energy field 
als probleemgerichte context voor de politieke betrokkenheid van agonistische burgers. 
Het is in dit geval niet een sociale beweging maar een agonistisch publiek dat is ingebed 
binnen de politieke omgeving die zo’n veld biedt. Het gaat hierbij niet om een bestaande 
maar een zich vormende politieke omgeving. Met het ontstaan van een ‘publiek krach-
tenveld’ rond controversieel beleid vormt zich volgens mij tussen een aantal collectieve 
politieke actoren dwars door institutionele verbanden heen een probleemgericht net-
werk en ontstaat tegelijkertijd een discursieve ruimte voor een openbaar debat. In dat 
debat ontstaat door betekenisgeving over het beleid een energie die de aandacht van 
een publiek kan richten op de controverse en die bovendien motivaties kan bieden voor 
agonistische politieke betrokkenheid van dat publiek. Ik zal deze energie gemakshalve 
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aanduiden met de term ‘publieke energie’, om uit te drukken dat het publiek erdoor kan 
ontstaan en dat leden van het publiek erdoor getriggerd kunnen worden om politiek 
actief te worden tegen beleid. 

Binnen een publiek krachtenveld nemen de collectieve politieke actoren volgens mij 
stuk voor stuk machtsposities in die te maken hebben met de informatie en hulpbron-
nen waarover ze beschikken, de netwerken waarin ze zelf weer zijn ingebed en de mate 
waarin ze in staat zijn om de betekenisgeving over een probleem naar hun hand te zet-
ten. Hun machtsposities zijn bepalend voor hun definitiemacht over het probleem, de 
discursieve ruimte waarbinnen de interesse van het publiek voor het probleem zich kan 
ontwikkelen en uiteindelijk voor de politieke activering van leden van dat publiek. Bij die 
activering gaat het niet alleen om de discursieve constructies van de collectieve politieke 
actoren, maar ook om gerichte mobilisatie. Zij bieden concrete handelingsmogelijkhe-
den om identificaties met een probleem om te zetten naar politieke acties in de praktijk. 
Zij zijn vaak met hun hulpbronnen in staat om burgers vrij direct te benaderen met de 
vraag of ze bereid zijn om in actie te komen. Door deze mobilisatie kunnen burgers 
politiek geactiveerd raken en daarmee zichtbaar worden als deelnemer aan een publiek. 

De goede verstaander herkent in de argumentatie over de gang van zaken binnen 
een publiek krachtenveld de drie kernelementen uit de political process theory. Deze the-
orie, die veel wordt toegepast bij onderzoek naar sociale bewegingen, claimt dat poli-
tieke betrokkenheid ontstaat door framingprocessen, mobilisatiestructuren en politieke 
mogelijkheden. In zijn huidige consensus vormt de theorie een mozaïek van sociaal 
constructivisme, political structure theorie en resource mobilization theorie (Goodwin & 
Jasper 1999, McAdam 2004, Morris 2004). Dat ik in deze richting zoek voor aankno-
pingspunten om het hoe en waarom van agonistische politieke betrokkenheid te ana-
lyseren, ligt voor de hand. In de afgelopen jaren zijn belangrijke auteurs op dit terrein 
tot de conclusie gekomen dat veel van hun inzichten een grotere reikwijdte hebben dan 
sociale bewegingen. Ze zijn van mening dat er veel situaties zijn waarin sprake is van 
contentious politics en dat daarbij processen en mechanismen in het geding zijn waar de 
political process theory op wijst (Tarrow 2001: 7, Tilly & Tarrow 2007: 4-11). Het politiek 
agonisme dat ik wil onderzoeken vormt een uiting van dergelijke conflictpolitiek, zoals 
ik al claimde in hoofdstuk 2. 

Door gebruik te maken van elementen uit de political process theory, krijgen we oog 
voor de dynamiek van de discursieve constructie van problemen en de daarmee samen-
hangende mobilisatie van agonistische publieken door collectieve politieke actoren bin-
nen een publiek krachtenveld. Ik zal daarom verder ingaan op een aantal belangrijke 
aspecten van deze theorie, namelijk framingprocessen en mobilisatiestructuren. Poli-
tieke mogelijkheden laat ik hier buiten beschouwing, omdat het daarbij in de theorie 
gaat om macro omstandigheden waarbinnen een sociale beweging tot wasdom kan 
komen, zoals de relatieve openheid of geslotenheid van het geïnstitutionaliseerde poli-
tieke systeem en vele andere mogelijkheden of beperkingen (Goodwin & Jasper 2004). 
Ze zijn voor nu niet relevant om te bespreken, omdat ik niet de condities wil onderzoe-
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ken waaronder publieke krachtenvelden ontstaan. Mijn object van onderzoek vormen de 
agonistische publieken die door interacties binnen publieke krachtenvelden ontstaan. 
De collectieve politieke actoren binnen deze velden creëren waarschijnlijk ook politieke 
mogelijkheden, maar die zijn van een hele andere veel specifiekere aard dan de alge-
mene politieke omstandigheden waar de political process theory op wijst. Voordat ik inga 
op framingprocessen en mobilisatiestructuren, is het relevant om nog een ander aspect 
van de dynamiek binnen publieke krachtenvelden te bespreken die van belang is voor 
hun interactie met publieken, namelijk het politieke optreden. 

Juist omdat er meerdere collectieve politieke actoren betrokken kunnen zijn bij de dis-
cursieve constructie van een probleem, is niet alleen de inhoudelijke kant van deze con-
structie van belang, maar ook de performatieve kant. De manier waarop problemen in 
een discours verwoord worden is minstens zo belangrijk als wat er gezegd wordt (Loeber 
et al. 2005: 41-42). In performance theorie ligt veel nadruk op de theatrale aspecten 
van politiek. Bij de meeste theatervoorstellingen is de rolverdeling tussen acteurs en 
toeschouwers duidelijk. De acteurs spelen hun rol en creëren daarmee een illusie die de 
toeschouwers over zich heen laten komen als een vorm van vermaak. Volgens Bernhard 
Giesen (2006: 354 e.v.) kunnen we politiek opvatten als een bijzondere vorm van theater, 
waarbij zich een moreel drama ontvouwd. 

Het grote verschil met gewoon theater is dat de manier waarop collectieve politieke 
actoren hun rol spelen zeer kritisch wordt gevolgd, omdat het spel niet gericht is op ver-
maak, maar op concrete belangen, maatschappelijke problemen en hun oplossingen. De 
toeschouwers zien zichzelf in dit spel niet als passieve consumenten (we the a udience), 
maar als burgers op stand-by. Het stuk gaat ook over henzelf, waardoor het sterk uit-
maakt of collectieve politieke actoren hun rol op authentieke wijze spelen. Zodra het ver-
moeden ontstaat dat zij een illusie creëren, verliest de manier waarop ze met problemen 
omgaan aan geloofwaardigheid. Het politieke optreden is op zo’n moment niet langer 
effectief, omdat de motieven en verklaringen van collectieve politieke actoren niet langer 
als redelijk worden beschouwd. Er is dan sprake van wat Jeffrey Alexander (2006: 32-37) 
performative failure noemt. Voor een effectieve overdracht van betekenissen is het volgens 
hem nodig dat er een emotionele connectie – een psychologische identificatie – met een 
spreker ontstaat. Als de spreker vervolgens de inhoudelijke betekenissen zo verwoord dat 
ze goed aansluiten bij de culturele context waarin hij verkeert, zullen de burgers die als 
publiek aandacht schenken aan het discours zijn politieke optreden niet in twijfel t rekken. 

De performatieve dimensie van politiek is van groot belang om het ontstaan van 
agonistische publieken binnen publieke krachtenvelden te begrijpen. Deze publieken 
ontstaan niet alleen als gevolg van aandacht voor een inhoudelijk discours over een pro-
bleem, maar ook door de manier waarop sprekers een bepaalde problematiek overbren-
gen. Juist omdat burgers tegen beleid ingaan, kunnen we verwachten dat performative 
faillure van collectieve politieke actoren een rol speelt in de betekenisgeving. De psycho-
logische identificatie met een collectieve politieke actor valt weg, omdat deze emotioneel 
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niet overtuigt. Bij performative failure draait alles om kritiek. Door kritiek te leveren kun-
nen sommige collectieve politieke actoren vraagtekens plaatsen bij de manier waarop 
anderen hun ideeën en opvattingen over een probleem verwoorden. Burgers kunnen 
zich als deelnemer aan een publiek door de kritiek van de collectieve politieke actoren 
laten overtuigen en daardoor politiek geactiveerd raken. Met deze korte doch belangrijke 
excursie naar performance theorie, zijn we aanbeland bij een verdere bespreking van 
framingprocessen. Ze vormen de kern van het proces van betekenisgeving binnen een 
publiek krachtenveld. 

3. Framingprocessen

Alle publieken vinden hun oorsprong in processen van betekenisgeving die binnen een 
discursieve uitwisseling van ideeën ontstaan. Bij politieke conflicten kunnen we er van-
uit gaan dat deze processen niet vrijblijvend zijn. Er is sprake van wat Robert Benford en 
David Snow (2000: 625-626, 2004: 384) ‘de politiek van betekenisgeving’ noemen, een 
proces waarin de betekenissen in ieder geval door sommige collectieve politieke actoren 
doelgericht – dus strategisch – binnen een discours worden ingebracht. De discursieve 
processen binnen de politiek van betekenisgeving worden met verschillende concepten 
beschreven en geanalyseerd. Bekende voorbeelden zijn speech genres en dialogic reper-
toires (Steinberg 2002), discourses (Hajer 2005), of stories (Tilly 2002). Ik maak gebruik 
van het concept framing processes dat breed ingang heeft gevonden in het onderzoek naar 
sociale bewegingen, maar ook in de beleidswetenschap, de bestuurskunde en mediastu-
dies (Benford & Snow 2000, Snow 2004, Rein & Schön 1996, Entman 1993). Framing 
wordt over het algemeen als een strategisch proces beschouwd waarbij de betrokken 
actoren frames gebruiken om bepaalde doelen te bereiken. Toch hoeft framing niet altijd 
een strategisch doel te dienen, zoals straks zal blijken bij nieuwsframing. Bovendien is 
het vrijwel onmogelijk om de framing van betekenissen volledig vanuit één strategie te 
beheersen (Steinberg 1998, 1999, 2002, Marx Ferree & Merril 2004).

Volgens David Snow, een van de grondleggers van het framing concept, vervullen 
frames drie interpretatieve functies. Ze richten de aandacht op een object door te specifi-
ceren welke informatie relevant of irrelevant is; ze fungeren als articulatiemechanismen 
die een bepaalde set van betekenissen overbrengen en ze kunnen een transformatieve 
functie vervullen, door de betekenis van een object en de relatie daarvan tot een actor te 
veranderen (Snow 2004: 384). Frames zijn er dus altijd op gericht om aspecten van de 
waargenomen werkelijkheid te selecteren, accentueren, karakteriseren en belangrijker 
te maken. Hoewel frames meestal als een cognitief concept worden gehanteerd, door 
ze te analyseren op hun inhoudelijke boodschap, kunnen we ze volgens mij ook breder 
opvatten als vehikels voor door elkaar lopende emotionele en inhoudelijke betekenissen, 
die weliswaar analytisch van elkaar zijn te scheiden maar in de praktijk deel uitmaken 
van hetzelfde sociale proces (Emirbayer 2005, Emirbayer & Goldberg 2005, Goodwin et 
al. 2001, Marx Ferree & Merril 2004). 
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Naast inhoudelijke argumenten bevatten frames daartoe vormen van symbolische 
communicatie, zoals metaforen. Volgens George Lakoff en Mark Johnson (Lakoff & 
Johnson 2003: 5) is de essentie van een metafoor dat we iets begrijpen en ervaren in 
termen van iets anders. Bij het overbrengen van emoties kunnen metaforen zowel een 
gevoel of ervaring uitdrukken, als een handeling die door emoties wordt gemotiveerd. 
Woede wordt vaak uitgedrukt in hitte metaforen zoals: ‘ik kook van woede’. Een hande-
ling die uit woede voortvloeit kan worden verwoord als: ‘even stoom afblazen’ (Kane 
2001). Volgens Lakoff en Johnson vormen metaforen de kern van de manieren waarop 
we de wereld om ons heen conceptualiseren en daarover redeneren. Precies om die reden 
kunnen metaforen een sociale of politieke realiteit creëren die als een gids voor toekom-
stig handelen kan fungeren (Lakoff & Johnson 2003: 156). Vaak werken metaforen op 
een zodanig subtiele wijze dat we niet in de gaten hebben dat we ons er in uitdrukken. 
Zo ook in het politieke taalgebruik dat doorspekt is met theatermetaforen (bijv. de regie 
voeren), scheepsmetaforen (bijv. de koers bepalen) of bouwkundige metaforen (bijv. het 
huis van Thorbecke) (vgl. Van Twist 1995, Witteveen 2000). Binnen het politieke taal-
gebruik vormen metaforen een beproefd middel waarmee kort en bondig ingewikkelde 
politieke kwesties worden vertaald naar een duidelijk herkenbaar beeld. De woordkeus 
kan sterk bijdragen aan het mentale beeld dat burgers hebben van een probleem of de 
betrokken actoren. Politieke problemen kunnen met goedgekozen taal worden geneutra-
liseerd of ze worden juist opgeblazen tot conflicten. Als ze bewust worden gekozen, zijn 
metaforen gericht op het overtuigen van anderen en het stimuleren van hun verbeelding 
en reflectie. (Witteveen 2000: 33-37, vgl. Pan & Kosicki 1993: 70, Hajer 2005: 300, Gam-
son & Modigliani 1989: 3). De framing van emotionele aspecten van betekenisgeving 
hoeft niet alleen via taaluitingen te verlopen, maar kan ook via bewegende beelden of 
grafisch materiaal worden overgedragen.

Door de bundeling van inhoudelijke en emotionele aspecten is de analyse van fra-
mingprocessen een zeer geschikt hulpmiddel om processen van betekenisgeving bin-
nen een publiek krachtenveld te relateren aan het ontstaan van publieken. Juist door dit 
amalgaam van inhoudelijke en emotionele aspecten in de analyse te betrekken, ontstaat 
meer gevoeligheid voor de publieke energie die er binnen een publiek krachtenveld kan 
ontstaan. De mate waarin dit amalgaam in de framing naar voren komt, kan sterk vari-
eren tussen verschillende collectieve politieke actoren die met hun framing van een pro-
bleem een publiek aanspreken. Beleidsframing, framing van collectieve actie en media-
framing hebben ieder een eigen logica die verschillende accenten legt in de verhouding 
tussen inhoudelijke en emotionele aspecten van betekenisgeving.

Framing van beleid

Politici, bestuurders en ambtenaren zijn onderling verwikkeld in de framing van beleid. 
In deze processen produceren ze betekenissen gericht op de interpretatie van beleids-
voornemens en op een bijbehorend handelingsperspectief. Kenmerkend voor beleids-
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framing is dat binnen het frame meerdere normatieve verhaallijnen worden ontwikkeld 
die in dezelfde richting wijzen. Onzekere of controversiële kwesties worden op basis 
van inhoudelijke argumenten als probleem geïdentificeerd en er worden politiek wen-
selijke oplossingen voor dat probleem aangedragen. Feiten en normatieve opvattingen 
worden verbonden in een overtuiging over hoe te handelen (Laws & Rein 2003: 173). 
Beleidsframes en hun onderliggende normatieve verhaallijnen zijn doorgaans sterk 
gericht op inhoudelijke argumentatie, ook waar het de discussies over de wenselijkheid 
van bepaalde oplossingen betreft. Dat geldt vooral in situaties waarin een beleidsframe 
domineert, in de zin dat alle beleidsmakers het erover eens zijn en er naar handelen. 
Een voorbeeld van een dominant beleidsframe was ‘loonmatiging’, dat onder druk van 
de overheid in 1982 ontstond in het door de sociale partners gesloten ‘akkoord van Was-
senaar’ (Visser & Hemerijck 1997). Veel beleidsframing is er op gericht om het ver-
trouwen van burgers in de voordelen van het voorgestelde beleid te fixeren (vgl. Laws 
& Rein 2003: 175-176). Beleidsframing die daarin slaagt komt sterk inhoudelijk over, 
omdat de onderliggende performatieve dimensie effectief functioneert. Er ontstaat wel-
haast vanzelfsprekend een positieve identificatie met degenen die het beleid formuleren. 
De inhoud van wat er wordt gezegd krijgt geen expliciete emotionele lading, omdat de 
manier waarop die inhoud wordt overgebracht geen vraagtekens oproept. 

De framing van beleid kan ook een hele andere werking krijgen op het moment dat 
politici en andere beleidsmakers het onderling niet eens worden over de vormgeving 
van een publiek belang. Er kan hierbij een situatie ontstaan van concurrerende beleids-
frames (framepluralisme) die een beleidsdomein verlammen (Laws & Rein 2003: 174). 
Tijdens beleidscontroverses formuleren de betrokkenen eigen beleidsframes waarin ze 
bepalen wat de feiten zijn en welke inhoudelijke argumenten wel en niet als geldig wor-
den beschouwd. Ze vechten hun onderlinge machtsstrijd uit door hun belangen te ‘rati-
onaliseren’ via normatieve verhaallijnen die, binnen het kader van hun beleidsframe, 
hun eigen gelijk bevestigen (vgl. Flyvbjerg 1998: 25-26). Vooral bij langer lopende con-
troverses wordt het eigen beleidsframe zo vanzelfsprekend dat er nauwelijks ruimte 
bestaat voor andere denkbeelden (Laws & Rein 2003: 179). Kenmerkend voor beleids-
controverses is dat de betekenisgeving minder inhoudelijk wordt naarmate de strijd 
hoger oploopt. In zijn klassieker Politics as symbolic action betoogt Murray Edelman 
(1971: 177) dat bij controversieel beleid op empirische feiten gebaseerde redenaties die 
duiden op reality testing, worden verdrongen door abstracties zoals metaforen, mythen 
en symbolen. Deze abstracties bieden volgens hem een social cue, een aansporing tot 
handelen. De politieke tegenstanders kunnen de veel emotionelere taal van abstracties 
gebruiken om medestanders voor hun standpunten te winnen en de beleidscontroverse 
in hun voordeel te beslechten. De betrokkenen gaan binnen hun framing aandacht 
besteden aan de performatieve dimensie van politiek, om zodoende in abstracte emoti-
oneel geladen termen het eigen gelijk te bevestigen en de andere partijen in diskrediet 
te brengen.
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Framing van collectieve actie

Sociale bewegingen, actiegroepen of ngo’s houden zich onder andere bezig met de fra-
ming van collectieve actie. Via collectieve actie kunnen zij een probleem en mogelijke 
oplossingen daarvoor onder de aandacht brengen van politiek-bestuurlijke actoren en de 
media, of ze kunnen hun onvrede over beleid uiten en alternatieven aandragen. De orga-
nisatie van collectieve actie is in belangrijke mate een discursief proces waarin framing 
van betekenissen een cruciale rol vervult. Succesvolle collectieve actie is sterk afhanke-
lijk van overtuigende communicatie die aansluit bij de opvattingen van burgers of er 
in slaagt om deze te reframen (Johnston & Klandermans 1995: 10). Anders gezegd, de 
framing van betekenissen is er op gericht om frame alignment te bereiken (Benford & 
Snow 2000: 624-625). Het gaat hierbij om een proces waarbij actiegroepen of ngo’s ver-
bindingen leggen tussen hun opvattingen en bestaande frames in een beleidsdiscours 
of in de publieke opinie (frame bridging); waarbij ze bestaande waarden of overtuigin-
gen idealiseren, verfraaien, verhelderen, of versterken (frame amplification); waarin ze 
hun aandacht verbreden naar problemen die potentiële deelnemers aan collectieve actie 
interesseren (frame extension); en, ten slotte, waarin ze oude betekenissen veranderen 
of nieuwe betekenissen genereren (frame transformation). Via een of meerdere elemen-
ten van deze frame alignment processen creëren actiegroepen uiteindelijk een collectief 
actieframe.

Volgens de sociaal-psycholoog Bert Klandermans (1997: 17) zijn collectieve actief-
rames op te vatten als gebundelde collectieve overtuigingen die er toe dienen om een situ-
atie te creëren waarin deelname aan collectieve actie voor burgers betekenisvol en zinvol 
wordt. Collectieve actieframes ontstaan in wat Benford en Snow (2000) de diagnosti-
sche, prognostische en motivationele fasen van een framingproces hebben genoemd. 
In de diagnostische fase construeren actievoerders een gevoel van onrechtvaardigheid, 
gebaseerd op percepties van ongelijkheid, ontevredenheid of de schending van morele 
principes. De diagnose van de vrouwenbeweging richtte zich in de vroege jaren zeventig 
op de ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. De milieubeweging diag-
nosticeerde in diezelfde periode dat milieuvervuiling moest worden tegengegaan om 
ook voor toekomstige generaties een duurzame leefomgeving in stand te houden. Een 
ander element van de diagnostische fase is de constructie van een identiteit die verbon-
den is met het gevoel van onrechtvaardigheid (Benford & Snow 2000: 615-616, Gamson 
1995: 90-94, Klandermans 1997: 38-41). Er worden wij-zij tegenstellingen gecreëerd 
door verantwoordelijke actoren aan te wijzen die de onrechtvaardigheid veroorzaken, of 
die moreel verwerpelijk zouden handelen als zij geen maatregelen zouden treffen om 
de onrechtvaardigheid weg te nemen. In de prognostische fase suggereren activisten 
oplossingen om de onrechtvaardigheid weg te nemen, ze ontwikkelen een actieplan en 
bedenken strategieën om dit plan uit te voeren (Benford & Snow 2000: 616). 
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Zowel de diagnostische als prognostische fase zijn gericht op consensusmobilisatie 
onder burgers, om hun er van te overtuigen dat collectieve actie noodzakelijk is (Klan-
dermans 1997: 7). Hierbij ligt veel accent op inhoudelijke argumenten voor en tegen een 
probleem en de oplossingen die daarbij in beeld komen. Maar het gaat niet louter om 
inhoud. Bij de gevoelens van onrechtvaardigheid spelen emoties een rol in het beeld dat 
wordt geschetst. Neem de framing van de kweek van genetisch gemodificeerde organis-
men (gmo’s) door de milieubeweging. Door gmo’s te benoemen als ‘Frankensteinvoed-
sel’ werd in een emotionele taal duidelijk gemaakt dat er veel risico’s aan verbonden 
zijn en dat het uitzetten van gemodificeerde gewassen moreel gezien verwerpelijk is. 
Bovendien werd Monsanto als grote producent van gmo’s als ‘schuldige’ aangewezen. 

Zodra een probleem en oplossingen via consensusmobilisatie zijn afgebakend, treedt 
er een fase in van actiemobilisatie waarin activisten gebruikmaken van motivationele fra-
mingprocessen (Benford & Snow 2000, Klandermans 1997: 7). Ze proberen een gevoel 
van agency te construeren, door individuele burgers te overtuigen dat hun bijdrage aan 
acties zinvol kan zijn (Benford & Snow 2000: 617, Gamson 1995: 94-99, Klandermans 
1997: 41-43). Voor de organisatoren van collectieve actie spelen emoties in deze fase 
een belangrijke rol. Door te appelleren aan morele overtuigingen en de onrechtvaardig-
heid van de zaak, kunnen ze burgers emotioneel activeren en motiveren om in actie te 
komen. Denk bijvoorbeeld aan de sterke collectieve emoties die ontstonden in de vroege 
jaren tachtig bij demonstraties tegen de plannen om in Nederland kruisraketten te plaat-
sen. Het beeld van de koude oorlog en dreiging maakte veel los onder een bevolking die 
nog bezig was om de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te verwerken. 

Als alle fasen zijn doorlopen, is het collectieve actieframe compleet. Burgers zijn 
voorzien van een collectieve overtuiging dat er een probleem is, ze weten welke oplos-
sing er nodig is, tot wie ze zich moeten richten om die oplossing te verwerkelijken en ze 
zijn gemotiveerd om collectief in actie te komen om de oplossing bij diegene onder de 
aandacht te brengen. 

Nieuwsframing

Binnen de brede waaier aan betekenissen die de media overdragen, is nieuwsframing 
het meest relevant voor de beeldvorming over conflictpolitiek en de publieken die daar-
bij kunnen ontstaan. Nieuwsframes zijn interpretatieve pakketjes die betekenis verle-
nen aan een onderwerp, via tenminste twee van de volgende retorische technieken: een 
probleemdefinitie, een identificatie van oorzaken, een argumentatie over de gevolgen, 
causale attributie van het probleem aan actoren, het overbrengen van morele oordelen 
over actoren of suggesties voor oplossingen van het probleem (Entman 1993: 52, 2003: 
417, Mc Leod et al. 2002: 223, Pan & Kosicki 1993: 64). Nieuwsframes bevatten boven-
dien meestal een aantal symbolische hulpmiddelen zoals metaforen, historische voor-
beelden, cliché uitdrukkingen, beschrijvingen en afbeeldingen, om betekenissen mee 
over te brengen (Gamson & Modigliani 1989: 3). 
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Een belangrijke vraag is of de media door hun nieuwsframing politieke betrokken-
heid van burgers mobiliseren. De meningen in de wetenschappelijke literatuur lopen 
sterk uiteen. Er zijn veel auteurs die er op wijzen dat het met de invloed wel meevalt. 
De nieuwsmedia worden vooral beschouwd als boodschapper van het politieke nieuws 
die daarmee een publiek debat of een gevoelsgemeenschap over een politiek onderwerp 
construeren. Ze creëren een web van betekenissen waarbinnen de politieke kennis van 
burgers zich kan ontwikkelen (Jeffres et al. 2002, Scheufele et al. 2002, Scheufele et 
al. 2004, Schudson 2003, Shah et al. 2001, Pan & Kosicki 2001). Hoewel er achter deze 
veronderstelling zeer verschillende interpretaties schuilen, is de strekking dat nieuws-
media niet meer doen dan een bijdrage leveren aan de perceptie van politieke problemen 
en aan de opvattingen die burgers over deze problemen hebben (McQuail 2005: 511-512). 
De percepties en opvattingen worden in het geval van politieke oordeelvorming gekleurd 
door het beeld dat de media schetsen van hoe het gaat met de gemeenschap, of door de 
uitkomsten die anderen binnen die gemeenschap lijken te prefereren. Tegen de achter-
grond van dit beeld kunnen de claims van beleidsmakers, politici en actiegroepen meer 
of minder overtuigend zijn en motivaties voor politiek handelen beïnvloeden (Mutz & 
Soss 1997, Tiemeijer 2006: 295-301). Het is aan burgers zelf welke interpretaties zij 
hiervan maken en wat daar verder mee gebeurt. Als we deze bevinding vertalen naar 
het concept van publieken, dan kunnen we ervan uitgaan dat de nieuwsmedia in ieder 
geval bijdragen aan hun ontstaan door aandacht te schenken aan lopende discoursen 
over problemen en de actoren die daarbij een rol spelen. Het is vervolgens aan burgers 
om daarover hun mening te vormen en af te wegen of ze politiek in actie willen komen. 

Toch zijn er ook aanwijzingen dat de nieuwsmedia meer doen dan voorwaarden 
bieden voor politieke betrokkenheid. Ze stellen zich niet alleen op als boodschapper 
van het politieke nieuws, maar ook als politieke speler die burgers mobiliseert (Hajer 
2009 forthcoming, Cook 2005). Kirsty Milne signaleert in het Verenigd Koninkrijk 
dat nieuwsmedia bijdragen aan manufacturing of dissent (Milne 2005). Rond specifieke 
problemen zoals benzineprijzen, de vossenjacht en de oorlog in Irak, ontstonden zeer 
krachtige vaak kortdurende coalities tussen nieuwsmedia en actiegroepen. In de meeste 
gevallen bleken de Britse kranten niet verder te gaan dan het sympathiseren met of het te 
legitimeren van protest. Hoewel velen dit optreden zullen beschouwen als een onwense-
lijke interventie in het democratische proces, lijkt deze ontwikkeling in opmars. Ze sluit 
aan bij de relaties tussen journalistiek en politiek die zich kenmerken door meer nadruk 
op politiek spektakel, conflicten, controverses en kritiek (zie hoofdstuk 2). Ook in Neder-
land zien we voorbeelden van media die politiek campagne voeren. Zo heeft dagblad De 
Telegraaf in 2007 geprobeerd om het fileprobleem hoger op de agenda te krijgen en zijn 
er voorbeelden van andere kranten die veel aandacht vragen voor humanitaire proble-
men (Van Blommestein 2007).

Door zich zo op te stellen kunnen nieuwsmedia zelf als collectieve politieke actor 
bijdragen aan de constructie van een probleem en aan de politieke mobilisatie van een 
publiek. Dit hoeft overigens niet zo openlijk te verlopen als bij de Engelse en Nederlandse 
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voorbeelden. De nieuwsmedia manifesteren zich ook als collectieve politieke actor als ze 
aandacht schenken aan acties van burgers rond een probleem, door burgers als potenti-
ele actievoerders te beschrijven, door ervaringskennis te verbinden met een beleidsdebat 
of door allerlei concrete informatie te verstrekken over politieke activiteiten. Aldus kun-
nen de nieuwsmedia burgers het gevoel geven dat het zinvol is om politiek in actie te 
komen (Gamson 2001: 61-62, Nicodemus 2004: 163). Ze construeren al dan niet bewust 
een gevoel van agency, zoals we eerder aantroffen bij de framing van collectieve actie. Op 
het moment dat nieuwsmedia zich op deze manier mengen in een discours, worden ze 
een van de collectieve politieke actoren die burgers binnen de discursieve afbakening 
van een probleem proberen te mobiliseren.

Framing en publieken

De verschillende vormen van framing hebben ieder hun eigen logica en dragen op zeer 
verschillende manieren bij aan het ontstaan of zichtbaar maken van publieken. De mate 
waarin deze verschillende logica’s samenkomen, is sterk afhankelijk van welke collec-
tieve politieke actoren met elkaar verwikkeld raken binnen een publiek krachtenveld. In 
het geval van agonistische betrokkenheid bij beleid kunnen de drie vormen van framing 
samenkomen. Beleidsframing richt zich in zo’n situatie op het fixeren van vertrouwen, 
maar slaagt daar niet in. Of er is sprake van een beleidscontroverse tussen politici, 
waardoor burgers met concurrerende beleidsframes worden geconfronteerd die ieder 
hun eigen invalshoeken bieden op een probleem. Beleidsframing kan in beide situaties 
de aanleiding vormen voor het ontstaan van een agonistisch publiek. Het publiek kan 
bovendien snel groeien als de media verslag gaan doen van het discours. Dat kan door 
veel aandacht te besteden aan de argumenten van politici en bestuurders die het vertrou-
wen van burgers willen fixeren, of juist door de concurrerende argumenten en onderlig-
gende beleidscontroverses onder de aandacht te brengen. Ook de framing van collectieve 
actie kan een bijdrage vormen aan het ontstaan van een agonistisch publiek. Dit is sterk 
afhankelijk van de mate waarin bestaande ngo’s of spontaan opgerichte actiegroepen 
van burgers zich in het discours mengen. Hetzelfde geldt voor media en de invloed van 
nieuwsframing.

Het belang van framingprocessen is onmiskenbaar. Hun toepassing door collec-
tieve politieke actoren binnen een publiek krachtenveld draagt bij aan het ontstaan van 
publieken. Verder kunnen ze een aandeel hebben in het politiek activeren van leden van 
een publiek. Door framingprocessen wordt de individuele reflexiviteit van burgers op 
een probleem gestimuleerd en soms ook van een richting voorzien. Zodra collectieve 
politieke actoren het publiek beginnen te mobiliseren, brengen ze meer met zich mee 
dan de framing van betekenissen. Politieke mobilisatie is namelijk afhankelijk van een 
organisatorische basis.
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4. de organisatorische basis van politieke mobilisatie

Dat politieke mobilisatie niet kan ontstaan zonder een organisatorische basis in netwer-
ken en hulpbronnen is uitvoerig betoogd in onderzoek naar sociale bewegingen. Voor 
hulpbronnen mag dat geen verrassing zijn. Gedurende de jaren zestig en zeventig was 
de resource mobilization theorie zelfs leidend in het onderzoek naar sociale bewegingen. 
Zonder hulpbronnen geen politieke mobilisatie, zo luidde kort gezegd het standpunt 
(vgl. McCarthy & Zald 1977). In situaties van conflictpolitiek gaat dit standpunt onver-
kort op. Zonder inzet van tijd, geld en mensen geen mobilisatie. 

Het belang van netwerken voor de mobilisatie van burgers is minder evident dan 
bij hulpbronnen het geval is. Binnen het onderzoek naar sociale bewegingen bestaat er 
de nodige aandacht voor netwerken als basis van politieke machtsuitoefening (zie o.a. 
Diani 2003a, Emirbayer & Goodwin 1994, McAdam 2004, Whittier 2002). De symbo-
lische machtsuitoefening kan worden versterkt door de netwerkbasis van de collectieve 
politieke actoren. Collectieve politieke actoren met grote netwerken hebben doorgaans 
meer definitiemacht binnen een discours dan degene met kleine netwerken, omzat zij 
in staat zijn om via hun netwerken meer invloed uit te oefenen op de relevante com-
municatie (vgl. Diani 2003b, Oliver & Myers 2003, Passy 2003). Het maakt uit of een 
minister als leidinggevende van een heel departement iets zegt in een discours of dat 
een woordvoerder van een kleine actiegroep dat doet. De minister vertegenwoordigt een 
veel groter en machtiger netwerk dan de woordvoerder. 

Netwerken zijn niet alleen van belang als steun voor symbolische machtsuitoefening. 
Ze bieden voor sommige collectieve politieke actoren ook uitkomst bij het daadwerkelijk 
mobiliseren van een agonistisch publiek. Actiegroepen of ngo’s kunnen vaak putten uit 
sociale netwerken in verenigingen en informele netwerken in buurten of op het werk om 
burgers te mobiliseren. Bepalend voor succesvolle mobilisatie zijn de omvang van deze 
netwerken en de banden tussen de actoren. Onderzoek door Van Rossem en Baerveldt 
(2005: 11) maakt aannemelijk dat sociale netwerken die bestaan uit losse banden tussen 
een groot aantal actoren een grotere kans hebben op een brede politieke mobilisatie van 
burgers, dan kleine netwerken met sterke banden tussen de betrokkenen. Netwerken 
met een hoge sociale cohesie zullen waarschijnlijk een groot deel van hun inspanning 
richten op het onderhouden van de onderlinge sociale banden en contacten, zoals onder 
andere bekend is van subculturele sociale bewegingen (Kriesi et al. 1995). Netwerken 
met geringere sociale cohesie steken minder inspanning in de onderlinge relaties en 
kunnen desgewenst makkelijker overgaan tot politieke mobilisatie.

5. tot slot

Door framing en politieke mobilisatie van collectieve politieke actoren, binnen een zich 
vormend publiek krachtenveld, kunnen burgers hun aandacht op een probleem richten. 
Vervolgens kunnen ze zichzelf als leden van een publiek zichtbaar maken, door politieke 
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betrokkenheid bij de oplossing van dat probleem. De dynamiek die hierbij optreedt, kun-
nen we het beste bestuderen door een empirisch onderzoek te verrichten. Pas dan krij-
gen we een indruk hoe de verschillende aspecten van framing en politieke mobilisatie op 
elkaar in kunnen werken bij het aanspreken en mobiliseren van een agonistisch publiek. 
Pas dan komen we dichter bij concrete antwoorden op de vraag naar het hoe en waarom 
van agonistische politieke betrokkenheid van burgers tegen beleid. In de volgende hoofd-
stukken doe ik daarom verslag van mijn onderzoek naar het proces van gemeentelijke 
herindeling van Den Haag en omgeving.



de polItIek: Bron van het antI-annexatIepuBlIek

Niet alle agonistische publieken ontspringen aan dezelfde bron. Er zijn veel situaties 
waarin een agonistisch publiek ontstaat, omdat politici en burgers tegenover elkaar 
komen te staan. Dit gebeurt als politici het onderling eens zijn over het beleid, maar er 
niet in slagen om burgers te overtuigen. Een andere bron van agonistische publieken ligt 
bij politici en bestuurders zelf. Op het moment dat ze onderling geen overeenstemming 
bereiken, worden hun tegengestelde belangen inzet van een beleidscontroverse die zich 
openbaart als een politieke machtsstrijd. Dit is het geval bij processen van gemeentelijke 
herindeling en de anti-annexatiepublieken die daarbij kunnen ontstaan.

Anti-annexatiepublieken vinden hun oorsprong in beleidscontroverses tussen poli-
tici die met elkaar in een discours verwikkeld zijn dat zich verplaatst van de beslotenheid 
van vergaderzalen, werkkamers of wandelgangen naar de openbaarheid. Ze proberen 
met hun frames een publiek aan te spreken en te overtuigen van hun constructie van 
een beleidsprobleem. Als ze eenmaal de aandacht hebben, proberen ze de agonistische 
politieke betrokkenheid van zo’n publiek te mobiliseren. Hoe construeert de politiek 
annexatie als probleem? Hoe activeren ze het anti-annexatiepubliek voor agonistische 
vormen van politieke betrokkenheid? Het antwoord op deze vragen komt uit het onder-
zoek naar de gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving. Het ging om een 
ingewikkelde beleidsinterventie met een specifieke voorgeschiedenis. Omdat de Haagse 
herindeling het materiaal biedt voor meerdere hoofdstukken, beschrijf ik eerst de ach-
tergronden en belangrijkste fasen van dit proces. Vervolgens ga ik in op de probleem-
constructie waarmee het anti-annexatiepubliek werd aangesproken. Ter afronding ana-
lyseer ik de mobilisatie van dat publiek door de politiek.
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1. de politieke strijd om grondgebied

Bestuurlijke vernieuwing loopt vast

Op woensdag 22 mei 1997 nam de Tweede Kamer de moties De Cloe (pvda), Scheltema 
(d66) en Remkes (vvd) aan. Vooral de motie Remkes was van belang, omdat deze het 
beginpunt vormde van de gemeentelijke herindeling in Den Haag en omgeving. Inzet 
van de drie moties was het beslechten van een hoogoplopend conflict binnen de Paarse 
coalitie over de invoering van stadsprovincies. Voor de achtergrond van dit conflict gaan 
we terug naar eind jaren tachtig. In 1989 bracht de commissie-Montijn een rapport 
uit over de effectiviteit van het grote stedenbeleid. Een van de belangrijkste adviezen 
was bestuurlijke schaalvergroting van de vier grote steden naar het niveau van agglo-
meratiegemeenten. De grote steden moesten meer bestuurlijke invloed krijgen over de 
voorsteden en buurgemeenten in hun omgeving, omdat in de onderlinge verhoudingen 
de samenhang tussen betalen, beslissen en profijt was scheefgegroeid in het voordeel 
van de kleinere gemeenten. De regering bracht als reactie op deze voorstellen tussen 
1990 en 1993 drie nota’s uit onder de titel Bestuur op Niveau, kortweg BoN I, II en III 
genoemd. In de BoN nota’s werden twee mogelijke invullingen besproken van de wens 
tot bestuurlijke schaalvergroting, namelijk via stadsprovincies en via gemeentelijke her-
indelingen (Bordewijk 2002, Mok 2004).

De politieke discussie werd in de jaren negentig gedomineerd door de variant van de 
stadsprovincies. In deze regionale bestuursorganen zouden de grote steden een leidende 
rol gaan vervullen. Het centrale punt in de discussie was de herschikking van bestuur-
lijke structuren, bevoegdheden en autonomie (Pröpper & Te Velde 1997, Mok 2004: 44). 
Over de aanpak van deze herschikking bestonden sterke politieke meningsverschillen. 
Een mogelijkheid was het opheffen van provincies ten gunste van stadsprovincies, een 
andere was invoering van stadsprovincies als aanvulling op de bestaande provinciale 
structuur. Door deze meningsverschillen zijn er geen eenduidige keuzes gemaakt bij de 
vormgeving van de stadsprovincies. Als enige stond vast dat er niet getornd zou worden 
aan het model van drie bestuurslagen, zoals wij dat sinds Thorbecke kennen. Los van 
de precieze vormgeving werd in 1994 de Kaderwet bestuur in verandering van kracht. 
Hierin werden zeven ‘kaderwetgebieden’ benoemd, waarin bestuurlijke samenwerking 
op een aantal beleidsterreinen via een regionaal bestuur verplicht werd gesteld. Het ging 
om de gebieden Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Arnhem/Nijmegen, Den 
Haag en Hengelo/Enschede (Mok 2004: 35-39). 

De weg naar bestuurlijke schaalvergroting door stadsprovincies werd voortvarend 
ingeslagen. In de regio Den Haag werd het stadsgewest Haaglanden opgericht dat in 
1998 zou overgaan in de stadsprovincie Haaglanden. In de regio Rotterdam werd het 
Overlegorgaan Rijnmondgebieden (oor) omgezet naar een regionaal openbaar lichaam, 
dat moest uitmonden in een ‘provincie nieuwe stijl’. In de regio Amsterdam, ten slotte, 
werd het Regionaal Orgaan Amsterdam (roa) opgericht dat als voorloper gold van de 
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beoogde stadsprovincie Amsterdam (Mok 2004, Van Dam et al. 1996, Pröpper & Te 
Velde 1997). Na een veelbelovend begin ontstonden er problemen. In Rotterdam ging 
veel energie zitten in discussies over structuren, bevoegdheden en autonomie. Boven-
dien leidde het vertrek van een aantal sleutelpersonen na de verkiezingen van 1994 tot 
een verzwakking van de koppeling tussen participanten, probleempercepties en oplos-
singen (Koppenjan & Zaaijer 1997). In Amsterdam was het draagvlak onder de deelne-
mende gemeenten niet al te sterk. Gemeenteraden verschilden van mening met hun 
eigen colleges van b&w en in de meeste gemeenten waren de burgers niet geïnteres-
seerd in, of zelfs tegen, de komst van een stadsprovincie (Van Dam et al. 1996). Binnen 
het stadsgewest Haaglanden ontstonden er problemen, omdat de betrokken gemeenten 
te veel verschillende opvattingen hadden over wat samenwerking in moest houden. De 
oorzaak hiervan waren de sterk tegengestelde belangen. Den Haag zag in het proces een 
versterking van haar positie. De buurgemeenten deden mee, in de hoop dat Den Haag 
af zou zien van een politieke lobby voor grenscorrectie of gemeentelijke herindeling. Er 
ontsponnen zich rond 1995 moeizame discussies over de buitengrenzen en binnengren-
zen van de beoogde stadsprovincie. Vooral de discussie over de binnengrenzen stond op 
scherp, omdat hierbij de grenzen van de stad Den Haag moesten worden vastgesteld. 
Door deze discussies werd een nog controversiëler thema vermeden: de verdeling van 
gelden binnen de nieuw te vormen stadsprovincie. De betrokken gemeenten wilden hun 
financiële autonomie niet opgeven. Ten slotte traineerde de provincie Zuid-Holland het 
proces, omdat zowel de stadsprovincies Rotterdam als Haaglanden haar positie zouden 
verzwakken (Mok 2004: 35-85). 

Begin 1995 ontwikkelde de planvorming voor de stadsprovincies in Rotterdam en 
Amsterdam zich dusdanig dat de regierol van de centrumgemeenten werd ingeruild 
voor de idee van een intermediair bestuur voor de regio. Het accent verschoof van lokaal 
bestuur naar provinciaal bestuur. De idee van de stadsprovincie werd steeds minder 
stad en steeds meer provincie (Derksen 1996). De gemeentebesturen van Rotterdam 
en Amsterdam begonnen te twijfelen aan het concept stadsprovincie, omdat ze zich 
afvroegen of deze de grootstedelijke taken wel goed kon waarnemen. Ze besloten een 
referendum te organiseren over de vraag of de stad mocht verdwijnen (Rotterdam), res-
pectievelijk mocht verdwijnen en worden opgedeeld ten gunste van de stadsprovincie 
(Amsterdam). De uitslag van beide referenda was vernietigend. In Rotterdam stemde 
86,4 procent van de opgekomen kiezers tegen, in Amsterdam was dat zelfs 92,6 procent. 
Deze afwijzingen vormden een belangrijk keerpunt in de discussie over bestuurlijke 
schaalvergroting, maar zeker niet het enige. Er had al een veel geleidelijker omslag in 
het denken onder bestuurders plaatsgevonden, omdat ze de grip op het veranderingspro-
ces waren kwijtgeraakt. Er ontstonden te veel compromissen waar niemand echt tevre-
den over was (Derksen 1996, Koppenjan & Zaaijer 1997). Voor de gemeente Amsterdam 
vormde de uitslag van het referendum de laatste druppel. Amsterdam trok zich terug 
uit het proces van stadsprovincievorming, omdat het toch al zwakke draagvlak onder 
bestuurders, politici en burgers definitief was verdwenen (Van Dam et al. 1996).
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Na de referenda raakten de onderhandelingen over stadsprovincies in de regionale orga-
nen verder in het slop, met als resultaat dat vooral de lokale spelers in Rotterdam en 
ten dele in Haaglanden hun blik verlegden naar de landelijke besluitvorming. Binnen 
het kabinet woedde inmiddels een stevige discussie over de stadsprovincies. Minister-
president Kok bleef voorstander, ondanks de vernietigende uitslagen van de referenda 
en de bestuurlijke gang van zaken, terwijl minister van Binnenlandse Zaken Dijkstal 
zijn al langer bestaande weerzin steeds sterker begon te uiten. De discussie raakte zwaar 
gepolitiseerd. Vanwege afspraken in het regeerakkoord werd in 1995 toch besloten aan 
de invoering van stadsprovincies vast te blijven houden (Mok 2004: 55-59). De politieke 
meningsverschillen woekerden voort binnen en tussen de Tweede Kamerfracties van de 
pvda en de vvd. Uiteindelijk leidde begin 1996 een amendement in de Tweede Kamer 
ertoe dat het kabinet haar plannen voor de stadsprovincie Rotterdam introk. De oorzaak 
hiervan was dat zowel minister Dijkstal (vvd) als staatssecretaris Van de Vondervoort 
(pvda) de plannen niet langer steunden. Binnen het kabinet kwamen hierdoor de tegen-
stellingen verder op scherp te staan. Er ontbrandde in de loop van 1996 een hevige strijd 
tussen de pvda en de vvd. De belangrijkste inzet was de vorming van de stadsprovincie 
Haaglanden. Nu de stadsprovincie Rotterdam van de baan was en Amsterdam er zelf 
mee was gestopt, resteerde de vraag hoe het Kabinet zonder al te veel politieke risico’s 
van de stadsprovincie Haaglanden af kon komen. Het behoud van de Paarse coalitie 
stond hierbij centraal. 

De uitweg werd gevonden in een compromis, waarbij een al eerder door staatssecre-
taris Van de Vondervoort voorbereid scenario van gemeentelijke herindeling als oplos-
sing voor Haaglanden van stal werd gehaald. Met deze herindeling werd de wens van de 
vvd ingewilligd dat er geen grondige vernieuwing van het openbaar bestuur plaatsvond 
en tegelijkertijd werd aan de wens van de pvda voldaan om de bestuurskracht van de 
grote gemeenten uit te breiden (Mok 2004: 60-63). De motie Remkes bezegelde dit com-
promis. De Paarse coalitie kon zonder kleerscheuren en vol vertrouwen over een vervolg 
in Paars II de verkiezingen van 1998 in. De gemeentelijke herindeling van Den Haag en 
omgeving vormde hierbij het noodzakelijke politieke wisselgeld.

Het maatkostuum van de motie Remkes

Het aantal gemeenten in Nederland is in ruim anderhalve eeuw gedaald van 1209 in 
1850 naar 443 begin 2007 (Van den Heuvel & Huijben 2003: 156, Binnenlands Bestuur 
2005: 21, Thie 2007). Vooral vanaf 1980 is de daling spectaculair te noemen. In vijfen-
twintig jaar tijd verdwenen er in totaal 368 gemeenten. Dat is bijna evenveel als in de 
periode 1850-1980 toen er 398 gemeenten verdwenen. Gemeentelijke herindeling is in 
vrijwel al deze gevallen de oorzaak van de daling. Deze bestuurlijke ingreep kan van 
onderop door gemeenten zelf worden geïnitieerd of van bovenaf door de provincie en 
soms door het Rijk worden opgelegd. In het eerste geval besluiten gemeenten vrijwillig 
tot een fusie, omdat ze krachtiger kunnen optreden bij het ontwikkelen van bouwlocaties, 
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bedrijventerreinen en recreatiegebieden of omdat ze daarmee herindeling bij een grote 
gemeente kunnen voorkomen. Bij opgelegde herindelingen worden kleinere gemeenten 
volgens een voorstel van de provincie of van de Tweede Kamer met een centrumge-
meente samengevoegd. Voor hogere overheden is opgelegde herindeling een aantrek-
kelijk instrument om bestuurlijke vernieuwing door te voeren, omdat het politiek gezien 
veel minder gevoelig ligt dan veranderingen in de structuur van de drie Nederlandse 
bestuurslagen, zoals bij de stadsprovincies aan de orde was. Ondanks dat er niet getornd 
wordt aan het ‘huis van Thorbecke’, zijn opgelegde herindelingen zeer controversiële 
beleidsinterventies. De kleine gemeenten weren zich vaak tegen de ‘annexatie’ door de 
grote centrumgemeente. Lokale politici en burgers slaan de handen ineen om de herin-
deling te voorkomen. Zo ontstaan er niet alleen langdurige beleidscontroverses tussen 
verschillende overheden, maar ook praktijken van agonistische politieke betrokkenheid 
van burgers bij beleid. Voorbeelden zijn de herindelingen van Rosmalen bij Den Bosch 
(1990-1996), Tegelen bij Venlo (1996-2001), Vleuten-De Meern bij Utrecht (1996-2001), 
delen van vijf buurgemeenten bij Den Haag (1997-2002), Wehl bij Doetinchem (1999-
2005), Bathmen bij Deventer (1999-2005) en Swalmen bij Roermond (2003-2007). 

De Haagse herindeling is van al deze voorbeelden een bijzonder geval, omdat ze een 
uitweg moest bieden voor een vastgelopen poging tot bestuurlijke vernieuwing in de 
vorm van stadsprovincies. De belangrijkste coalitiepartijen namen op de koop toe dat 
er weerstand zou komen en dat de verhoudingen tussen verschillende lagere overheden 
zouden worden verstoord door een hevige beleidscontroverse. Het bijzondere karakter 
van deze herindeling komt tot uitdrukking in de tekst van de motie Remkes, die het 
begin vormde van een politieke machtsstrijd tussen de gemeente Den Haag, de provin-
cie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken enerzijds en de gemeenten 
Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg anderzijds. Bijzonder aan de 
motie was dat er specifiek een aantal randvoorwaarden voor de gemeentelijke herinde-
ling van Den Haag werd benoemd. Dit blijkt uit de belangrijkste passages: 

“(…) van mening, dat de stad Den Haag, indien de financiële gevolgen daarvan per saldo 
positief zijn, versterkt moet worden met de bouwlocaties Ypenburg, Leidschenveen en het 
nog resterende deel van Wateringseveld en een corridor om Den Haag een zelfstandige 
regiefunctie te geven over dit gebied; (…) voorts van mening, dat op korte termijn een snelle 
en fundamentele sanering van de financiële positie van Den Haag noodzakelijk is, waarbij 
ook de rijksoverheid een financiële verantwoordelijkheid heeft (…) nodigt de regering uit 
hiertoe met voorstellen te komen” (tk 1996-1997).

Een aantal formuleringen in deze passages was cruciaal. Op twee plaatsen werd aan-
gegeven dat de herindeling een verbetering van de financiële positie van Den Haag 
moest opleveren. Sanering van schulden door het Rijk en uitbreiding van het gemeen-
telijk grondgebied met bouwlocaties vormden hierbij de meest opvallende voorbeelden. 
Minder duidelijk, maar wel van groot belang, was de formulering over de corridor die 



 94 BURGERS TEGEN BELEID

Den Haag een zelfstandige regiefunctie moest opleveren over dit gebied. De genoemde 
bouwlocaties grensden niet direct aan Haags grondgebied. De corridor moest de beide 
grondgebieden verbinden, waardoor Den Haag aanspraak kon maken op een hogere 
uitkering uit het gemeentefonds. De formulering van de corridor diende dus evenzeer 
de versterking van de financiële positie van Den Haag. Uit deze formuleringen valt op te 
maken dat het lenigen van de financiële nood en ruimtenood van de stad Den Haag de 
belangrijkste motieven vormden om tot herindeling over te gaan. 

Het motief van de ruimtenood sloot aan bij klassieke argumenten voor gemeente-
lijke herindeling. Vanaf het begin van de twintigste eeuw kwamen grote gemeenten 
in ruimtenood als gevolg van industrialisatie en verstedelijking. Andere gebruikelijke 
motieven voor gemeentelijke herindeling zien we niet terug in de motie. Er werd geen 
woord besteed aan het ‘vergroten van bestuurskracht’ van gemeenten, de ‘reductie van 
regiobesturen’ als tussenlaag in het huis van Thorbecke, of het motief van ‘vrijwillige 
fusie’ tussen kleine gemeenten om samenvoeging met grote centrumgemeenten te voor-
komen (vgl. Berghuis & Herweijer 1995: 10-12). Omgekeerd kwam het in de motie zo 
prominent aanwezige financiële motief bij andere herindelingen nooit eerder zo expliciet 
naar voren. 

De belangrijkste argumenten in de motie Remkes vonden hun oorsprong in de dis-
cussie over de grootstedelijke problematiek van Den Haag eind jaren tachtig. Den Haag 
was toen qua grootte de derde stad van Nederland. De stad was nauw met de omrin-
gende regio verweven, zowel op het gebied van de arbeidsmarkt – veel inwoners van de 
buurgemeenten werkten in Den Haag – als voor het gebruik van voorzieningen. Met 
ongeveer 6500 inwoners per vierkante kilometer was Den Haag tevens de dichtstbevolkte 
gemeente van Nederland. Kortom, er was sprake van veel bedrijvigheid en voorzienin-
gengebruik binnen een kleine ruimte. Ruimtegebrek vormde daarom een steeds terug-
kerend probleem, omdat het lastig was om een gedifferentieerd woningaanbod tot stand 
te brengen dat aantrekkelijk is voor de middenklasse. Een gevolg hiervan was dat de 
inwoners in de midden- en hogere inkomensklassen wegtrokken naar de buurgemeen-
ten. Tussen 1960 en 2000 was er in Den Haag sprake van een bevolkingsafname van 
26 procent, ruim 8 á 10 procent meer dan in andere grote steden. Dit leidde tot bekende 
grootstedelijke problemen zoals economische en etnische segregatie, het ontstaan van 
achterstandswijken, stijgende criminaliteit, stijgende werkloosheid, dalende koopkracht, 
een lage economische groei en een toenemend aantal groepen allochtonen met achter-
standsproblemen. De ‘vlucht’ van de hogere en middeninkomens betekende bovendien 
een enorm verlies aan inkomsten voor de stad, omdat de opbrengsten aan Onroerend 
Zaakbelasting daalden en omdat Den Haag een verminderde aanspraak kon maken op 
gelden uit het gemeentefonds. De inkomstendaling vormde een bedreiging voor het in 
stand houden van het vereiste niveau van gemeentelijke voorzieningen (Mok 2003: 46-51, 
tk 2000-2001: 3-7). 

De belangrijkste oplossing voor deze problemen was het ontwikkelen van nieuwe 
woningen om de middenklasse terug de stad in te halen. Daarbij was het n oodzakelijk 
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om het bedrijfsleven verder te stimuleren, onder andere door bedrijventerreinen te 
ont wikkelen. Het ontwikkelen van nieuwbouw en bedrijventerreinen bood Den Haag 
bovendien een inkomstenbron, omdat er meer geld vrij zou komen via uitkeringen uit 
het Gemeentefonds en via extra belastinginkomsten. Er was binnen de stadsgrenzen 
geen ruimte om de stad dusdanig te ontwikkelen dat deze oplossingen gerealiseerd kon-
den worden. Daarom werd aanvankelijk gestreefd naar het versterken van de bestuur-
lijke regierol in de regio, zodat andere gemeenten sterker betrokken zouden raken bij het 
oplossen van de Haagse problemen. Een andere mogelijkheid was uitbreiding van het 
grondgebied, zodat Den Haag binnen de eigen gemeentegrenzen haar problemen kon 
oplossen (tk 2000-2001: 3-7, Mok 2003: 46-51). 

De lijn van versterking van bestuurlijke regie werd grotendeels verlaten door de mis-
lukking van de stadsprovincies. Uitbreiding van het grondgebied door gemeentelijke 
herindeling was een logisch alternatief, althans vanuit het perspectief van de gemeente 
Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het Rijk. De vijf buurgemeenten Leidschen-
dam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg waren opgelucht en tegelijkertijd 
geschokt door de motie Remkes. De meeste zagen niets in de stadsprovincie, maar ze 
zagen ook niets in herindeling. Tussen deze politiek-bestuurlijke actoren begon in de 
loop van 1997 een fel discours te ontstaan met argumenten pro en contra herindeling. 
Dit discours vormt de basis van het anti-annexatiepubliek, zoals verderop zal blijken.

De poging tot grenscorrectie van de provincie Zuid-Holland

Op basis van een gunstig financieel rapport en na informeel overleg met de gemeente 
Den Haag, besloot de provincie Zuid-Holland om de motie Remkes integraal uit te gaan 
voeren. Procedureel gezien zou de uitvoering de vorm krijgen van een grenscorrectie. 
V olgens de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) is er sprake van een grenscor rectie 
die door de provincie zonder tussenkomst van de wetgever mag worden uit gevoerd, als 
per gemeente minder dan 10 procent van de inwoners overgaat naar een andere gemeente. 
Boven deze norm is er sprake van een gemeentelijke herindeling die wettelijk door de 
Tweede Kamer moet worden vastgesteld. De grenscorrectie had als voordeel dat de motie 
Remkes snel kon worden uitgevoerd. Er moest dan wel haast worden gemaakt met de 
plannen. Zodra de inwonersaantallen van de in de motie genoemde nieuwbouw locaties 
Ypenburg en Leidschenveen te sterk zouden stijgen, zou de p rovincie op grond van de 10 
procent norm voor grenscorrecties niet langer bevoegd zijn om het proces te regisseren. 
Verwacht werd dat het kritieke punt van de inwonersgroei eind 1998 zou worden bereikt. 
De procedure moest daarom voor die tijd worden afgerond. In september 1997 werd de 
arhi-procedure ‘Ruimte voor Den Haag’ opgestart om uitein delijk in november 1997 offi-
cieel van start te gaan met een open overleg (Mok 2003, tk 2000-2001). Ondertussen 
groeide in het anti-annexatiekamp de weerstand tegen de plannen. De vijf gemeenten 
dienden alternatieve plannen in om de bestuurlijke samenwerking in de regio te verster-
ken, in de hoop hiermee de gemeentelijke herindeling te voorkomen.
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Veel overleg met voorstanders en tegenstanders verder, kwam de provincie op 7 mei 
1998 met haar plan voor grenscorrectie naar buiten. Het plan ging uit van de motie 
Remkes. Uit figuur 4.1 kunnen we opmaken dat het donkergekleurde gebied volgens 
het eerste provinciale plan naar Den Haag zou gaan. Het ging om de nieuwbouwlocaties 
Ypenburg en Leidschenveen en om het bedrijventerrein Forepark bij Leidschendam. 
Ypenburg lag op grondgebied van Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk, terwijl Leidschen-
veen volledig op grondgebied van Leidschendam lag. Verder zou het resterende deel 
van Wateringse Veld worden overgeheveld, nadat enkele jaren daarvoor al delen waren 
ingelijfd door Den Haag. Ten slotte werd er invulling gegeven aan de in de motie Rem-
kes genoemde ‘corridor’ om Den Haag ‘een zelfstandige regiefunctie’ te geven. Deze 
corridor zou dwars door het westelijke deel van Voorburg-West lopen, door de Rijswijkse 
wijken Cromvliet en Leeuwendaal en door de wijk Park Leeuwenberg van Leidschendam 
(tk 2000-2001: 11). Ongeveer 6.000 inwoners van deze corridorgebieden zouden Hage-
naar worden. Het directe financiële voordeel voor Den Haag zou 14 miljoen euro bedra-
gen en in de toekomst mogelijk nog eens 45 miljoen euro (Mok 2003: 85). Dit plan lag 
voor de vijf gemeenten ter inzage tot september, waarna in november 1998 definitieve 
besluitvorming door Provinciale Staten moest plaatsvinden. 

De vijf gemeenten reageerden meteen door hun afkeer van de plannen kenbaar te maken 
en nogmaals hun alternatieve voorstel voor bestuurlijke samenwerking naar voren te 
schuiven. De gemeente Den Haag was evenmin tevreden en probeerde nog een aantal 
extra gebieden in het voorstel opgenomen te krijgen. Onder druk van massale protesten 
van burgers – waarover straks meer – legde Gedeputeerde Staten op 29 september een 
afgeslankt voorstel aan Provinciale Staten voor. In dit voorstel werd de omstreden corridor 
drastisch ingeperkt tot een strook grond van ongeveer 25 meter breedte onder en langs de 

Figuur 4.1 Het eerste provinciale plan voor grenscorrectie van 7 mei 1998
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Trekvliet, zodat de meeste van de ongeveer 6.000 inwoners in de wijken Voorburg-West, 
Park Leeuwenberg, Cromvliet en Leeuwendaal weer opgelucht adem konden halen. Tege-
lijkertijd werden er stukjes Nootdorp aan de plannen toegevoegd. Ten slotte waren de 
delen van Wateringse Veld uit het plan geschrapt. De bedoeling was dat Provinciale Sta-
ten op 6 november over dit voorstel zou besluiten, zodat de grenscorrectie nog steeds voor 
1 januari 1999 kon worden gerealiseerd (tk 2000-2001: 11-12, Mok 2003: 86).

De provincie maakte bij het voorleggen van haar tweede plan een cruciale procedu-
refout. Door de grenscorrectie zouden de buurgemeenten kleiner worden en zou hun 
ambtenarenapparaat moeten inkrimpen. Er stonden in totaal 68 banen op de tocht bij 
de gemeenten Rijswijk, Leidschendam en Nootdorp. De provincie was daarom wettelijk 
verplicht om advies over haar plannen te vragen aan de ondernemingsraden van de 
gemeenten. Dit detail werd door de provincie over het hoofd gezien, maar niet door de 
ondernemingsraden. Zij spanden een kort geding aan waarin zij verzochten de besluit-
vorming over de grenscorrectie op te schorten totdat zij waren gehoord. Zij werden door 
de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof in het gelijk gesteld, met 
als gevolg dat de provincie de procedure noodgedwongen stop moest zetten totdat alle 
betrokkenen waren gehoord (Mok 2004: 121-122). Ondertussen begon de provincie in 
tijdnood te komen. De inwonersaantallen van de nieuwbouwwijken groeiden dusdanig 
dat de 10 procent grens, die de arhi-procedure rechtvaardigde, in zicht begon te komen. 
Tegelijkertijd sloeg de politieke stemming binnen Gedeputeerde Staten om, vanwege de 
vrees dat boze buurgemeenten en boze burgers grote gevolgen zouden hebben voor de 
provinciale statenverkiezingen van 3 maart 1999. Op 4 december 1998 besloot Gedepu-
teerde Staten daarom de grenscorrectieprocedure stop te zetten. De uitvoering van de 
motie Remkes werd teruggegeven aan de minister van Binnenlandse Zaken. De provin-
ciale politici konden hun wonden gaan likken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en 
de strijd met de vijf buurgemeenten was afgewenteld naar het Rijk. 

De minister van Binnenlandse Zaken hakt knopen door

Door de teruggave aan de minister van Binnenlandse Zaken kreeg het herindelingspro-
ces een andere dynamiek. Landelijke politici en bestuurders hadden altijd op de achter-
grond een oogje in het zeil gehouden toen de provincie het proces leidde. Nu moesten 
ze nadrukkelijker op de voorgrond treden, omdat een door de minister geleide gemeen-
telijke herindeling bij wet moest worden vastgesteld en daarmee ook een parlemen-
taire behandeling noodzakelijk werd. De provincie verdween nagenoeg uit beeld. De 
gemeente Den Haag en de vijf buurgemeenten gingen zich nadrukkelijker op de lobby 
bij de minister en het parlement richten om een goed resultaat uit dit proces te slepen. 

Bram Peper, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, begon het herin-
delingsproces met een verkennende fase waarin de vijf buurgemeenten en Den Haag 
hun visie konden geven. Daarna werden er in februari en maart 1999 twee rondeta-
felgesprekken georganiseerd, om naar overeenkomsten en verschillen in de visies te 
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zoeken. Hieruit bleek dat de meningen van de betrokken gemeenten niet waren veran-
derd. Den Haag bleef opteren voor gemeentelijke herindeling, omdat de stadsprovincie 
geen haalbare kaart meer was. De vijf buurgemeenten bleven tegen herindeling en voor 
bestuurlijke samenwerking die uiteindelijk moest uitmonden in een regionale bestuurs-
autoriteit (tk 2000-2001: 13). Na afronding van de verkennende fase eind maart 1999 
en na overleg met de Tweede Kamer, werd op 18 juni besloten om een gemeentelijke her-
indelingsprocedure te starten. Hiermee werd niet alleen gehoor gegeven aan de motie 
Remkes, maar ook aan passages in het regeerakkoord van Paars II, waarin de gemeente-
lijke herindeling van Den Haag inmiddels was vastgelegd (Ministerie van az 1998: 73). 
Algemeen bekend was toen al dat de herindeling slechts een korte termijnoplossing kon 
bieden voor de problemen van Den Haag en dat strategische samenwerking tussen de 
buurgemeenten en Den Haag op de lange termijn veel meer perspectief bood (tk 2000-
2001: 13). Met de keuze voor gemeentelijke herindeling werd deze kennis genegeerd. De 
politieke rationaliteit van eerder gesloten compromissen en regeerakkoorden verdrong 
het zoeken naar duurzame oplossingen. 

De start van de herindelingsprocedure werd in juni 1999 gemarkeerd door een open 
overleg. Bedoeling van dit overleg was om de inhoud van de herindeling te bespreken 
met de betrokken gemeenten. Er stonden verschillende herindelingsvarianten ter dis-
cussie, waarvan sommige uitgebreider waren dan verwoord in de motie Remkes. Na 
maanden van overleg en een serie rapporten die door verschillende betrokkenen waren 
uitgezet, presenteerde de minister uiteindelijk op 27 april 2000 zijn herindelingsplan. 
Het vormde een mix van de twee plannen die de provincie eerder had ontwikkeld. De 
vinexlocaties Leidschenveen en Ypenburg gingen in hun geheel naar Den Haag. Het-
zelfde gold voor het Leidschendamse bedrijventerrein Forepark. Een gebied tussen de 
Vliet en de A4 en de A13 op Rijswijks en Leidschendams grondgebied (de Vlietzone) 
werd eveneens aan Den Haag toebedeeld. Leidschendam zou hierdoor de Zeehelden-
wijk kwijtraken. De zeer omstreden corridor van de motie Remkes werd ingevuld met 
de A12, de Trekvliet die langs Rijswijk en Voorburg loopt en het gebied tussen beide. 
Dit betekende dat de wijk Voorburg-West in het geheel zou overgaan naar Den Haag. Er 
werd conform het eerste provinciale plan voorgesteld om toch het resterende deel van 
Wateringse Veld aan Den Haag toe te voegen, alsmede de te ontwikkelen wijk Essellan-
den en het bedrijventerrein Zwethove, allemaal onderdelen van de gemeente Waterin-
gen. Ten slotte werd de gemeente Nootdorp aangeraden om naar een goede fusiepart-
ner te zoeken (Mok 2004: 151-153). Dit laatste element was volledig nieuw in de plannen. 

Het herindelingsplan lag tot 16 juli 2000 ter inzage. De raden van de betrokken 
gemeenten hadden bovendien tot 16 september 2000 de tijd om te reageren. Ze bleven 
grotendeels bij hun eerdere standpunten. De enige verandering was dat Pijnacker en Noot-
dorp tot een fusie besloten, om zodoende sterker te staan in de regio. Tijdens de behande-
ling in de ministerraad werden de plannen van de minister onder druk van hernieuwde 
massale protesten uit de buurgemeenten afgeslankt. Het gebied Wateringse Veld bleef 
buiten schot, evenals de historische wijk Voorburg-West. Verder werd de Vlietzone inge-
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krompen zodat Leidschendam de Zeeheldenwijk behield, terwijl Rijswijk het kantoren-
complex Hoornwijk en de Rijswijkse golfbaan niet hoefde af te staan. Uiteindelijk diende 
de minister op 29 januari 2001 een verder uitgedund wetsvoorstel bij de Tweede Kamer 
in. Hierin werd voorgesteld om Den Haag uit te breiden met Leidschenveen, het grootste 
deel van Ypenburg, het bedrijventerrein Forepark, de Vlietzone en een beperkte corridor 
(lopend onder de Trekvliet op de grens van Rijswijk en Voorburg) die Den Haag verbindt 
met Ypenburg en Leidschenveen. In het wetsvoorstel werd tevens de fusie van Pijnacker 
en Nootdorp geregeld. Kort na indiening van het wetsvoorstel besloten de gemeenten 
Leidschendam en Voorburg ook tot een fusie, om evenals Pijnacker en Nootdorp sterker 
te staan in de regio. Na overleg met de Tweede Kamer werd besloten deze fusie alsnog in 
het wetgevingstraject op te nemen (Mok 2004: 165-172, tk 2000-2001: 21-26).

Tijdens de parlementaire behandeling is een aantal aanpassingen op het wetsvoor-
stel verricht, waardoor verschillende buurgemeenten nog wat meer grondgebied konden 
behouden. Uitzondering was de gemeente Pijnacker die alsnog het bedrijventerrein de 
Bras kwijtraakte. Op 29 mei 2001 keurde de Tweede Kamer het geamendeerde wets-
voorstel goed. Het slotakkoord in de parlementaire behandeling vond zoals altijd plaats 
in de Eerste Kamer. In juni 2001 hield de Eerste Kamer een hoorzitting en de vaste com-
missie voor Binnenlandse Zaken behandelde het wetsvoorstel. De vijf gemeenten pro-
beerden via hun lobby’s om kamerleden te beïnvloeden. Binnen de vvd-fractie bestond 
twijfel over het nut van de plannen. Vier fractieleden wilden tegenstemmen, omdat ze 
het voorstel onevenwichtig vonden en het nut voor de regio er niet van inzagen. Op deze 
fractieleden werd binnen de partij veel druk uitgeoefend om uiteindelijk voor te stem-
men. Het was immers de vvd die groot belang bij de herindeling had, omdat de partij 
de stadsprovincie niet zag zitten en met de motie Remkes de herindeling had afgedwon-
gen. Uiteindelijk werden de fractieleden overgehaald om toch voor te stemmen (Mok 
2004: 172-191). Ook binnen andere fracties bestonden twijfels over de plannen. Tijdens 
de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer sprak onder andere d66-er Jan 
Terlouw grote twijfels uit of de plannen wel een duurzame oplossing zouden bieden voor 
de problemen van Den Haag. Hij constateerde bovendien dat sinds de nota’s Bestuur op 
Niveau begin jaren negentig de politiek niets had bereikt op het dossier van bestuurlijke 
schaalvergroting: “Toen de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken met concrete 
oplossingen probeerde te komen in BoN-3, deugden die echter niet, ook in mijn ogen. 
Toen is een en ander weggegleden. Zo zijn wij voortdurend bezig. Het is goed om dat 
te erkennen” (ek 2000-2001). Uiteindelijk stemde ook d66 voor het wetsvoorstel, omdat 
men inzag dat er op dat moment geen betere oplossing haalbaar was. Op 10 juli 2001 
werd het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. 

De Wet gemeentelijke herindeling Den Haag en omgeving werd op 1 januari 2002 
van kracht. Het eindresultaat was dat de gemeente Den Haag bouwcapaciteit voor 17.000 
woningen erbij kreeg en ongeveer 300 hectare bedrijventerrein (Mok 2004: 172-191). 
Volgens de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Klaas de Vries, zou Den Haag 
met deze herindeling in ieder geval vooruit kunnen tot 2015 (tk 2000-2001: 29). 
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2. twee beleidsframes, een publiek

Om te begrijpen vanuit welke processen van betekenisgeving het anti-annexatiepubliek 
is ontstaan, is het goed om kort in te gaan op de voorgeschiedenis van herindelings-
plannen in de regio rond Den Haag. De eerste schermutselingen dateren al van 1903, 
toen Den Haag voorstelde om Voorburg geheel in te lijven. In de tweede helft jaren 
twintig was er sprake van een plan om Voorburg en Rijswijk volledig bij Den Haag te 
voegen. Een volgende poging om Voorburg en Rijswijk en een deel van Leidschendam 
bij Den Haag te krijgen volgde in 1954. Belangrijke argumenten toentertijd waren dat 
Den Haag te maken had met een onevenwichtige bevolkingsopbouw, met een explosieve 
bevolkingsgroei en dat de stad ruimtegebrek kende. Alle genoemde herindelingsplan-
nen zijn steeds van tafel gegaan, omdat de argumenten van Den Haag voor herinde-
ling onvoldoende werden bevonden door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (in de 
jaren twintig) en omdat voorstellen voor herindeling binnen de Haagse Gemeenteraad 
sneuvelden, vanwege alternatieve plannen voor samenwerking binnen een district (in de 
jaren vijftig) (Dijkman 2000a). 

Na een lange periode zonder herindelingsplannen begon in 1988 de onderlinge 
spanning tussen Den Haag en haar buurgemeenten toe te nemen. De aanleiding hier-
voor was de nota Geef Den Haag de ruimte!, waarin Den Haag haar grootstedelijke pro-
blemen uiteenzette en met vergelijkbare argumenten als in de jaren vijftig grenscorrec-
ties bepleitte, die tot een ‘Groot Den Haag’ moesten leiden. Een belangrijk verschil in de 
argumentatie was dat nu niet zozeer de bevolkingsgroei werd geassocieerd met ruimte-
gebrek (zoals in de jaren vijftig), maar dat ruimtegebrek werd opgevoerd als oorzaak van 
de bevolkingsafname en de dalende inkomsten (Mok 2004: 15-23). De herindelingswen-
sen van Den Haag vormden een belangrijke motivatie voor de vijf buurgemeenten om 
in de jaren negentig mee te werken aan bestuurlijke samenwerking in het stadsgewest 
Haaglanden. Samenwerking met Den Haag werd door hen verkozen boven gemeente-
lijke herindeling. 

De voorgeschiedenis laat zien dat er in de Haagse regio geregeld sprake was van 
bestuurlijke kampen die tegenover elkaar stonden. Toen eind mei 1997 de motie Rem-
kes werd aangenomen, werden de rijen snel gesloten. Aan de ene kant ontstond het 
kamp van de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en later in het proces 
ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, die pro herindeling waren. Daar tegen-
over stond het kamp van de vijf buurgemeenten, die zich zeer snel hadden verenigd 
in de Stuurgroep tot behoud van autonomie (de stuurgroep baut). Deze stuurgroep 
stelde zichzelf als doel om met legale middelen sturing te geven aan het verijdelen van 
‘annexatieplannen’ en ‘corridorplannen’. Opvallend was de snelheid waarmee de beide 
kampen zich vormden. In politiek-bestuurlijke netwerken kent iedereen in een regio 
elkaar, omdat er vele regionale overlegorganen bestaan. Zonder veelvuldige contacten 
tussen burgemeesters en wethouders zouden de vijf buurgemeenten zich niet zo snel 
hebben verenigd in de stuurgroep baut. Deze bestuurders zagen de herindeling al enige 
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tijd op zich af komen en hadden vooroverleg gevoerd over wat te doen als er inderdaad 
voor deze oplossing van bestuurlijke problemen zou worden gekozen. Niettemin waren 
de handen snel ineen  geslagen om de dreigende ‘annexatie’ een halt toe te roepen. 
Het pro-herindelingskamp zat iets minder eendrachtig in elkaar, omdat de gemeente 
Den Haag en de provincie tot elkaar veroordeeld waren. Toen het Den Haag duidelijk 
werd dat een invloedrijke positie binnen de stadsprovincie er niet in zat, ontstond er een 
samenwerking tegen wil en dank met de provincie Zuid-Holland.

De twee bestuurlijke kampen benaderden het herindelingsproces vanuit sterk tegen-
gestelde denkkaders. Een analyse van belangrijke nota’s en rapporten pro en contra her-
indeling door Juriaan Glas (2004: 31-32) maakt aannemelijk dat de voorstanders herin-
deling als vanzelfsprekende oplossing zagen, omdat de hele regio rond Den Haag gebaat 
zou zijn bij een gezonde centrumstad. Specifieke problemen van Den Haag werden bin-
nen dit denkkader beschouwd als regionale problemen, die op korte termijn moesten 
worden opgelost. De politiek-bestuurlijke tegenstanders van herindeling analyseerden 
de problemen vanuit het denkkader van de regio als complementair stedelijk netwerk, 
waarvan Den Haag onderdeel uitmaakt. Vanuit dit denkkader is het logisch om bestuur-
lijke samenwerking te bepleiten en herindeling te verwerpen. De tegengestelde denk-
kaders waren richtinggevend voor de strategieën die beide kampen ontwikkelden om 
hun belangen te behartigen. Er werd druk gelobbyd tussen de verschillende actoren. De 
gemeente Den Haag begon een lobby bij de provincie Zuid-Holland om zoveel mogelijk 
nieuw grondgebied en financieel voordeel aan de herindeling over te houden. De vijf 
buurgemeenten lobbyden op hun beurt bij de provincie om de plannen te verijdelen. 
Een andere strategie was om steeds inhoudelijk te reageren op de officiële stukken en 
procedures van het herindelingsproces. Zowel voor- als tegenstanders gaven veelvuldig 
commentaar op de herindelingsplannen via de media. Ze probeerden bovendien hun 
eigen gelijk te rechtvaardigen en dat van de ander onderuit te halen met een niet afla-
tende stroom aan rapporten en nota’s (zie Glas 2004, Mok 2004). Ten slotte probeerden 
beide kampen via de media de publieke opinie in de richting van de eigen standpunten 
te beïnvloeden. Deze strategieën werden ingezet in de wetenschap dat alle betrokken 
politiek-bestuurlijke actoren op elkaar waren aangewezen. Zonder argumenten of lobby 
pro herindeling is het voor de tegenstanders immers moeilijker om het eigen gelijk con-
tra herindeling ergens tegen af te zetten en vice versa.

Via hun eigen communicatiekanalen en via de media begonnen de politiek-bestuurlijke 
voor- en tegenstanders hun opvattingen in de openbaarheid te brengen. Ze begonnen 
een publiek aan te spreken. Beide kampen ontwikkelden daartoe na de motie Remkes 
eigen beleidsframes, één om herindeling te rechtvaardigen en één om herindeling tegen 
te houden. Deze beleidsframes laten zich vatten in twee politieke slogans die de percep-
tie van het probleem koppelden aan de oplossing. De politieke slogan pro herindeling 
was ‘Geef Den Haag de ruimte’. Contra herindeling luidde de slogan ‘Samenwerken ja, 
annexatie nee’. We zien in deze politieke slogans nadrukkelijk de voorgeschiedenis van 
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de ruimtelijke problematiek van Den Haag en van de bestuurlijke samenwerking naar 
voren komen. De twee beleidsframes werden verder uitgewerkt in een aantal normatieve 
verhaallijnen, waarin de problematiek en de gewenste oplossingen werden geschetst.

Vanuit het frame ‘Geef Den Haag de ruimte’ ontstonden er in 1997 en in de loop van 
1998 normatieve verhaallijnen over ‘grootstedelijke problemen’, ‘ruimtegebrek’, ‘financi-
ele problemen’, de ‘revival van de grote stad’ en de idee van een ‘Groot Den Haag’ (opge-
vat als agglomeratiegemeente). Deze verhaallijnen richtten zich op de diagnose van de 
Haagse problemen. Ter illustratie een voorbeeld uit de berichtgeving van de Haagsche 
Courant: 

“Wethouder Engering (vvd, financiën) en burgemeester Deetman legden er gisteren aan 
de vooravond van het gesprek de nadruk op, dat in de eerste plaats de oude schuld van Den 
Haag van ruim een miljard gulden moet worden afgelost. Vervolgens moet worden voor-
komen, dat Den Haag door gebrek aan ruimtelijke armslag weer in financiële problemen 
komt” (stadsnieuws 11-6-1997).

Over de diagnose van de Haagse problematiek waren de meeste politiek-bestuurlijke 
voorstanders het wel met elkaar eens. Ze waren minder eenduidig in hun opvattingen 
over de beste oplossing voor deze problemen. Binnen het gemeentebestuur van Den 
Haag bestond er verschil van mening of gemeentelijke herindeling dan wel bestuurlijke 
samenwerking de beste oplossing was (Mok 2004: 33). Aanvankelijk uitte ook burger-
meester Deetman van Den Haag zijn twijfels bij de plannen voor herindeling, zoals 
blijkt uit de Haagsche Courant: 

“Deetman zuinigjes: ‘Zulke grenscorrecties helpen natuurlijk wel iets om de ruimtenood 
van Den Haag te verlichten. Maar in een stadsprovincie kunnen de grote problemen beter 
worden opgelost’ (…) Per saldo steekt Deetman niet de vlag uit voor het paarse compromis. 
Hij houdt vol: ‘Een sterke stadsprovincie Haaglanden zou na het oplossen van de financiële 
problemen van Den Haag principieel de betere oplossing zijn’’’(stadsnieuws 22-5-1997). 

Vergelijkbare twijfels waren er ook binnen provinciale staten van Zuid-Holland. Lang 
niet alle statenleden waren overtuigd dat herindeling de beste oplossing bood. Pas 
toen duidelijk werd dat de stadsprovincie politiek niet langer haalbaar was, schaarde 
de gemeente Den Haag zich achter de herindeling en begon normatieve verhaallijnen 
te ontwikkelen die vraagtekens plaatsten bij bestuurlijke samenwerking. Hetzelfde 
gold voor de provincie. Tijdens de planvorming door de provincie begonnen zowel de 
gemeente Den Haag als de provincie bovendien het nut van de herindelingsplannen te 
onderbouwen met cijfers. Wederom voorbeelden uit de Haagsche Courant:

“Deetman heeft voor degenen die twijfelen aan het financiële nut van toedeling van de 
nieuwbouwwijken aan Den Haag actuele cijfers. In tien jaar tijd leveren de nieuwe wijken 
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Den Haag minstens vierhonderd miljoen gulden op en mogelijk zelfs 1,1 miljard. ‘Dat laat-
ste getal meld ik met een glimlach’, zegt de Haagse burgemeester met een verwijzing naar 
de 1,1 miljard gulden die Den Haag eerder kreeg om oude schulden af te lossen” (stads-
nieuws 8-4-1998). 

“De motie (Remkes, IV) noemde wel als voorwaarde dat de hele operatie een duidelijk 
financieel voordeel voor de stad Den Haag zou moeten opleveren. En dat is met 30 miljoen 
gulden per jaar het geval, concludeert de provincieleiding vandaag. ‘Het positieve financi-
eel effect is betrekkelijk indien men de bedragen relateert aan de totale begroting van Den 
Haag (vijf miljard, red), maar aanmerkelijk indien men de bedragen koppelt aan de tekor-
ten van het Haags grondbedrijf en de mogelijkheid tot herstel van de financiële reserve’’’ 
(stadsnieuws 7-5-1998). 

Tegenover deze probleemdiagnoses, discussies over oplossingen en de rechtvaardiging 
daarvan ontwikkelden de politiek-bestuurlijke tegenstanders van herindeling hun eigen 
normatieve verhaallijnen. Zij gaven allereerst een diagnose van de mogelijke gevolgen 
voor hun inwoners. De afstand tussen bestuur en bevolking zou veel groter worden en 
de lasten van burgers zouden omhoog gaan. In een speech die de vijf burgermeesters 
tegelijkertijd gaven bij de installatie van nieuwe raadsleden is een aantal van deze ver-
haallijnen te vinden: 

“Annexatie van Leidschenveen en Ypenburg en de inrichting van een corridor kunnen grote 
gevolgen hebben voor de inwoners van onze gemeenten. Denkt u daarbij niet alleen aan 
de bewoners van deze bouwlocaties en de mensen die wonen in de corridor. Het gevaar 
bestaat immers dat een volgende stap volledige annexatie van onze gemeente(n) is. Zo kun-
nen onze inwoners worden geconfronteerd met een stijging van de ozb. Een ander nadelig 
gevolg is dat het gemeentebestuur op een dermate grote afstand van de inwoners komt, dat 
het voor burgers ondoenlijk is om bepaalde zaken bij u als raadslid of bij ons als college aan 
de orde te stellen” (fragment speech van de vijf burgemeesters die integraal als opinieartikel 
in de Haagsche Courant werd weergegeven 15-4-1998).

Behalve diagnoses over de gevolgen ontwikkelden de politiek-bestuurlijke tegenstanders 
uitgebreide verhaallijnen over de wenselijkheid van bestuurlijke samenwerking als beste 
en de ‘annexatie’ van grondgebied als onwenselijke oplossing. Dit blijkt uit vele berich-
ten in de Haagsche Courant: 

“‘De provincie moet uitstijgen boven zichzelf en haar regierol in deze gaan vervullen’, vindt 
de Leidschendamse burgemeester Bloemendaal. Zij blijft met haar vier collega’s inzetten op 
behoud van samenwerking in deze regio. ‘Wij onderkennen nog steeds de problemen van Den 
Haag en willen ook graag met deze gemeente een nieuw samenwerkingsverband aangaan. 
Maar dan moet Deetman wel ophouden te zeuren over annexatie’ (stadsnieuws 11-4-1998). 
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“‘Annexatie is ongewenst en onnodig’, zei burgemeester J. de Prieëlle van Pijnacker. Hij en 
zijn vier collega’s van de andere gemeenten zijn tevreden over de huidige samenwerking met 
Den Haag. ‘Die moet worden gecontinueerd’” (stadsnieuws 15-4-1998).

Het bleef niet alleen bij het benoemen van de gevolgen en van de meest wenselijke oplos-
sing voor de bestuurlijke problematiek. De politiek-bestuurlijke tegenstanders ontwik-
kelden gaandeweg de planvorming in 1998 en 2000 aanvullende normatieve verhaallij-
nen, gericht op de concrete ontwikkelingen in het proces. Ze richtten zich onder andere 
op de ‘slechte financiële onderbouwing van de herindelingsplannen’, ‘onduidelijkheid 
van het nut van de plannen’, ‘ondoorzichtig bestuurlijk handelen’, ‘gebrekkige invloed 
van burgers’ op de besluitvorming en de ‘ondeugdelijkheid van het wetsontwerp’ (bpra 
1998a, Voorlichters Vliet- en Hofland gemeenten 2000, Van Egmond & Van der Jagt 
1998). Enkele voorbeelden uit de berichtgeving van de Haagsche Courant:

“De overgang van de nieuwbouwlocaties Leidschenveen en Ypenburg naar Den Haag heeft 
geen toegevoegde waarde. De annexatie heeft wél negatieve gevolgen voor de goede samen-
werking tussen de randgemeenten en Den Haag. En wat een ‘corridor’ is, is volledig duis-
ter” (officiële reactie vijf buurgemeenten op motie Remkes in stadsnieuws 18-4-1998).

“Deetman denkt onterecht dat inlijving van grondgebied van een aantal randgemeenten de 
financiële en ruimtelijke problemen van Den Haag zal oplossen. Diverse onderzoeken heb-
ben inmiddels het tegendeel aangetoond. Annexatie helpt Den Haag noch op de korte, noch 
op de lange termijn. De problemen van Den Haag kunnen alleen worden opgelost door een 
goede samenwerking in de regio en een redelijke verdeling van de lusten en lasten’’ (Bur-
germeester Schartman van Nootdorp in stadsnieuws 25-4-1998).

“’Het blijft nog even gissen welk gebied exact wordt bedoeld. Het is een slechte zaak dat 
men de bewoners zo in onzekerheid laat zitten’, aldus burgemeester M. van Haersma Buma 
van Voorburg. ‘Het lijkt erop dat GS simpelweg een lijn trekt bij tien procent. Dat is dus 
geen inhoudelijk, maar een procedureel argument. Het is allemaal slecht onderbouwd. 
Daarom verwacht ik dat het alsnog wordt teruggedraaid’’’ (stadsnieuws 8-5-1998).

“Ik hoopte op minister De Vries, en dan valt het voorstel tegen. Maar in de Tweede Kamer 
komt een openbaar debat. Voor het eerst. De voordelen voor Den Haag van grenswijzigin-
gen zijn achterhaald: regie op bouwlocaties is niet meer mogelijk en van financiële voorde-
len is geen sprake. We hopen ook op de Eerste Kamer. Die hecht waarde aan de stem van de 
bevolking, zoals we zagen bij het besluit over Twentestad” (burgemeester Bloemendaal van 
Leidschendam in een uitgebreid interview 6-5-2000). 

Achter alle normatieve verhaallijnen van de politiek-bestuurlijke tegenstanders schuilde 
een sterke consensus over de gevolgen, de beste oplossing en de bezwaren die er waren 
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in te brengen over de gang van zaken tijdens de planvorming. Door deze consensus 
waren ze snel in staat om met hun eigen problematisering van herindeling bij de poli-
tiek-bestuurlijke voorstanders te lobbyen voor een andere oplossing. Maar ze waren 
hierdoor ook in staat om hun inwoners als publiek te bereiken. Ze boden dit publiek 
met hun normatieve verhaallijnen een perspectief op de problematiek dat er op gericht 
was om hen te overtuigen dat annexatie onwenselijk was en moest worden tegengehou-
den. Daarmee ontwikkelden ze een groot potentieel van actieve burgers die zich tegen 
de herindelingsplannen konden keren. Vervolgens was het zaak om dit potentieel te 
a ctiveren.

3. de vijf gemeenten activeren het anti-annexatiepubliek

De politiek licht voor en maakt actieplannen

Toen de provincie Zuid-Holland in de loop van 1998 haar plan voor grenscorrectie 
begon vorm te geven, maakten de vijf buurgemeenten zich gereed om leden van het 
anti-annexatiepubliek politiek te activeren. De stuurgroep baut ontwikkelde aanvul-
lende strategieën naast de eerdergenoemde gericht op lobby, reageren op stukken en 
procedures en het beïnvloeden van de publieke opinie via de media. Ze besloten om 
lokale actiegroepen te stimuleren en om zelf burgers voor een aantal acties te active-
ren (Stuurgroep Behoud Autonomie 2000). De uitwerking van deze strategieën werd 
namens de stuurgroep baut verzorgd door communicatiespecialisten en voorlichters 
van de vijf gemeenten, met ondersteuning door externe bureaus. 

Begin 1998 werd het Haagse public relations bureau bpra ingehuurd om een cam-
pagne op te zetten, gericht op het coördineren van acties langs de genoemde strategische 
lijnen. Dit bureau begon allerlei plannen te ontwikkelen, waarvan er uiteindelijk een 
aantal gerealiseerd is. Bij het stimuleren van actiegroepen kon worden aangesloten bij 
initiatieven die in sommige gemeenten al door burgers werden genomen. Volgens bpra 
kon er ook een beroep worden gedaan op ‘slapende actiecomités’ (opgericht bij andere 
gelegenheden), op bewonersverenigingen en op betrokken inwoners en middenstanders 
die konden worden uitgenodigd om ‘de kar te trekken’ (bpra 1998a). Deze actiegroepen 
zijn er in alle gemeenten gekomen onder de naam ‘stichtingen tegen annexatie’. Ze heb-
ben een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel het discours waarmee het publiek werd 
aangesproken als aan het organiseren van politieke activiteiten. Hun bijdrage komt apart 
aan de orde in het volgende hoofdstuk. De vijf gemeenten zijn ook zelf burgers gaan 
activeren om tegen de herindelingsplannen in actie te komen. 

Het was volgens bpra belangrijk om met de organisatie van acties voor burgers goed 
aan te sluiten bij de besluitvorming door de provincie Zuid-Holland. De juiste timing 
werd daarbij als doorslaggevende succesfactor beschouwd (bpra 1998a). De bredere acti-
vering van burgers werd daarom gelaagd opgebouwd. In het begin lag de nadruk op het 
informeren over de “bedreiging van de eigen identiteit” en de “nadelige gevolgen die 
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deze bedreiging zou gaan hebben voor de inwoners van de onderscheiden gemeenten”. 
Hiertoe werden informatieavonden georganiseerd en advertentiecampagnes opgezet. 
Het was de bedoeling om de informatieavonden per gemeente afzonderlijk te organise-
ren, zodat bij de eigen burgers ‘draagvlak’ werd opgebouwd voor de standpunten tegen 
annexatie en enthousiasme werd gekweekt voor politieke betrokkenheid tegen herinde-
ling (bpra 1998a). De voorlichtingsavonden vonden eind april en begin mei plaats. De 
gemeenten slaagden er in om veel burgers op de been te brengen. In Rijswijk kwamen 
700 inwoners bijeen in de schouwburg, in Leidschendam ging het om 800 inwoners 
die in de hal van het gemeentehuis bijeenkwamen, terwijl zich in Nootdorp 500 Noot-
dorpers en Pijnackenaren verzamelden. Er werd niet alleen voorlichting gegeven. De 
actiecomités in oprichting wierven leden en er konden petities tegen annexatie worden 
ondertekend. De Leidschendammers lieten hun ongenoegen over de annexatie van Leid-
schenveen (een wijk waar toen nog niemand woonde) op ludieke wijze blijken door een 
zelf gecomponeerd ‘anti-annexatielied’ te zingen. Ook in Nootdorp werden dergelijke 
liederen gezongen. Door deze voorlichtingsavonden maakten de vijf gemeenten het anti-
annexatiepubliek voor het eerst zichtbaar.

Na de informatiefase waren er volgens bpra (1998b) diverse mogelijkheden om acties 
voor burgers te organiseren. bpra stelde voor om een bezwaarschriftenactie tegen het 
provinciale herindelingsplan te organiseren. Dit idee was overgenomen van acties tegen 
de herindeling van Vleuten-De Meern bij Utrecht, waar zo’n actie het besluitvormings-
proces sterk had beïnvloed. Deze actie is uitgevoerd, maar volledig onder regie van de 
stichtingen tegen annexatie (zie hoofdstuk 5). Hetzelfde geldt voor een raamposteractie 
die door bpra werd bedacht. In juni 1998 werden er in de vijf gemeenten huis-aan-huis 
ongeveer 100.000 raamposters verspreid. Aan de actie werd massaal meegedaan. Zelfs 
in 2005, tijdens het onderzoek in de vijf gemeenten, waren er achter sommige ramen 
nog posters aan te treffen. Een andere aanleiding voor acties zag bpra in een voorlich-
tingsavond die de provincie in de zomer van 1998 hield over haar plannen. Het was de 
bedoeling dat er een massale opkomst van burgers zou zijn in combinatie met protesten. 
Deze actie is eveneens volledig onder eigen regie uitgevoerd door de stichtingen tegen 
annexatie (zie hoofdstuk 5). Er werd door bpra nog een aantal andere acties bedacht om 
burgers bij te betrekken, zoals massaal deelnemen aan inspraakmogelijkheden van de 
provincie, het organiseren van een ‘platform bedrijven in bedreigde gebieden’ en het 
organiseren van een wandeling door de te annexeren gebieden. De meeste van deze 
acties zijn uiteindelijk niet uitgevoerd. 

De campagne voor de volksraadpleging 

De belangrijkste politieke campagne die door de vijf gemeenten werd opgezet, was 
gericht op massale deelname van burgers aan een volksraadpleging op 14 oktober 1998. 
Deze actie is grotendeels door de stuurgroep baut uitgevoerd, met ondersteuning van 
de stichtingen tegen annexatie. Het is interessant om even wat uitvoeriger bij deze cam-



 de polItIek: bron Van het antI-annexatIepublIek 107

pagne stil te staan, omdat er door de communicatiespecialisten en voorlichters van de 
vijf gemeenten strategisch gebruik werd gemaakt van de emotionele en inhoudelijke 
aspecten van betekenisgeving. Terugkijkend op de politieke acties tegen de plannen van 
de provincie Zuid-Holland, schreven zij in 2000: “Onze inwoners zijn gevoelig voor 
concrete argumenten (ozb, bestuur dichter bij de burger etc.), weten goed deel te nemen 
in de openbare discussie en moeten daartoe bij voortduring worden uitgedaagd.” Maar 
ook met het inspelen op emoties hadden de voorlichters in de voorgaande jaren ervaring 
opgedaan door “(…) het zorgvuldig introduceren en stelselmatig hanteren van sfeervolle 
en opvallende beeldspraak” (Voorlichters Vliet- en Hofland gemeenten 2000). Zij besef-
ten heel goed dat communicatie op emoties via symbolen en metaforen even belang-
rijk kan zijn als inhoudelijke communicatie via normatieve verhaallijnen. De socioloog 
Joseph Gusfield (1981: 51) heeft dit inzicht ooit mooi verwoord: “We live in a forest of 
symbols on the edge of a jungle of fact.” Beleidscontroverses zijn doorgaans inhoudelijk 
zeer complex. Om burgers erbij te betrekken is het van belang om via goed gekozen 
symbolen of metaforen hun aandacht op een selectie van feiten te richten die in de jun-
gle aan inhoudelijke argumenten aanwezig zijn. 

Door de volksraadpleging te organiseren, creëerden de vijf gemeenten voor hun bur-
gers een mogelijkheid om actief deel te nemen aan het protest tegen annexatie. Anders 
gezegd, ze boden hun de mogelijkheid om zichzelf zichtbaar te maken als lid van het 
anti-annexatiepubliek. Om hen daartoe te motiveren werd er gebruikgemaakt van meta-
foriek die gevoelens van ongerustheid of angst activeerde. De voorlichters van de vijf 
gemeenten waren zich zeer bewust dat de politieke betrokkenheid van de bevolking 
deels gebaseerd was op de angst dat delen van gemeenten verdwijnen, op angst voor de 
complexiteit van de procedure en op angst voor een ‘ondoordringbaar web van beleid’ 
(Voorlichters Vliet- en Hofland gemeenten 2000). Bij de campagne voor de volksraad-
pleging lag het daarom voor de hand dat ze op zoek gingen naar metaforen die op deze 
emoties in zouden spelen. Zoals eerder besproken in hoofdstuk 3, is de essentie van 
een metafoor dat we iets begrijpen en ervaren in termen van iets anders. Het dreigende 
gevaar van annexatie werd tijdens de campagne voor de volksraadpleging gevat in de 
metafoor van een haai (zie figuur 4.2). 

De haai symboliseert de provincie Zuid-Holland. Centraal staat de uitspraak van de pro-
vincie: “De zelfstandigheid van de gemeenten zal na de herindeling uiteraard geres-
pecteerd worden”, een uitspraak van de gedeputeerde die namens de provincie Zuid-
Holland het proces van grenscorrectie leidde. Het beeldmateriaal is tegenstrijdig met de 
als vertrouwenwekkend bedoelde uitspraak. De uitspraak wordt verbonden aan de ach-
terliggende dreiging van de haai die de vijf gemeenten zal opslokken. Het ogenschijnlijk 
redelijke optreden van de provincie wordt door de metafoor van de haai omgezet naar 
een acute dreiging. De boodschap is duidelijk: pas op voor de provincie, want die zegt 
wel dat de herindeling geen grote gevolgen zal hebben, maar ondertussen gaan ze ons 
wel opslokken als we geen actie ondernemen.
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De keuze voor de metafoor van de haai is geen toevallige, omdat deze appelleert aan de 
‘landhonger’ van de voorstanders van gemeentelijke herindeling. Het thema landhonger 
is een terugkerend fenomeen in de annexatiegeschiedenis van de buurgemeenten met 
de gemeente Den Haag. In 1926 werd in een spotprent de ooievaar, het symbool van de 
stad Den Haag, als metafoor gebruikt voor de dreiging van annexatie (zie figuur 4.2). 
We zien het thema van de landhonger verbeeld door de ooievaar die de gemeenten Voor-
burg en Rijswijk dreigt op te slokken. De metafoor van de hongerige ooievaar is binnen 
de gemeente Voorburg anno 1998 overigens opnieuw gebruikt in de actiebuttons die 
onder de bevolking werden uitgedeeld. Het beeld van de haai was slim gekozen, omdat 
het appelleerde aan de oudere beeldvorming over landhonger. Het was een beeld dat 
cultureel gezien ‘resoneerde’ (Williams 2002) met oudere betekenissen die aan annexa-
tie werden gegeven. De zeer herkenbare metafoor van de haai werd in de periode voor-
afgaand aan de volksraadpleging wijd verspreid via actiefolders, ballonnen, vlaggetjes, 
buttons en stickers, die door promotieteams op markten en in winkelcentra werden 
uitgedeeld. Maar ook op verkiezingsborden en via huis-aan-huis verspreide posters was 
de haai onontkoombaar in het straatbeeld. 

De campagne voor de volksraadpleging werd niet alleen gevoed door de metafoor 
van de haai en de gevoelens van ongerustheid of angst die deze activeerde. Er werd ook 
inhoudelijke informatie geboden via de uitgave van een Annexatie nee nieuwsbrief door 

Figuur 4.2 De metafoor van de haai en van de ooievaar

 

Bron: campagnemateriaal volksraadpleging 1998, Dijkman (2000b: 25).
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de afdelingen communicatie van de vijf gemeenten. De nieuwsbrief is meerdere malen 
verschenen in een oplage van ongeveer 75.000 exemplaren. In de eerste editie werd 
de bevolking onder andere voorgelicht over de voorgeschiedenis van de stadsprovincie, 
over de motie Remkes, over de provinciale procedure en over een aantal acties die in 
de zomer van 1998 waren gehouden. Verder bevatte de nieuwsbrief een rubriek ‘meest 
gestelde vragen’, waarin een aantal van de normatieve verhaallijnen van het ‘samen-
werken ja, annexatie nee’ frame uiteen werden gezet (Gemeenten Leidschendam Noot-
dorp Pijnacker Rijswijk en Voorburg 1998a). Naast de nieuwsbrief werd de inhoudelijke 
betekenisgeving van de volksraadpleging onder de aandacht gebracht via advertenties in 
plaatselijke bladen, radio- en tv-spotjes én een oproep om te gaan stemmen, die samen 
met de stichtingen tegen annexatie huis-aan-huis als brief werd verspreid. Ten slotte 
werd op de dag voor de volksraadpleging een straatactie gehouden waarin alle inwoners 
door politici, ambtenaren en leden van de stichtingen tegen annexatie huis-aan-huis 
werden gevraagd om te gaan stemmen (Commedia 1998, Gemeenten Leidschendam 
Nootdorp Pijnacker Rijswijk en Voorburg 1998c).

De combinatie van goed gekozen metaforiek en inhoudelijke informatie die beide 
onder de aandacht kwamen via een intensieve campagne was zeer effectief. De opkomst 
bij de volksraadpleging was overweldigend. Van de in totaal 121.715 opgeroepen inwo-
ners van de vijf gemeenten namen er 90.385 aan de volksraadpleging deel, dat is een 
opkomstpercentage van 74 procent. De vraag die aan de bewoners werd voorgelegd 
luidde: “Bent u voor of tegen het plan van de provincie Zuid-Holland om delen van de 
randgemeenten over te laten gaan naar de gemeente Den Haag?” (Mok 2004: 118). In 
totaal stemden 1.670 mensen voor herindeling, 88.562 stemden tegen en 153 stemmen 
werden ongeldig verklaard (Gemeenten Leidschendam Nootdorp Pijnacker Rijswijk en 
Voorburg 1998b). Een vergelijking met gegevens van cbs-statline over de herindelings-
verkiezingen in 2001 en de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 2002, leert dat de 
opkomst voor de volksraadpleging in alle betrokken gemeenten aanzienlijk hoger lag: 
Leidschendam en Voorburg (+36%), Pijnacker en Nootdorp (+34%) en Rijswijk (+17%). 
Ondanks deze hoge opkomst en de vernietigende uitslag zetten de provincie Zuid-Hol-
land en de gemeente Den Haag hun plannen onverminderd door. 

Verandering van tactiek tegenover de minister van bzk

Nadat de provincie de grenscorrectieprocedure in december 1998 had stopgezet en de 
uitvoering van de motie Remkes aan de minister van Binnenlandse Zaken had terug-
gegeven, werd er door de stuurgroep baut in 2000 een nieuw plan van aanpak ontwik-
keld. Er werd opnieuw nagedacht over de beste tactiek waarmee de planvoering door de 
minister kon worden beïnvloed. De stuurgroep bleef uitgaan van de eerder gekozen stra-
tegieën, maar die werden wel anders tegen elkaar afgewogen. Centraal element werd de 
strategie van intensieve politieke lobby onder kamerleden, fractiemedewerkers, ambte-
naren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en partijbesturen. Vanaf 2000 werd 
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er binnen de stuurgroep baut in samenwerking met bpra gewerkt met lobbydossiers, 
waarin goed werd bijgehouden wie met wie aan het lobbyen was en met welke personen 
of organisaties nog moest worden gelobbyd. Hierbij werden ook leden van de stichtin-
gen tegen annexatie betrokken. Naast het lobbyen werd er voor gekozen om flink te 
investeren in onderzoeksrapporten van externe experts, om de eigen argumenten naar 
de minister te kunnen onderbouwen. Er werd onder andere een sterkte-zwakte analyse 
van de regio gemaakt door Eduard Bomhoff en zijn instituut Nyfer en er werd een rap-
port geschreven over de sociale infrastructuur van de Haagse stedelijke regio door Han 
Entzinger (Mok 2004: 140, 147, Stuurgroep Behoud Autonomie 2000). 

Van de eerder opgezette publieksgerichte strategieën kreeg vooral het benaderen van 
de media veel meer aandacht. Het tweede spoor was de begeleiding en advisering van 
de stichtingen tegen annexatie. bpra trad als bemiddelaar op tussen de comités en de 
stuurgroep baut, onder andere door een activiteitenoverzicht van de stichtingen bij te 
houden, zodat de stuurgroep op de hoogte was van de acties die werden gepland. De 
stuurgroep hoopte dat de comités hun acties zouden intensiveren naarmate de parle-
mentaire behandeling haar hoogtepunt naderde. Er werd voor gekozen om van tevo-
ren vanuit de politiek niet al te veel eigen acties voor burgers te bedenken, maar uit te 
gaan van een “dynamisch in te vullen planning van activiteiten” waarbij snel op ont-
wikkelingen kon worden ingespeeld (Stuurgroep Behoud Autonomie 2000). Er heerste 
grote onzekerheid over de plannen van de minister, vanwege geruchten dat minister 
Peper Den Haag meer grond wilde geven dan de gebieden die werden genoemd in de 
motie Remkes (Mok 2004: 146-147). In deze fase van onzekerheid was het vrij logisch 
dat de vijf gemeenten zich behoudender opstelden in het bedenken en organiseren van 
politieke acties, omdat ze geen vaste referentiepunten hadden om tegenin te gaan. De 
meeste hoop was gevestigd op de stichtingen tegen annexatie, waarvan doelgerichte 
acties op maat werden verwacht. De beste manier van handelen voor de vijf gemeenten 
was zoveel mogelijk achter de schermen de schade beperken en verder van moment tot 
moment bekijken wat geschikte acties waren. Deze open benadering leidde in de loop 
van 2000 nog tot een aantal acties.

Het eerste ministeriële herindelingsplan van eind april 2000 ontketende in de 
meeste gemeenten grote verontwaardiging. De gemeente Leidschendam werd onaan-
genaam verrast door de plannen, waarbij het onder andere een bedrijventerrein en een 
hele woonwijk zou verliezen. Ook in Voorburg kwamen de plannen hard aan toen bleek 
dat de wijk Voorburg-West in haar geheel op de nominatie stond om naar Den Haag 
over te gaan. Beide gemeenten moesten gebieden afstaan die niet in de motie Remkes 
werden vermeld. In Leidschendam riep de lokale politiek haar bevolking op om massaal 
in actie te komen tegen de plannen van de minister. Maar ook in Voorburg en Rijswijk 
liepen de gemoederen weer hoog op. Een voorlichtingsbijeenkomst van het ministerie 
over de plannen, half juli in Voorburg, werd bezocht door 2.000 mensen die luid tek-
sten scandeerden als: “Voorburg strijdt met ere; onthoudt dat goed Haagsche here…!” In 
Rijswijk vond ook zo’n voorlichtingsbijeenkomst plaats. Onbekend is hoeveel mensen 
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hierbij aanwezig waren (Mok 2004:157-158). Een belangrijke actie die in deze periode 
van commotie ontstond, was de oproep om massaal een ‘reactie aan de minister’ op zijn 
herindelingsplan te sturen. Dit was formeel mogelijk, omdat er een inspraakprocedure 
op het herindelingsplan van toepassing was. Deze actie is volledig onder regie van de 
stichtingen tegen annexatie uitgevoerd, waarover meer in hoofdstuk 5. 

Duidelijk is dat de politiek in de vijf gemeenten zich in 2000 veel behoudender opstelde 
bij het activeren van burgers. Op enkele voorlichtingsavonden en oproepen in de media 
na, werd de mobilisatie van burgers overgelaten aan de stichtingen tegen annexatie. Zeker 
nadat de minister begin 2001 zijn aangepaste herindelingsplan indiende als wetsvoorstel 
aan de Tweede Kamer, had het activeren van burgers voor de lokale politici geen zin meer. 
Al hun aandacht richtte zich op de lobby met leden van de Tweede- en Eerste Kamer.

De prijs van politieke activering

Over de gehele periode 1998-2001 heeft de stuurgroep baut veel tijd, geld en energie 
gestoken in publieksgerichte strategieën en acties. In alle vijf gemeenten zijn stichtingen 
tegen annexatie opgericht. Zij hebben soms meegewerkt aan de acties van de gemeen-
ten, zoals de volksraadpleging, en hebben verder veel acties in eigen regie uitgevoerd (zie 
hoofdstuk 5). De media zijn gedurende het gehele proces ruimschoots bereikt. Alleen al 
de Haagsche Courant heeft in de periode 1997-2001 ongeveer 3.300 artikelen en stukjes 
over het herindelingsproces geplaatst, waarin de vijf gemeenten veel aandacht hebben 
gekregen (zie hoofdstuk 6). 

De meest opvallende publieke strategie van de stuurgroep baut was de activering 
van de bevolking bij de eigen gemeentelijke voorlichtingsavonden en vooral bij de deel-
name aan de volksraadpleging. Deze activering kwam tot stand tegen een flinke prijs. 
De vijf gemeenten hebben stevig geput uit de hulpbronnen die hen ter beschikking 
stonden. Met pieken en dalen is een groot deel van het ambtenarenapparaat ingezet. 
De bestuurders hebben zich eveneens sterk ingespannen om de regie te voeren. De 
stuurgroep baut kwam in de periode 1997-2001 tachtig keer bijeen (Mok 2004: 88). 
Ook de financiële inzet was fors. Naar schatting heeft de hele campagne tegen annexatie 
de vijf gemeenten in totaal 2,27 miljoen euro gekost (Mok 2004: 193). Daarvan werden 
niet alleen de eigen acties gefinancierd, maar werden eveneens de stichtingen tegen 
annexatie financieel ondersteund. Deze inzet van mensen, tijd en geld heeft de gemeen-
telijke herindeling uiteindelijk niet tegengehouden. Wel zijn de provinciale plannen én 
de plannen van het Rijk onder druk van de protesten fors ingekrompen. 

4. Conclusies

De beleidscontroverse over de gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving 
speelde zich af onder bijzondere omstandigheden. De hoge politieke druk door de pro-
blemen met de stadsprovincies en de geografische ligging in de achtertuin van de lan-
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delijke politiek, droegen daaraan bij. Toch vormt de Haagse herindeling een leerzame 
casus over de rol van overheid en politiek bij het ontstaan van agonistische publieken. 
We kunnen concluderen dat de politiek-bestuurlijke tegenstanders zeer effectief zijn 
geweest in het aanspreken van hun eigen burgers als anti-annexatiepubliek. Ze waren 
bovendien zeer effectief in het activeren van leden van dit publiek voor deelname aan 
acties tegen annexatie. De effectiviteit werd bepaald door een mix van beleidsframing en 
framing van collectieve actie en door aandacht voor zowel inhoudelijke als emotionele 
aspecten van betekenisgeving, in combinatie met een ruime inzet van mensen. 

De mix van beleidsframing en framing van collectieve actie was van groot belang 
voor het aanspreken van het publiek. Zowel de politiek-bestuurlijke voorstanders als 
de tegenstanders ontwikkelden een diagnose van het probleem en een prognose van 
de wenselijke oplossingen. De voorstanders gebruikten hun beleidsframe ‘Geef Den 
Haag de ruimte’ om het vertrouwen in het herindelingsplan te fixeren (vgl. hoofdstuk 3). 
Door de beleidsinterventie te rationaliseren en te rechtvaardigen probeerden ze zowel de 
politiek-bestuurlijke tegenstanders als burgers ervan te overtuigen dat herindeling een 
goede oplossing bood voor de Haagse problemen. 

De politiek-bestuurlijke tegenstanders waren er in eerste instantie op gericht om via 
lobby, via inhoudelijke reacties op officiële stukken en procedures en via de media de 
voorstanders ervan te overtuigen dat samenwerken wel en annexatie geen goede oplos-
sing zou bieden. Ze ontwikkelden daartoe vanuit hun eigen beleidsframe een aantal 
normatieve verhaallijnen. Toen bleek dat ze met hun beleidsmatige argumenten de 
politiek-bestuurlijke voorstanders niet op andere ideeën konden brengen, begonnen ze 
hun burgers bij het probleem te betrekken. Ze begonnen hun beleidsframe ‘Samenwer-
ken ja, annexatie nee’ in te zetten om een anti-annexatiepubliek aan te spreken. Hun 
beleidsframe werd ingezet om het vertrouwen van burgers in de eigen problematisering 
van herindeling te fixeren en tegelijkertijd wantrouwen te creëren over de plannen van 
de politiek-bestuurlijke voorstanders. Om onder hun burgers consensus in de door hun 
gewenste richting te creëren, gebruikten ze in eerste instantie de probleemdiagnose 
en prognose van de beste oplossing die ze al in hun beleidsframe hadden ontwikkeld. 
Maar vervolgens gingen ze zich bij de communicatie van hun normatieve verhaallijnen 
stelselmatig afzetten tegen de argumenten en praktijken van de politiek-bestuurlijke 
voorstanders. Daardoor ontwikkelden ze een ‘wij’ waarmee hun burgers zich konden 
identificeren tegenover de ‘zij’ van de politiek-bestuurlijke voorstanders van herinde-
ling. De ontwikkeling van zo’n wij-zij tegenstelling is een typerend element voor de fra-
ming van collectieve actie. Het biedt binnen een breder politiek discours met verschil-
lende beleidsframes het onderscheidende criterium waarmee een visie op een probleem 
gekoppeld wordt aan een publiek, dat zich daardoor aangesproken zou moeten voelen. 
Door hun eigen argumenten en door het contrast te accentueren met de argumenten 
van de politiek-bestuurlijke voorstanders, werd duidelijk wat ‘wij’ wilden en wat ‘zij’ van 
plan waren. De boodschap aan het publiek was helder. Annexatie was onwenselijk en 
moest worden tegengehouden en om dat voor elkaar te krijgen was het nodig om actie te 
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ondernemen tegen de politiek-bestuurlijke voorstanders. Met deze problematisering en 
de bijbehorende identificaties boden de politiek-bestuurlijke tegenstanders het publiek 
een duidelijk afgebakende ruimte, waarbinnen ze zich op de kwestie konden oriënteren 
in de door hun gewenste richting, namelijk tegen annexatie.

Het bleef voor veel leden van het anti-annexatiepubliek niet bij oriënteren op het 
probleem. De campagne van de volksraadpleging laat zien dat de vijf gemeenten hun 
burgers probeerden te activeren door zowel op inhoudelijke als emotionele aspecten 
van annexatie in te gaan. De wij-zij tegenstelling met de provincie werd versterkt door 
de metafoor van de haai. Deze koppelde gevoelens van ongerustheid en angst aan het 
handelen van de provincie. Tegelijkertijd kregen burgers veel inhoudelijke informatie 
waarin het probleem nog eens werd uitgelegd vanuit het perspectief van de politiek-
bestuurlijke tegenstanders. Burgers werden er zodoende op gewezen dat er sprake was 
van een vervelend probleem waar concreet iets aan moest gebeuren. Ze kregen boven-
dien de mogelijkheid om hier iets aan te doen door deel te nemen aan de volksraadple-
ging, wat ze ook massaal deden. 

Het waren niet alleen processen van betekenisgeving die de hoge opkomst veroor-
zaakten. Dat burgers door deze processen van een concrete handelingsmotivatie werden 
voorzien was een ding. Dat ze vervolgens actief werden benaderd met de vraag om deel 
te nemen aan de volksraadpleging was een ander cruciaal element. Door een grote inzet 
van medewerkers van de gemeenten en van vrijwilligers was het mogelijk om burgers 
face to face te vragen of ze zouden gaan deelnemen aan de volksraadpleging. Burgers 
werd gevraagd om hun motivatie concreet om te zetten in daden. Door burgers te active-
ren, gaven de politiek-bestuurlijke tegenstanders het anti-annexatiepubliek een gezicht. 
De actieve burgers maakten duidelijk dat er zo’n publiek bestond en dat het tegenhou-
den van annexatie breed leefde in de vijf gemeenten. 

Hoewel ze onmiskenbaar aan de basis ervan stonden, is duidelijk dat de politiek-bestuur-
lijke tegenstanders niet alleen vorm hebben gegeven aan het anti-annexatiepubliek en 
de uitingen van agonistische politieke betrokkenheid. De stichtingen tegen annexatie 
hebben eveneens actief hieraan bijgedragen door zelf betekenissen aan het discours toe 
te voegen, door vele acties te organiseren en door burgers daar op hun eigen wijze voor 
te benaderen. 





StIChtIngen tegen annexatIe: hulpje oF gangmaker?

Actiegroepen van burgers staan vaak zelf aan de basis van een agonistisch publiek. 
Dit gebeurt op het moment dat burgers op eigen initiatief tegen beleidsvoornemens 
in actie komen. Bij processen van gemeentelijke herindeling is sprake van een andere 
situatie, waarbij de politiek-bestuurlijke actoren de bron vormen van het agonistische 
publiek. Actiegroepen ontstaan hierbij niet op eigen initiatief, maar door stimulans van 
en samenwerking met de politiek. De actiegroepen mengen zich als collectieve politieke 
actoren in het politiek-bestuurlijke discours. Zo ook bij de Haagse herindeling. 

Juist omdat bij herindelingen het initiatief niet bij henzelf ligt, doen zich interes-
sante vragen voor over de inbreng van actiegroepen als collectieve politieke actor. Wat 
voegen ze toe aan de constructie van annexatie als probleem? Hebben ze een eigen 
inhoudelijke inbreng waarmee ze een anti-annexatiepubliek kunnen aanspreken of vol-
gen ze de betekenisgeving van de politiek? Zijn ze uitvoerders van acties bedacht door 
de politiek of verzinnen ze zelf manieren om het publiek te mobiliseren? Zijn ze bij deze 
mobilisatie sterk afhankelijk van de organisatorische capaciteiten en hulpbronnen van 
de politiek of hebben ze hiertoe hun eigen kanalen? Deze vragen worden beantwoord 
door de ‘stichtingen tegen annexatie’ te onderzoeken, die zijn ontstaan tijdens het proces 
van gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving. Ik begin bij hun ontstaan en 
bij enkele achtergrondkenmerken van hun leden. Daarna analyseer ik hun inbreng bin-
nen het discours en bespreek ik uitvoerig hun inspanningen om burgers voor concrete 
politieke acties te mobiliseren. 

1. de stichtingen en hun leden18

De stichtingen tegen annexatie ontstonden in alle vijf gemeenten die zich tegen het 
proces van gemeentelijke herindeling keerden. Aanvankelijk namen enkele politieke par-
tijen initiatieven om actiegroepen op te richten. De partij onafhankelijk Rijswijk richtte 
het ‘Comité Stop Annexatie Nu’ op en de lokale afdelingen van de sp richtten het ‘Comité 
Stop Landje Pik’ op. Uiteindelijk hebben deze initiatieven weinig weerklank gevonden. 
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De bevolking is wel massaal gemobiliseerd door de zogeheten stichtingen tegen annexa-
tie, die met stimulans van de gemeenten door actieve burgers zijn o pgericht. 

De strakke organisatie in Rijswijk 

Een vergadering in Rijswijk van de bewonersvereniging voor de nieuwbouwlocatie 
Ypenburg vormde het vertrekpunt van de stichtingen tegen annexatie. Tijdens deze 
vergadering werden de herindelingsplannen besproken. R9,19 die een paar maanden 
eerder een huis in Ypenburg had gekocht, nam contact op met een wethouder in Rijs-
wijk. Deze wethouder bracht hem in contact met het een andere inwoner R14, die mede-
eigenaar was van het Haagse bureau bpra. Dit bureau had zojuist in opdracht van de 
stuurgroep baut een plan geschreven voor een PR-campagne, gericht op het coördi-
neren van de acties die de vijf gemeenten zouden gaan ondernemen (zie hoofdstuk 4). 
In een gesprek met R14 werd het R9 duidelijk dat ‘er een beweging van burgers moest 
komen’. Zo gezegd, zo gedaan. In april 1998 organiseerde R9 in ‘Tons Muziekcafé’ een 
bijeenkomst van het anti-annexatiecomité in oprichting. Bij deze bijeenkomst waren 
twee mensen van bpra aanwezig, evenals twee wethouders van de gemeente Rijswijk en 
vijf inwoners. Er werden meteen knopen doorgehakt. Ze kozen een voorzitter (R9), ze 
adopteerden de politieke slogan: ‘Samenwerken ja, annexatie nee’, die het beleidsframe 
van de vijf gemeenten markeerde en ze namen een logo over dat door de gemeente 
Rijswijk was ontworpen. Tijdens de voorlichtingsavond van de gemeente Rijswijk op 28 
april presenteerde het anti-annexatiecomité in oprichting zich aan de aanwezige inwo-
ners. De voorzitter deed een oproep aan de vele aanwezigen om zich aan te melden voor 
het comité. 

Ongeveer een week later vergaderde het comité al voor de derde maal. Tijdens deze 
bijeenkomst werd een aantal belangrijke beslissingen genomen. Er werd een duidelijke 
organisatiestructuur bedacht. De leiding zou liggen bij een ‘stuurgroep’ bestaande uit de 
voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast werden er zes werkgroepen opgezet 
die specifieke taken zouden uitvoeren onder hoede van de stuurgroep.20 Tijdens dezelfde 
vergadering werd besloten dat het comité zo onafhankelijk mogelijk van gemeente en 
politiek wilde opereren. Een lastige opgaaf, omdat de gemeente zojuist ruime financiële 
steun had toegezegd en zich met de oprichting van de stichting bemoeide. Uit notulen 
van een latere vergadering blijkt dat de relatie met de gemeente meerdere malen ter 
discussie stond. De voorzitter was bevreesd dat het comité de politieke belangen kreeg 
opgedrongen. De stuurgroep besloot om zoveel mogelijk de banden met de gemeente 
“te kappen”. Verder zou er kritisch worden gekeken naar de achtergronden van nieuwe 
leden van het comité. Er werd een persoon afgewezen, omdat deze teveel onder invloed 
van de politiek zou staan. Desondanks waren er aardig wat leden met een achtergrond in 
de politiek. De secretaris was actief geweest in de gemeenteraad. Hij nam heel duidelijk 
het standpunt in dat er afstand tot de politiek moest zijn.
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Tijdens een van de eerste vergaderingen – zo blijkt uit de notulen – werd besloten dat 
het comité de stichtingsvorm aan zou nemen “om de rompslomp van leden en de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te omzeilen”. Enkele vergaderingen later nam het comité 
de naam aan van ‘Stichting Rijswijk tegen annexatie’ (srta). Deze stichting begon echt 
tot leven te komen tijdens een wervingsbijeenkomst medio mei, waarbij alle mensen 
die eind april hulp hadden toegezegd tijdens de voorlichtingsavond van de gemeente bij 
elkaar kwamen. De schattingen van het aantal aanwezigen lopen uiteen van 80 tot 200. 
Er was sprake van grote belangstelling: “het was niet alleen een straatje, maar alles was 
teugen”, zo lezen we in de notulen. Bij een volgende wervingsbijeenkomst kwamen nog 
eens 40 à 50 mensen opdagen. 

De eerste officiële vergadering van de srta volgde op 23 mei. Ongeveer binnen een 
maand was er een complete lokale actiegroep opgericht. Uit de statuten van de stichting 
blijkt het doel dat ze voor ogen hadden: “Het voorkomen van annexatie van (delen van) 
Rijswijk, in het belang van Rijswijkse burgers en bedrijven”. Annexatie werd opgevat als 
“(…) elke grenswijziging, waardoor grondgebied van de gemeente Rijswijk overgaat naar 
een of meerdere buurgemeenten”. De stichting richtte zich niet alleen op Rijswijk, maar 
ook op “(…) ondersteuning van instellingen in buurgemeenten van Rijswijk met een 
gelijk gericht doel”. De doelen van de stichting moesten onder andere worden bereikt 
door: “het voeren van acties, het verspreiden van informatie onder de bevolking, samen-
werking met andere belangengroepen die zich verzetten tegen annexatie, en het voeren 
van overleg met alle betrokken partijen (…) om te komen tot structurele oplossing van 
de (grootstedelijke) problemen die ten grondslag liggen aan de annexatiegedachte”. Het 
meedenken en overleggen over een structurele oplossing paste binnen de bredere bena-
dering die binnen de srta vanaf het begin werd ontwikkeld. In de eigen aantekeningen 
van een van de aanwezigen bij de bijeenkomst in Tons muziekcafé is dit als volgt kern-
achtig verwoord: “Niet alleen TEGEN roepen, maar alternatieven aandragen”. 

De brede basis in Voorburg

De oprichting van de Stichting Voorburg Tegen Annexatie (svta) verliep heel anders. In 
Rijswijk werd echt een actiegroep gesmeed door mensen te werven, terwijl in Voorburg 
werd voortgebouwd op eerdere initiatieven en bestaande netwerken. Eind 1997 waren er 
in Voorburg-West al door tien à twaalf mensen ruim 1.800 handtekeningen opgehaald 
tegen de annexatieplannen. De handtekeningen werden begin december na een optocht 
door Voorburg-West aan het gemeentebestuur aangeboden. Een aantal van de toen aan-
wezigen zou zeer actief worden binnen de latere svta. Naast deze eigen initiatieven 
van verontruste burgers, stonden de wijkverenigingen “gezamenlijk klaar om actie te 
voeren tegen de verdeling van Voorburg wanneer dat nodig is” (notulen). Voorburg 
kent sinds de jaren zeventig een dekkend netwerk van wijkverenigingen, die zich onder 
andere richten op het bevorderen van leefbaarheid en het behartigen van belangen van 
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wijkbewoners. De wijkverenigingen voeren gezamenlijk een structureel overleg met de 
gemeente. Tijdens een van dit soort bijeenkomsten ontstond het plan voor de svta. 

Begin april 1998 volgde een eerste overleg tussen de gemeente, bpra en enkele leden 
van wijkverenigingen. Na een eerste actie op 14 april waar 180 mensen bij gelegenheid 
van de installatie van de nieuwe gemeenteraad duidelijk maakten dat zij tegen annexatie 
waren, werd de voorlichtingsavond van de gemeente op 28 april benut om leden te wer-
ven. Diezelfde avond werden er al 75 mensen bereid gevonden. Eind mei begon de svta 
definitievere vormen aan te nemen. Er werd een bestuur samengesteld en er werden, 
zoals in Rijswijk, verschillende werkgroepen ingesteld. Tijdens een bijeenkomst begin 
juni werden de ongeveer 45 aanwezigen over de werkgroepen verdeeld. De stichting 
werd gefinancierd door de gemeente Voorburg. Evenals in Rijswijk leidde dit tot dis-
cussie over de verhoudingen tot de politiek. Vooral de vertegenwoordigers van de wijk-
verenigingen wilden afstand bewaren. Het was de bedoeling om alleen nog informeel 
overleg met de gemeente te voeren. Het credo daarbij luidde: “iedere schijn van belan-
genverstrengeling vermijden” (notulen). Op 18 juni werd de svta formeel opgericht, met 
het vaststellen van de statuten. 

De trage start in Leidschendam

In Leidschendam is de Stichting Anti-annexatiecomité Leidschendam (saacl) nadruk-
kelijker dan in Rijswijk en Voorburg ontstaan door initiatieven van de gemeente. De 
gemeentelijk voorlichter was vanuit zijn werk bij de plannen betrokken, maar hij was 
ook een toekomstig bewoner van de nieuwbouwwijk Leidschenveen. Evenals vele andere 
toekomstige bewoners was hij lid van een kopersvereniging. De kopersverenigingen en 
de gemeente Leidschendam voerden veel overleg over de nieuwbouwwijk. Tijdens een 
van deze vergaderingen heeft het College van B&W onder de besturen van de kopers-
verenigingen leden voor de actiegroep geworven. Drie mensen gaven hieraan gehoor. 
Samen met een aantal mensen uit het lokale politieke en maatschappelijke leven vorm-
den zij het anti-annexatiecomité in oprichting. Ook de gemeente Leidschendam orga-
niseerde op 28 april 1998 een voorlichtingsbijeenkomst voor haar burgers. Evenals in 
Rijswijk en Voorburg werd tijdens deze bijeenkomst het comité voorgesteld en werden 
er meer leden geworven. Een respondent zei hierover: “Het was een bijzondere ervaring. 
We waren aanvankelijk bang dat het niet zou aanslaan. Integendeel zelfs: de belangstel-
ling was enorm” (notulen). Begin juni kreeg de saacl meer vorm. Ook in deze stichting 
ontstond discussie over de afstand tot de gemeente en de lokale politiek. Er ontstond 
zelfs een kleine rel toen de fractievoorzitter van de sp lid wilde worden van de stichting, 
maar werd afgewezen. De stichting koos uiteindelijk voor samenwerking met de poli-
tiek, met behoud van de eigen onafhankelijkheid. 

Op 19 juni werd de saacl officieel opgericht door het vaststellen van de statuten. 
Het duurde in Leidschendam veel langer voor er een duidelijke structuur binnen de 
stichting ontstond. Er werden wel werkgroepen opgericht zoals in Rijswijk en Voorburg, 
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maar er werd ook structureel met alle leden van de stichting gezamenlijk vergaderd. Het 
duurde volgens diverse respondenten erg lang voordat alle neuzen dezelfde kant op ston-
den. Pas in een later stadium kwam hier verandering in toen de nieuwe secretaris van de 
saacl de regie naar zich toe trok. Hij zegt hierover: “ik heb de rol van generaal naar mij 
toe getrokken”. De saacl bleef gedurende haar hele bestaan minder strak georganiseerd 
dan de stichtingen in Rijswijk en Voorburg. Er was bovendien een sterkere band met de 
gemeente. Het contact werd onderhouden door een vertegenwoordiger van bpra die bij 
alle vergaderingen aanwezig was en door de voorlichter van de gemeente die vanaf het 
begin lid was van de saacl. 

De politieke sturing in Nootdorp en Pijnacker

In Nootdorp en Pijnacker waren de burgemeesters actief bij het organiseren van anti-
annexatiecomités. Vooral in Nootdorp hadden de eerste plannen van de provincie geleid 
tot de angst dat de dorpse identiteit zou verdwijnen. Veertig procent van het grondgebied 
was aanvankelijk ingepland om over te gaan naar Den Haag. Toen de burgemeester in 
april persoonlijk bestuursleden uit het hechte lokale verenigingsleven benaderde, kwam 
er snel een comité van de grond. Bij de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente op 28 
april werden de aspirant-leden aan de circa 350 à 500 aanwezigen voorgesteld. Bijna een 
maand later volgde de eerste vergadering van het actiecomité Nootdorp. Hierbij waren 
een vertegenwoordiger van bpra en de voorlichter van de gemeente aanwezig. Op 24 
juni werd de Stichting Nootdorp/Pijnacker Tegen Annexatie (snta) officieel opgericht. 
Het bestuur bestond volledig uit Nootdorpers. 

In Pijnacker liep de bevolking niet echt warm voor acties tegen de gemeentelijke her-
indeling, omdat slechts 3 procent van het grondoppervlak verloren zou gaan. Het duurde 
daarom veel langer totdat er een comité werd gevormd. De burgemeester had één per-
soon bereid gevonden om initiatief te nemen. Na een interview met de burgemeester 
in de lokale krant Telstar sloeg de lauwe stemming onder de bevolking enigszins om. 
Medio augustus had de kwartiermaker namens de burgemeester zeven andere mensen 
bereid gevonden om samen het Anti-annexatiecomité Houd Pijnacker Heel (ahph) op 
te richten. Het ahph werd gevormd door ondernemers, een oud-wethouder en een oud-
schoolhoofd. De burgemeester was als adviseur aan het comité toegevoegd. Van alle 
stichtingen tegen annexatie had het ahph de meest nauwe banden met de gemeente en 
de lokale politiek. 

Het ahph had duidelijk een veel beperkter doel dan de snta in Nootdorp. Het comité 
was exclusief opgericht ter bevordering van de opkomst bij de volksraadpleging van 
14 oktober 1998. De werkwijze was ook afwijkend. Er werd veel energie gestoken in 
communicatie via de lokale krant. P3 hierover: “We hebben moderne middelen en de 
lokale krant gebruikt. Hier stond elke veertien dagen een paginagroot verhaal in”. Een 
paar maanden na de volksraadpleging is de ahph uiteengevallen, het doel van een hoge 
opkomst was bereikt. 
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Het Platform tegen annexatie

Op aanraden van de gemeenten werd op 16 mei 1998 het regionale ‘Platform tegen 
annexatie’ opgericht. Hierin werkten de vijf stichtingen met elkaar samen. De vergade-
ringen van het Platform, ook wel ‘De Koepel’ genoemd, werden bijgewoond door bpra. In 
de beginfase was de samenwerking via het Platform gericht op informatie-uitwisseling. 
Dit blijkt onder andere uit het feit dat alle stichtingen in oprichting – behalve de Leid-
schendamse – gebruikmaakten van de statuten die door de stichting in Rijswijk waren 
ontworpen. Via het Platform vond ook uitwisseling van ideeën plaats, zoals tussen de 
stichtingen uit Rijswijk en Voorburg over de organisatiestructuur. Voorburg adopteerde 
de strakke Rijswijkse opzet van een bestuur met werkgroepen. Toen het herindelings-
proces verder op gang kwam, werd het Platform tegen annexatie vooral gebruikt voor 
onderling overleg en afstemming van grote acties. De belangrijkste strategische lijnen 
van de stichtingen werden hier uitgezet. Dit begon goed te lopen toen de stichtingen zelf 
beter waren georganiseerd. 

Het Platform kreeg echt een leidende rol tijdens de ministeriële fase van de plan-
vorming, vanaf begin 1999. De vergaderfrequentie werd in die periode opgeschroefd 
van maandelijks naar wekelijks. De stichtingen uit Rijswijk en Voorburg maakten toen 
binnen het Platform de facto de dienst uit. Een respondent uit Nootdorp illustreert deze 
gang van zaken: “Hier zaten de denkmensen. Wij waren wat eenvoudiger, wij waren 
gewoon een stel boze dorpsbewoners. (…) Opvallend was de enorme gedrevenheid, zon-
der dat je elkaar kende. We hadden één gezamenlijk doel, maar iedereen deed het op 
z’n eigen manier. De strijdlust was overal even groot” (interview). De manier waarop de 
strijdlust werd ingevuld verschilde sterk tussen de stichtingen. De mede-eigenaar van 
bpra (R14) had veel overzicht in dit proces. Hij merkt hierover op: “Tussen de stichtin-
gen uit Rijswijk en Voorburg was een hechte samenwerking. Met Leidschendam liep het 
altijd stroever, vanwege een ander niveau van de acties. Pijnacker en Nootdorp moest je 
echt de straat op sleuren” (interview). Een ander lid van de Rijswijkse stichting schreef 
terugkijkend op het hele proces: “In de andere bedreigde gemeenten werd er vaak anders 
georganiseerd. Voorburg heeft deels dezelfde structuur overgenomen zoals door Rijs-
wijk ontwikkeld. Leidschendam stond in mijn beleving het meest apart en vormde 1 
groep zonder onderverdelingen. Nootdorp en Pijnacker deden samen en volgden het 
Rijswijkse model niet. Dit kwam vooral door de omvang (te klein) en door de nauwe 
verbondenheid van de groep met het gemeentebestuur” (notulen). 

De actievoerders in beeld

De actievoerders in de stichtingen tegen annexatie zijn te beschouwen als zeer actieve 
burgers. Zij hebben vaak op intensieve wijze invulling gegeven aan hun politieke betrok-
kenheid. De meesten besteedden gemiddeld anderhalf uur per week aan het werk voor 
de stichting en bij sommigen kon dit oplopen tot soms zestig uur per week. Meerdere 
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respondenten geven aan dat twintig tot veertig uur per week niet ongebruikelijk was. 
Kortom, een aanzienlijk deel van de actievoerders stond met annexatie op en ging ermee 
naar bed. Wie zijn deze actievoerders? Wat zijn hun meest opvallende kenmerken? 

Uit tabel 5.1. blijkt dat de stichtingen tegen annexatie vooral werden bevolkt door man-
nen van middelbare leeftijd. Alleen in Voorburg waren vrij veel vrouwen actief. Dit kan 
worden verklaard door de grote groep leden van wijkverenigingen, die vrijwel allemaal 
vrouw zijn. De actievoerders in Voorburg waren gemiddeld het oudst. De jongste deel-
nemer was veertig en de oudste zeventig jaar. In Rijswijk en Leidschendam waren ook 
twintigers betrokken. Meerdere respondenten uit Rijswijk en Voorburg gaven aan dat 
ze het jammer vonden dat de stichtingen door ouderen werden bevolkt. Ze vonden het 
niet vreemd, omdat ouderen meer oog hebben voor de waarde van hun leefomgeving, 
medeverantwoordelijkheid belangrijker vinden en meer interesse in politiek hebben. 
Bovendien hebben ze meer tijd over, omdat ze een minder druk maatschappelijk leven 
leiden, aldus sommige respondenten. Naast de hoge leeftijd en de oververtegenwoordi-
ging van mannen valt verder op dat 47 respondenten tijdens de beginfase van de stich-
tingen actief waren in hogere of wetenschappelijke beroepen. Er waren 22 respondenten 
actief in middelbare en slechts 3 in lagere beroepen. Eén respondent was werkloos in de 
opstartfase van de stichtingen. 

Deze actieve burgers doen sterk denken aan het stereotiep van de blanke, hoger opge-
leide man van middelbare leeftijd, die uit allerlei onderzoek naar voren komt als ‘buurt-
burgemeester’, ‘vaste inspreker’ tijdens commissievergaderingen of als lid van de ‘parti-
cipatie-elite’ binnen een lokale gemeenschap. Om dit beeld wat verder te onderzoeken is 
alle respondenten gevraagd naar hun ervaringen met vrijwilligerswerk. Uit onderzoek 
van Verba et al. (1995: 304-333) blijkt dat deelname aan vrijwilligerswerk sterk kan bijdra-
gen aan organisatorische en communicatieve vaardigheden (civic skills). Burgers die deze 
vaardigheden ontwikkelen, zijn naar verwachting in staat om zich snel te organiseren 
De gegevens spreken boekdelen (zie tabel 5.2). Zeer opvallend is het grote aantal actie-
voerders (63) dat ervaring had met vrijwilligerswerk. Slechts 10 van de 73 respondenten 
waren nog nooit eerder als vrijwilliger actief geweest. Uit gegevens die niet in de tabel 
zijn opgenomen, blijkt dat 39 van de 63 actievoerders zeer veel ervaring hadden met 
vrijwilligerswerk, omdat ze in drie of meer organisaties actief waren. Bovenop deze 39 

Tabel 5.1 Achtergrondkenmerken van actievoerders naar stichting

 SAACL SNTA AHPH SRTA SVTA Totaal

Aantal respondenten 17 8 6 22 20 73
Man/vrouw 14/3 7/1 5/1 15/7 10/10 51/22
Gemiddelde leeftijd 49,2  51,3 50,7 44,2 53,8 48,7 
Lager/Middelbaar beroep 5 7 2 5 7 26
Hoger/wetenschappelijk beroep 12 1 4 17 13 47

Bron: Verhaar (2006: 25-27), deels bewerking Imrat Verhoeven.
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waren er nog eens 19 actievoerders die in twee organisaties actief waren. Vijf van de 63 
actievoerders waren ‘slechts’ binnen één organisatie actief. De stichtingen werden dus 
bevolkt door ervaren vrijwilligers. De soorten vrijwilligerswerk waarin ze hun ervarin-
gen hadden opgedaan waren bovendien zeer divers (zie tabel 5.2). 

Er waren vrij veel actievoerders met ervaring in klassieke vormen van vrijwilligers-
werk zoals cultuur- en hobbyclubs en sportverenigingen. Deze ervaringen waren even-
wichtig verspreid over alle stichtingen. Het meest opvallend is de grote ervaring met 
‘politieke’ organisaties. Dit gold bij uitstek voor 21 actievoerders die politieke functies 
binnen partijen of in het openbaar bestuur hebben vervuld. De stichting in Rijswijk had 
veel actievoerders met een dergelijke achtergrond. In Leidschendam en Voorburg was 
in ruime mate ervaring met protest aanwezig. Hierbij kan worden gedacht aan actie-
groepen zoals het Leidschendams Actiecomité Sluipverkeer (las), Stichting Houdt Vlie-
trand Groen en de Stichting stop vuilverbranding Ypenburg. Veel actievoerders hadden 
bovendien ervaring binnen verschillende vormen van wat Pattie et al. (2004: 110-126) 
omschrijven als micropolitics. Hierbij gaat het om ervaringen opgedaan in onderne-
mingsraden of medezeggenschapsraden, in en wijk- en buurtverenigingen, in beroeps- 
en vakorganisaties of in schoolbesturen. 

De stichtingen werden bevolkt door ervaren vrijwilligers, met vermoedelijk zeer 
ruim aanwezige organisatorische en communicatieve vaardigheden. Dit blijkt ook uit 
de snelheid waarmee de meeste stichtingen tegen annexatie zijn ontstaan. Het blijkt 
bovendien uit de intelligente manieren waarop de stichtingen een eigen inhoudelijke 
inbreng hebben gehad binnen het herindelingsdiscours en uit de succesvolle mobilisatie 
van burgers voor vele acties. 

2. de inhoudelijke bijdrage aan het probleem

Inhoudelijk gezien schaarden de stichtingen tegen annexatie zich achter het beleids-
frame van de vijf gemeenten: ‘Samenwerken ja, annexatie nee’. Hierdoor bepaalden 
de vijf gemeenten op hoofdlijnen de discursieve mogelijkheden (vgl. Koopmans 2004, 
Koopmans & Olzak 2004) waarbinnen de stichtingen zelf betekenissen konden toevoe-

Tabel 5.2 Ervaringen van actievoerders met vrijwilligerswerk

 SAACL SNTA AHPH SRTA SVTA Totaal

Ervaring met vrijwilligerswerk 15 8 6 15 19 63
Wijk en buurt 9 - 2 3 14 28
Beroeps- of vakorganisatie 7 5 4 5 5 26
Cultuur en hobby 6 5 2 5 5 23
Politiek 5 1 3 9 3 21
Sportvereniging 8 3 4 1 3 19
Protestgroep 5 - 1 2 6 14
Schoolbestuur 3 3 1 3 2 12

Bron: Verhaar (2006: 50-51), deels bewerking Imrat Verhoeven.
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gen aan het politieke discours. De stichtingen waren eveneens voor bestuurlijke samen-
werking en tegen annexatie. Toch bleek bij het ontstaan van de stichtingen in Rijswijk, 
Voorburg en Leidschendam dat zij de samenwerking met de gemeenten en lokale poli-
tiek vanuit een zo onafhankelijk mogelijke positie wilden vormgeven. De consequentie 
hiervan was dat zij binnen de kaders van het beleidsframe van de vijf gemeenten inhou-
delijk hun eigen plek moesten zien te verwerven. Zij moesten zich het probleem van de 
herindeling toe-eigenen door zelfstandig normatieve verhaallijnen te creëren. Hierdoor 
konden ze zich onderscheiden van de vijf gemeenten en op hun eigen manier het anti-
annexatiepubliek aanspreken. 

De inhoudelijke toe-eigening was sterk afhankelijk van de snelheid waarmee binnen 
de stichtingen leiders opstonden die afwijkende interpretaties van het probleem konden 
genereren. Dit zal binnen geen van de stichtingen een eenvoudig proces zijn geweest. 
Een indicatie hiervan krijgen we uit vergaderstukken van de strak geleide stichting in 
Rijswijk. In de besluitenlijst van de bestuursvergadering van 13 juni 1998 lezen we: “Afd. 
Communicatie maakt ‘A-4-tje’ met facts & figures om neuzen zelfde kant op te krijgen 
en het zelfde te antwoorden op gelijkluidende vragen.” Een andere aanwijzing voor de 
zoekende houding vinden we in de besluitenlijst van 19 juni 1998: “X meldt dat we een 
petitie willen aanbieden aan de Statencommissie, voorafgaand aan het moment waarop 
deze haar definitief advies uitbrengt. Aan de denktank wordt gevraagd welke items 
daarin moeten worden ingebracht. Op 3 september heeft Y een persoonlijk gesprek met 
Van der Goot. Denktank wordt verzocht mee te denken over de punten die Y naar voren 
kan brengen” (anonimisering IV).

Ondanks deze zoekende houding zijn er aanwijzingen dat de stichtingen vrij snel 
een aantal eigen normatieve verhaallijnen ontwikkelden. De stichting uit Voorburg 
stelde namens de anderen in mei 1998 een petitie op getiteld Tien argumenten tegen 
annexatie. Deze argumenten werden als volgt benoemd:

1. Annexatie is niet van deze tijd en dus achterhaald
2. Annexatie leidt tot groter, maar groter is niet beter
3. Annexatie lost de grootstedelijke problemen van Den Haag niet op
4. Annexatie lost de financiële problemen van Den Haag niet op
5. Annexatie is de doodsteek voor regionale samenwerking van gemeenten
6. Annexatie veroorzaakt financiële problemen bij gemeenten die nu goed functioneren
7. Annexatie leidt tot kapitaalvernietiging
8. Annexatie als wraakmiddel is absurd
9. Annexatie is ondemocratisch
10. Annexatie staat haaks op het landelijk beleid van Paars.

De petitie maakt duidelijk dat de stichtingen de herindeling zagen als een probleem van 
annexatie. Hierin gingen ze mee met het beleidsframe van de politiek-bestuurlijke tegen-
standers. De tien argumenten vormden een belangrijke stap bij hun eigen interpretatie 
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en betekenisgeving van het probleem. Ieder argument was voorzien van een korte toe-
lichting, waaruit we kunnen opmaken welke interpretaties ze maakten en welke over-
lap er bestond met de normatieve verhaallijnen van de vijf gemeenten uit hoofdstuk 4. 
De vergelijking maakt duidelijk dat er overlap zat in vijf van de tien argumenten. De 
stichtingen wezen evenals de gemeenten op de grotere afstand tussen bestuur en bevol-
king, onduidelijkheid van het nut van de plannen, slechte financiële onderbouwing van 
de plannen, het succes van samenwerking dat wordt ondergraven en lastenverzwaring. 
Tegelijkertijd ontwikkelden de stichtingen argumenten die een duidelijke toevoeging 
boden aan de betekenisgeving van annexatie.

Een eerste toevoeging is het argument ‘Annexatie is niet van deze tijd’. Uit de toe-
lichting kunnen we opmaken dat de stichtingen hiermee verwijzen naar het belang 
van sociale betrokkenheid en zorgvuldig met elkaar omgaan binnen de context van een 
geïndividualiseerde samenleving. Ze stellen dat een hechte samenleving beter in staat 
is om problemen op te lossen en dat annexatie afkeurenswaardig is, omdat dit proces 
bestaande goed functionerende samenlevingsverbanden vernietigt. Een volgende toe-
voeging vinden we in het argument ‘Annexatie veroorzaakt financiële problemen bij 
gemeenten die nu goed functioneren’. De stichtingen wezen er op dat dalende inwoners-
aantallen in de vijf gemeenten zouden leiden tot een hogere lastendruk, om dezelfde 
sociale en culturele voorzieningen in stand te kunnen houden. Bovendien vreesden ze 
het opheffen van bestaande- en het afzien van toekomstige voorzieningen. Argument 7 
‘Annexatie leidt tot kapitaalvernietiging’ wijst er op dat er door de bestuurlijke strijd rond 
het herindelingsproces onnodig veel gemeenschapsgeld verloren gaat. Het was volgens 
de stichtingen nodig om snel van annexatie af te zien en de bestuurlijke strijd te beëin-
digen. Met argument 8 ‘Annexatie als wraakmiddel is absurd’ leverden de stichtingen 
kritiek op de mislukte bestuurlijke reorganisatie van de stadsprovincies. Ze stelden dat 
de landelijke politiek niet zomaar een slecht en eenzijdig voorstel als oplossing door kon 
voeren. Dit argument doet denken aan de normatieve verhaallijn van de vijf gemeen-
ten over het ondoorzichtig bestuurlijke handelen van provincie en Rijk, maar lijkt dit 
punt toch veel explicieter te maken. Ten slotte verwijst argument 9 ‘Annexatie is onde-
mocratisch’ naar het optreden van de provincie Zuid-Holland. De stichtingen waren 
van mening dat de provincie niet zomaar ingrijpende beslissingen kon nemen, zonder 
rekening te houden met de voorkeuren van meer dan 100.000 van haar inwoners. Dit 
argument heeft verwantschap met de normatieve verhaallijn ‘gebrekkige invloed van 
burgers’ van de vijf gemeenten, maar wordt ook hier veel explicieter uitgewerkt.

De stichtingen hebben duidelijk hun best gedaan om zich te onderscheiden van de nor-
matieve verhaallijnen van de vijf gemeenten. Ze hebben zich het probleem toegeëigend 
door eigen argumenten te ontwikkelen over samenlevingsverbanden en voorzieningen 
die door annexatie worden ondergraven, door kritiek te leveren op de keuzes die de lan-
delijke politiek heeft gemaakt en de geldverspilling die deze keuzes met zich mee bren-
gen. Bovenal stelden ze de ondemocratische gang van zaken in de planvorming door de 
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provincie aan de kaak. De kritiek op bestuur en politiek klinkt ook door in de afsluitende 
beschouwing van de petitie, waarin de stichtingen hun argumenten samenvatten:

“Annexatie is een feodaal middel dat geen oplossingen biedt voor de grootstedelijke pro-
blemen van Den Haag. Het is een lapmiddel dat moet verhullen dat de bestuurlijke reor-
ganisatie in de regio Haaglanden op een dood spoor zit en druist in tegen een politiek van 
bestuurlijke vernieuwing. Rijk en Provincie moeten in deze regio zelf verantwoordelijkheid 
nemen en de regie niet overlaten aan Den Haag. Zo wordt de onderlinge samenwerking 
tussen Den Haag en de overige gemeenten niet geschaad, hetgeen de toekomst van alle 
inwoners in de regio ten goede komt. De burgers in de regiogemeenten stellen: Samenwer-
ken ja, annexatie nee”. 

De inhoudelijke toe-eigening van het probleem door de stichtingen tegen annexatie zat 
diep verankerd in de herinnering van de 73 actievoerders die voor het onderzoek zijn 
geïnterviewd. Tijdens de gesprekken is met een open vraag onderzocht waarom ze actief 
werden. Hun antwoorden bieden een reconstructie van de belangrijkste argumenten die 
zij zich uit de beginfase van de stichtingen kunnen herinneren.21 Uit tabel 5.3 kunnen 
we opmaken dat de actievoerders vooral werden gemotiveerd door de ondemocratische 
gang van zaken en het dreigend verlies van buurten. Andere belangrijke argumenten 
waren behoud van kleinschaligheid, onduidelijkheid van het nut van de plannen en de 
houding en gebrek aan kennis van bestuurders. Deze vijf argumenten zijn tenminste in 
40 van de 73 gesprekken genoemd.

Wat opvalt is dat de top 5 van argumenten een mix vormt van de eigen kritiek van de 
stichtingen over de politiek-bestuurlijke gang van zaken en een aantal normatieve ver-

Tabel 5.3 Overzicht genoemde argumenten tegen annexatie uit de beginfase

 SAACL SNTA AHPH SRTA SVTA Totaal

Argumenten
Ondemocratische procedures 14 4 3 18 14 53
Dreigend verlies van buurten # 13 3 2 17 16 51
Behoud van kleinschaligheid # 9 7 4 13 14 47
Onduidelijkheid nut van de plannen # 11 3 3 14 14 45
Houding en gebrek aan kennis bestuurders 10 5 1 15 11 42
Weerzin tegen Haags gemeentebestuur 8 2 3 12 10 35
Tevredenheid met de bestaande leefsituatie 5 4 3 12 11 35
Dorpsnationalisme / staan voor je woonplaats # 5 5 4 6 10 30
Angst voor grootstedelijke problemen 1 3 4 5 6 19
Angst voor ingrijpender plan in de toekomst 4 3 3 3 4 17
Zwakke fi nanciële onderbouwing plannen # 5 2 1 5 2 15
Stijging van OZB en verzekeringspremies # 4 - - 3 2 9

#  Dit argument overlapt met normatieve verhaallijnen van de vijf gemeenten.
Bron: (Verhaar 2006: 38).
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haallijnen die door de vijf gemeenten werden ontwikkeld. Belangrijke afwezigen in 
deze top 5 zijn de gemeentelijke verhaallijnen over de slechte financiële onderbouwing 
van de plannen en de lastenstijging. Kennelijk waren deze materiële motieven voor de 
actievoerders van ondergeschikt belang. Alle genoemde argumenten maken nog eens 
duidelijk dat de stichtingen deels het discours van de politiek-bestuurlijke tegenstanders 
overnamen en dat ze zich deels het probleem toe-eigenden door eigen betekenissen 
naar voren te schuiven. Wat verder opvalt zijn de geringe verschillen in scores tussen de 
stichtingen in de top 5 van argumenten. Bij de grotere stichtingen van Leidschendam, 
Rijswijk en Voorburg liggen de aantallen ongeveer gelijk, hetzelfde geldt voor de veel 
kleinere stichtingen in Nootdorp en Pijnacker. Dit suggereert dat er uiteindelijk vrij 
veel consensus binnen en tussen de stichtingen bestond over de belangrijkste redenen 
waarom annexatie werd verworpen. De actievoerders werden het sterkst gemotiveerd 
door een mix van ongenoegen over de bestuurlijke gang van zaken, de dreigende aantas-
ting van hun buurt en van de korte lijnen met het lokale bestuur. 

Omdat hun hele bestaan zich richtte op het tegenhouden van annexatie, waren de stich-
tingen tegen annexatie verwikkeld in hetzelfde proces van betekenisgeving als de vijf 
buurgemeenten. Via de media, via acties en via allerlei vormen van voorlichting pro-
beerden de stichtingen eveneens een anti-annexatiepubliek aan te spreken met hun 
argumenten om tegen annexatie te zijn. De eerste mogelijkheid die ze daartoe zagen, 
ontstond uit een procedurele stap die de provincie moest nemen. Op 9 juni 1998 legde 
de provincie haar eerste herindelingsplan ter inzage. De stichtingen namen deze gele-
genheid te baat om aan gedeputeerde Van der Goot, die namens de provincie het pro-
ces leidde, de eerder besproken petitie Tien argumenten tegen annexatie aan te bieden. 
Met de kop “Voorproefje actievoerders tegen annexatie” berichtte de Haagsche Cou-
rant dat er zo’n honderd actievoerders bij de overhandiging van de petitie aanwezig 
waren. Er werd door de krant vooral gerefereerd aan het “ondemocratische en feodale 
grenswijzigingsplan”. Op het moment dat de petitie werd aangeboden was er in deze 
veelgelezen krant een brievenrubriek op gang gekomen waarin burgers hun ongerust-
heid en ongenoegen uitten, vooral over de ondemocratische gang van zaken (zie hoofd-
stuk 6). Verschillende argumenten uit de petitie sloten dus goed aan bij de publieke opi-
nie, zoals die zich via deze krant manifesteerde. De tien argumenten van de stichtingen 
waren bovendien divers genoeg om te overlappen met de zeer uiteenlopende kennis, 
emoties of ervaringen van de burgers in de vijf gemeenten. Ze konden hiermee een 
breed publiek bereiken en hun oriëntatie op het probleem van een richting voorzien die 
tegen annexatie in ging. 

De processen van betekenisgeving door de stichtingen tegen annexatie vormden 
een belangrijke toevoeging aan de problematisering van herindeling voor een breed 
publiek. Ze legden hiermee een basis voor de agonistische politieke betrokkenheid 
binnen het anti-annexatiepubliek. Van even groot belang daarbij waren de mogelijk-
heden die de stichtingen met hun acties boden om politiek actief te worden. Zonder 
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hun grootschalige mobilisatie van het anti-annexatiepubliek zou er beduidend min-
der politieke betrokkenheid van burgers zijn ontstaan. Anders gezegd, de stichtingen 
tegen annexatie waren de belangrijkste gangmaker van het politiek agonisme binnen 
het h erindelingsproces. 

3. de gangmaker van het politiek agonisme

Het mobilisatiepotentieel van de stichtingen22

Succesvolle mobilisatie vergt hulpbronnen en het vergt netwerken met losse banden 
tussen een groot aantal actoren, zoals werd betoogd in hoofdstuk 3. In termen van hulp-
bronnen waren de stichtingen goed voorzien. Ze kregen vrij veel geld van de gemeenten, 
ze beschikten over een vrij harde kern van vrijwilligers die gemiddeld anderhalf uur per 
week in de stichting stak en vaak veel meer. Maar hoe zat het met de sociale netwer-
ken? Beschikten de stichtingen daarover? De netwerkstructuur achter de stichtingen is 
onderzocht door aan de 73 actievoerders van de harde kern een lijst van personen voor 
te leggen die bij hun stichting betrokken waren. Hierbij is gevraagd wie zij al kenden 
voor de oprichting van de stichting en waarvan ze deze personen kenden.23 Vooral het 
waarvan is belangrijk, omdat daarmee duidelijk wordt of er achter deze contacten grote 
netwerken schuil gaan die bruikbaar zijn voor politieke mobilisatie. 

Tussen de stichtingen bestond de nodige variatie in netwerkachtergronden (zie tabel 
5.4). De kleine stichtingen in Nootdorp en Pijnacker ontstonden uit sociale netwerken 
binnen buurt en dorp, zakelijke contacten en banden binnen het verenigingsleven. In 
Pijnacker speelden ook politieke contacten mee. Dit wekt geen verbazing, gezien de 
nauwe banden met de gemeente en de lokale politiek. Interessant is dat in Nootdorp veel 
leden anderen kenden via het lokale verenigingsleven. Dit weerspiegelde de pogingen 
van de burgemeester om aanvankelijk via het verenigingsleven leden voor de stichting te 

Tabel 5.4 Gerapporteerde netwerkrelaties actievoerders

 SAACL SNTA AHPH SRTA SVTA Totaal

Uit buurt/dorp 33 16 5 27 - 81
Wijkvereniging - - - - 51 51
Politiek 12 - 6 23 - 41
Zakelijk 14 3 5 8 3 33
Verenigingsleven 4 11 7 10 - 32
Familie - 2 - 8 2 12
Carnavalsvereniging 10 - - - - 10
School - - - - 5 5
Vuilverbranding - - - 2 1 3
Kopersvereniging 3 - - - - 3

Bron: Verhaar (2006: 32).
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werven. De stichting in Leidschendam kende een vergelijkbare netwerkbasis. Opvallend 
is dat in Leidschendam de informele sociale relaties binnen buurt en dorp het belang-
rijkst waren. Op een gedeelde tweede plaats kwamen de zakelijke en politieke contac-
ten en de relaties binnen de lokale carnavalsvereniging De Damzwabbers. De stichting 
in Rijswijk viel op door het grote aantal informele sociale contacten uit buurt of dorp 
en door het grote aantal politieke contacten. Rijswijk was bovendien de enige stichting 
waarin ook familierelaties een basis vormden voor lidmaatschap van de stichting. De 
stichting in Voorburg, ten slotte, reflecteerde duidelijk de sterke basis in het netwerk 
van wijkverenigingen. Hoewel er ook andere soorten contacten werden genoemd, was 
de stichting in Voorburg vrijwel compleet uit het sociale netwerk van wijkverenigingen 
opgebouwd. 

Over het geheel gezien kenden de meeste actievoerders andere leden van hun stich-
tingen via informele sociale contacten in buurt en dorp of via institutionele contacten 
binnen wijkverenigingen. Belangrijke aanvullingen hierop waren andere institutio-
nele contacten via de politiek en het lokale verenigingsleven, alsmede zakelijke relaties. 
Gezien deze uiteenlopende netwerken was er sprake van een vrij diverse samenstelling 
van de stichtingen tegen annexatie. Bijkomend voordeel was dat de leden van de stichtin-
gen op deze netwerken een beroep konden doen bij het mobiliseren van burgers. 

Maar hoe zat het met de dichtheid van de netwerkrelaties binnen de stichtingen? 
Voor succesvolle mobilisatie zijn immers losse banden vereist tussen de leden. De ver-
wachting is dat bij zeer hechte banden een netwerk te sterk in zichzelf gekeerd is om 
tot grootschalige mobilisatie over te gaan (vgl. Van Rossem & Baerveldt 2005, Kriesi et 
al. 1995). Onderzoek van Wellman (besproken bij Scott 2000) heeft uitgewezen dat een 
vijfde van alle netwerken een hoge sociale cohesie vertoont door familiebanden. Wat 
opvalt aan de stichtingen is dat alleen de Rijswijkse familiebanden bevatte. Dit sug-
gereert dat de meeste stichtingen zijn op te vatten als netwerken die een relatief lage 
sociale cohesie kenden en daarmee hoofdzakelijk bestonden uit losse banden. Deze sug-
gestie kunnen we iets nauwgezetter analyseren door te kijken naar de dichtheid van de 
netwerken. De dichtheid biedt een indicatie van de relatieve hoeveelheid relaties bin-
nen het netwerk. Het aantal waargenomen relaties wordt hierbij gedeeld door het aantal 
maximaal mogelijke relaties.

De stichtingen in Nootdorp en Pijnacker kenden een hoge dichtheid (zie tabel 5.5). 
Dit is niet verwonderlijk, omdat de dichtheid afhankelijk is van het aantal leden. Hoe 
minder leden, des te hoger de dichtheid (Verhaar 2006: 34). De grotere netwerken in 
Leidschendam, Rijswijk en Voorburg zijn om deze reden beter onderling vergelijkbaar. 
Opvallend is dat eigenlijk geen van deze netwerken een hoge dichtheid kent. Dit is 
een indicatie dat ze voornamelijk bestonden uit lossen banden, een gegeven dat zich 
ook weerspiegelt in de diversiteit aan netwerkrelaties die we zojuist bespraken. De iets 
hogere dichtheid in Leidschendam suggereert dat aan dit netwerk een hechtere gemeen-
schap ten grondslag ligt dan in Rijswijk en Voorburg. De sterke basis van de stichting in 
relaties uit buurt en dorp wijst in deze richting. 
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Zowel de achtergronden van de netwerkrelaties als de dichtheid maken aannemelijk 
dat in ieder geval de drie stichtingen in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg zodanig 
in elkaar zaten dat ze de potentie in zich droegen voor succesvolle mobilisatie. Naast de 
beschikbare hulpbronnen, die deels van de vijf gemeenten kwamen, vormden de net-
werken van de stichtingen een belangrijke voorwaarde voor grootschalige mobilisatie. 
Met deze netwerken brachten de stichtingen een sterke organisatorische basis in waar-
mee ze het anti-annexatiepubliek konden mobiliseren. 

De stichtingen zetten zichzelf op de kaart

De mobilisatie van het anti-annexatiepubliek was sterk gebonden aan de politiek-
bestuurlijke ontwikkelingen in het herindelingsproces. De procedurele stappen die 
de voorstanders moesten doorlopen en een aantal publiekgerichte acties van de poli-
tiek-bestuurlijke tegenstanders, boden als het ware een permanent evoluerend hande-
lingsperspectief voor de stichtingen tegen annexatie. Ze benutten deze dynamiek om 
hun eigen acties op te zetten. De eerste mogelijkheid daartoe ontstond toen de provin-
cie Zuid-Holland een voorlichtingsavond over haar plannen organiseerde op 24 juni 
1998. De avond werd gehouden in de sporthal Forum Kwadraat in Voorburg. Inderhaast 
werden burgers door de stichtingen gemobiliseerd. Hierbij was sprake van geïmprovi-
seerde teksten, die vooral op emoties van burgers inspeelden. Dit valt onder andere op 
te maken uit een affiche dat breed werd verspreid. Hier lezen we: “Grenscorrectie? Het 
wordt tijd dat de provincie gecorrigeerd wordt! (…) We laten ons niet in de hoek drukken, 
we komen massaal in actie!” Dit type emotionele boodschappen kwam vaker terug in 
de actiemobilisatie van de stichtingen, meestal in combinatie met een inhoudelijke op 
redelijke argumenten gerichte lijn. 

De actie sloeg aan. De provincie had rekening gehouden met een opkomst van 
maximaal 1.500 mensen. Tijdens deze avond wisten de stichtingen 4.500 mensen op 
de been te krijgen, die in een protestoptocht vanuit Rijswijk via Voorburg-West naar 
Forum Kwadraat liepen. De opkomst was zo overweldigend dat de provincie besloot op 2 
juli een tweede voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Hier kwamen nog eens 1.500 
bewoners op af. De twee bijeenkomsten waren bepalend voor de beeldvorming over de 
politiek-bestuurlijke procedure en over de houding die de bestuurders aannamen. Tij-
dens de twee bijeenkomsten kwamen de bestuurders van de provincie over als slecht 

Tabel 5.5 Dichtheid per netwerk #

 SAACL SNTA AHPH SRTA SVTA

Aantal respondenten 17 8 6 22 20
Dichtheid 0,29 0,57 0,77 0,17 0,16

# De dichtheid wordt uitgedrukt als een getal tussen 0 en 1. Hierbij geldt: hoe dichter bij 0 des te lager de dicht-
heid binnen het netwerk.

Bron: Verhaar (2006: 34). 
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voorbereid, slecht op de hoogte en manipulatief. De emoties onder de aanwezigen liepen 
soms hoog op, omdat ze geen bevredigende antwoorden kregen op hun vele vragen. Uit 
een verslag van een gesprek dat een lid van de srta op 27 juli 1998 met een lid van Pro-
vinciale Staten en met de commissaris van de Koningin voerde, blijkt hoe verwonderd 
de bestuurders waren over het massale protest: “De heer Heijkoop geeft aan dat hij staat 
te kijken van het feit dat er zo’n weerstand bestaat om bij Den Haag gevoegd te worden. 
Mevrouw Leemhuis beaamt dit en vindt dit ook een moeilijk te begrijpen punt.” 

De twee voorlichtingsbijeenkomsten van de provincie waren bepalend voor het han-
delingsperspectief van de stichtingen tegen annexatie. Zij raakten overtuigd van hun 
mobilisatiecapaciteit en ze merkten dat er onder burgers draagvlak bestond voor acties 
annexatie. Tijdens de bijeenkomsten is er volgens een van de organisatoren een “ontzag-
lijke saamhorigheid ontstaan” (Lybaart 2004: 2). Bovendien legden de bijeenkomsten 
het fundament voor verdere acties. Een actievoerder hierover: “Door die demonstratie 
hadden we zo’n ontzettende basis” (Lybaart 2004: 19). De bijeenkomsten in Forum 
Kwadraat vormden in ieder geval voor de aanwezigen – en voor degenen die de media 
goed volgden – een bevestiging van de ondemocratische gang van zaken. Een citaat van 
een inwoner van Voorburg uit Het Voorburgse Krantje van 20 augustus 1998 illustreert 
dit gevoel: “Ik heb het gevoel dat Gedeputeerde Staten met het voorgestelde herinrich-
tingsplan geen rekening houden met de bewoners van de verschillende gebieden, maar 
dat het plan meer is afgestemd op projectontwikkelaars en bouwers. Ik hoop dat GS 
het referendum dat op 14 oktober wordt gehouden serieus neemt.” In hetzelfde num-
mer zegt een andere bewoner: “De manier waarop de inspraakprocedure nu is geregeld, 
daar klopt natuurlijk niets van. Een dag na de verkiezingen en vlak voor de vakanties 
worden de plannen bekend gemaakt. Dit heeft niets met democratie te maken.” Dat 
deze mening breed werd gedeeld, blijkt ook uit de analyse van mediaberichtgeving in de 
Haagsche Courant die in hoofdstuk 6 uitvoerig ter sprake zal komen. 

De ontwikkeling van actiestrategieën

Na het eerste protest bij de voorlichtingsbijeenkomsten in Forum Kwadraat begonnen 
de stichtingen actiestrategieën te ontwikkelen. Een belangrijke rol was hierbij wegge-
legd voor de afdeling denktank van de svta, de stichting die binnen het overkoepelende 
Platform tegen annexatie zeer invloedrijk was. Deze denktank ontwikkelde een notitie 
getiteld ‘Strategie acties tegen annexatie’. In de conceptversie lezen we: “Toch zijn de 
acties nog tamelijk ongericht. Ze hebben meer het karakter van schoten hagel, dan van 
gerichte schoten”. De definitieve versie begin augustus 1998 omschrijft een duidelijk 
uitgewerkte actiestrategie. 

Een eerste element van deze strategie richtte zich op wat we ‘de logica van grote 
aantallen’ kunnen noemen. Het was nodig om veel burgers te mobiliseren voor een 
bezwaarschriftenactie tegen het provinciale plan in de zomer en voor de volksraad-
pleging die de vijf gemeenten organiseerden op 14 oktober. Een tweede element was ‘de 



 StIchtIngen tegen annexatIe: hulpje of gangmaker? 131

logica van argumenten’. Daarbij hoorde het lobbyen met politieke voorstanders van her-
indeling, met als doel het beïnvloeden van de stemming in Provinciale Staten over het 
herindelingsplan op 18 oktober (Lybaart 2004: 16). De stichtingen gingen hierbij serieus 
te werk. In de notitie lezen we hierover: “De benadering en argumentatie moeten in 
eerste instantie professioneel en beleidsgericht zijn: niet op de man gespeeld en niet 
alleen emotioneel, dit is contraproductief”. Bij de beleidsgerichte argumenten gingen de 
actievoerders in op sturing- en financiële vraagstukken en ze formuleerden alternatie-
ven voor annexatie gericht op regionale samenwerking. Wat betreft de svta werd deze 
hoofdlijn in de logica van de argumenten overgenomen door de andere stichtingen via 
het Platform tegen annexatie. 

De twee elementen uit de actiestrategie werden inderdaad breed gedragen binnen 
alle stichtingen, zo blijkt uit gesprekken met actievoerders. Bovendien komt uit deze 
gesprekken nog een derde element van de actiestrategie naar voren: een bewuste keuze 
voor gematigde acties. De nadruk lag op ‘nette acties’, omdat de stichtingen inzagen dat 
de keurige inwoners van hun gemeenten geen medewerking zouden verlenen aan radi-
cale acties. Vooral in Voorburg en Rijswijk werd hier op doorgedacht, tot de naamgeving 
van de stichtingen aan toe: “We heetten ook expres, heel bewust, niet actiegroep of zo. 
Want we wilden heel duidelijk maken dat we niet alleen maar actie wilden maar dat we 
ook heel erg inhoudelijk met alles bezig waren. Dus dat is echt een hele bewuste keuze 
geweest” (Lybaart 2004: 17). De stichtingen waren zich sterk bewust van het publieke 
imago dat ze wilden uitstralen, omdat ze de steun van de bevolking wilden opbouwen 
en vasthouden. Binnen het bestuur van de srta werd discussie gevoerd over wat wel en 
geen harde acties waren. In de vergadernotulen van 8 augustus 1998 kunnen we het 
volgende hierover lezen: “X geeft aan dat er geen misverstanden moeten komen over 
uit te voeren acties. Als men tegen bepaalde acties is verwacht hij ook dat men dat laat 
weten. De uit te voeren acties moeten gedragen worden door de meerderheid van het 
bestuur. Gediscussieerd wordt over wat harde acties en massale acties zijn” (anonimise-
ring door IV). In Leidschendam bestond geruime tijd onenigheid over de actieplannen. 
Sommige leden waren voor hardere acties, zoals het organiseren van een blokkade van 
een belangrijke toegangsweg (de Utrechtse Baan), het blokkeren van belangrijke brug-
gen (de Geestbrug en de Hoornbrug), of het volstorten van een zeecontainer met puin 
op de Rijswijkse weg. Uiteindelijk koos ook de saacl voor nette acties. Toen er eenmaal 
een stevige leiding binnen de stichting ontstond, was het pleit gauw beslecht. 

Uit de strategische keuzes kunnen we opmaken dat de stichtingen tegen an nexatie 
een aantal cruciale factoren voor succesvolle mobilisatie goed inschatten. Door veel 
nadruk te leggen op de beleidsgerichte logica van de argumenten, konden ze – zoals 
eerder bleek – met een eigen inbreng het anti-annexatiepubliek aanspreken en ze kon-
den hun lobby bij de provincie ermee voeren. De keuze voor nette acties was eveneens 
een verstandige. De stichtingen hielden nadrukkelijk rekening met de inwoners van de 
vijf gemeenten. Het gaat om doorgaans keurige middelbaar tot hoger opgeleide mensen 
die niet voor radicale of onwettige acties de straat op gaan. Ze kennen een breed doch 
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gematigd politiek repertoire, waarvan actiegroepen bij hun politieke mobilisatie niet al 
te ver kunnen afwijken (vgl. Auyero 2004: 421). Nette acties zoals petities ondertekenen, 
p rotesteren bij een voorlichtingsbijeenkomst, een bezwaarschrift indienen of deelname 
aan een referendum, passen goed binnen het gematigde politieke repertoire dat in Neder-
land vrij breed wordt gedeeld (zie hoofdstuk 1). Door aan te sluiten bij dit repertoire ver-
grootten de stichtingen de kans dat ze burgers massaal voor acties konden mobiliseren.

Het belang van de strategische keuzes zal blijken uit de drie belangrijkste massale 
acties waarbij de stichtingen betrokken zijn geweest. Het gaat om de bezwaarschriften-
actie tegen de provinciale plannen, de volksraadpleging die de gemeenten samen met de 
stichtingen organiseerden en de reacties aan de minister. Ik zal mij verder op deze drie 
acties concentreren om de grootschalige mobilisatie door de stichtingen te analyseren. 
Deze keuze impliceert dat ik geen aandacht besteed aan de talloze kleine acties die de 
stichtingen op eigen houtje binnen hun gemeenten organiseerden. De notulen van de 
srta en de svta staan vol voorbeelden. Ik concentreer mij bovendien op de stichtingen 
tegen annexatie in Rijswijk, Voorburg en Leidschendam,24 omdat deze de meeste initia-
tieven toonden. De stichting in Pijnacker was alleen betrokken bij de volksraadpleging, 
terwijl de stichting in Nootdorp zich vrij volgzaam heeft opgesteld, door via het Platform 
tegen annexatie mee te liften op de activiteiten van de andere stichtingen.

Het eerste massale protest: bezwaar tegen de provinciale plannen

Midden in de zomervakantie van 1998 begonnen de stichtingen met de mobilisatie van 
de bevolking voor het massaal indienen van de bezwaarschriften tegen het herinde-
lingsplan van de provincie. De mogelijkheid voor bezwaar stond open tot 7 september. 
Wederom bood een onderdeel van de herindelingsprocedure mogelijkheden voor pro-
test. De actie was bedacht door het adviesbureau bpra (zie hoofdstuk 4), maar werd vol-
ledig zelfstandig door de stichtingen opgezet en uitgevoerd. Het belangrijkste probleem 
waar ze mee zaten was de vraag hoe ze mensen zo ver zouden krijgen om in hun zomer-
vakantie, terwijl er nota bene een WK voetbal aan de gang was, in grote aantallen een 
bezwaarschrift te schrijven. De stichtingen kozen ervoor om eerder behaalde successen 
onder de aandacht te brengen, in combinatie met een aantal opwarmacties die de strijd 
tegen annexatie moesten aanwakkeren. Verder staken ze veel energie in de mobilisatie 
van individuele burgers via persoonlijk contact. Er werd gekozen voor een strategische 
combinatie van blijvend informeren, aandacht genereren en gericht activeren (Lybaart 
2004: 9). In een verslag van de bestuursvergadering van de svta van 3 september 1998 
lezen we hoe bewust hiermee werd omgegaan: “We doen al deze acties ook om de men-
sen te blijven motiveren en ons gezicht te laten zien. Ook voor eigen inwoners die straks 
allemaal naar de stembus moeten”. 

De stichtingen tegen annexatie hebben bij het blijvend informeren op een slimme 
manier hun eerste acties benut. De svta verspreidde op 3 augustus huis-aan-huis een 
brief in Voorburg-West – een wijk die was opgenomen in de corridorplannen –, waarin 
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zij aangaf wat ze tot dan toe hadden gedaan en waar zij mee bezig waren. De brief kapita-
liseert op het massale protest tijdens de twee voorlichtingsavonden van de provincie in 
Forum Kwadraat: 

“Weet U nog, die woensdag 24 juni 1998? Hoe mooi het was? Het was prachtig weer. Een 
mooie zomeravond. Er begon een optocht vanuit Rijswijk richting Voorburg. In Voorburg 
zwol die optocht aan tot een massale protesttocht. En aangekomen bij Forum Kwadraat 
bleek dat duizenden mensen waren gekomen om te laten zien dat wij niets willen weten 
van annexatie of grenscorrecties. Ook de tweede voorlichtingsavond op 2 juli was de zaal in 
Forum Kwadraat weer helemaal vol. Het was indrukwekkend om mee te maken dat zoveel 
mensen tot kwart voor twaalf in de rij bleven staan om hun vragen te kunnen stellen. Het 
was geweldig.”

In de brief werd vervolgens uitleg gegeven over hoe de organisatie van de svta was opge-
zet, dat er een lijst met tien argumenten tegen annexatie was ontwikkeld, dat er huis-
aan-huis een grote poster was aangeboden, dat er was meegewerkt aan twee informatie-
avonden van de gemeenten eind april, dat er voorlichtingsavonden waren georganiseerd 
in wijkcentra, dat er allerlei acties jegens provinciale Statenleden waren ondernomen, 
dat meerdere zaterdagen een anti-annexatiekraam op de Voorburgse markt was geweest, 
dat er werd meegewerkt aan de voorbereiding van de volksraadpleging en dat er een 
strategie op papier was gezet waarin werd gewerkt aan nieuwe acties. Opvallend citaat 
in deze brief: “Van uw kant hopen we op begrip en geduld als de zaken minder goed of 
minder snel gaan dan u zou willen.” Eerst werden alle verworvenheden getoond en ver-
volgens werd een bescheiden toon aangeslagen om niet al te drammerig over te komen. 
Ook de srta bracht de eigen successen naar buiten. Ze maakte een Anti-Annexatie-
krant. De tweede editie van augustus 1998 bevatte een rubriek ‘wat hebben we gedaan & 
wat zijn we van plan?’ De voorzitter schreef in zijn stukje: “Wij burgers hebben duidelijk 
van ons laten horen tijdens de informatieavonden van de provincie. De provincie is van 
ons geschrokken en houdt nu duidelijk rekening met ons. Ik ben blij dat er zo’n grote 
opkomst was, want hierdoor is bewezen dat u het eens bent met de Stichting Rijswijk 
Tegen Annexatie.” Met dit soort uitingen van eigen succes lieten de stichtingen zien dat 
er veel gebeurde en dat het zinvol en effectief was om in actie te komen. Er werd dui-
delijk gewerkt aan een derde element dat in ieder collectief actieframe aanwezig is: een 
gevoel van agency.

Het opwarmen van de bevolking behelsde een combinatie van herkenbare kreten 
in de openbare ruimte en een aantal kleine acties. De openbare ruimte was gevuld met 
posters, stickers, spandoeken en andere middelen om acties tegen annexatie onder de 
aandacht te brengen. Een van de opwarmacties was een wandeltocht door de bedreigde 
wijken in Rijswijk en Voorburg-West waar in de plannen van de provincie de corridor zou 
worden gesitueerd. Met stoepkrijt en vlaggetjes werd vooral door kinderen het te annexe-
ren gebied gemarkeerd. De actie haalde de Haagsche Courant. Een andere opwarm actie 
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was een tocht van 500 burgers uit alle gemeenten naar het Binnenhof, waar een petitie 
werd aangeboden aan de voorzitter van de vaste kamercommissie voor Binnenlandse 
Zaken. Ook deze actie haalde de Haagsche Courant (Lybaart 2004: 22-23).

Ten slotte hebben de stichtingen tegen annexatie veel burgers gemobiliseerd via 
direct contact. De bezwaarschriftenactie in Voorburg werd op touw gezet via de goed 
werkende structuur van wijkverenigingen. Hier werden schrijfochtenden, -middagen 
en -avonden georganiseerd, gericht op advies bij het schrijven van een bezwaarschrift. 
Er werd gewerkt met een voorbeeldbrief, die huis-aan-huis werd bezorgd in Voorburg 
en er werden bezwaarschriften ingevuld bij een actiekraam. In Rijswijk werd ook veel 
gedaan aan persoonlijke begeleiding via wekelijkse schrijfmiddagen gedurende de hele 
zomer. De srta deed flyers bij mensen in de bus, gaf voorlichting via de gratis kran-
ten, publiceerde een eigen anti-annexatiekrant, deed aan huis-aan-huis bezorging van 
bezwaarschriften in sommige buurten en bemande een marktkraam op zaterdagoch-
tenden (Lybaart 2004: 25-26). Opvallend is de enorme inzet van tijd en aantallen men-
sen die in deze directe vorm van mobilisatie is gaan zitten. De stichtingen in Voorburg 
en Rijswijk konden terugvallen op aanzienlijke netwerken van vrijwilligers die bereid 
waren om ‘even’ te folderen bij de huis-aan-huis bezorging. Bij dit soort op massaliteit 
gerichte vormen van mobilisatie is een netwerk van losse banden met wijkverenigingen 
– zoals in Voorburg – onontbeerlijk. In Rijswijk bestond een zelf aangelegd netwerk van 
ongeveer zestig vrijwilligers die vanuit de werkgroep distributie voor dit soort acties 
werden aangestuurd (Verhaar 2004: 19, 21). Uit Nootdorp is bekend dat er een beroep 
kon worden gedaan op leden van de lokale voetbalclubs of andere verenigingen om huis-
aan-huis iets te verspreiden. Zonder deze sociale netwerken zou het direct informeren 
en mobiliseren van burgers op deze schaal onmogelijk zijn geweest. 

Het indienen van een bezwaarschrift werd de inwoners van de vijf gemeenten vrij 
gemakkelijk gemaakt doordat de meeste stichtingen werkten met een voorbeeldbrief en 
een lijst van inhoudelijke argumenten die mensen in hun brief konden gebruiken. De 
svta gaf de Voorburgers tips om een of meerdere punten aan te snijden, zoals: “(…) uw 
emoties (ook met betrekking tot de informatieavonden); uw standpunt; een beschrij-
ving van de consequenties die het plan heeft voor u persoonlijk, voor de inwoners van 
Voorburg-West, voor heel Voorburg, voor de regio, voor de relatie met Den Haag, met 
het oog op verdere toekomstige samenwerking; bezwaren en argumenten tegen het 
plan; eventueel uw ideeën over hoe het wel zou kunnen, enz.”. Voor de bezwaren werd 
een lijst van veertien argumenten aangereikt. De meeste komen overeen met de Tien 
argumenten tegen annexatie die eerder werden ontwikkeld. Opvallende nieuwe argu-
menten waren: ondeugdelijkheid van zowel het plan van de provincie als van de presen-
tatie tijdens de voorlichtingsavond (hier werd gekapitaliseerd op eerder succes), verwij-
zingen naar annexaties begin 20e eeuw die niets voor Den Haag hebben opgeleverd, en 
het idee dat Voorburg een eenheid moest blijven. In een pamflet van de srta werden de 
inwoners van Rijswijk uitvoerig voorgelicht over de gang van zaken rond het provinci-
ale plan. Vervolgens werden vergelijkbare argumenten als in Voorburg genoemd. Een 



 StIchtIngen tegen annexatIe: hulpje of gangmaker? 135

aanvullend argument was dat de totale annexatie van Rijswijk slechts een kwestie van 
tijd zou kunnen zijn, vanwege de insluiting van de gemeente door het herindelingsplan 
van de Provincie. 

De strategische combinatie van blijvend informeren, aandacht genereren en gericht 
activeren heeft goed gewerkt. Ondanks de zomervakantie en het WK voetbal slaagden 
de stichtingen tegen annexatie erin om een totaal van 23.500 bezwaarschriften tegen 
het herindelingsplan van de provincie Zuid-Holland te vergaren. Dat betekent dat onge-
veer een zesde van de bevolking in de vijf gemeenten (volgens cbs-gegevens ongeveer 
152.000 inwoners in 1998) een bezwaarschrift heeft ingediend. 

Moeizame coproductie van protest: de volksraadpleging

De samenwerking tussen de stichtingen tegen annexatie en de vijf gemeenten was ner-
gens zo duidelijk als rond de volksraadpleging van 14 oktober 1998. Bij andere grote 
acties hadden de stichtingen de regie in handen en werd er overleg gevoerd met de 
gemeenten, maar bij de volksraadpleging waren de rollen omgekeerd. De coördinatie van 
dit proces lag in handen van de vijf gemeenten en de stichtingen werkten op een aantal 
manieren mee. Er was sprake van wat we een ‘coproductie van protest’ kunnen noemen. 
Dit blijkt onder andere uit een pamflet van de svta gericht aan de bevolking van Voor-
burg, waarin verschillende acties werden aangekondigd. Bij de volksraadpleging van 14 
oktober lezen we: “Zet deze datum met rood en 100 pijlen in uw agenda. De gemeenten 
nemen het voortouw. Wij doen mee”. De idee van een volksraadpleging is overigens 
binnen de stichtingen tegen annexatie ontstaan en werd vervolgens door de gemeenten 
overgenomen (Verhaar 2004: 19). Dat de vijf gemeenten de regie voerden over deze actie 
was vrij logisch. Zij beschikten over de gemeentelijke basisadministratie die nodig was 
om aan alle inwoners boven de achttien een oproep voor deelname te verzenden. Er werd 
gekozen voor een volksraadpleging en niet voor een referendum, omdat de gemeenten 
zelf geen beslissingsbevoegdheid hadden over het onderwerp. Beslissingsbevoegdheid 
was een harde voorwaarde om een referendum te mogen houden (Mok 2004: 118). 

De coproductie van protest verliep verre van optimaal vanwege miscommunicatie, 
de symboliek die de gemeenten gebruikten en overlappende mobilisatietechnieken. De 
belangrijkste oorzaak van de miscommunicatie tussen de gemeenten en de stichtin-
gen is toe te schrijven aan de rol die het adviesbureau Commedia heeft gespeeld. Dit 
bureau was door de stuurgroep baut ingehuurd om de campagne rond de volksraadple-
ging te organiseren. Het belangrijkste probleem was dat Commedia de stichtingen tegen 
annexatie niet of nauwelijks heeft geraadpleegd bij het opzetten van de campagne. Twee 
leden van een werkgroep communicatie schreven aan een van de gemeentevoorlichters: 
“Onze kennis en ervaring had de campagne van bureau Commedia ten goede kunnen 
komen.” Ook de keuze voor de symboliek stuitte op weerstand van de stichtingen. Ze 
waren onaangenaam verrast door de haaicampagne (zie hoofdstuk 4), omdat deze inging 
tegen hun strategie van nette acties. In een gezamenlijke brief aan de stuurgroep baut 
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schreven de stichtingen hierover: “In het algemeen maken wij ons zorgen over het vrij 
agressieve beeld van de campagne.” Ze suggereerden om de haai achterwege te laten en 
een informatieve campagne te voeren, met uitleg hoe je moet stemmen (Lybaart 2004: 
28). De gemeenten en de stichtingen zaten elkaar soms ook in de weg bij het mobiliseren 
van burgers. Zo viel een Annexatie nee nieuwsbrief van de gemeenten samen met De Actie-
krant in Voorburg en met de Anti-Annexatiekrant in Rijswijk op de mat (Lybaart 2004: 28). 

De stichtingen tegen annexatie werkten uiteindelijk mee aan de campagne voor de 
volksraadpleging, ondanks hun bezwaren tegen de toonzetting en de problemen in de 
onderlinge afstemming met de gemeenten. In de brief van de twee communicatiemen-
sen aan de voorlichters lezen we: “Wij werken mee (om de boel niet te frustreren), maar 
vinden het niet prettig om onze mensen te elfder ure op te roepen voor klussen waar wij 
het nut niet van inzien.” Een lid van de srta schreef hierover: “De gemeente had (…) de 
vrije hand om zelf een gespecialiseerd bureau in de arm te nemen in verband met het 
referendum (sic!). Hoewel later een deel van die actie wel is uitgevoerd door mensen van 
de stichting die nu eenmaal hun netwerk hadden opgebouwd en bekend aan het worden 
waren (overigens wel met veel bezwaar tegen de posters en het hele embleem met de 
haai waar de stichting niet achter stond).” 

Uit onderzoek van Jochem Lybaart (2004: 29-30) krijgen we een beeld van de manier 
waarop de stichtingen tegen annexatie omgingen met de campagne rond de volksraad-
pleging. Ze maakten gebruik van de actiepakketten van de gemeenten, gevuld met bal-
lonnen, buttons en posters en ze bemanden stands om campagne te voeren. Dit laatste 
tegen betaling via Randstad Uitzendbureau, hetgeen wel aangeeft hoe weinig zin de 
actievoerders hadden om met deze actie mee te werken. De stichtingen voegden deson-
danks zelf een aantal elementen aan de campagne toe. 

Via hun eigen krantjes bezigden ze een gematigder en veel zakelijker toon, gericht 
op uitleg hoe je moest stemmen. Voor degenen die niet in de gelegenheid waren om te 
stemmen volgde er uitleg hoe anderen te machtigen. De argumenten bleven dezelfde als 
voorheen in de petitie Tien argumenten tegen annexatie en bij de bezwaarschriftenactie 
tegen de Provincie. De voorzitter van de srta riep de Rijswijkers via de Anti-annexa-
tiekrant als volgt op: “Bij de volksraadpleging moet echt iedereen meedoen. Stem zelf 
of machtig iemand. Onze burgemeester heeft een grote opkomst nodig om een stevig 
wapen tegen de provincie in handen te krijgen. En wij met z’n allen, inwoners van Rijs-
wijk, zijn hiervoor verantwoordelijk”. Deze keurige rationele toon werd verderop in het 
krantje aangevuld met een emotionele oproep. Onder de kop ‘Murphy’s law’ verscheen 
elke editie een column van Miss Murphy, een Rottweiler die als mascotte van de srta 
diende. Hier lezen we de volgende oproep: “Ben dus kwaad, nee woest! U zachtjesaan 
ook? Nou, mensen kunnen daar wat aan doen: die mogen hun stem gebruiken. Ze noe-
men zoiets een volksraadpleging, maar ’t betekent gewoon: Je tanden laten zien en van 
je afbijten! Doen!” De Voorburgse stichting verspreidde een eigen stemoproep, er werd 
gewerkt met een geluidsauto en er werd veel voorlichting gegeven. Ook in Leidschendam 
werd met geluidswagens gewerkt. Verder ging een groep vrijwilligers de avond tevoren 
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van deur tot deur om mensen op te roepen te gaan stemmen. Zowel in Rijswijk, Voor-
burg als Leidschendam werd vervoer geregeld voor mensen die slecht ter been waren.

De uitslag van de volksraadpleging was een overduidelijk nee tegen annexatie. De 
opkomst was enorm en het aantal nee-stemmen zeer hoog (zie hoofdstuk 4). Deze uit-
slag vormde voor de stichtingen een sterke stimulans en een verdere bevestiging van 
hun effectiviteit. Wederom hadden ze in hun ogen bewezen de bevolking te kunnen 
mobiliseren. Ze waren trots op wat ze hadden bereikt. Dit blijkt uit notulen van een 
bestuursvergadering van de svta, de dag na de volksraadpleging: “Mensen wat zijn we 
toch geweldig. Wat hebben we dit goed gedaan! Deze uitslag kan niemand ons afnemen. 
Een duidelijker nee bestaat er niet !!!!!” (Lybaart 2004: 30). Uit de notulen van de srta 
van 17 oktober 1998 kunnen we opmaken: “Algemene euforie n.a.v. de volksraadpleging. 
X tempert de feeststemming en benadrukt dat we moeten blijven doorvechten” (anoni-
misering door IV).

Na de volksraadpleging brak er voor de stichtingen tegen annexatie een periode aan 
waarin de logica van de argumenten dwingender werd. De massaliteit van protest door 
de bevolking was een tijd lang niet nodig en er waren bovendien geen aanleidingen voor 
in het politiek-bestuurlijke proces. Provinciale Staten van Zuid-Holland zou vlak na de 
volksraadpleging op 18 oktober besluiten over de plannen. Belangrijke personen binnen 
de stichtingen schakelden daarom op zeer gecoördineerde wijze over op een lobby onder 
leden van Provinciale Staten. De vergadernotulen staan vol met afspraken hierover. Uit 
de notulen van de bestuursvergadering van de srta van 28 november 1998 kunnen we 
opmaken dat de stichting zelfs even werd gedeactiveerd: “Besloten wordt om de Stich-
ting tot nader order op een laag pitje te zetten. De Beraadsgroep daarentegen blijft op 
volle kracht werken, en daar waar Communicatie nodig is, blijft die ook actief. Indien 
daar onverhoopt weer aanleiding voor is, kan de Stichting na een paar telefoontjes bin-
nen de kortste tijd weer op volle sterkte opereren” (onderstreping in origineel).

De laatste grote actie: reacties aan de minister

In Rijswijk en Voorburg lag het hoogtepunt van het activisme in de zomer en het najaar 
van 1998. In Leidschendam werd de stichting veel actiever in 2000, toen de minister 
de Zeeheldenwijk vermeldde in zijn plannen. Waar de stichting in Leidschendam actie-
ver werd, traden er in 2000 bij de andere stichtingen ‘vermoeidheidsverschijnselen’ op 
(Lybaart 2004: 31). Er resteerde er nog één kans op massale beïnvloeding van de politieke 
besluitvormers. Eind april 2000 maakte de minister van Binnenlandse Zaken zijn her-
indelingsplan bekend. Tot 16 juli 2000 konden burgers de minister een reactie sturen. 
Een reactie aan de minister is vergelijkbaar met een bezwaarschrift aan de Provincie.

Wederom uit het onderzoek van Lybaart (2004: 32-34) wordt duidelijk hoe de cam-
pagne werd opgezet. De coördinatie lag deze keer in handen van het overkoepelende 
Platform tegen annexatie. Onder auspiciën van het Platform voerden de stichtingen in 
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de meeste gemeentes campagnes die op de lokale bevolking waren toegesneden. Vooral 
in Leidschendam werd onder het motto ‘Teken voor Leidschendam’ veel aandacht aan 
de bezwaarschriftenactie besteed. De saacl was zeer actief via berichten in kranten, 
radiospotjes, posters, kraampjes, spandoeken, schrijfavonden en een actie waarbij 150 
vrijwilligers huis-aan-huis getekende reacties aan de minister kwamen ophalen. Het 
ging wel om standaardformulieren. In Voorburg en Rijswijk organiseerden de gemeen-
ten informatiebijeenkomsten over de plannen van de minister. De stichtingen tegen 
annexatie grepen deze bijeenkomsten aan om de aanwezigen op te roepen een reactie 
aan de minister in te sturen. Daarnaast werkten de stichtingen tijdens de campagne met 
persoonlijke mobilisatie via voorlichtingskraampjes op de markt. Uit interviews met 
actie voerders blijkt dat zij meer moeite moesten doen om burgers ervan te overtuigen 
weer een bezwaarschrift te schrijven (Lybaart 2004: 34). Verder werd er huis-aan-huis 
een folder verspreid, met een voorgedrukte brief en lijst met mogelijke bezwaren. 

Het Platform tegen annexatie bracht in mei 2000 een editie van De Anti-annexa-
tiekrant uit, die in alle vijf gemeenten werd verspreid. Met deze krant werden burgers 
weer opgewarmd voor acties. Een veelzeggende kop luidde: “Wéér een poster ophangen, 
wéér een brief schrijven. Houdt het dan nooit eens op? NEE!” Er stonden oproepen 
om bezwaarschriften te schrijven, voorzien van een voorbeeldmodel. De inwoners van 
de vijf gemeenten werden uitgebreid voorgelicht over de inhoud van het ministeriële 
herindelingsplan. Verder werden er passages uit het plan geciteerd die vervolgens van 
een weerwoord door de stichtingen werden voorzien. De selectie van passages en bij-
behorende weerwoorden was zodanig dat er een serie argumenten werd aangereikt om 
tegen het plan te zijn. Deels waren deze argumenten inhoudelijk vergelijkbaar met het 
type argumenten dat de stichtingen hadden ontwikkeld in de periode dat ze actie voer-
den tegen het provinciale herindelingsplan. Opvallend is dat er geen referenties meer 
waren te vinden aan incompetente bestuurders, ondemocratische procedures of lokale 
identiteiten. Ondanks deze gezamenlijke argumentatie namens het Platform werd er in 
verschillende gemeenten met specifiekere argumenten gewerkt. 

In Leidschendam werden via een standaardbezwaarschrift zes argumenten opge-
voerd tegen het herindelingsplan van de minister. Op sommige punten weken deze af van 
bekende argumenten. Het meest opvallend was dat de verplaatsing van Haagse problemen 
naar Leidschendam werd gevreesd (verpaupering en armoede). Ook werd er gerefereerd 
aan angst voor verlies van landelijk gebied. In Rijswijk werd de bevolking opgeroepen 
met een vrij emotioneel getinte boodschap: “Minister De Vries speelt ‘Landje Pik’. Pikt 
u dat? Of komt u in beweging? Pakt u die pen en laat u de minister weten, wat u van zijn 
plan vindt? Hij heeft er trouwens zelf om gevraagd! (…) Wie zwijgt stemt toe!” En op de 
achterkant van het pamflet legt de srta even kort uit welke successen ze in het verleden 
had bereikt. Deze werden gekoppeld aan het verzoek om een bezwaarschrift in te dienen: 

“In die twee jaar riepen wij u menig keer op om met ons actie te voeren. Onder andere door 
een bezwaarschrift te schrijven. En u steunde ons volledig: de Provincie ontving vele tien-
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duizenden bezwaarschriften en haalde mede daardoor bakzeil. Nu ligt het annexatieballetje 
bij minister De Vries van Binnenlandse Zaken. Hij wil nog grotere delen van de buurge-
meenten aan Den Haag ‘cadeau doen’. van rijswijk amputeert hij een kwart oftewel 25%!!!! 
Dus komt u weer in actie. Want ook nu hebt u het recht (en wij denken ook de plicht), 
bezwaar aan te tekenen” (vet in origineel).

Er werd gewerkt met een voorbeeldbrief en een lijst met maar liefst 21 mogelijke argu-
menten. Veel argumenten waren herkenbaar, omdat ze al circuleerden sinds de petitie 
Tien argumenten tegen annexatie. Enkele opvallende nieuwe argumenten waren meer op 
de man en op het proces gericht, in tegenstelling tot de argumenten van het Platform: 
“omdat u met uw plan alleen de belangen van Den Haag behartigt”;“omdat van uw plan, 
net als bij de Betuwelijn, de voor- en nadelen niet tegen elkaar zijn afgewogen”; “omdat 
uw plan Pijnacker, uw woonplaats, buiten schot laat”; “omdat de hele regio niet is beke-
ken. Wassenaar wordt weer niet genoemd. Wonen waarschijnlijk teveel politici”. 

Uit de lijstjes met argumenten van het Platform tegen annexatie, de saacl en de srta, 
is op te maken dat de inhoudelijke overeenstemming tussen stichtingen, die zo ken-
merkend was voor de acties tegen de provinciale plannen in 1998, begon af te brok-
kelen. Desondanks slaagden de stichtingen er nog één maal in de bevolking massaal te 
mobiliseren. De minister ontving in totaal 27.847 reacties uit vier van de vijf gemeen-
ten. De reacties waren per gemeente als volgt verdeeld: Rijswijk 10.194, Leidschendam 
9.494, Voorburg 6.929, Nootdorp 1.230. Pijnacker wordt niet vermeld (tk 2000-2001). 
Uit gegevens van cbs-statline blijkt dat de bevolking van deze vier gemeenten in 2000 
138.266 inwoners bedroeg. Ongeveer een vijfde van de lokale bevolking heeft de minis-
ter een reactie gestuurd. 

Ten slotte resteerde lobbywerk

Na de laatste massale actie concentreerden de stichtingen zich – evenals in de slotfase 
van het provinciale herindelingsplan – op gecoördineerd lobbywerk. Nu richtten zij zich 
op de leden van de Tweede- en Eerste Kamer. Dit blijkt uit verslagen van vergaderingen 
van het Platform tegen annexatie, waar de meeste besluiten werden genomen en waar 
de lobbycampagnes werden gecoördineerd. Een afsprakenlijst van het Platform van 3 
februari 2001 bevat de opmerking: “We moeten druk blijven uitoefenen op het cda om 
in de Statenfractie een (afwijzend) standpunt te laten innemen. Voorburg heeft goede 
contacten. (…) Er moeten nog afspraken worden gemaakt met gl en sp van de Tweede 
Kamer.” In de afsprakenlijst van 21 april 2001 lezen we: “In de Eerste Kamer zijn nu 
ongeveer acht vvd-senatoren/trices tegen het plan. Deetman probeert bij het cda voor-
standers te krijgen, maar heeft tot nu toe weinig bijval. Wij moeten langzamerhand ons 
concentreren op de Eerste Kamer. (…) Tactiek moet nog worden bepaald.” In de afspra-
kenlijst van 5 mei 2001 lezen we ten slotte: “Zo langzamerhand moeten we weten, wie in 
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de Eerste Kamer de woordvoerders zijn van de herindeling. X is zich op gesprekken aan 
het voorbereiden. (…) Er zal tijdens het voorjaarsreces nog een kaart worden verzonden 
naar het huisadres van de Kamerleden, waaruit blijkt dat – in tegenstelling wat sommige 
woordvoerders beweren - we nog steeds fel tegen het plan zijn” (anonimisering door IV). 

Met de bezwaarschriftenactie en de actieve lobby hebben de stichtingen bijgedragen aan 
beperking van de plannen en aan een aantal amendementen tijdens de parlementaire 
behandeling. Op 1 januari 2001 werd onherroepelijk de wet van kracht waarmee de 
gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving werd bezegeld. De stichtingen 
tegen annexatie waren inmiddels gestopt met hun activiteiten. Het politiek agonisme 
was z’n gangmakers kwijt.

4. Conclusies 

De stichtingen tegen annexatie bieden een rijke illustratie van de rol die actiegroepen 
binnen een publiek krachtenveld jegens agonistische publieken kunnen vervullen. 
Ondanks de soms innige samenwerking met de vijf gemeenten, kunnen we conclude-
ren dat de stichtingen een belangrijke eigen inhoudelijke inbreng hebben gehad bij de 
constructie van annexatie als probleem. We kunnen bovendien concluderen dat ze zowel 
tactisch als organisatorisch een cruciale rol hebben gespeeld bij het mobiliseren van de 
agonistische politieke betrokkenheid van het anti-annexatiepubliek. Meer nog dan de 
vijf gemeenten hebben de stichtingen dit publiek zichtbaar gemaakt, door steeds weer 
acties te organiseren. 

Inhoudelijk omarmden de stichtingen meteen het ‘Samenwerken ja, annexatie nee’ 
frame van de vijf gemeenten. Ze onderschreven een aantal van hun normatieve verhaal-
lijnen, maar voegden daar vrij snel eigen argumenten aan toe. Omdat de stichtingen 
zelf uit actieve burgers bestonden, waren zij in staat om op een zeer directe en laag-
drempelige wijze het anti-annexatiepubliek te bereiken. Door ze te herhalen, brachten 
ze een aantal inhoudelijke normatieve verhaallijnen van de vijf gemeenten dichter bij het 
publiek. Ze boden bovendien met hun kritiek op het politieke optreden van de politiek-
bestuurlijke voorstanders aanvullende – en voor het publiek ook zeer aansprekende – 
redenen om tegen annexatie te zijn. Wat ze duidelijk maakten was dat annexatie niet 
alleen om inhoudelijke redenen, maar ook op morele gronden, verwerpelijk was. De 
stichtingen konden deze kritiek keer op keer van nieuwe inhoud voorzien, omdat er 
tijdens het besluitvormingsproces telkens weer gebeurtenissen plaatsvonden die getuig-
den van performative faillure – en daarmee ook het moreel falen – van de verantwoorde-
lijke politici (vgl. hoofdstuk 3). 

Met hun betekenisgeving van het probleem creëerden de stichtingen duidelijk een 
aantal elementen van een collectief actieframe. Er werd onrechtvaardigheid beargumen-
teerd jegens de gemeenschap en deze werd vooral toebedeeld aan het Rijk en de provin-
cie. Hiermee creëerden de stichtingen een wij-zij tegenstelling die bij kon dragen aan 
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identificatie van het publiek met de eigen diagnose van het probleem. Daarnaast sug-
gereerden ze een oplossing om de onrechtvaardigheid weg te nemen, door voor samen-
werking en tegen annexatie te pleiten. Juist omdat ze herkenbare argumenten boden en 
zelf dicht bij het publiek stonden, lijkt het erop dat de stichtingen tegen annexatie snel 
in staat waren om een proces van frame alignment op gang te brengen (zie hoofdstuk 3). 
Bij succesvolle frame alignment ‘resoneert’ de betekenisgeving van een probleem met de 
specifieke culturele context waarin het speelt (Williams 2002, 2004). 

Bij de politieke mobilisatie blonken de stichtingen uit door hun tactisch vernuft en 
hun organisatorische capaciteiten. Tactisch gezien waren de stichtingen zeer innovatief. 
Ze wisten telkens slim in te spelen op de dynamiek van het politiek-bestuurlijke besluit-
vormingsproces. Zodra er bezwaren tegen of reacties op plannen konden worden inge-
diend, organiseerden de stichtingen massale schrijfacties. Zodra massale acties geen 
zin hadden, gingen ze over op politieke lobby. De stichtingen konden snel schakelen 
tussen verschillende actievormen, waardoor ze flexibel inspeelden op de politieke han-
delingsmogelijkheden die het besluitvormingsproces hen bood. Een ander aspect van 
het tactisch vernuft was de combinatie van blijvend informeren, aandacht genereren en 
gericht activeren. De stichtingen creëerden met hun argumenten een collectief actie-
frame, dat zij tussen acties door probeerden vast te houden. Het blijvend informeren 
kunnen we opvatten als permanent onderhoud van dat collectieve actieframe. Maar dat 
geldt eveneens voor het steeds weer refereren aan eerder geboekte successen, waarmee 
de stichtingen permanent onderhoud verrichtten aan het derde element van het collec-
tieve actieframe, namelijk een gevoel van agency. Ze probeerden het publiek permanent 
het gevoel te geven dat het zinvol was om in actie te komen, omdat ze daarmee iets kon 
worden bereikt. Het aandacht genereren vormde een slimme aanvulling op dit proces. 
Door opwarmacties te organiseren werden de stichtingen letterlijk weer zichtbaar voor 
burgers en werd het bovendien makkelijker om hen gericht te activeren. 

Een laatste belangrijke tactische inbreng van de stichtingen was hun scherpe inle-
vingsvermogen in het anti-annexatiepubliek. Zij wisten heel goed dat er alleen massale 
mobilisatie mogelijk was voor niet al te subversieve acties, die binnen de grenzen bleven 
van het politieke repertoire van hun medeburgers. Ze wisten bovendien hoe ze hun 
medeburgers moesten aanspreken voor deelname aan acties. Ze kozen een gematigde 
toon die veel nadrukkelijker gericht was op inhoudelijke dan op emotionele aspecten 
van betekenisgeving. Tegelijkertijd maakten ze bij hun mobilisatie wel gebruik van emo-
tionele betekenissen, zoals bleek bij de oproep om deel te nemen aan de volksraadple-
ging, of bij de oproepen voor het schrijven van een reactie aan de minister. De stichtin-
gen speelden ook in op emoties door bij het blijvend informeren steeds terug te komen 
op de saamhorigheid die was ontstaan bij eerdere acties. Ze probeerden steeds weer een 
gevoel van gemeenschap en lotsverbondenheid te creëren, waarbij leden van het anti-
annexatiepubliek het gevoel kregen samen ergens voor te staan. De stichtingen waren 
met deze tactische manier van handelen voortdurend op zoek naar aansluiting met de 
politiek en cultureel legitieme vormen van handelen en communiceren van het publiek 
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dat ze wilden mobiliseren. Ze probeerden niet alleen de betekenissen te laten resoneren 
met het culturele repertoire, maar ook de acties probeerden ze te laten resoneren met het 
gematigde politieke repertoire van het anti-annexatiepubliek.

Ten slotte vielen de stichtingen tegen annexatie op door hun organisatorische kwali-
teiten bij de mobilisatie van het anti-annexatiepubliek. De harde kern van de stichtingen 
werd bevolkt door zeer competente burgers die uiteenlopende ervaringen inbrachten, 
opgedaan binnen vrijwilligerswerk, activiteiten in wijk of buurt, beroeps- of vakorgani-
saties en binnen de politiek. Deze burgers wisten hoe politieke mobilisatie werkt. Omdat 
de stichtingen bovendien werden bevolkt door leden die losse banden met elkaar had-
den, voldeden ze aan een belangrijke voorwaarde voor succesvolle mobilisatie. Ze waren 
bij grote acties in staat om de sociale netwerken van hun leden te benutten voor soms 
zeer intensieve pogingen tot gericht activeren. Dit bleek bij het huis aan huis folderen en 
bij persoonlijke oproepen tot actie. Zonder deze netwerken hadden de stichtingen nooit 
zo veel burgers massaal kunnen mobiliseren.

De stichtingen tegen annexatie hebben met hun inhoudelijke, tactische en organisatori-
sche inbreng het probleem van annexatie mede vormgegeven, het publiek daarmee aan-
gesproken en een cruciale bijdrage geleverd aan de uitingen van agonistische politieke 
betrokkenheid van dat publiek. De grote respons die ze wisten op te wekken kunnen we 
niet exclusief begrijpen vanuit hun optreden. Zonder uitvoerige media-aandacht zou het 
probleem waarschijnlijk minder breed onder het publiek bekend zijn geweest en zouden 
burgers waarschijnlijk niet in zulke grote getale in actie zijn gekomen.



De HaagscHe courant: BoodSChapper oF Speler?

De media zijn de boodschapper van ontwikkelingen in de politiek. Ze doen kritisch ver-
slag van actuele beleidsdiscussies en het politieke spel. Vanuit deze rol vervullen ze een 
belangrijke functie in het zichtbaar maken van publieken, zo betoogde ik in hoofdstuk 
3. Hun nieuwsframing brengt met enige distantie politieke discoursen in beeld en biedt 
daarmee inzicht in probleemconstructies en het aanspreken van publieken door collec-
tieve politieke actoren. Ik betoogde eveneens dat de kritische distantie van de media tot 
de politiek onder druk staat. We zien dat de media zich ook als collectieve politieke actor 
gaan gedragen en daarmee zelf een bijdrage bieden aan de constructie van problemen of 
zelfs aan de politieke mobilisatie van een publiek. Wat zien we van deze ontwikkelingen 
terug als we gaan kijken naar een agonistisch publiek, zoals het Haagse anti-annexatie-
publiek? Zien we de media hierbij alleen in de rol van boodschapper, of manifesteren ze 
zich ook als politieke speler?

Beleidscontroverses krijgen meestal veel media-aandacht, omdat het voor de media 
verleidelijk is om uitvoerig verslag te doen van politieke conflicten (zie hoofdstuk 2). Dat 
gold ook voor de Haagse herindeling. Uiteenlopende media zoals de lokale gratis kran-
ten, het regionale dagblad de Haagsche Courant en de regionale radio- en televisiezender 
rtv West hebben aandacht besteed aan de Haagse herindeling. Het viel buiten de moge-
lijkheden van dit onderzoek om de rol van al deze media te onderzoeken. Uiteindelijk 
heb ik er voor gekozen om een gedetailleerde analyse te maken van berichtgeving in de 
Haagsche Courant. De keuze voor de Haagsche Courant lag voor de hand, omdat deze zeer 
goed werd gelezen in Den Haag en omgeving en bovendien veel aandacht aan het herin-
delingsproces heeft besteed.25 De rol van de Haagsche Courant bij het herindelingsproces 
zal ik analyseren door in te gaan op de inhoudelijke positie die de redactie koos, door de 
nieuwsframing van het herindelingsproces te reconstrueren en door te onderzoeken of 
de krant zelf aan politieke mobilisatie van burgers heeft gedaan.
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1. de redactie kiest inhoudelijk positie

Vanaf het begin in mei 1997 berichtte de Haagsche Courant over het herindelingspro-
ces. Uit hoofdredactionele commentaren en nieuwsanalyses kunnen we opmaken welke 
opvattingen de redactie er over deze kwestie op nahield. Ze besteedde veel aandacht aan 
de financiële problemen van de stad Den Haag en het gebrek aan financiële steun van 
het Rijk. Evenals bij andere grote steden achtte de redactie het redelijk als het Rijk de 
schuldenlast van Den Haag zou saneren. Daarnaast was de redactie een voorstander van 
bestuurlijke samenwerking in de regio via een stadsprovincie. De stad Den Haag zou 
door de combinatie van schuldsanering en bestuurlijke samenwerking haar grootstede-
lijke problematiek beter kunnen aanpakken. De redactie zag als bijkomend voordeel van 
bestuurlijke samenwerking dat de buurgemeenten autonoom zouden blijven. Het alter-
natief van gemeentelijke herindeling werd als onnodig beschouwd, mits de stadsprovin-
cie voldoende bevoegdheden zou krijgen om over gemeentegrenzen heen de problemen 
van Den Haag op te lossen. Het volgende citaat uit een hoofdredactioneel commentaar 
vat de verschillende elementen van de redactionele opvattingen mooi samen:

“Na het wegwerken van het financiële vuiltje uit het verleden is bestuurlijke vernieuwing 
nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een stadsprovincie (annexatie van buurgemeenten is 
immers onbespreekbaar) om te voorkomen dat in de Haagse regio de lusten en lasten 
onevenwichtig verdeeld blijven tussen de armlastige grote stad en de rijkere randgemeen-
ten” (hoofdredactioneel commentaar 18-4-1997).

Na aanname van de motie Remkes op 22 mei 1997 werd duidelijk dat de stadsprovincie 
Haaglanden politiek gezien geen haalbare kaart meer was. De redactie besteedde dezelfde 
dag en op 23 mei met nieuwsberichten, een nieuwsanalyse en twee hoofdredactionele 
commentaren veel aandacht aan de gevolgen van de besluitvorming. Ze was zeer fel in 
haar oordeel over het politiek machtsspel dat de vvd en de pvda speelden. Tegelijkertijd 
bepleitte de redactie dat de schade die het bestuurlijk optreden teweegbracht, kon worden 
beperkt door de al langer bestaande bestuurlijke samenwerking binnen het stadsgewest 
Haaglanden tussen de gemeente Den Haag en haar buurgemeenten te versterken:

“Nu het perspectief voor een stadsprovincie in Haaglanden is verdwenen, is het zaak voor 
de verantwoordelijke bestuurders in Den Haag en omgeving om het hoofd koel te hou-
den. Den Haag heeft altijd gezegd met de omliggende gemeenten te willen samenwerken 
in een sterke stadsprovincie. De omliggende gemeenten hebben zich veelal verzet tegen 
zo’n bestuurlijke annexatie, maar zij hebben wel altijd beweerd dat zij in de Haagse regio 
willen samenwerken. (…) Het komt er nu op aan de in het stadsgewest Haaglanden opge-
bouwde samenwerking in stand te houden en verder uit te breiden. Als het niet anders 
kan desnoods maar onder dwang van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland dat zijn 
verantwoordelijkheid niet meer mag ontlopen” (hoofdredactioneel commentaar 23-5-1997).



 de haagSche courant: boodSchapper of Speler? 145

Een van de politiek redacteuren beschreef in een nieuwsanalyse de consequenties van 
de plannen voor burgers:

“Acht jaar bezig met voorbereidingen. Maar op een achternamiddag besluiten drie ’paarse’ 
kamerleden om de stadsprovincie Haaglanden gewoon af te blazen. Den Haag, Zoetermeer, 
Delft en het Westland mogen zich dus niet afscheiden van Zuid-Holland. Geen eigen mini-
provincie. Wat betekent dit nu voor de doorsnee burger? Die moet om te beginnen niet 
denken dat hiermee een eind komt aan alle discussie over de toekomst van de Haagse regio. 
Integendeel. Waarschijnlijk was het tot nu toe zelfs rustig in de tent, vergeleken bij de tur-
bulentie die komend (verkiezings)jaar te verwachten is. (…) Reken maar dat dit tumult gaat 
geven in de betrokken gemeenten. De bestuurders van Leidschendam, Rijswijk, Nootdorp, 
Pijnacker, Wateringen en ook Voorburg zullen er alles aan doen om deze annexatieplannen 
te verijdelen. In de aanloop naar de verkiezingen (voor de Tweede Kamer en voor nieuwe 
gemeenteraden) zullen de inwoners van die gemeenten dus ongetwijfeld worden bestookt 
met oproepen om ‘nee’ te stemmen tegen Haagse gebiedsuitbreidingen” (nieuwsanalyse 
23-5-1997).

De redacteur bediscussieerde verder de mogelijke financiële gevolgen voor burgers. Hij 
nuanceerde de gedachte dat herindeling zou leiden tot hogere lokale lasten en berede-
neerde zelfs dat herindeling tot lastenverlichting zou kunnen leiden. Ten slotte ging hij 
uitgebreid in op de successen die bestuurlijke samenwerking in het stadsgewest Haag-
landen tot dan toe had opgeleverd en de verstorende werking die de herindelingplannen 
op deze samenwerking konden hebben. 

Opvallend element in zowel het hoofdredactioneel commentaar als in de nieuws analyse 
van 23 mei 1997 is de associatie die werd gemaakt tussen het proces van gemeentelijke 
herindeling en een proces van ‘annexatie’. Het gebruik van deze term onderstreepte de 
redactionele afkeuring voor gemeentelijke herindeling. Woorden als ‘annexatie’ of ‘landje 
pik’ werden vanaf dit moment regelmatig door redacteuren gebruikt. Ook in de nieuws-
verslaggeving van journalisten begonnen deze termen een normaal onderdeel te worden 
van de woordenschat waarin het proces van gemeentelijke herindeling werd verbeeld. 

Toen in het voorjaar van 1998 de uitvoering van de motie Remkes door de provincie 
Zuid-Holland concretere vormen aannam, begon de redactie van de Haagsche Courant 
zich explicieter tegen gemeentelijke herindeling te keren en bleef zij haar pleidooi voor 
samenwerking als oplossing voor de problemen van de stad Den Haag kracht bijzetten. 
In een hoofdredactioneel commentaar werd mede namens de ‘mondige burger’ de gang 
van zaken veroordeeld:

“Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft lef, lef en nog eens lef nodig. Lef om af 
te wijken van het onzalige plan van de Tweede Kamer om Den Haag te compenseren voor 
het niet doorgaan van de stadsprovincie door enkele nieuwe woonwijken aan de stad toe te 
voegen. Lef om de bestuurlijke onthouding die het ten opzichte van Den Haag (en t rouwens 
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ook Rotterdam) lange tijd heeft betracht, te laten varen. En vooral lef om de regering te 
laten weten dat annexaties in de Haagse regio uitvloeisel van de motie van de vvd’er Rem-
kes onnodig, onrechtvaardig en inconsequent zijn. De mondige burger begrijpt niets van 
bestuurders die elkaar te lijf gaan als middeleeuwse landjepikkers. En al helemaal niet als 
de belaagde partij de dreigende confiscatie van grondgebied probeert af te kopen met een 
bom duiten. Burgers verlangen praktische oplossingen voor regionale en grootstedelijke 
problemen als resultaat van redelijk overleg en goede samenwerking. Als dat in de Haagse 
regio niet goedschiks zou kunnen, moet het provinciaal bestuur dat maar afdwingen. Voor 
dit soort werk bestaat de provincie. Maar dan moet zij wel uit haar schulp kruipen en lef 
tonen.” (complete tekst van het hoofdredactioneel commentaar 2-5-1998).

De opvattingen van de redactie waren duidelijk. De provincie moest het herindelingspro-
ces afblazen om de onverantwoorde beslissing van de landelijke politiek over gemeente-
lijke herindeling terug te draaien. Bestuurlijke samenwerking werd nogmaals, maar nu 
namens burgers, als beste alternatief naar voren geschoven. Hetzelfde standpunt bleek 
nog een keer na de ter inzage legging van het eerste herindelingsplan door het dagelijks 
bestuur van de provincie Zuid-Holland:

“Het is nu aan provinciale staten van Zuid-Holland om het annexatievoorstel van het dage-
lijks bestuur van de provincie tegen te houden. Zo niet dan zal bij de provinciale verkie-
zingen in 1999 de afstraffing ongetwijfeld volgen. Het ‘landje pik’ waar Den Haag min of 
meer toe wordt gedwongen is volledig uit de tijd. Samenwerken in een Haags stadsgewest 
is nuttig en nodig. Annexeren ondergraaft elke vorm van samen doen in de Haagse regio” 
(hoofdredactioneel commentaar 11-6-1998). 

De redactionele afwijzing van ‘annexatie’ en ‘landje pik’ alsmede de voorkeur voor 
bestuurlijke samenwerking sloot goed aan bij het beleidsframe ‘Samenwerken ja, 
annexatie nee’, dat de vijf buurgemeenten van Den Haag vanaf medio april 1998 ont-
wikkelden om hun campagne tegen de plannen van de provincie vorm te geven. Tegelij-
kertijd was de redactie niet tegen de gemeente Den Haag. Integendeel. Meerdere citaten 
maken duidelijk dat de provincie met een oplossing moest komen die Den Haag uit 
de problemen zou helpen. De betrokkenheid van Den Haag bij het herindelingsproces 
werd de stad niet aangerekend. Hiervan getuigde de uitspraak in het laatste citaat dat 
de gemeente ‘min of meer wordt gedwongen’ tot landje pik. De redactie bleef begrip 
houden voor de problemen van de stad Den Haag en ze bleef consequent de al in 1997 
omarmde oplossing van bestuurlijke samenwerking voor Den Haag bepleiten. 

De inhoudelijke opvattingen van de redactie pro oplossing problemen Den Haag, pro 
bestuurlijke samenwerking, maar contra de politiek-bestuurlijke besluitvorming over 
gemeentelijke herindeling door Rijk en provincie, bleef ook in latere hoofdredactionele 
commentaren, nieuwsanalyses en opinies door redacteuren terugkeren. Er vielen gere-
geld harde woorden aan het adres van de Tweede Kamer, de provincie Zuid-Holland 
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of de minister van Binnenlandse Zaken. Tegen de achtergrond van deze opvattingen 
maakte de redactie keuzes die bepalend waren voor de framing van het anti-annexatie-
publiek in de berichtgeving.

2. de nieuwsframing van herindeling

De aandacht van media voor beleidscontroverses kan sterk variëren. Bij kortstondige 
controverses ontstaat wat Gadi Wolfsfeld (2001) een political wave noemt: een korte uit-
barsting van media-aandacht voor een probleem, de reacties daarop van politici en van 
de publieke opinie. Compleet tegengesteld aan political waves is de media aandacht voor 
langdurige beleidscontroverses zoals het herindelingsproces. De berichtgeving krijgt 
een thematisch karakter, waarbij de betrokken actoren veelvuldig in de media verschij-
nen om hun visie te geven. Door de thematische aandacht ontstaat in de berichtgeving 
over een kwestie een geheel eigen dynamiek. Het wordt mogelijk om uiteenlopende 
aspecten van een proces te problematiseren en om te benoemen wie de consequenties 
daarvan zullen ondervinden. Kortom het wordt mogelijk om een publiek aan te spreken 
en het zichtbaar te maken. 

Redacteuren en journalisten zijn de poortwachters van het nieuws. Zij maken keu-
zes die de nieuwsframing sterk beïnvloeden en daarmee bepalen hoe een publiek en zijn 
probleem in de berichtgeving naar voren komt. Hierbij gaat het overigens niet alleen om 
inhoudelijks keuzes. Er worden ook keuzes gemaakt die te maken hebben met welke 
personen of organisaties interessant zijn om over te berichten en welke rubrieken er 
worden gebruikt voor de berichtgeving. Deze keuzes zijn te beschouwen als sturende 
selecties achter het inhoudelijke nieuws. Als we terug gaan naar de inhoud, dan maken 
redacties vaak keuzes tussen framing van het beleid en framing van het politieke spel 
om de macht. Beide aspecten van nieuwsframing komen veelvuldig voor in Nederlandse 
politieke verslaggeving (Tiemeijer 2006: 265-266), zo ook in de berichtgeving over het 
herindelingsproces. 

Doorgaans worden in het nieuws de frames van verschillende politieke spelers met 
elkaar geconfronteerd, omdat daarmee evenwichtige verslaggeving ontstaat. Soms 
wordt een van de frames dominant in de berichtgeving. Dit was het geval na 9-11, toen 
de framing van de war against terrorism in de Amerikaanse berichtgeving domineerde 
(Entman 2003). In situaties van frame dominantie richten de media zich op een select 
aantal sprekers, worden veel accenten hetzelfde gezet en sluit de karakterisering van 
uitspraken nauwer op elkaar aan. In dit proces kan de voorkeur uitgaan naar specifieke 
discursieve coalities, dat wil zeggen groepen actoren die binnen een handelingscontext 
gedurende een bepaalde tijdsperiode dezelfde verhaallijnen delen en toepassen (Hajer 
2005: 302). We zullen straks zien of de berichtgeving van de Haagsche Courant veelzijdig 
was of dat sommige frames en discursieve coalities domineerden. 

Ten slotte maken redacteuren en journalisten – vaak impliciet – keuzes in de taal 
waarmee zij hun berichtgeving kleuren. Ze kiezen bepaalde metaforen en gebruiken 
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retorische technieken. Bij die laatste kan het gaan om inhoudsgerichte technieken zoals 
probleemdefinities, gevolgenredenaties of suggesties voor oplossingen. Het kan ook 
gaan om actorgerichte technieken zoals causale attributie van een probleem aan actoren 
of morele oordelen over actoren (zie hoofdstuk 3). Ook deze keuzes zijn van belang, 
omdat ze de toonzetting bepalen waarmee een probleem en de consequenties daarvan 
aan een publiek worden overgedragen. 

Om een beeld te kunnen vormen van de manier waarop in de nieuwsframing het 
anti-annexatiepubliek zichtbaar werd, zal ik verschillende keuzes van de redactie verder 
analyseren. Ik begin met de selecties achter het nieuws, gevolgd door de veranderende 
nieuwsframing van de problematiek in 1997, 1998 en 2000. Ten slotte maak ik een ana-
lyse van de constructie van annexatie als probleem in de berichtgeving. 

Selecties achter het nieuws

Een belangrijke selectie achter het nieuws is de indeling van de berichtgeving over ver-
schillende rubrieken. Het maakt voor de inhoudelijke berichtgeving uit of de redactie een 
journalist op pad stuurt om een stukje te schrijven voor een nieuwspagina of voor een 
achtergrondartikel. Uit tabel 6.1 blijkt dat verreweg het grootste deel van de berichtgeving 
binnen de rubriek stadsnieuws is verschenen (in totaal 230 artikelen). In deze rubriek 
werd verslag gedaan van nieuwswaardige gebeurtenissen tijdens het herindelingsproces. 
In 1997 was de discussie rond de stadsprovincie actueel en in 1998 was er een uitvoerige 
discussie gaande over nut en noodzaak van de provinciale herindelingsplannen. 

Op gepaste afstand – maar zoals verderop zal blijken niet minder relevant – vinden we 
de rubriek ingezonden brieven. Medio mei 1998 opende de redactie een ingezonden 
brievenrubriek onder de naam ‘Landjepik’ en begin juli was er kort sprake van zo’n 

Tabel 6.1 Veranderingen in gebruik van rubrieken #

 1997 1998 2000 Totaal
 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Rubriek
Stadsnieuws 33 70,2 152 59,1 45 52,9 230 59,1
Ingezonden brieven - - 49 19,1 7 8,2 56 14,4
Human interest 2 4,3 25 9,7 11 12,9 38 9,8
Achtergrond artikel 1 2,1 8 3,1 12 14,1 21 5,4
Opinie 2 4,3 9 3,5 4 4,7 15 3,9
Hoofdredactioneel commentaar 4 8,5 7 2,7 2 2,4 13 3,3
Nieuwsanalyse 5 10,6 1 0,4 2 2,4 8 2,1
Opinie door redacteuren - - 6 2,3 2 2,4 8 2,1

Totaal 47 100 257 100 85 100 389 100

# De keuze voor een analyse van berichtgeving in de jaren 1997, 1998 en 2000 wordt toegelicht in bijlage 2.
Bron: de Haagsche Courant, WIC Media. Alle bewerkingen: Imrat Verhoeven.
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rubriek onder de naam ‘Vertoning’. Landjepik bevatte brieven waarin burgers breed-
uit hun ongenoegen over zeer verschillende aspecten van het herindelingsproces uitten. 
Vertoning was een korte serie brieven over de gang van zaken tijdens de voorlichtings-
avonden van de provincie Zuid-Holland. Burgers kwamen niet alleen aan het woord bij 
de ingezonden brieven. Er verschenen regelmatig artikelen die we kunnen benoemen 
als human interest. Kenmerkend voor human interest artikelen is dat ze het nieuws vertel-
len vanuit het perspectief van de lezer (McQuail 2005: 377). Het ging vaak om artike-
len waarin sfeerimpressies werden gegeven over de opvattingen over herindeling in een 
buurt of wijk, door verschillende bewoners aan het woord te laten. In totaal verschenen er 
38 van dit soort artikelen. Het materiaal bevat verder vijftien opinieartikelen, waarin een 
aantal lokale gemeenteraadsleden en (ex)ambtenaren van het rijk hun mening geven. De 
ingezonden brieven, human interest artikelen en opinieartikelen bieden samen een vrij 
scherpe indruk van de ontwikkelingen in de publieke opinie over het h erindelingsproces.

Het herindelingsproces werd ‘gecontextualiseerd’ via 21 achtergrondartikelen. Hierin 
werden experts of bestuurders geïnterviewd, de historie van eerdere herindelingscon-
flicten werd geduid of er werd ingegaan op inhoudelijke aspecten van de plannen. Ten 
slotte bevat het materiaal dertien hoofdredactionele commentaren, acht nieuwsanalyses 
en acht opinieartikelen van eigen redacteuren. De impliciete retorische claim van kran-
ten is doorgaans dat hun nieuws feitelijk en onafhankelijk is: het nieuws als spiegel 
van de realiteit. Deze claim staat in de praktijk vaak onder druk, omdat redacteuren 
in nieuwsanalyses toch opinies en interpretaties geven van het nieuws (Pan & Kosicki 
1993: 62). Bij de Haagsche Courant was dit zeker het geval, zoals bleek uit de eerder 
besproken inhoudelijke positie die de redactie innam. 

Als we de drie jaren qua percentages vergelijken dan valt op dat in 1997 veel ruimte 
werd besteed aan stadsnieuws en aan redactionele meningen. In 1998 trad er een dui-
delijke verschuiving op, waarbij meer ruimte werd geboden aan de publieke opinie. Er 
kwam minder nadruk te liggen op het harde nieuws en meer op meningen van burgers. 
Opvallend is dat de redactie zich relatief gezien terughoudender opstelde in het profile-
ren van haar opvattingen, hetzelfde gold in 2000. De publieke opinie kreeg nog steeds 
ruim baan, maar nu nadrukkelijker via human interest artikelen dan via ingezonden 
brieven. Er verschenen bovendien meer achtergrondartikelen, wat duidt op een keuze 
om de herindelingsthematiek nadrukkelijker te contextualiseren. 

Tot zover de indeling van de berichtgeving, over naar de nieuwswaardigheid. De 
selecties achter het nieuws worden nadrukkelijk gevoed door wat een redactie wel en 
niet nieuwswaardig acht. Het gaat hierbij niet zozeer om de intrinsieke kwaliteiten van 
een gebeurtenis, maar om de inschattingen die journalisten daarvan maken (Tiemeijer 
2006: 264). Nieuwswaardigheid kan worden bepaald door overwegingen van geografi-
sche nabijheid, bekendheid en prestige van een spreker, de mate van conflict over een 
thema, de relevantie van een probleem, mogelijkheden voor dramatisering en persona-
lisering en, ten slotte, het nieuwe van een verhaal (Koopmans 2004: 373). De inzet van 
nieuwswaardigheid als bundeling van selectiecriteria is niet geheel subjectief. Normen 
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over wat wel en niet als nieuwswaardig geldt kunnen sterk worden beïnvloed door de 
cultuur binnen een redactie en de doelgroepen waar deze zich op richt. Dit geldt ook 
voor de Haagsche Courant en de keuzes die de redactie maakte bij de nieuwsframing van 
het herindelingsproces. Wie waren daarbij nieuwswaardig? 

Om een indruk te krijgen van de nieuwswaardigheid heb ik er voor gekozen om na te 
gaan welke typen sprekers in de berichtgeving voorkwamen.26 We kunnen uit tabel 6.2 
opmaken dat de politiek-bestuurlijke tegenstanders van het herindelingsproces meteen 
vanaf 1997 de meeste aandacht hebben gekregen. Vergeleken met de politiek-bestuur-
lijke voorstanders komen ze minimaal twee keer zo vaak in de berichtgeving voor en in 
1998 – tijdens het heetst van de strijd – zelfs drie keer zo vaak. De politiek-bestuurlijke 
voorstanders kregen los daarvan structureel minder aandacht. Procentueel gezien hal-
veerde hun aandeel zo ongeveer in de berichtgeving in 1998 en 2000. Hoewel ook de 
politiek-bestuurlijke tegenstanders vanaf 1998 wat minder aandacht kregen, bleven zij 
nog steeds de meest nieuwswaardige spreker. Burgers en stichtingen tegen annexatie 
waren in diezelfde periode sterk in opkomst, hetgeen niet verwonderlijk is gezien hun 
grote betrokkenheid in die periode. In 2000 bleef dit beeld grotendeels intact, zij het 
dat de stichtingen tegen annexatie nieuwswaardiger werden dan individuele burgers. 
Deze verschuivingen maken duidelijk dat de redactie keuzes achter het nieuws maakte 
die in het voordeel waren van de tegenstanders van het herindelingsproces. Zij werden 
nieuwswaardiger bevonden dan de voorstanders. 

Zoals blijkt uit de selecties achter het nieuws vonden er tussen 1997 en 2000 in de 
berichtgeving behoorlijke verschuivingen plaats in het gebruik van rubrieken en in de 
nieuwswaardigheid van typen sprekers. Deze ontwikkelingen hangen nauw samen met 

Tabel 6.2 Veranderingen in nieuwswaardigheid van typen sprekers #

 1997 1998 2000 Totaal
 N=47 N=257 N=85 N=389
 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Type spreker 
Politiek-bestuurlijke tegenstanders 30 64% 114 44% 32 38% 176 45%
Individuele burgers 2 4% 74 29% 16 19% 92 24%
Politiek-bestuurlijke voorstanders 15 32% 36 14% 14 16% 65 17%
Stichtingen tegen annexatie - - 23 9% 15 18% 38 10%
Redactie HC 7 15% 16 6% 5 6% 28 7%

# De verandering in nieuwswaardigheid van typen sprekers is uitgedrukt in aantallen artikelen waarin ze voor-
komen en is gepercenteerd over het totaal aantal onderzochte artikelen. De absolute aantallen tellen niet op 
tot het totale aantal onderzochte artikelen per jaar, omdat in sommige artikelen verschillende typen sprekers 
aan het woord komen. De percentages tellen niet op tot 100%, omdat steeds het absolute aantal artikelen 
waarin een type spreker voorkomt is gepercenteerd op het totale aantal onderzochte artikelen in een jaar. Dit 
leest wat lastig, maar biedt een goede indruk van de relatieve verschuivingen in nieuwswaardigheid. De keuze 
voor een analyse van berichtgeving in de jaren 1997, 1998 en 2000 wordt toegelicht in bijlage 2.

Bron: de Haagsche Courant, WIC Media. Alle bewerkingen: Imrat Verhoeven.



 de haagSche courant: boodSchapper of Speler? 151

de inhoudelijke berichtgeving. Om een beeld te vormen van de inhoudelijke constructie 
van het probleem en zijn gevolgen in de Haagsche Courant analyseer ik voor de jaren 
1997, 1998 en 2000 de framing van het beleid en het politieke machtsspel, de discur-
sieve coalities die daarbij ontstonden, de mate van framedominantie en de taal waarin 
over herindeling werd gesproken.

1997: Veel inhoud maar ook kritiek

In 1997 richtte de berichtgeving zich vooral op de inhoud van het beleid. Het werd 
vrij snel duidelijk dat zich twee bestuurlijke kampen hadden gevormd. De politiek-
bestuurlijke voorstanders kwamen aan het woord over de financiële problemen van Den 
Haag, de ruimteproblematiek waar de stad mee kampte en over de voor- en nadelen 
van bestuurlijke samenwerking. Deze thema’s kwamen overeen met een aantal nor-
matieve verhaallijnen uit het beleidsframe ‘Geef Den Haag de ruimte’ (zie hoofdstuk 
4). De redactie van de Haagsche Courant legde eveneens veel nadruk op de financiële 
problemen van de gemeente Den Haag en op bestuurlijke samenwerking als oplossing. 
Bij de politiek bestuurlijke tegenstanders waren de financiële nadelen van het verlies van 
grondgebied en de bestuurlijke samenwerking de belangrijkste elementen waarover zij 
in 1997 aan het woord kwamen. Hiermee werden slechts zeer beperkt elementen van 
het beleidsframe ‘Samenwerken ja, annexatie nee’ in de berichtgeving gereproduceerd. 
Op zich is dit niet vreemd, omdat het frame zich pas in 1998 sterk zou ontwikkelen en 
ook als politieke slogan naar buiten werd gebracht. 

Opvallend was dat zowel de voorstanders, de tegenstanders als de redactie van de 
Haagsche Courant discussieerden over bestuurlijke samenwerking. Ze vonden elkaar 
in hun kritiek op de motie Remkes, waarin een gebiedsuitbreiding van Den Haag werd 
voorgesteld. De gemeente Den Haag vond de voorstellen aanvankelijk een slecht alter-
natief voor de stadsprovincie, de buurgemeenten waren onder druk van de dreigende 
herindeling voor bestuurlijke samenwerking en de redactie van de Haagsche Courant 
benadrukte bestuurlijke samenwerking als beste oplossing voor de Haagse problemen. 
De redactie van de Haagsche Courant koos hierbij niet alleen inhoudelijk positie, zoals 
we al eerder zagen, maar zette ook de toon. De politiek verantwoordelijke minister Dijks-
tal van Binnenlandse Zaken werd in niet mis te verstane woorden gekapitteld:

“Minister Dijkstal van binnenlandse zaken is een bestuurlijke flierefluiter. In de paar jaar 
dat hij het ministerie nu beheert heeft hij op het punt van de bestuurlijke vernieuwing de 
ene na de andere uitvlucht verzonnen om besluiten te ontlopen. (…) In het licht van de seri-
euze en grote financiële problemen waarmee regeringsstad Den Haag kampt, is het paarse 
handjeklap, uitgelokt door flierefluiter Dijkstal, een aanfluiting. De erfenis van de liberale 
staatsman Thorbecke is bij deze minister van binnenlandse zaken niet in goede handen. 
Met dit soort geflutter zou een liberaal politicus niet voor de dag moeten durven komen.” 
(hoofdredactioneel commentaar 22-5-1997).
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Het was niet de redactie die in 1997 de meeste kritiek uitte op de landelijke politiek. De 
politici en bestuurders uit de vijf buurgemeenten van Den Haag lieten zich veel vaker 
kritisch uit over de gang van zaken en de krant bracht deze opvattingen naar buiten:

“‘Deprimerend’ noemt de Leidschendamse burgemeester W. de Vreeze het besluit van de 
meerderheid van de Tweede Kamer om de bouwlocaties Leidschenveen en Ypenburg aan 
Den Haag over te dragen. ‘Er is een onthutsend, echt onthutsend, gebrek aan kennis bij de 
Kamerleden die daar gisteravond over spraken’’’ (stadsnieuws 23-5-1997).

“Gezamenlijk hebben de bestuurders uit de genoemde gemeenten zich deze week groen en 
geel geërgerd tijdens het Kamerdebat over de bestuurlijke toekomst van Haaglanden. ‘Er 
is een coup gepleegd in het parlement’, meent burgemeester Schartman van Nootdorp, die 
in het verleden zelf Kamerlid was voor het cda. ‘Enkele mensen zijn met elkaar een hapje 
gaan eten en vervolgens hebben zij vriend en vijand verbaasd door enkele strepen te trekken 
op de kaart’’’ (stadsnieuws 24-5-1997).

Er werd ook in de weken na de besluitvorming rond de stadsprovincie en de motie Rem-
kes nog verslag gedaan van de politieke reacties in de buurgemeenten van Den Haag. De 
gemeenteraadsvergaderingen over de besluitvorming kregen vrij veel aandacht. Hierbij 
werd de berichtgeving gelardeerd met kritische citaten van burgemeesters en andere 
politici. 

De taal waarin over herindeling werd gesproken was vrij zakelijk. Er zijn slechts 
enkele voorbeelden te vinden van een dramatiserend gebruik van metaforen, waarbij 
werd gesproken over een ‘bedreiging’ of waarbij oorlogsmetaforen werden gebruikt. 
Ook in de retorische technieken blijkt een zakelijke toon. De berichtgeving bevat vooral 
gevolgenredenaties en discussies over oplossingen. Alleen bij de kritiek op de lande-
lijke politiek maakten de politiek-bestuurlijke tegenstanders en ook de redactie van de 
Haagsche Courant gebruik van morele oordelen. Deze vorm van dramatisering was spo-
radisch in de berichtgeving te vinden en staat in schril contrast met de toonzetting die 
we in 1998 zullen tegenkomen.

1998: De voorstanders liggen permanent onder vuur

Er veranderde veel in de berichtgeving over het herindelingsproces toen de provincie 
Zuid-Holland in 1998 uitvoering begon te geven aan de motie Remkes (zie hoofdstuk 4). 
Eerder zagen we dat er tussen 1997 en 1998 een omslag zat in de selecties die de redactie 
achter het nieuws maakte. Er werd veel ruimte gecreëerd voor de publieke opinie van 
burgers. Tegelijkertijd bleven de politiek-bestuurlijke tegenstanders relatief vaak in het 
nieuws, hoewel zij ook wat ruimte binnen de berichtgeving verloren. De consequentie 
hiervan was dat de argumentatie pro herindeling vanuit het ‘Geef Den Haag de ruimte’ 
frame stagneerde. Er ontstond een situatie waarin de berichtgeving zich sterker richtte 
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op de politiek-bestuurlijke argumenten tegen herindeling vanuit het ‘samenwerken ja, 
annexatie nee’ frame. De politiek-bestuurlijke tegenstanders van herindeling kwamen 
veelvuldig aan het woord over de voordelen van bestuurlijke samenwerking en de nade-
len van herindeling. Bij die nadelen zien we nieuwe argumenten terug over de gevolgen 
voor de bevolking. Het ging om de mogelijke lastenverzwaring, de toenemende afstand 
tussen bestuur en bevolking en in een beperkt aantal artikelen werd de bedreiging van 
de lokale identiteit naar voren geschoven (zie ook hoofdstuk 4). Deze drie normatieve 
verhaallijnen vormden eveneens de belangrijkste beleidsgerichte thema’s die burgers 
via ingezonden brieven en in human interest artikelen naar voren brachten. De zorgen 
over het verlies van identiteit wogen voor burgers het zwaarst. Een aantal citaten illustre-
ren het belang van lokale identiteit: 

“Natuurlijk heeft de grote stad te maken met grote problemen, en wij zijn graag bereid om 
mee te denken over een oplossing. Maar van onze eigenheid moet Den Haag afblijven. Rijs-
wijk moet Rijswijk blijven” (citaat van een burger uit een human interest artikel 4-4-1998). 

“Ik ben het niet eens met de plannen van de provincie om van welke gemeente dan ook 
enige grenscorrecties dan wel annexaties uit te voeren. Ik ben geboren en getogen Voorbur-
ger en, hoewel ik (vooralsnog) niet in een bedreigd gebied woon, wil ik wel graag Voorbur-
ger blijven” (citaat van een burger uit een ingezonden brief 8-7-1998). 

Ook de mogelijke lastenverzwaring woog voor burgers zwaarder dan voor de politiek-
bestuurlijke tegenstanders. Vooral toekomstige inwoners van de nieuwe wijken Leid-
schenveen en Ypenburg maakten zich zorgen, omdat een lastenverzwaring niet was 
meegerekend in hun budget toen zij hun nieuwbouwhuizen aanschaften: 

“Als mijn nieuwe huis straks in Den Haag komt te staan, in plaats van in Leidschendam, 
dan kunnen we de vakanties wel vergeten… Als Hagenaars zijn we namelijk zo duur uit dat 
we ons vakantiegeld nodig zullen hebben voor allerlei hogere lasten” (citaat van een burger 
in een human interest artikel 9-5-1998).

 “Hoe denkt Deetman dat wij ons voelen als toekomstige bewoners van Ypenburg? Je koopt 
een huis op Rijswijks grondgebied. Je berekent je vaste lasten van de hypotheek en je neemt 
daarin uiteraard alle belastingen mee. En na het tekenen van de koopovereenkomst lijkt 
steeds zekerder te worden dat je straks toch weer in het duurdere Den Haag woont” (inge-
zonden brief 1-7-1998). 

Tegelijkertijd waren er in de berichtgeving ook tegenargumenten te horen waarin de 
lastenverzwaring werd gerelativeerd. Volgens makelaars en financieel deskundigen zou-
den de Haagse tarieven de komende jaren gaan dalen, waardoor de lasten in de grote 
stad en in de buurgemeenten naar elkaar toe zouden groeien. 
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Het argument van de toenemende afstand tussen bestuur en bevolking herkennen we 
uit het politiek-bestuurlijke discours van hoofdstuk 4. Het waren niet alleen politici die met 
dit argumenten kwamen, ook burgers maakten zich zorgen over de afstand tot het bestuur: 

“Er zijn allerlei argumenten om te strijden voor een zelfstandige gemeente. De korte afstand 
tussen burger en bestuur vind ik zelf heel belangrijk. Als ik naar de markt ga, kan ik onze 
raadsleden daar aanspreken op het politieke beleid. Ik weet niet precies hoe dat in Den 
Haag zit, maar ik kan me niet voorstellen dat de raadsleden daar geregeld naar de markt 
gaan’’ (citaat van een burger in een human interest artikel 4-4-1998). 

Zeer opvallend is dat de redactie van de Haagsche Courant zich niet in deze discussies 
mengde. Zij bleef wel aandacht geven aan de voordelen van bestuurlijke samenwerking. 
De veranderende discussie over de consequenties van het beleid voerde niet de boven-
toon in de berichtgeving van 1998. Er ging veel meer aandacht uit naar de concrete 
plannen van de provincie, het politieke machtsspel bij de planvorming en het protest 
daartegen van de vijf buurgemeenten en de bevolking. 

Toen de provincie Zuid-Holland in mei 1998 haar eerste herindelingsplan presen-
teerde, raakten de gemoederen in de vijf buurgemeenten zowel onder politici als burgers 
behoorlijk verhit. De oplopende verontwaardiging richtte zich op het nut en noodzaak 
van de plannen als geheel en van de voorgenomen corridor over het grondgebied van de 
buurgemeenten in het bijzonder. De krant bood ruimte om deze kritiek te uiten. Ik geef 
twee voorbeelden uit vele: 

“Met verbijstering heeft de vvd-fractie Leidschendam kennisgenomen van de voorgeno-
men annexatieplannen van de provincie. Het besluit is te gek voor woorden en in het geheel 
niet gebaseerd op argumenten en realiteit. Neen, het gaat om geld om de wederom te ver-
wachten tekorten van Den Haag via ordinaire ozb-belastingverhoging aan te vullen. (…) 
Gedeputeerde Staten hebben de procedure laten prevaleren uit angst en lafheid en een 
besluit genomen dat volledig voorbijgaat aan de belangen van vele duizenden gezinnen en 
burgers” (lokaal vvd-politicus in een ingezonden brief 15-5-1998). 

“Maar het dieptepunt in de plannen blijft toch wel de gedwongen Anschluss (sic!) van de 
oude bewoonde gebieden in Voorburg en Rijswijk in de zogenaamde corridor. Leeuwen-
daal, een van de oudste en meest Rijswijkse wijken, gaat eraan. Voorburg-West wordt in 
stukken gehakt. Hier heeft de idiotie van het annexatievirus aan onbehoorlijk bestuur gren-
zende proporties bereikt” (ingezonden brief, 18-6-1998).

De redactie van de Haagsche Courant deelde de kritiek op de plannen van de provincie. 
Eerder zagen we al dat de redactie de provincie gebrek aan lef verweet om de uitvoering 
van de motie Remkes naast zich neer te leggen. Maar ook de plannen voor de corridor 
werden door de redactie bekritiseerd. Zodoende ontstond er rond de planvorming een 
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discursieve coalitie tussen de politiek-bestuurlijke tegenstanders, burgers en de redactie 
van de Haagsche Courant, die de inhoud van de plannen bekritiseerde. 

De kritiek op de inhoud van de plannen viel in het niet bij het collectieve ongenoe-
gen dat uitbrak over het optreden van de provincie Zuid-Holland en van de gemeente 
Den Haag. Hen werd verweten over de hoofden van de politici en burgers van de vijf 
buurgemeenten een politiek machtsspel te spelen. De kritiek op de gemeente Den Haag 
werd verwoord door een discursieve coalitie van bestuurders en burgers. De bestuur-
ders richtten hun pijlen op het bestuurlijk optreden van burgemeester Deetman. Hij 
wekte de indruk een dubbelspel te spelen, waarbij hij enerzijds claimde open te staan 
voor verdere discussie over bestuurlijke samenwerking en anderzijds de provincie pro-
beerde te beïnvloeden om zo veel mogelijk gebiedsuitbreiding uit het vuur te slepen. De 
gemeente stuurde op 8 april een pleitnota aan de provincie waarin zij haar motieven 
voor gebiedsuitbreiding uiteenzette. Daarnaast reageerde burgemeester Deetman kri-
tisch op een voorstel van de vijf gemeenten om nieuwe vormen van samenwerking te 
zoeken. De verontwaardigde reacties van bestuurders uit de buurgemeenten lieten niet 
lang op zich wachten: 

“Eindelijk wordt de ware aard van Den Haag duidelijk: een gemeente die al jaren koste 
wat het kost wil annexeren. Zelfs toen Den Haag nog samen met de andere regiogemeen-
ten nadacht over de vorming van een stadsprovincie Haaglanden, had de stad al rapporten 
waarin de voordelen van annexatie uitvoerig werden beschreven” (burgemeester Schartman 
van Nootdorp in stadsnieuws 10-4-1998). 

“Eerder betoogde de burgemeester nog dat het protest vooral niet tegen Den Haag gericht 
moest zijn, maar tegen de motie van het Tweede-Kamerlid Remkes. Daar denkt hij nu 
anders over. ‘Ik ben strijdbaarder geworden tegen Den Haag’’, gaf hij toe. ‘De manier 
waarop de gemeente Den Haag ons voorstel tot samenwerking heeft afgewezen, heeft ons 
buitengewoon teleurgesteld’. ‘Nu wordt het langzamerhand menens. Den Haag zet wel erg 
hoog in. Uit de rapporten blijkt dat het afkoerst op annexatie van Voorburg-West en een deel 
van Rijswijk’’” (burgemeester Van Haersma Buma van Voorburg in stadsnieuws 15-4-1998). 

“‘De verregaande regionale samenwerking die Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Leidschen-
dam en Voorburg voorstellen als alternatief voor annexatie van hun grond, wordt door Den 
Haag nog steeds op hooghartige toon afgewezen. De stad wil haar problemen oplossen door 
groter dan groot te groeien en is daarmee in onze ogen veel te ambitieus. Het wordt tijd 
dat de stad haar grenzen leert kennen’, schamperde Roscam Abbing. Hij raakte nu goed op 
dreef: ‘Den Haag gaat er prat op dat zij regeringsstad is, maar lapt terzijde wel de grondwet 
aan haar laars. Honderdvijftig jaar geleden bedacht Thorbecke een systeem met drie onder-
ling samenwerkende bestuurslagen (regering, provincies en gemeenten). Den Haag drijft 
deze bestuurslagen nu uit elkaar en verwerpt dus in feite het principe van samenwerking’’’ 
(burgemeester Roscam Abbing van Rijswijk in stadsnieuws 28-5-1998).
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De kritiek van burgers op Den Haag richtte zich op het slechte financiële beheer van 
de gemeente, onkundig bestuur, blunders met projecten zoals de ‘tramtunnel’ en het 
bestuurlijk optreden van de burgemeester tijdens het herindelingsproces. Twee voor-
beelden ter illustratie: 

“Den Haag probeert zijn financiële problemen op te lossen door omliggende gemeenten 
stukken grond af te pakken. Ik vind dat bestuurlijk onbehoorlijk en eigenlijk ook tame-
lijk ordinair. Afgezien daarvan is het nog maar zeer de vraag of de uitbreiding van Den 
Haag ook daadwerkelijk leidt tot een betere financiële positie” (citaat van een burger in een 
human interest artikel 4-4-1998). 

“‘Annexatie (lees: amputatie) van aangrenzende dorpswijken is rechtvaardig, want zij 
maken gebruik van Haagse voorzieningen’. Dat is een excuus van Willem de Veroveraar, 
vanuit zijn peperdure witte paleis aan het Spui, om zijn amputatie-driften te vergoelijken. 
(…) Nog een tip. Laat die rare corridor-kronkels toch varen. Bouw gewoon tunnels onder de 
randgemeenten naar uw veroverde gebieden. Ja, het is bekend, uw tunnels staan meestal 
onder water. Geen nood! De corridorianen schenken u en uw gemeenteraad mooie witte 
roeiboten als zoenoffer. Dat is nog nuttig ook. Zo leert u roeien met de riemen die u heeft” 
(ingezonden brief 3-6-1998). 

Wat opvalt in de kritiek van bestuurders en burgers is dat de bestuurders zich vooral in 
suggestieve bewoordingen uitlieten over machtsmisbruik en ondemocratische praktij-
ken. Burgers gaven veel nadrukkelijker hun mening en ze reageerden niet zozeer op 
de actuele gebeurtenissen van dag, maar op de algemenere gang van zaken tijdens het 
herindelingsproces en vanuit hun perceptie van Den Haag en haar burgemeester. Het 
verschil in stijl en toon is belangrijk voor de aard van de nieuwsframing van het politieke 
machtsspel. Het waren immers de brieven van burgers en hun meningen in human 
interest artikelen die van de redactie veel ruimte kregen. 

De kritiek op de provincie Zuid-Holland werd breder gedeeld. Naast bestuurders 
en individuele burgers mengden ook stichtingen tegen annexatie en de redactie van de 
Haagsche Courant zich in de discussie. De redactie bleef bij haar standpunt dat de pro-
vincie een stokje voor de herindeling moest steken door de landelijke politiek op haar 
fouten te wijzen. Haar kritiek richtte zich daarom op het gebrek aan lef en daadkracht 
van de provincie. De kritiek van de andere tegenstanders ging veel nadrukkelijker over 
het optreden van de provincie tijdens een aantal cruciale momenten in het herindelings-
proces. Hierbij zien we hetzelfde patroon als bij de kritiek op de gemeente Den Haag. 
Bestuurders lieten zich alleen in suggestieve bewoordingen kritisch uit over dat optre-
den. Zij spraken gedurende het provinciale herindelingsproces van ‘gelegenheidspoli-
tiek’, de ‘belangen van burgers’ waaraan voorbij werd gegaan, een ‘beschamende hou-
ding’ van Gedeputeerde Staten, een ‘onzorgvuldige werkwijze’ en ‘postcode-planologie’. 
Een uitzondering hierop vormde een ingezonden brief van de vvd-fractie in Leidschen-
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dam. Zij bood openlijk haar excuses aan bij haar kiezers, omdat de eerste plannen van 
de provincie bekend werden gemaakt een dag na de Tweede Kamerverkiezingen op 6 
mei 1998. Individuele burgers waren veel duidelijker in hun oordeel over deze gang van 
zaken, die als ondemocratisch werd beschouwd:

“Uitgerekend láát op verkiezingsdag 6 mei komen Gedeputeerde Staten (GS) Zuid-Holland 
(vvd/pvda-meerderheid) met stap 1: annexatie van grote delen van Rijswijk, Voorburg, 
Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker en Wateringen. (…) Wij, burgers van de randgemeen-
ten, hebben de bui al lang zien hangen, maar staan met de rug tegen de muur. Eenmaal 
gekozen maakt een kleine groep politici de dienst uit. Dat is altijd al zo geweest en zal altijd 
wel zo blijven. Ik hoop vurig, dat het de b&w’s van de randgemeenten met vereende krach-
ten lukt dit grote onrecht te keren. Democratische samenwerking is de weg, niet annexatie” 
(ingezonden brief 16-5-1998). 

De plannen zelf werden eveneens geassocieerd met ondemocratisch handelen en 
machtsmisbruik. Het waren wederom burgers die via ingezonden brieven vrij expliciet 
uiting gaven aan deze kritiek:

“Eindelijk zou het provinciaal bestuur van Zuid-Holland zich waar kunnen maken en aan 
burgers tonen dat het bestaat uit echte bestuurders met kennis van zaken – geen bestuurders 
die misbruik maken van hun macht. Maar nee: in plaats daarvan komt het met voorstellen 
tot annexatie van levenskrachtige, goed bestuurde gemeenten” (ingezonden brief 6-6-1998).

Het totale aantal bewoners van de vijf bedreigde gemeenten bedraagt meer dan 150.000 
mensen, dat is circa eenderde van het aantal inwoners van Den Haag. Daar kan Provinciale 
Staten toch niet ongestraft overheen walsen. Doen ze dat toch, dan is politiek smerig en 
ondemocratisch en zijn hun afgevaardigden huichelaars. Eens kijken of ze het aandurven 
dit onzinnige en onrechtvaardige besluit over de verkiezingen van het volgend jaar heen te 
tillen. Het referendum komt eraan! (ingezonden brief 19-6-1998).

De kritiek op de provincie werd nog heftiger toen zij de twee voorlichtingsavonden over 
haar plannen voor grenscorrectie organiseerde (zie hoofdstuk 5). De kritiek richtte zich 
hierbij op de arrogante houding van de provinciale bestuurders. De redactie van de 
Haagsche Courant onthield zich van commentaar, maar bood burgers wel extra ruimte 
om hun ongenoegen te uiten. Dit gebeurde via human interest artikelen waarin impres-
sies werden gegeven van de voorlichtingsavonden en via de ingelaste brievenrubriek 
‘Vertoning’. Enkele citaten ter illustratie van de onvrede over de gang van zaken: 

“Ik heb mij zeer geërgerd aan de zeer arrogante wijze waarop de bestuurders van onze 
provincie de informatieavond over de annexatieplannen – o, pardon grenswijzigingen – 
hebben afgehandeld. De commissaris van de koningin en de verantwoordelijke provincie-
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bestuurders zijn er door hun nietszeggende – soms onverstaanbaar bekakte – woordenbrij 
goed in geslaagd om ruim 4500 burgers in dezelfde onzekere toestand weer naar huis te 
sturen. (…) Met heel veel moed werden namelijk zeer inhoudelijke vragen gesteld, terwijl 
het panel zat te smoezen om vervolgens een nietszeggend antwoord te brouwen. Deze hele 
gang van zaken tijdens deze ‘verplichte schijnvertoning’ is typerend voor het gebrek aan 
respect van deze bestuurders voor alle betrokken burgers uit de Haagse prooigemeenten” 
(ingezonden brief 1-7-1998). 

“Eerst was ik niet van plan iets te schrijven over de informatiebijeenkomst in Forum Kwa-
draat te Voorburg op 24 juni. Ik betrap mijzelf er echter steeds weer op hoezeer deze avond 
mij heeft aangegrepen. Nog ben ik verbaasd en verontwaardigd over het verloop ervan. Toch 
maar even mijn hart luchten. Ik denk bijvoorbeeld aan het arrogante optreden van de com-
missaris van de koningin in Zuid-Holland, mevrouw Leemhuis-Stout. Je merkte de hele 
avond heel duidelijk dat het houden van deze informatieavond voor haar alleen maar een 
ongewenst verplicht nummer was” (ingezonden brief 10-7-1998). 

Ook de vertegenwoordigers van de stichtingen tegen annexatie werden enkele malen 
geïnterviewd om hun mening over de voorlichtingsavonden te geven. Zij spraken van 
“een grof schandaal”, “slecht voorbereide bestuurders” en “een debacle”. Ze waren 
gematigder in hun bewoordingen dan de individuele burgers via hun ingezonden 
brieven. Hetzelfde gold voor politiek-bestuurlijke tegenstanders. Zij lieten zich wederom 
in gematigde suggestieve termen over de gang van zaken uit: “de ivoren toren van de 
provincieleiding”, “bestuur dat ver van haar burgers af staat”.

De taal van de berichtgeving in 1998 sluit naadloos aan op de veranderende situatie. 
Er was geen sprake meer van een zakelijke toon toen de provincie met haar plannen 
kwam. De hele berichtgeving was doorspekt met metaforen voor herindeling, grenscor-
rectie, annexatie of het politiek bestuurlijke besluitvormingsproces in abstractere zin. 
Sporadisch werden deze begrippen of processen verwoord in spelmetaforen (het spel dat 
word gespeeld), griezelmetaforen (het spook van grenscorrecties/annexatie), begeerte-
metaforen (landhonger). Iets frequenter werd er gebruikgemaakt van theatermetaforen 
(de regiefunctie van de provincie, een rol spelen in de regio, doomscenario’s). De bericht-
geving werd verreweg gedomineerd door metaforen van bedreiging en oorlog. Hoewel 
deze in alle jaren van de onderzochte berichtgeving zijn aan te treffen, zien we naar 
verhouding een enorme uitbarsting in 1998. De bedreigingsmetafoor werd iets vaker 
gebruikt dan de oorlogsmetafoor. 

We zien in de berichtgeving een zeer uiteenlopend gebruik van de bedreigingsme-
tafoor. “Annexatie dreigde”, “wijken werden bedreigd”, “vrezen en angsten kwamen 
uit”, “verlies van stukken grond dreigde”, “gemeenten liepen gevaar”, er was sprake van 
“dreigende grenswijzigingen of grenscorrecties”, “dreigende Haagse landjepik”, “het 
naderende kwaad”, “vrees voor verlies van zelfstandigheid”, “bedreigde gemeenten”, 
“ongeruste bewoners” en “bedreigd gebied”. Het waren vooral de politiek-bestuurlijke 
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tegenstanders, op enige afstand gevolgd door individuele burgers en in nog iets mindere 
mate leden van stichtingen tegen annexatie, die deze metafoor gebruikten. Maar ook in 
het taalgebruik van de redactie en journalisten was de bedreigingsmetafoor ruim aan-
wezig. Het gebeurde vrij vaak dat journalisten in de nieuwsverslaggeving en in human 
interest artikelen de bedreigingsmetafoor gebruikten om uitspraken van bestuurders of 
burgers mee te framen. Kortom, de bedreiging die van het probleem uitging zat diep 
in ieders taalgebruik ingebakken. De breed levende bezorgdheid en ongerustheid in de 
Haagse buurgemeenten werd ermee tot uitdrukking gebracht. 

De oorlogsmetaforiek kende eveneens allerlei varianten. De gemeenten “vormden 
een front”, burgemeesters riepen inwoners op tot “verzet tegen annexatie”, “de bevolking 
zou worden gemobiliseerd”, er was sprake van “strijd tegen gebiedswijzigingen”, burge-
meesters claimden “nog heel wat kruit achter de hand te hebben”, “de slag werd verlo-
ren maar de oorlog niet”, “het wapen van het referendum zou worden ingezet”, er was 
sprake van “vertragingstactieken en vergelijkbare strategieën” en “er zou een hete zomer 
volgen”. Deze oorlogsmetaforiek komen we het meest tegen in de uitspraken van de 
politiek-bestuurlijke tegenstanders, maar in mindere mate ook bij individuele burgers 
en de stichtingen tegen annexatie. Opvallend is dat deze metaforiek meer in hun eigen 
taalgebruik zat dan de bedreigingsmetaforiek die vaker door journalisten werd gehan-
teerd bij het framen van hun meningen. De redactie van de Haagsche Courant refereerde 
zeer beperkt aan oorlog en verzet, alleen om haar afkeuring van het bestuurlijke conflict 
kenbaar te maken. De redactie was weliswaar anti-annexatie, maar ook anti-bestuurlijke 
oorlog, vanwege haar voorkeur voor bestuurlijke samenwerking. Daardoor ging zij in 
haar gebruik van oorlogsmetaforiek niet mee met de andere sprekers. De oorlogsme-
taforiek verwoordde niet zozeer de bezorgdheid of ongerustheid in de Haagse buurge-
meenten, maar het ongenoegen en de onvrede over de gang van zaken. Gezamenlijk 
boden de bedreigingsmetaforiek en de oorlogsmetaforiek een taal van bezorgdheid en 
ongerustheid enerzijds en ongenoegen en onvrede anderzijds. 

De taal van de berichtgeving in 1998 werd niet alleen door de twee metaforen 
gekleurd. Er werd veelvuldig gebruikgemaakt van op personen of organisaties gerichte 
retorische technieken. De met afstand meest gebruikte retorische techniek was het vel-
len van morele oordelen over actoren. Deze techniek sloot nauw aan bij de framing van 
het politieke machtsspel en werd veel door individuele burgers toegepast. De Tweede 
Kamer, de provincie en de gemeente Den Haag moesten het daarbij ontgelden. Vaak 
ging dit in keurige bewoordingen over “bestuurlijke onbehoorlijkheid”, “afspraken die 
te weinig waard zijn”, “er bestuurlijk niets van bakken” en “de eigenheid waar Den Haag 
vanaf moest blijven”. Soms was de taal harder: “dit pikken we niet”, “dit kunnen ze 
niet maken”, “het is een schande”, “we worden gechanteerd”; er was sprake van “ver-
bijstering” over “arrogantie, afstandelijkheid, demagogie en onbuigzaamheid”. Politiek-
bestuurlijke tegenstanders gaven ook regelmatig morele oordelen, meestal aan het adres 
van de gemeente Den Haag en de provincie, zij het op een gematigder toon. Boven-
dien combineerden zij morele oordelen opvallend vaak met inhoudelijke retoriek over 
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samenwerking als oplossing van de problemen. De redactie van de Haagsche Courant 
heeft eveneens morele oordelen uitgesproken, maar op een gematigder toon: “paars 
handjeklap”, “een laffe provincie”, “de Tweede Kamer die het spoor bijster is”, “dwaze 
annexatie-ideeën”, “tekentafel-bestuur” en vergelijkbare argumenten. De stichtingen 
tegen annexatie hebben in verhouding tot de andere tegenstanders vrij weinig morele 
oordelen uitgesproken. Als zij een oordeel velden was dat doorgaans hard: “ondemocra-
tische en feodale grenswijzigingsplannen”, “hautaine neerbuigendheid”, “Deetmania” 
(manisch geldgebrek en een onbestemde expansiedrift) en andere varianten. 

De combinatie van nieuwe inhoudelijke argumenten over gevolgen van herindeling 
viel in 1998 in het niet bij de uitvoerige kritiek en verontwaardiging over het politieke 
machtsspel en de verharding in de taal, die we in de berichtgeving waar kunnen nemen. 
1998 was een uitzonderlijk jaar, omdat er besluitvorming over de herindeling plaats zou 
vinden. Toen de provincie niet op tijd in staat bleek om de grenscorrectie te realiseren, 
kwam de minister van Binnenlandse Zaken aan zet. In 2000 bereikte zijn planvorming 
een hoogtepunt. 

2000: De inhoud staat weer voorop

De berichtgeving in 2000 werd nog steeds gedomineerd door de politiek-bestuurlijke 
tegenstanders en in iets mindere mate individuele burgers. De meeste normatieve ver-
haallijnen uit het in 1998 zo dominante ‘Samenwerken ja, annexatie nee’ frame keerden 
hierbij terug, zij het in andere gradaties. De argumenten over samenwerking als oplos-
sing voor de problemen van Den Haag bleven de meeste aandacht opeisen en ze werden 
zowel door politiek-bestuurlijke tegenstanders als burgers geuit. Daarnaast bleven de 
bestuurders in het nieuws komen met hun argumenten over de financiële nadelen voor 
hun gemeenten en ze bleven over het nut van de plannen discussiëren. Burgers bleven 
argumenten aanvoeren over de lokale identiteit – zij het in veel mindere mate dan in 
1998 – en over de grotere afstand tot het bestuur. Helemaal weggevallen uit de berichtge-
ving waren de argumenten over lastenverzwaring. Verder waren er nauwelijks argumen-
ten te vinden die pasten binnen de verschillende normatieve verhaallijnen van het ‘Geef 
Den Haag de ruimte’ frame van de politiek-bestuurlijke voorstanders. Het was vrijwel 
alleen minister de Vries van Binnenlandse Zaken die aan het woord kwam namens de 
voorstanders. Daarbij ging het meestal om feitelijke berichtgeving over de procedure die 
hij zou volgen en over de concrete voorstellen die hij zou doen. De redactie van de Haag-
sche Courant bleef bij haar inhoudelijke standpunten uit 1997 en 1998 tegen annexatie, 
maar voor bestuurlijke samenwerking als oplossing voor de Haagse problemen. Hiervan 
getuigt onder andere het volgende citaat uit een hoofdredactioneel commentaar:

“Minister De Vries ziet in de gegeven politieke omstandigheden geen andere mogelijkheid 
dan dit ‘vuiltje achter de brillenglazen van de coalitie’ zo snel mogelijk weg te werken en 
de grenscorrecties met harde hand door te zetten. De Tweede Kamer zou er verstandig aan 
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doen om nog dit jaar de minister op het goede spoor te zetten: intergemeentelijke samen-
werking in de regio rondom Den Haag. Er is al teveel tijd en energie verspild aan een ‘oplos-
sing’ voor de ruimtenood van Den Haag die maar tien of hooguit vijftien jaar toereikend zal 
zijn, zoals ook de minister toegeeft” (hoofdredactioneel commentaar 28-4-2000). 

Het was in de redactionele optiek niet langer de provincie die de landelijke politiek van 
herindeling af moest houden, maar de Tweede Kamer die de minister voor een fout 
moest behoeden. De boodschap bleef dezelfde: geen annexatie en wel samenwerking in 
de regio om de problemen van Den Haag op te lossen.

In vergelijking tot 1998 was de massale kritiek op het politieke machtsspel geluwd. 
Terwijl de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland destijds op zeer forse kri-
tiek konden rekenen, was er slechts marginaal sprake van kritiek op het optreden van 
de minister. De redactie had geen speciale brievenrubrieken meer voor het thema en 
onthield zich grotendeels van commentaar. De politiek-bestuurlijke tegenstanders richt-
ten zich nadrukkelijk op beïnvloeding van de minister en landelijke politiek achter de 
schermen (zie hoofdstuk 4). Zij uitten in de openbaarheid geen kritiek meer op politieke 
voorstanders. Er kwam eigenlijk alleen nog kritiek van de stichtingen tegen annexa-
tie. Zij appelleerden aan ondemocratische elementen in het bestuurlijk optreden. Het 
ministerie van bzk kreeg het verwijt dat het niet luisterde naar burgers. Zij werden vol-
gens de stichtingen ‘buitenspel gezet’. Individuele burgers stuurden een beperkt aantal 
brieven aan de krant, waarin ze lieten blijken dat het ministerie de duidelijke signalen 
van de bevolking rond de volksraadpleging in oktober 1998 en de provinciale statenver-
kiezingen in maart 1999 niet kon negeren. 

De zeer beperkte aandacht voor het politieke machtsspel in 2000 maakt duidelijk dat 
de berichtgeving weer inhoudelijker van aard was geworden. Dit beeld wordt bevestigd 
door het taalgebruik. De metaforiek van bedreiging en oorlog kwam nog wel voor, maar 
was in vergelijking met 1998 marginaal aanwezig. De politiek-bestuurlijke tegenstan-
ders bedienden zich nog wel eens van deze metaforen, vooral van de oorlogstaal. Ook in 
het gebruik van retorische technieken zien we een kentering. Hoewel er nog steeds door 
individuele burgers en stichtingen tegen annexatie morele oordelen werden geveld, was 
er veel meer ruimte voor inhoudelijke gevolgen redenaties en voor discussie over oplos-
singen. De berichtgeving in 2000 lijkt daarmee qua toon veel meer op die van 1997. 

De constructie van annexatie als probleem

De langdurige en intensieve aandacht van de Haagsche Courant voor het proces van 
gemeentelijke herindeling toont ons de constructie van annexatie als probleem in de 
berichtgeving. Vanaf 1997 werd duidelijk dat er een herindeling op komst was. Politiek-
bestuurlijke voor- en tegenstanders gaven hun visie over het voornemen tot herindeling 
en ze uitten kritiek op de landelijke politiek, die geen andere oplossing wist te bedenken 
voor de vastgelopen stadsprovincies. Er was veel onduidelijkheid over de concrete plan-
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nen. Dit zien we terug in de berichtgeving die zich concentreerde op hard nieuws over 
de politieke ontwikkelingen en pogingen tot duiding door de redactie. Door de politiek-
bestuurlijke tegenstanders meer aan het woord te laten, kreeg hun ‘Samenwerken ja, 
annexatie nee frame’ meer aandacht. Omdat de redactie herindeling ook verwierp (zie 
par. 2) ontstond er al snel een beeld dat herindeling problematisch was en dat de lande-
lijke politiek over de hoofden van de bevolking van de vijf gemeenten een onwenselijke 
en onnodige verandering door zou voeren.

De constructie van het probleem werd sterk verbreed en geïntensiveerd in de bericht-
geving van 1998. De voorstanders van herindeling kwamen steeds minder aan het 
woord. De politiek-bestuurlijke tegenstanders kregen daardoor nog meer ruimte om 
hun visie op het probleem en haar consequenties voor hun burgers te verwoorden. 
Vooral toen de plannen van de provincie bekend werden intensiveerde de berichtgeving 
in de Haagsche Courant (zie bijlage 2). De politieke tegenstanders kregen bovendien alle 
ruimte om kritiek te uiten op de plannen en de manier waarop de gemeente Den Haag 
en de provincie het politieke spel speelden. Deze tweeledige kritiek werd verhevigd door 
de ingezonden brieven en de human interest artikelen die de Haagsche Courant begon 
te plaatsen. Duidelijk werd dat de kritiek breed leefde onder de bevolking van de vijf 
gemeenten. De krant ging met de berichtgeving dicht op het anti-annexatiepubliek zit-
ten. Ze koos een koers die doet denken aan civic journalism. Doel daarvan is om van-
uit het perspectief van burgers actief bij te dragen aan de problemen die zij zien en te 
helpen zoeken naar oplossingen (Tiemeijer 2006: 277). Door individuele burgers in 
brieven en artikelen veel aan het woord te laten, maakte de krant bovendien leden van 
het anti-annexatiepubliek zichtbaar. Het werd duidelijk dat het probleem herindeling 
niet alleen leefde in de hoofden en harten van politici en van de redactie, maar dat ook 
burgers de gang van zaken afkeurden. 

Door deze individuele burgers aan het woord te laten werd het probleem verbreed 
van een inhoudelijke ingreep met gevolgen, tot een interventie die op onrechtvaardige 
wijze tot stand kwam. Het veelvuldig gebruik van op politieke actoren gerichte morele 
oordelen in de retoriek getuigt hiervan. Het hele complex van tegenargumenten werd 
bovendien geïntensiveerd door metaforen die herindeling benoemden als een bedrei-
ging of als oorlog. Deels is deze beeldvorming het gevolg van de woorden die politici en 
individuele burgers kozen. Belangrijker was de rol van de redacteuren en journalisten 
van de Haagsche Courant, die de meningen van anderen geregeld ‘contextualiseerden’ 
door gebruik te maken van bedreigings- of oorlogsmetaforiek. Door de verharding in 
de toonzetting ontstond er een emotionele kern in de berichtgeving die appelleerde aan 
herkenbare gevoelens van angst en woede onder het publiek. Angst dat er iets vervelends 
met de leefomgeving zou gaan gebeuren en woede over de bestuurlijke gang van zaken. 
De stevige kritiek op de politieke gang van zaken en de verharding van de toonzetting 
verbreedde en intensiveerde niet alleen het probleem, maar maakte ook duidelijk wie de 
tegenstanders waren. Het werd duidelijk op wie deelnemers aan het publiek hun agonis-
tische politieke betrokkenheid bij het probleem konden richten. 
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De constructie van het probleem veranderde toen de berichtgeving in 2000 zich veel 
nadrukkelijker richtte op de inhoud van de problematiek. De kritiek op het politieke 
machtsspel was vrijwel volledig verdwenen, waardoor het probleem weer versmalde tot 
een inhoudelijke kwestie met gevolgen voor de lokale verhoudingen tussen overheid 
en burgers. Dit was merkbaar in de taal, die minder in termen van bedreigingen en 
oorlog sprak en die zich in het gebruik van retorische technieken sterker richtte op 
gevolgenredenaties en argumentatie over oplossingen. De op actoren gerichte morele 
oordelen waren grotendeels weer naar de achtergrond verdwenen. Alleen bij acties van 
de stichtingen tegen annexatie verhevigde de berichtgeving bij tijd en wijle, omdat zij 
zich zo ongeveer als enige nog wel kritisch uitlieten over de politieke gang van zaken. 
Door geen aparte rubrieken voor brieven van burgers meer op te nemen, verdween het 
publiek grotendeels uit beeld. Alleen door verslag te doen van concrete acties werd het af 
en toe nog zichtbaar gemaakt. 

De analyse van de berichtgeving laat zien dat de Haagsche Courant een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de constructie van het annexatieprobleem. Duidelijk is dat 
de krant een sterke sympathie had voor de tegenstanders van herindeling, omdat de 
redactie zelf geen brood zag in deze oplossing voor de problemen van de gemeente Den 
Haag. De vraag is hoe ver deze sympathie ging. Bleef het bij afbakening van probleem 
en publiek vanuit berichtgeving die de tegenstanders meer ruimte gaf, of ondernam de 
krant ook pogingen om de agonistische politieke betrokkenheid van de leden van het 
anti-annexatiepubliek te mobiliseren? 

3. Informatie, agency of actieve mobilisatie?

Om na te gaan of de Haagsche Courant zelf burgers heeft gemobiliseerd voor acties 
beperk ik de analyse tot de berichtgeving over 1998, toen de strijd tegen herindeling 
het hevigst was. In hoofdstuk 3 betoog ik dat nieuwsmedia de politieke betrokkenheid 
van burgers kunnen stimuleren door onder andere veel concrete informatie te geven 
over acties die eraan komen en door burgers het gevoel te geven dat het zinvol is om in 
actie te komen (een gevoel van agency creëren). Ze zouden burgers uiteraard ook kun-
nen mobiliseren door ze rechtstreeks op te roepen tot deelname aan acties of door zelf 
acties te organiseren. Hoe is de Haagsche Courant in haar berichtgeving met deze zaken 
omgegaan? 

De krant bood veel informatie over acties

De berichtgeving over acties kwam medio april 1998 op gang toen de burgemeesters 
van de vijf buurgemeenten aankondigden dat zij een campagne zouden starten tegen 
annexatie, te beginnen met een informatieavond. De aankondiging kreeg enkele keren 
aandacht in de berichtgeving. Daarbij was de toon vrij neutraal. De locaties van de avon-
den werden genoemd. Er werd uitgelegd dat de burgemeesters hun standpunten uiteen 
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zouden zetten en dat vertegenwoordigers van stichtingen tegen annexatie toelichting 
zouden komen geven over hun voorgenomen acties. Een voorbeeld ter illustratie: 

“De burgemeesters van Nootdorp, Pijnacker, Voorburg, Leidschendam en Rijswijk lossen 
vanavond het startschot voor een gezamenlijke campagne tegen mogelijke annexatie van 
delen van hun grondgebied door Den Haag. (…) Hun actie richt zich komende weken vooral 
op de bevolking. Die zal vanaf donderdag via advertenties worden benaderd over de in de 
lucht hangende annexatie. Ook willen de burgemeesters op dinsdag 28 april in alle vijf 
gemeenten een informatie-avond houden voor hun inwoners. Verwacht wordt dat Gedepu-
teerde Staten van Zuid-Holland volgende week een belangrijke knoop doorhakken over de 
annexatie-plannen in de Haagse regio. GS doen dat op grond van het onderzoek dat ze afge-
lopen maanden hebben gehouden naar de diverse gevolgen van de annexatie-voorstellen” 
(stadsnieuws 14-4-1998). 

Vergelijkbare berichtgeving ontstond rond de bekendmaking van de slogan ‘Samenwer-
ken ja, annexatie nee’ enkele dagen later en bij de speeches van de vijf burgemeesters ter 
gelegenheid van de installatie van nieuwe raadsleden. Ook eind april bij de officiële pre-
sentatie van de stichtingen tegen annexatie zagen we dit soort berichtgeving. De lezers 
kregen informatie over het wanneer en waar van bijeenkomsten, maar er werd door de 
journalisten of redacteuren niet veel aan toegevoegd. Hetzelfde patroon deed zich voor 
bij de berichtgeving over de volksraadpleging die in oktober zou plaatsvinden. Steeds 
als er in een van de vijf gemeenten door de gemeenteraad werd ingestemd met een 
volksraadpleging dan berichtte de krant daarover. Toen eind mei een van de burgemees-
ters bekend maakte dat er waarschijnlijk in alle vijf gemeenten een volksraadpleging 
zou komen, werd er aan deze informatie een lijst met officiële data van het provinciale 
besluitvormingsproces toegevoegd. Ook als er nieuws was over de planvorming door de 
provincie werden er data genoemd van belangrijke bijeenkomsten, besluitvormingsmo-
menten en soms ook van mogelijkheden om hier iets tegen te doen: 

“Dinsdag bepalen Gedeputeerde Staten hoe de corridor precies komt te lopen. Dat zal kort 
daarna bekend worden gemaakt. Daarmee is het annexatievoorstel compleet. Er volgen dan 
drie maanden waarin schriftelijke reacties kunnen worden ingediend. Op 21 en 22 oktober 
zijn een hoorzitting en een eerste politieke peiling van Statencommissies gepland, op 18 
oktober moeten Provinciale Staten de finale beslissing nemen” (stadsnieuws 6-6-1998).

Toen de plannen van de provincie bekend werden gemaakt verwees de krant uitvoerig 
naar de mogelijkheden om kennis te nemen van de voorstellen via websites, via de ter 
inzage legging in het provinciehuis en bij de vijf gemeenten. 

De acties van de stichtingen tegen annexatie werden op een vergelijkbare wijze onder 
de aandacht gebracht. Bij de oprichting van het platform tegen annexatie werden actie-
voerders geïnterviewd over hun verhouding tot de gemeenten en over de plannen voor 
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acties. Telkens als de stichtingen acties verzonnen, werd daar de nodige aandacht aan 
besteed. Er werden aankondigingen gedaan over de momenten dat actievoerders met 
kramen op de markt stonden. De posteractie werd aangekondigd, evenals de bezwaar-
schriftenactie tegen de plannen van de provincie. Een voorbeeld: 

“De complete bevolking van Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Nootdorp en Pijnacker kan 
de komende dagen laten zien wat zij van het Haagse landjepik vindt. De vijf anti-annexa-
tiecomités hebben de krachten gebundeld en deponeren vanaf vandaag huis-aan-huis een 
nieuw raambiljet in de brievenbus. ‘Grenscorrectie nee, corridor nee, annexatie nee’ prijkt 
in rode en zwarte letters op de posters, waarvan er 100.000 zijn gedrukt. ‘Ons verzet wordt 
nu visueel gemaakt’, oordeelt de Rijswijkse actievoerder Philip Koring. ‘We gaan ervan uit 
dat vanaf komend weekeinde wel duidelijk is hoe groot onze achterban precies is. De boos-
heid van de burgerij kan op die manier zichtbaar worden’’’ (stadsnieuws 12-6-1998). 

In hetzelfde bericht werd ook gewag gemaakt van de bezwaarschriftenactie en de onder-
steunende informatie die daartoe via een anti-annexatiekrant door de stichting in Rijs-
wijk aan de bevolking zou worden geboden. Ook bij de eerste voorlichtingsavond van de 
provincie op 24 juni kregen de stichtingen tegen annexatie veel aandacht. Dit begon al 
medio juni toen de stichtingen een eerste oproep deden om massaal te gaan protesteren 
tijdens deze avond. In de opeenvolgende berichtgeving volgden aankondigingen voor de 
verzamelplaatsen en de tijdstippen waarop de demonstratie zou beginnen. Naarmate de 
datum van de protestactie dichterbij kwam werd de berichtgeving hierover intensiever, 
maar bleef de toon van de verslaggeving vrij neutraal en zakelijk. 

De meeste informatie over data in het besluitvormingstraject en over acties verscheen 
in de rubriek stadsnieuws. Het waren vaak politici of actievoerders zelf die hierbij aan 
het woord kwamen of er werden punten opgesomd die zij naar voren hadden gebracht. 
Zoals gezegd, gebeurde dit op een vrij neutrale en zakelijke toon, die suggereert dat de 
krant zelf niet veel betekenis toevoegde aan de informatie. Dat de krant ruimte bood 
aan de informatie over acties is bovendien vrij logisch. De aankondigingen van politici 
en actievoerders waren nieuwswaardige gebeurtenissen. De informatiestroom bleef de 
hele zomer van 1998 op gang, omdat er steeds weer vervolgstappen werden gezet door 
de betrokken actoren. Naast deze informatie zien we berichtgeving over concrete acties. 
Hoe werd hier door de krant mee omgegaan? Was deze berichtgeving eveneens neutraal 
en zakelijk, of werd er een gevoel van agency geconstrueerd? 

Constructie van agency?

De berichtgeving over acties was op allerlei punten doorspekt met verwijzingen naar 
de bereidheid om deel te nemen, de massaliteit van acties en het succes daarvan. We 
komen dit soort verwijzingen naar agency minder frequent tegen dan de eerder bespro-
ken informatie over acties. Soms zaten ze verwerkt in de citaten van bestuurders, die 
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stelden dat de animo voor deelname aan stichtingen tegen annexatie of voor bepaalde 
acties groot was. In brieven van of interviews met burgers komen we uitspraken tegen 
dat ze aan een bepaalde actie mee hadden gedaan of dat ze graag bereid waren om aan 
protestacties deel te nemen, als de kansen daarvoor zich aandienden. Soms voorspelden 
burgers grote acties, of ze riepen medeburgers op om de stichtingen tegen annexatie te 
steunen. De stichtingen zelf waren eveneens in het nieuws. Bij hun aankondigingen 
van acties legden ze vaak uit waarom deelname zinvol was. Ze claimden eveneens dat 
er bij acties geen gebrek was aan vrijwilligers: “de meeste mensen helpen graag”, “men 
biedt het spontaan aan”.

De intensieve berichtgeving over de demonstratie op 24 juni 1998 tijdens de voorlich-
tingsavond van de provincie bevat veel verwijzingen naar agency. De stichtingen tegen 
annexatie kregen in de twee weken voorafgaand aan de demonstratie ruime aandacht. 
Woordvoerders van de stichtingen kregen de gelegenheid om de opzet van het protest 
uit te leggen. Zo komen we tegen dat de bijeenkomst “een chaos” zou worden of dat het 
bijeenkomst “lichtelijk uit de hand zou lopen”, maar dat de protesten wel “fatsoenlijk” 
moesten blijven. Ook spraken de woordvoerders de hoop uit dat er zoveel demonstranten 
zouden komen dat de provincie een tweede voorlichtingsavond zou moeten organiseren. 
In de nasleep van het succes van de demonstratie riepen ze op tot het grootschalig indie-
nen van bezwaarschriften. Ze voorspelden nog een “lange en hete zomer”. In andere 
reacties stelden woordvoerders van de stichtingen dat de protestmars pas het begin 
was, dat de stichtingen nog meer in petto hadden en dat ze overtuigd waren dat ze de 
inwoners weer op de been zouden krijgen voor volgende acties. Ook individuele burgers 
werden in de berichtgeving over de demonstratie geciteerd of geparafraseerd. Er werd 
bijvoorbeeld in een verslag van de avond gebruikgemaakt van kreten van aanwezigen 
om de sfeer te duiden: 

“‘Jullie trekken je niets aan van burgers, dat jullie zo ver weg zitten is symbolisch’ (…) ‘Land-
jepik, een onvrijwillig verjaardagscadeau voor het 750-jarig Den Haag’ en ‘kolonisatie’ zijn 
de woorden die de protesterende inwoners in de mond nemen’” (stadsnieuws 25-6-1998). 

Het beeld van agency in de berichtgeving over de demonstratie werd grotendeels door de 
journalisten bepaald. Zij besloten welke quotes van stichtingen of individuele burgers 
ze wel of niet zouden opnemen. Maar ze verwezen zelf ook in hun verslaggeving over 
de activiteiten tijdens de demonstratie naar agency. Ze noemden aantallen deelnemers 
binnen en buiten de zaal, verwezen naar volgepakte touringcars met Nootdorpers en 
naar de langgerekte massa deelnemers tijdens de protestmars naar de locatie van de 
voorlichtingsavond. In human interest artikelen schetsten ze de sfeer: 

“X en Y zijn, samen met honderden andere Rijswijkers, op weg naar het station in Voorburg. 
Daar ziet het inmiddels zwart van de demonstranten uit de andere door annexatie bedreigde 
gemeenten: Voorburg, Leidschendam, Nootdorp en Pijnacker. ‘Annexatie?’, galmt een stem 
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uit een megafoon. ‘Nee!’, gilt de menigte. (…) En onder het strijdlustige tromgeroffel van 
de Voorburgse muziekvereniging Forum Hadriani komt de massa in beweging. In wat een 
eindeloze stoet van rode petjes en spandoeken lijkt, lopen zij, via de Parkweg en de Rozen-
boomlaan, naar sporthal Forum Kwadraat waar de provincie een informatiebijeenkomst 
heeft belegd (…) Op het plein voor de sporthal worden de toestromende protesteerders nog 
eens extra opgejut. Door een megafoon klinken kreten als ‘Den Haag heeft twee gaten: één 
in de begroting en één in de tramtunnel’. De massa juicht en joelt. Opeens gaan de deuren 
open en in een mum van tijd klinkt het bericht dat de zaal vol is. Buiten staan nog vele 
honderden mensen. Hun aantal groeit uit tot drieduizend. Voor hen is een beeldscherm 
opgesteld, bestaande uit zestien tv’s. De vijftig klapstoeltjes vallen hierbij volledig in het 
niet” (human interest artikel 25-6-1998, anonimisering IV). 

Door het noemen van aantallen deelnemers en het schetsen van sfeerbeelden droegen 
journalisten bij aan de impressie dat de demonstratie op 24 juni een geslaagde actie 
was, die door verschillende lagen in de bevolking werd gesteund: de ‘zwijgzame meer-
derheid’ kwam in opstand. Hiermee ontstond een suggestie dat actie zinvol was en voor 
iedereen binnen bereik lag. De berichtgeving over de protesten op 24 juni stond daarin 
niet op zichzelf. Vergelijkbare berichtgeving komen we tegen bij de tweede ingelaste 
voorlichtingsavond van de provincie op 2 juli 1998. Ook de eerder georganiseerde en 
massaal bezochte voorlichtingsavonden van de vijf buurgemeenten op 28 april 1998 
werden op vergelijkbare manieren beschreven. Hierbij vinden we eveneens combina-
ties van aantallen bezoekers, kreten die tegen annexatie werden geuit, verwijzingen 
naar verdere actiebereidheid en grote aantallen opgehaalde handtekeningen tegen 
annexatie. Zeer sporadisch berichtten journalisten overigens ook over situaties die 
agency ondermijnden. Dit gebeurde in een artikel waarin werd gesuggereerd dat alleen 
inwoners van de bedreigde wijken actief zouden zijn of in een artikel dat de weerstand 
tegen annexatie niet leefde in de gemeente Pijnacker. Maar bij deze twee stukken bleef 
het in 1998.

De aard en toonzetting van de berichtgeving wekt niet de indruk dat de redactie of 
journalisten doelbewust bezig zijn geweest met een constructie van agency. Ze volgden 
de actualiteit door verslag te doen in nieuwsrubrieken. Daarbij is het logisch dat woord-
voerders van de stichtingen en individuele deelnemende burgers aan het woord kwa-
men, omdat zij op dat moment het object van het nieuws vormden. Hetzelfde gebeurde 
op het moment dat beleidsbeslissingen aan de orde waren. Dan kwamen politici of 
bestuurders aan het woord. Omdat het om verslaggeving over acties ging, is het daarom 
niet vreemd dat er onbewust een beeld van betrokkenheid en agency ontstond. De onbe-
wustheid van deze beeldvorming wordt bevestigd door de berichtgeving over acties in 
2000. Toen was de actiebereidheid in vergelijking met 1998 stevig bekoeld. Bestuurders 
werden beschreven als veel gematigder in hun opstelling en hun verlangen naar genor-
maliseerde politieke verhoudingen werd belicht. In de aanloop naar voorlichtingsbijeen-
komsten kwamen er mensen aan het woord die verwachtten dat de animo niet groot zou 
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zijn. Toen er toch nog flinke aantallen deelnemers kwamen opdagen, werd de verbazing 
beschreven over deze opkomst. Er werd bovendien gewag gemaakt van tekorten aan 
vrijwilligers voor het opzetten van acties en van de desondanks grote aantallen bezwaar-
schriften tegen het plan van de minister. Kortom, er werden allerlei zaken besproken die 
eerder het beeld van agency ondergraven dan ondersteunen en tegelijkertijd werd er wel 
gesproken over de grote aantallen deelnemers bij voorlichtingsbijeenkomsten en grote 
aantallen bezwaarschriften. Ook hier volgden de journalisten de actuele ontwikkelingen 
en deden daar zowel zakelijk als in sfeerbeelden verslag van.

Actieve mobilisatie?

De informatiestroom over bijeenkomsten van gemeenten, procedures van de provin-
cie en acties van stichtingen tegen annexatie bevatte geregeld oproepen tot deelname. 
Eerder beschreef ik al dat die oproepen doorgaans werden gedaan door burgemeesters 
of woordvoerders van de stichtingen. De redactie nam deze oproepen vrij kritiekloos 
over. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de eerste oproep om massaal te komen demonstreren 
tijdens de voorlichtingsavond van de provincie op 24 juni 1998, waaraan de krant veel 
aandacht schonk. Duidelijk is dat de krant wel met de acties sympathiseerde. Deze sug-
gestie wordt bevestigd door verschillende artikelen de dag voor de demonstratie die nog 
eens uitlegden waar de demonstratie over ging, waar mensen zich konden verzamelen 
en hoe laat. Ook hierbij waren steeds de vertegenwoordigers van de stichtingen tegen 
annexatie aan het woord, maar ze kregen daartoe wel de ruimte van de redactie. In de 
hele berichtgeving van 1998 is welgeteld één bericht te vinden waarin sprake is van een 
rechtstreekse oproep van de krant om aan acties deel te nemen: 

“Inwoners van de regio, u weet het toch? Vanavond is het actieavond van alle randgemeen-
ten, die bij stukjes en beetjes door Den Haag dreigen te worden opgeslokt. U kunt blijk 
geven van uw eendrachtigheid m.b.t. de annexatieplannen op de provinciale voorlichtings-
avond in Forum Kwadraat, De Vliegerlaan 2 in Voorburg. De avond begint om 19.30 uur. 
Vertegenwoordigers van de provincie zullen de annexatieplannen toelichten en uw vragen 
beantwoorden. Nog vragen?” (aankondiging in stadsnieuws 24-6-1998). 

Eerder zagen we dat de krant een fervent tegenstander was van herindeling als oplos-
sing voor de Haagse problemen, omdat zij andere oplossingen in de sfeer van bestuur-
lijke samenwerking veel vruchtbaarder vond. Door de acties van de vijf gemeenten 
en vooral van de stichtingen tegen annexatie veel en soms ook vroegtijdig aandacht 
te geven, droeg de Haagsche Courant in ieder geval passief bij aan de mobilisatie voor 
acties. Ze bood een platform voor de tegenstanders om de bevolking te mobiliseren. 
Dit punt wordt bevestigd bij de berichtgeving over meerdere acties. Bij de mobilisatie 
voor de bezwaarschriftenactie, die volgde op de demonstraties tijdens de voorlichtings-
avonden, werden de oproepen voor deelname voorzien van concrete informatie over de 
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datum, locatie en tijdstippen waarop de stichtingen tegen annexatie schrijfmiddagen en 
-avonden organiseerden. Voor mensen die niet naar de bijeenkomsten konden, werden 
namen en telefoonnummers van actievoerders vermeld die konden helpen om toch een 
bezwaarschrift in te dienen. Steeds waren het de stichtingen tegen annexatie die in 
de berichtgeving de ruimte kregen om dit soort informatie naar voren te brengen. Dit 
bevestigt het beeld van de passieve steun van de Haagsche Courant voor de acties. Zij 
sympathiseerde en faciliteerde, maar deed zelf – op één uitzondering na – geen oproe-
pen voor deelname aan acties. 

4. Conclusies

De langdurige en intensieve berichtgeving van de Haagsche Courant over het proces van 
gemeentelijke herindeling biedt zicht op de functies die nieuwsmedia kunnen vervul-
len bij het ontstaan van agonistische publieken. Deels deed de Haagsche Courant wat 
alle nieuwsmedia doen, namelijk verslag uitbrengen van actuele gebeurtenissen waarbij 
altijd problemen en hun consequenties worden benoemd en waarbij altijd een publiek 
wordt aangesproken. De krant was daarbij de boodschapper van de betekenissen die 
andere collectieve politieke actoren ontwikkelden. Tegelijkertijd ging de Haagsche Cou-
rant ging wel wat verder dan dat. We kunnen concluderen dat de krant zich ook als een 
politieke speler heeft gedragen die een belangrijke bijdrage leverde aan de constructie 
van annexatie als probleem. 

Door de uitgebreide aandacht gedurende meerdere jaren kon de Haagsche Courant 
haar stempel drukken op het proces van betekenisgeving. Gedreven door haar opvat-
ting dat herindeling geen deugdelijke oplossing zou bieden voor de problemen van Den 
Haag, liet de krant de politieke tegenstanders structureel veel uitgebreider aan het woord 
dan de voorstanders. Het frame ‘samenwerken ja, annexatie nee’ en de bijbehorende 
normatieve verhaallijnen die het probleem benoemden en consequenties schetsten, 
waren daardoor nadrukkelijker in de openbaarheid aanwezig dan het concurrerende 
frame van de voorstanders van herindeling. Een belangrijke toevoeging van de krant aan 
de constructie van het probleem was de gelegenheid die zij aan individuele burgers bood 
om hun mening over de gang van zaken te geven. Door zoveel aandacht te schenken aan 
de publieke opinie werd het probleem verbreed. Herindeling werd door de burgers die 
aan het woord kwamen niet alleen geproblematiseerd als inhoudelijke beleidsmatige 
ingreep met belangrijke gevolgen voor de lokale bevolking, maar ook als een ondemo-
cratisch proces. Het politieke optreden werd bekritiseerd en daarmee werd een extra 
argumentatie geboden om tegen annexatie te zijn. Eerder in dit hoofdstuk lazen we 
dat de media altijd graag aandacht besteden aan het politieke machtsspel. De enorme 
ruimte die de krant bood aan de kritiek op het politieke optreden gaat verder dan deze 
belangstelling. We kunnen eerder spreken van een politieke interventie van de krant, 
die haar eigen opvatting verwoord zag door anderen en hen daarom volop de ruimte 
bood. Ten slotte leverde de Haagsche Courant een belangrijke bijdrage aan de constructie 
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van annexatie door de toonzetting van de berichtgeving. Het waren vaak journalisten 
die de uitspraken van de betrokken actoren plaatsten in een metaforiek van bedreiging 
of oorlog. Hierdoor werd de beeldvorming van het probleem verbonden met voor bur-
gers herkenbare emotionele associaties van angst of woede. Angst voor verandering en 
woede over de bestuurlijke gang van zaken.

Met de bijdrage aan de constructie van annexatie als probleem is niet alles gezegd 
over de rol van de Haagsche Courant als politieke speler. De krant bood burgers veel 
informatie over belangrijke data in het politiek-bestuurlijke proces en de tegenstanders 
kregen veel ruimte om hun acties aan te kondigen. Daarnaast werd door de uitgebreide 
verslaggeving over acties onbewust een beeld van agency geconstrueerd. Onbewust, 
omdat de redactie vrij nadrukkelijk verslag deed van de actualiteit van acties. Doordat 
de redactie hierbij veel gebruikmaakte van human interest artikelen, ontstond het beeld 
van agency grotendeels vanuit een burgerperspectief. Door individuele burgers aan het 
woord te laten, maakte de krant het anti-annexatiepubliek zichtbaar. De inwoners die 
de consequenties van de beleidsinterventie moesten dragen kwamen aan het woord en 
lieten blijken wat ze er van vonden. De deelname van burgers aan acties tegen annexatie 
kreeg ook veelvuldig en uitgebreid aandacht. Door deze zichtbaarheid konden de niet-
actieve leden van het publiek zien dat hun medeburgers in actie kwamen en dat het 
zinvol kon zijn om zelf ook in actie te komen. Ten slotte vormde de frequente en soms 
vroegtijdige aandacht voor acties van de vijf gemeenten en de stichtingen tegen annexa-
tie een passieve bijdrage aan de mobilisatie voor acties. De Haagsche Courant bood de 
tegenstanders van annexatie een platform om de agonistische politieke betrokkenheid 
van burgers bij het herindelingsproces te mobiliseren. 

De berichtgeving bevat een aantal elementen die we doorgaans tegenkomen in col-
lectieve actieframes van sociale bewegingen. De kritiek op het machtsproces en de 
verharding in toonzetting is te interpreteren als een constructie van onrechtvaardig-
heidsgevoelens en wij-zij identificaties. De onbewuste beeldvorming over agency maakte 
het aannemelijk dat actievoeren zinvol kon zijn en de ruimte voor de aankondigingen 
en oproepen voor acties hielp de tegenstanders van annexatie om een breed publiek te 
bereiken in haar mobilisatieprocessen. De Haagsche Courant heeft daarmee zelf geen 
collectief actieframe geconstrueerd, maar heeft door de verwerking van elementen van 
een collectief actieframe in de berichtgeving het anderen wel makkelijker gemaakt 
om binnen de afgebakende problematiek de inmiddels opgebouwde aandacht van het 
publiek te benutten voor de mobilisatie van politieke betrokkenheid. De krant was hier-
bij sympathiserend en faciliterend, maar niet actief mobiliserend. Toch bood het gebruik 
van een burgerperspectief in de berichtgeving veel nadrukkelijker een handelingsper-
spectief aan de lezers dan het geval zou zijn geweest bij objectievere verslaggeving. 

De rol van de Haagsche Courant als politieke speler was een vrij subtiele, zeker als we 
deze vergelijken met media die openlijk aan manufacturing of dissent doen of die expli-
ciet politiek campagne voeren (zie hoofdstuk 3). Tegelijkertijd was deze subtiele politieke 
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invloed wel van groot belang, omdat de krant destijds een groot bereik had in de regio. 
Er werd met de berichtgeving een groot publiek aangesproken dat gefocust raakte op de 
problematisering van annexatie die de krant bood. Hiermee ontstond een groot potenti-
eel van burgers op stand-by die in actie konden komen. Ik claim dat de invloed van col-
lectieve politieke actoren waaronder de media hierbij van doorslaggevend belang is. Of 
dat ook zo is, zal blijken in het volgende hoofdstuk waarin achtergronden van het online 
gedrag van actieve agonistische burgers centraal staan. 





aCtIeve BurgerS: aChtergronden van online gedrag

Agonistische burgers zijn niet automatisch zichtbaar als lid van een publiek. Pas als ze 
hun politieke betrokkenheid tonen door actief te worden, schakelen ze van stand-by (het 
volgen van het probleem) naar online (politiek handelen om het probleem weg te nemen). 
In hoofdstuk 3 betoogde ik dat de wisselwerking tussen collectieve politieke actoren aan 
de basis ligt van het hoe en waarom van zowel het stand-by als het online gedrag van ago-
nistische publieken. De voorgaande hoofdstukken hebben dit voor het stand-by gedrag 
voldoende duidelijk gemaakt, maar klopt het ook voor het online gedrag? Spelen proces-
sen van betekenisgeving en mobilisatie door collectieve politieke actoren een belangrijke 
rol bij de politieke activiteiten die individuele burgers tegen beleid ondernemen? Of doet 
deze invloed er voor hen niet echt toe? Worden actieve agonistische burgers in hun poli-
tieke activiteiten veeleer beïnvloed door factoren die we goed kennen uit de literatuur 
over politieke participatie, zoals verinnerlijkte waarden, normen en attitudes of door 
persoonlijke kenmerken zoals opleidingsniveau, leeftijd of sekse? 

Deze vragen zijn onderzocht bij 315 individuele burgers die binnen het Haagse anti-
annexatiepubliek politiek actief zijn geweest. Hun politieke activiteiten tegen de herinde-
ling, hun bredere betrokkenheid bij politiek en de mogelijke verklaringen daarvoor zijn 
onderzocht met een zelf uitgevoerde enquête Modern politiek burgerschap (mpb 2004).27 
De resultaten van de enquête zijn gebruikt voor een indicatieve en explorerende analyse 
van de variëteit in de agonistische politieke betrokkenheid van de 315 actieve burgers. 
Uiteraard biedt de enquête alleen een statische momentopname. Op een aantal essenti-
ele aspecten is echter een vergelijking mogelijk met een Enquête Volksraadpleging (ev 
1998) die het onderzoeksbureau Inter/View International in september 1998 verrichte 
in opdracht van de vijf buurgemeenten van Den Haag.28 Het interessante aan deze ver-
gelijkingsmogelijkheid is dat mpb 2004 een reconstructie biedt van de opvattingen van 
actieve burgers over het proces als geheel, terwijl ev 1998 inzicht biedt in de opvattingen 
onder de bevolking (actieven en niet-actieven) tijdens de piek van protest in het najaar 
van 1998. Verder is er vergelijking mogelijk tussen mpb 2004 en het onderzoek Cultu-
rele Veranderingen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zodat we een 
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indruk krijgen van de bredere politieke betrokkenheid van de onderzochte actieve bur-
gers tegen herindeling. Met het enquêtemateriaal als bron bespreek ik achtereenvolgens 
de politieke oriëntaties van de actieve burgers op het proces van gemeentelijke herinde-
ling, hun uitingen van politiek agonisme en hun bredere betrokkenheid bij politiek, 
om af te ronden met een explorerende analyse van verklaringen voor de variëteit in hun 
agonistische politieke betrokkenheid bij het herindelingsproces. 

1. politieke oriëntaties op de haagse herindeling

Het proces van herindeling was alomtegenwoordig

Het proces van gemeentelijke herindeling heeft veel losgemaakt onder burgers in de vijf 
buurgemeenten van Den Haag (zie tabel 7.1). Zowel de door mij onderzochte burgers als 
de bevolking van de vijf buurgemeenten waren op de hoogte van de plannen die tijdens 
het proces van gemeentelijke herindeling in het geding waren. De gemeentelijke herin-
deling kan daarom bijna geen inwoner van de vijf buurgemeenten ontgaan zijn. Boven-
dien blijkt dat de interesse voor het herindelingsproces groot was. Terugkijkend in 2004 
gaf 93 procent van de ondervraagden aan dat ze geïnteresseerd waren in de thematiek. 
Ze staan daarin niet alleen. Ook de bevolking van de vijf buurgemeenten bleek in 1998 
behoorlijk geïnteresseerd in het herindelingsproces.

Uit beide enquêtes blijkt eveneens dat kranten de belangrijkste informatiebron 
vormden. We mogen aannemen dat het hierbij om het regionale dagblad de Haagsche 
Courant gaat en om de gratis lokale huis-aan-huis kranten. In hoofdstuk 6 zagen we dat 
de Haagsche Courant bijzonder veel aandacht heeft besteed aan het herindelingsproces. 
Van de gratis lokale kranten is niet precies bekend hoe uitgebreid zij hierover hebben 
bericht. Het feit dat kranten zo hoog scoren in beide enquêtes suggereert dat ook de 
lokale kranten veel informatie boden. Aanplakbiljetten, posters en borden scoren even-
eens hoog in beide enquêtes. Dat deze informatiebron in 1998 iets hoger scoort wekt 
geen verbazing, omdat destijds de politieke acties tegen de plannen van de provincie 
in volle gang waren en het straatbeeld werd bepaald door de leuzen tegen annexatie. 
Ook in het gebruik van de televisie als informatiebron ontlopen beide enquêtes elkaar 
nauwelijks. De interessante verschillen zitten in de voorlichting door gemeenten, de 
informatie die de stichtingen tegen annexatie verstrekten en de acties van andere bur-
gers. De door mij ondervraagde burgers blijken veel meer informatie aan deze bronnen 
te hebben ontleend. Op zich is dat niet vreemd, omdat zoals zometeen zal blijken zij 
vrijwel allemaal politiek actief zijn geweest tegen de herindeling en zich daarbij naar 
verwachting sterker hebben georiënteerd op de organisatoren van acties en de concrete 
deelname van andere burgers.

Zowel in de hitte van de strijd eind 1998 als na afloop in 2004 was de afwijzing van 
het proces van gemeentelijke herindeling massaal. Slechts 2 procent van de bevolking 
van de vijf buurgemeenten was in 1998 voor gemeentelijke herindeling, 5 procent wist 
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het niet of het kon hun niets schelen en maar liefst 93 procent was tegen. Van de onder-
vraagde burgers in 2004 was 9 procent voor en 91 procent tegen. Onder hen bleken, 
terugkijkend op het proces van herindeling, meer voorstanders te vinden dan onder de 
bevolking in de hitte van de strijd. Van deze voorstanders had iedereen zo zijn eigen 
redenen. Dit blijkt uit hun antwoorden op een open vraag. Veel van deze redenen wijzen 
op begrip voor de problematiek van de gemeente Den Haag, die naar voren kwam in het 
beleidsframe ‘Geef Den Haag de ruimte’ (zie hoofdstuk 4). Bovendien gaven meerdere 
voorstanders als reden dat zij verwachtten dat de bestuurlijke en politieke effectiviteit 
en de politieke invloed van een grotere gemeente voordeel voor haar inwoners op zou 
leveren. Vergelijkbare argumenten werden gegeven door de voorstanders van herinde-
ling uit de enquête ev 1998. De groep voorstanders van herindeling binnen mbp 2004 
(N=35) heeft zich niet actief politiek gemanifesteerd tijdens het herindelingsproces. Dit 
in tegenstelling tot de grote groep tegenstanders (N=315) die politiek actief is geweest 
tegen de herindelingsplannen. Het zijn deze 315 politieke actieve burgers die centraal 
staan in dit hoofdstuk. 

Tabel 7.1 Informatie, interesse en standpunt herindeling
 in procenten (N=346, respectievelijk N=2005)

 MPB 2004 EV 1998

Bekendheid met de plannen 99 a                                    98

Interesse in het herindelingsproces b  
Sterk/gewoon/matig 93 82
Weinig/niet 7 18

Belangrijkste informatiebronnen c  
Kranten 89 70
Voorlichting door gemeenten 55 25
Stichtingen tegen annexatie 41 11
Acties van burgers, zoals protest 39 -
Aanplakbiljetten/posters/borden 35 41
Televisie 29 27

Standpunt over het herindelingsproces  
Voor 9 2
Niet voor/niet tegen - 7
Tegen 91 93

a Het percentage is gebaseerd op N=350. Vier respondenten waren niet op de hoogte van de plannen, daarom 
zijn alle andere percentages gebaseerd op N=346. 

b Voor de interessevraag in EV 1998 werd een indeling in vier categorieën gehanteerd, terwijl ik zelf een indeling 
in vijf categorieën heb aangehouden. Ik heb de antwoorden heel erg/ten dele geïnteresseerd en niet zo erg/
helemaal niet geïnteresseerd van EV 1998 herleid tot de bovenstaande tweedeling. 

c In beide enquêtes gaat het bij deze vraag om een multiple-responseset. Daardoor komen de percentages op-
geteld niet op 100 procent uit. In EV 1998 is deze vraag gebaseerd op N=1970. 

Bronnen: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA), Enquête Volksraadpleging 1998 (Inter/
View International).
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Redenen en motieven van de actieve burgers 

Aan de actieve burgers is gevraagd waarom zij tegen gemeentelijke herindeling waren. 
Deze waaromvraag is van groot belang, omdat hiermee zicht ontstaat op de motivaties 
achter standpuntbepalingen of politieke activiteiten. Er wordt niet direct naar de moti-
vatie gevraagd, omdat dit vaak als te confronterend wordt ervaren en daarmee de kans 
op sociaal wenselijke antwoorden toeneemt (vgl. Becker 1998: 58-60). Via vragen naar 
redenen bij een standpunt of politieke activiteit is op indirecte wijze de motivatie erach-
ter te onderzoeken. Voor de mpb 2004 enquête is op basis van enkele open interviews 
een lijst opgesteld met twaalf mogelijke redenen om tegen herindeling te zijn. Zowel bij 
de codering als bij het afnemen van deze vraag is gebruikgemaakt van de methode die 
Verba et al. (1995: 550-552) hebben ontwikkeld om de motieven achter politieke hande-
lingen te onderzoeken.29 Een overzicht van de twaalf redenen om tegen gemeentelijke 
herindeling in actie te komen vinden we in tabel 7.2.

We zien vijf redenen die door ongeveer 60 procent van de actieve burgers als zeer belang-
rijk werden ervaren. De ondemocratische procedures vormden de belangrijkste reden 
om tegen de herindeling te zijn. Behoud van het unieke karakter van de gemeente, ver-
lies van kleinschaligheid en tevredenheid met de bestaande leefsituatie zijn herkenbare 
redenen uit andere processen van gemeentelijke herindeling (zie Depla et al. 1996). De 
weerzin tegen het Haagse gemeentebestuur is een specifieke reden voor deze casus. Tij-
dens de enquête-interviews gaven veel respondenten aan dat zij het niet eens waren met 
de manier waarop Den Haag werd bestuurd. Vooral de hoge uitgaven aan grote gebouwen 
en de langdurige problemen met de tramtunnel in het centrum van de stad werden ter 
illustratie genoemd. Opvallend is dat de stijging van de Onroerend Zaakbelasting (ozb) 
– een typische materiele reden om tegen herindeling te zijn – relatief laag scoort.

Tabel 7.2 Redenen om tegen gemeentelijke herindeling in actie te komen
 in procenten (N=315)

  Zeer Redelijk Niet zo
  belangrijk belangrijk belangrijk

Ondemocratische procedures 63 19 18
Behoud van het unieke karakter van de gemeente 61 22 17
Verlies van kleinschaligheid 61 20 18
Weerzin tegen Haags gemeentebestuur 60 16 24
Tevredenheid met de bestaande leefsituatie 59 29 12
Angst voor grootstedelijke problemen 49 23 28
Onduidelijkheid van het nut van de plannen 42 37 21
Zwakke fi nanciële onderbouwing van de plannen 37 30 33
Stijging van de OZB 32 17 51
Gebrek aan kennis van de omstandigheden bij bestuurders 31 27 42
Het opsplitsen van buurten 28 19 53
Dreigend verlies van buurten 25 22 53

Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA).
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Ook in de ev 1998 enquête is gevraagd naar redenen tegen herindeling. Hierbij werd 
gebruikgemaakt van de open vraag ‘waarom bent u er tegen?’ Uit de resultaten blijkt dat 
36 procent van de bevolking in 1998 lastenverzwaring als belangrijkste reden noemde. 
Verder vond 31 procent dat de provincie en Den Haag van hun gemeente moesten afblij-
ven. Andere redelijk scorende redenen waren dat de herindeling de grootstedelijke (20%) 
en de financiële problemen (14%) van Den Haag niet oplost. De ondemocratische gang 
van zaken werd door 12 procent van de respondenten genoemd en eveneens 12 procent 
was van mening dat annexatie hun gemeente niets zou opleveren. Veel lager scorende 
redenen gingen over de teloorgaande samenwerking in de regio, identificatie met de 
leefomgeving of de afstand tussen bestuur en burgers. 

De redenen tegen herindeling blijken tussen de beide enquêtes niet zo sterk te 
verschillen. Wel is de prioritering opvallend anders. Het maakt uit of burgers tegen 
herindeling zijn, omdat ze de besluitvorming ondemocratisch vinden of omdat zij de 
lastenverzwaring vrezen. Wellicht zijn de verschillen in prioritering te verklaren door 
de afwijkende vraagstelling tussen de beide enquêtes (een gesloten versus een open 
vraag). Dit is niet aannemelijk, omdat de top 5 van gecodeerde redenen uit mbp 2004 
opvallende gelijkenissen vertoont met spontaan genoemde redenen tijdens de inter-
views met actieve burgers binnen de stichtingen tegen annexatie (zie hoofdstuk 5). 
De actieve burgers uit het enquêteonderzoek en uit de stichtingen hebben dezelfde 
redenen om tegen herindeling te zijn, terwijl zij op verschillende manieren daarop 
zijn onderzocht. Een plausibeler verklaring voor de verschillen in prioritering is dat er 
sprake is van uiteenlopende probleempercepties tussen de burgers die politiek actief 
zijn geweest en de bevolking als geheel, waarvan een aanzienlijk deel de herindeling 
passief gevolgd heeft. Omdat we hier alleen geïnteresseerd zijn in de motivaties van de 
actieve burgers is het verschil in prioritering daarom niet problematisch. De genoemde 
argumenten in de twee enquêtes vertonen immers wel grote overeenkomsten, zodat we 
in ieder geval weten dat de actieve burgers er geen exotische opvattingen of percepties 
op nahielden die niet leefden onder de bevolking.

Zoals gezegd, zijn de redenen om tegen herindeling te zijn op te vatten als indi-
catoren voor motivaties van actieve burgers bij hun standpuntbepaling of deelname 
aan politieke activiteiten tijdens het herindelingproces. Om te onderzoeken of er in 
deze indicatoren ook motivaties schuilen, kunnen we nagaan of er meerdere dimensies 
achter de redenen zijn aan te duiden. Als de framing binnen het anti-annexatiepubliek 
enige impact heeft gehad op de politieke betrokkenheid van individuele burgers, dan 
verwacht ik dimensies achter de redenen tegen herindeling te vinden die verwijzen 
naar elementen van collectieve actieframes. Ik verwacht dimensies te vinden die ver-
wijzen naar motivaties gericht op gevoelens van onrechtvaardigheid, het ontstaan van 
wij-zij identificaties of het idee dat collectieve actie effectief kan zijn (Gamson 1995, 
Klandermans 1997).
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Na herhaald testen en uitproberen met meerdere verdelingen, bleek er een verdeling van 
drie dimensies in de redenen tegen herindeling aanwezig te zijn (zie tabel 7.3). De eer-
ste dimensie verwijst vrij algemeen naar een aantal redenen die te maken hebben met 
behoud van de huidige leefsituatie. De grote stad moest niet te dichtbij komen, de klein-
schaligheid moest behouden blijven en de kosten moesten niet te sterk stijgen. Deze bun-
deling van redenen verwijst op meerdere punten naar de bedreigingen voor burgers die 
de collectieve politieke tegenstanders in het voorjaar van 1998 begonnen te framen. Ze 
suggereert angst voor verandering als motief tegen herindeling. Deze angst voor verande-
ring verwijst naar een bepaald aspect van onrechtvaardigheid in collectieve actieframes, 
namelijk een perceptie van ontevredenheid over wat er gebeurt (zie hoofdstuk 3). Ze lijkt 
sterk te wijzen op behoudzucht vanuit zelfgerichte motieven. Een andere bundeling van 
redenen richt zich op het behoud van buurten. Er was veel verzet tegen de idee dat buur-
ten zouden worden opgesplitst of zelfs in hun geheel naar Den Haag zouden overgaan. 
Ook dit motief kunnen we terugvoeren op gevoelens van onrechtvaardigheid en angst, 
maar dan voor gevolgen die de collectiviteit van de buurt aangaan en niet de persoonlijke 
gevolgen waar burgers zich bij het vorige motief door bedreigd voelden. De derde bunde-
ling van redenen richt zich op de kritiek op de plannen van de provincie en later van de 
minister en op hun politieke optreden. Ze suggereert een ander aspect van onrechtvaar-
digheid binnen collectieve actieframes, namelijk de schending van morele principes die 
een gevoel van morele verontwaardiging en woede veroorzaakte. Ze bevat bovendien wij-
zij identificaties doordat er actoren zijn (zij) die laakbaar gedrag vertonen jegens ons (wij). 

Zowel de angst voor verandering, de betrokkenheid bij de buurt als de morele veront-
waardiging verwijzen duidelijk terug naar gevoelens van onrechtvaardigheid en wij-zij 

Tabel 7.3 Drie dimensies in redenen om tegen gemeentelijke herindeling in actie te komen
 in factorladingen (N=315) #

 Angst voor Betrokkenheid Morele veront-
 verandering bij de buurt waardiging

Verlies van kleinschaligheid ,635  
Stijging van de OZB ,506  
Tevredenheid met de bestaande leefsituatie ,435  
Behoud van het unieke karakter van de gemeente ,710  
Angst voor grootstedelijke problemen ,680  

Het opsplitsen van buurten  ,846 
Dreigend verlies van buurten  ,783 

Onduidelijkheid van het nut van de plannen   ,638
Zwakke fi nanciële onderbouwing van de plannen   ,413
Gebrek aan kennis van de omstandigheden bij bestuurders   ,502
Ondemocratische procedures   ,682
Weerzin tegen Haags gemeentebestuur   ,548

# Principale componenten analyse na varimax-rotatie. Voor deze explorative analyse zijn factorladingen boven 
de ,35 meegenomen. Alle schalen zijn betrouwbaar.

Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA).
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identificaties uit collectieve actieframes. Het lijkt erop dat de actieve burgers bij hun 
politieke handelingen tegen herindeling sterk gemotiveerd werden door betekenissen 
die circuleerden in het herindelingsdiscours. Of dat ook daadwerkelijk zo was zal blijken 
in paragraaf 5, waarin deze motieven samen met andere mogelijke verklaringen worden 
uitgetest. Eerst gaan we inzoomen op hun agonistische politieke activiteiten tijdens het 
herindelingsproces.

2. uitingen van politiek agonisme

Een rijke schakering van politieke activiteiten

De actieve burgers hebben op uiteenlopende manieren hun onvrede over het herinde-
lingsproces omgezet in politieke handelingen. In de voorgaande hoofdstukken zagen we 
al dat er massaal werd deelgenomen aan voorlichtingsavonden van de vijf gemeenten, 
de demonstratie en het protest bij de voorlichtingsavonden van de Provincie, posterac-
ties, handtekeningenacties, het indienen van bezwaarschriften tegen de plannen en de 
volksraadpleging. Uit vooronderzoek bleek dat er nog veel meer politieke activiteiten 
hebben plaatsgevonden. De meeste hiervan zijn uiteindelijk in de enquête mpb 2004 
opgenomen. Dit resulteerde in een totaal van 24 activiteiten (zie tabel 7.4).

Zeer opvallend is de hoge deelname aan twee verkiezingen. In 2001 en 2002 werden 
er in de vijf buurgemeenten herindelingsverkiezingen voor de gemeenteraad gehou-
den. Maar liefst 95 procent van de actieve burgers ging stemmen. Ook de Provinciale 
Statenverkiezingen begin 1999 waren populair. De hoge verkiezingsdeelname is een 
herkenbaar fenomeen bij processen van gemeentelijke herindeling. Burgers gebruiken 
de eerstvolgende verkiezingen om politieke voorstanders van herindeling af te straffen 

Tabel 7.4 Overzicht politieke activiteiten
 in procenten (N=315) #

Herindelingsverkiezingen  95 Gesprekken deelname acties  24
Provinciale Statenverkiezingen  94 Deelname demonstraties 22
Volksraadpleging  83 Gesprekken met ambtenaren 19
Handtekeningenactie  79 Bezwaarschrift minister van BZK 16
Raambiljet opgehangen  51 Voorlichtingsbijeenkomst provincie 12
Petitie Tweede Kamer 49 Brieven aan leden van Provinciale Staten 10
Voorlichtingsbijeenkomst gemeente  41 Vrijwilligerswerk STA 10
Gesprekken Volksraadpleging 37 Beheer STA 9
Website gemeente raadplegen 32 Brieven aan leden van de Tweede Kamer 7
Bezwaarschrift provincie 32 Internetdiscussies annexatie 5
Gesprek leden gemeenteraad of B&W 30 Brieven aan lokale kranten 5
Voorlichtingsbijeenkomst STA 27 Brieven aan landelijke kranten 1

# Om voor alle variabelen uit te komen op N=315 zijn bij sommige variabelen databewerkingen uitgevoerd op 
missing values (zie bijlage 3). 

Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA). 
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(Kraaykamp et al. 2001). We zien dit terug bij de Haagse herindeling. Burgers benutten 
hun kiesrecht om langs de weg van de representatieve democratie het politieke systeem 
te corrigeren: throw the rascals out, zoals het Amerikaanse gezegde luidt. Ook de volks-
raadpleging in oktober 1998 was populair onder de actieve burgers. De hoge deelname 
van 83 procent wekt geen verbazing, gezien de grote inspanningen van de vijf gemeen-
ten en de stichtingen tegen annexatie om burgers hiervoor op de been te krijgen. 

Andere goed scorende activiteiten waren deelname aan handtekeningenacties, 
raambiljetten ophangen, een petitie aan de Tweede Kamer ondertekenen, bezoek van 
voorlichtingsbijeenkomsten en het voeren van gesprekken met andere burgers over de 
volksraadpleging. Dit zijn allemaal voorbeelden van niet-electorale politieke activiteiten 
die sinds de jaren zeventig geleidelijk aan een vast onderdeel zijn gaan vormen van 
het brede politieke handelingsrepertoire in Westerse samenlevingen (vgl. hoofdstuk 1). 
Hetzelfde geldt overigens voor iets minder hoog scorende activiteiten zoals deelname 
aan demonstraties en het sturen van brieven aan politici. Het zijn allemaal activiteiten 
waarbij geen al te zware overschrijding van democratische normen plaatsvindt en die 
daarom voor de breed publiek een acceptabele manier vormen om politieke besluitvor-
ming buiten het stemhokje om te beïnvloeden. 

Twee andere activiteiten die binnen de wettelijke normen vallen, zijn de bezwaar-
schriften aan de provincie en aan de minister van bzk. Toch zijn het opmerkelijke acties, 
omdat ze juridisch van aard zijn en tegelijkertijd een uiting vormen van politiek protest 
tegen besluitvorming. Dit soort politiek-juridische acties komen we nog vrij weinig tegen 
in onderzoek naar niet-electorale politieke activiteiten. Voor Nederland is dit vrij opmer-
kelijk, gezien de sterke uitbreiding die zich vanaf de jaren zeventig heeft voorgedaan in 
de mogelijkheden om bezwaar en beroep tegen overheidsplannen aan te tekenen (zie 
hoofdstuk 2). Hoewel bestuurders dit soort praktijken lastig vinden (juridisering), lijken 
ze vrij goed aan te sluiten bij de andere niet al te subversieve elementen van het politieke 
participatierepertoire.

Het overzicht van de politieke activiteiten laat zien dat de actieve burgers vrij eclectisch 
te werk gaan. Zij kiezen uit een breed scala aan electorale en niet-electorale politieke 
activiteiten degene die op een bepaald moment in een politiek proces het meest oppor-
tuun is. De actieve burgers pakken alle kansen aan om hun onvrede over de herinde-
lingsplannen te uiten. Veel hangt daarbij af van de politieke mogelijkheden die binnen 
het anti-annexatiepubliek ontstaan. Hoewel de electorale activiteiten het best scoren, 
zien we dat ook handtekeningenacties of deelname aan bezwaarschriftenacties en zelfs 
aan demonstraties goed scoren. De deelname aan demonstraties lijkt vrij laag binnen 
het brede scala aan politieke activiteiten, maar scoort met 22 procent ongeveer op het 
landelijk gemiddelde dat 25 procent bedraagt (vgl. hoofdstuk 1). De goede scores van 
electorale en niet-electorale politieke activiteiten laten in ieder geval zien dat politieke 
betrokkenheid van individuele burgers zich op vele manieren kan uiten. De harde kern 
ligt daarbij in de electorale institutioneel verankerde vormen die beschikbaar zijn, met 
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aanvulling van breed geaccepteerde vormen van politieke acties en juridische maat-
regelen. Al deze activiteiten bevestigen het beeld dat er sprake was van agonistische 
betrokkenheid bij beleid. De actieve burgers stelden zich op als tegenstanders van de 
provincie, de gemeente Den Haag en andere politiek-bestuurlijke besluitvormers die de 
herindeling wilden doorvoeren. Ze boden deze tegenstand met wettelijk toegestane en 
maatschappelijk geaccepteerde middelen (vgl. hoofdstuk 2).

Het overzicht van politieke activiteiten brengt nog een ander opvallend punt aan 
het licht. De meest populaire activiteiten zoals stemmen, een handtekening zetten, een 
raambiljet ophangen, een bezwaarschrift indienen en het schrijven van brieven aan poli-
tici zijn allemaal voorbeelden van individueel politiek handelen. Er komen wel anderen 
aan te pas om deze handelingen mogelijk te maken, maar uiteindelijk gaat het om een 
individuele politieke daad. Dit in tegenstelling tot deelname aan contactgerichte vormen 
van politiek handelen zoals voorlichtingsbijeenkomsten, gesprekken met medeburgers 
over deelname aan de volksraadpleging of gesprekken met politici en ambtenaren. Het 
animo voor contactgerichte activiteiten was hoog, gezien het feit dat de meeste van deze 
zaken in het linkerrijtje van tabel 7.4 staan. Er is veel over het proces van herindeling 
uitgelegd en de actieve burgers hebben er onderling en met politici over gesproken. De 
individuele en contactgerichte vormen verschillen weer van deelname aan demonstra-
ties en aan stichtingen tegen annexatie, die we kunnen opvatten als vormen van col-
lectieve actie. Deelname aan collectieve actie scoort relatief gezien het laagst, maar doet 
vaak niet onder voor het landelijk gemiddelde (vgl. hoofdstuk 1). 

Deze bevindingen sluiten aan bij een grootschalig onderzoek in het Verenigd 
Koninkrijk van Pattie et al. (2004: 134-136). Zij zien in de populariteit van individu-
ele politieke activiteiten een bredere ontwikkeling, waarbij laagdrempelige vormen van 
politieke participatie in allerlei combinaties worden toegepast. Het algemene beeld van 
hoog scorende individuele politieke activiteiten onder de actieve burgers zegt echter 
niets over de combinaties van politieke handelingen die zij hebben gemaakt. Hebben zij 
alleen laagdrempelige vormen met elkaar gecombineerd of hebben ze ook combinaties 
gemaakt van laagdrempelige en veeleisender vormen?

Vijf politieke handelingscombinaties

Maakten de actieve burgers overwegend combinaties van politieke handelingen langs de 
scheidslijnen van individueel, contactgericht en collectief of maakten ze ook combina-
ties die door deze scheidslijnen heen liepen? Een principale componenten analyse van 
negentien politieke activiteiten maakt aannemelijk dat er vijf handelingscombinaties 
(dimensies) zijn aan te duiden (zie tabel 7.5).30 Twee daarvan bestaan alleen uit laagdrem-
pelige individuele politieke handelingen. Het gaat om algemene uitingen van weerstand 
tegen herindeling en deelname aan verkiezingen. Tussen beide loopt een onderscheid 
in electorale en niet-electorale individuele politieke handelingen. Verkiezingsdeelname 
was voor de actieve burgers toch van een andere orde dan uitingen van politiek protest. 
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Naast de twee combinaties van individuele handelingen is er sprake van een contactge-
richte combinatie, waarbij tijdens voorlichtingsavonden of in discussies met politici en 
ambtenaren over het herindelingsproces werd gesproken. Het gaat hierbij overigens om 
een combinatie van individuele en collectieve handelingen. Deelname aan een voorlich-
tingsavond waar vijfhonderd medeburgers op af komen is een collectieve handeling, ter-
wijl gesprekken met politici of ambtenaren als individuele handelingen kunnen worden 
opgevat (vgl. Pattie et al. 2004: 135). Er is ook sprake van een combinatie die zich geheel 
richt op collectief politiek handelen via deelname aan de stichtingen tegen annexatie. 

Tot nog toe bevestigen de vier besproken combinaties grotendeels de verdeling langs 
scheidslijnen van individueel, contactgericht en collectief politiek handelen. Hierop 
bestaat een belangrijke uitzondering, namelijk de politieke acties tegen de plannen 
van de provincie Zuid-Holland. Deze vormt een combinatie van de drie soorten poli-
tieke handelingen. De weerstand tegen de provinciale plannen was in 1998 zo sterk en 
er werd binnen het anti-annexatiepubliek zo veel aandacht aan besteed, dat kennelijk 
de verschillen tussen laag- en hoogdrempelige politieke handelingen tijdelijk geen rol 

Tabel 7.5 Vijf combinaties van politieke handelingen
 in factorladingen (N=315) #

Politieke handeling Acties Discussie Deelname Algemene Deelname
 tegen over her- actiegroep acties tegen verkiezingen
 provincie indeling  herindeling 

Voorlichting provincie (Con) ,558    
Demonstraties (Col) ,501    
Bezwaarschrift provincie (Ind) ,541    
Brieven aan Provinciale Staten (Ind) ,820    
Brieven aan Tweede Kamerleden (Ind) ,711    

Voorlichting gemeente (Con)  ,629   
Voorlichting STA (Con)  ,526   
Discussie met lokale politici (Con)  ,792   
Discussie met lokale ambtenaren (Con)  ,759   

Gesprekken voor deelname acties (Col)   ,719  
Beheer STA (Col)   ,778  
Vrijwilligerswerk STA (Col)   ,830  

Handtekeningenacties (Ind)    ,742 
Raambiljet (Ind)    ,680 
Volksraadpleging (Ind)    ,360 
Petitie Tweede Kamer (Ind)    ,657 
Bezwaarschrift minister van BZK (Ind)    ,410 

Verkiezingen Provinciale Staten (Ind)     ,813
Herindelingsverkiezingen (Ind)     ,862

# Principale componenten na varimax-rotatie. Voor deze exploratieve analyse zijn factorladingen boven de ,35 
mee genomen. Alle schalen zijn betrouwbaar.

Con = contactgerichte handeling, Col = collectieve handeling, Ind = individuele handeling.
Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA).
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speelden. Er ontstond een focus op één specifieke actor uit het kamp van de politiek-
bestuurlijke voorstanders, die men met verschillende vormen van politiek handelen pro-
beerde te beïnvloeden in haar besluitvorming.

De vijf verschillende politieke handelingscombinaties roepen de vraag op hoe popu-
lair ze waren onder de actieve burgers. Waren individuele handelingscombinaties popu-
lairder dan collectieve? Of was juist de hybride combinatie meer in trek? Hoe intensief 
is er eigenlijk over het geheel van politieke handelingen door de actieve burgers deelge-
nomen? Uit tabel 7.6 kunnen we opmaken dat het enthousiasme voor deelname over het 
geheel van politieke handelingen groot was. De actieve burgers hebben gedurende het 
hele herindelingsproces gemiddeld acht politieke handelingen verricht. Dertig procent 
van hen combineerde maar liefst zes tot acht politieke handelingen en 22 procent zelfs 
negen tot elf handelingen. Als we de percentages in de nog hoger scorende categorieën 
er bij optellen dan blijkt dat ruim 70 procent van de actieve burgers aan meer dan vijf 
politieke handelingen heeft deelgenomen. Dat het proces van gemeentelijke herindeling 
de gemoederen flink heeft beziggehouden was al duidelijk geworden uit de voorgaande 
hoofdstukken, maar daaruit bleek nog niet dat er zo gevarieerd door individuele burgers 
uiting is gegeven aan agonistische politieke activiteiten.

Tabel 7.6 Variëteit in deelname aan 24 politieke handelingen en onderliggende  handelingscombinaties
 in procenten (N=315)

 Aantal Totaal van actie Discussie Deelname Algemen Deelname
 politieke 24 politieke tegen over actiegroep acties tegen verkiezingen
 handelingen handelingen #    provincie herindeling  herindeling 

 0 ##                       1 57 47 74 6 3
 1 1 23 15 15 13 5
 2 4 9 20 5 22 92
 3 4 5 9 6 25 
 4 9 4 9  23 
 5 10 2   11 
 6-8 30     
 9-11 22     
 12-14 10     
 15 + 9     

 Gemiddelde 8,1 0,8 1,1 0,4 2,8 1,9
 Totaal % 100 100 100 100 100 100

# Ik heb hier het geheel van 24 politieke handelingen genomen om een totaaloverzicht te geven. De verschil-
lende handelingscombinaties zijn gebaseerd op een totaal van 19 politieke handelingen (zie noot 30), waar-
door hun gemiddelden niet optellen tot de 8,1 van het totaal van 24 handelingen.

## Van de 315 burgers die tegen herindeling waren (zie tabel 7.1) bleek 1 procent niet aan het totaal van 24 
politieke handelingen te hebben deelgenomen. Ik heb ze toch meegenomen in de analyse, omdat het om 
een verwaarloosbaar aantal gaat. Bij de handelingscombinaties zijn er uiteraard hogere percentages van 0 
handelingen mogelijk, omdat niet iedereen aan alle handelingen heeft deelgenomen. 

Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA).
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Naast de hoge deelname aan politieke handelingen over het geheel is er sprake van een 
aantal opvallende verschillen tussen de combinaties. Wat het meest in het oog springt is 
dat de laagdrempelige individuele handelingscombinaties, die alleen wat tijd kosten en 
verder relatief weinig inspanning vergen, met kop en schouders boven de andere uitste-
ken. Vrijwel alle actieve burgers maakten wel even tijd om te gaan stemmen tijdens de 
twee verkiezingen. Ze maakten eveneens vrij intensief gebruik van de algemene acties 
tegen herindeling zoals deelname aan handtekeningenacties, aan de volksraadpleging 
of posters ophangen. Een ruime meerderheid van 59 procent heeft zelfs aan drie of 
meer van deze algemene uitingen deelgenomen. Nog steeds meer dan de helft van de 
actieve burgers heeft deelgenomen aan contactgerichte politieke handelingen, waarbij 
voor bijna 40 procent van hen gold dat zij twee of meer handelingen hebben verricht. 
Een minderheid van iets meer dan 40 procent heeft deelgenomen aan acties tegen de 
provincie. Deze combinatie van individueel, contactgericht en collectief politiek hande-
len was toch wat hoogdrempeliger dan bij de andere meer eenduidige combinaties. Het 
laagst scoort de deelname aan de stichtingen tegen annexatie. Hierbij was geen eenma-
lig handelen vereist, maar geregeld en soms zeer intensief samenwerken gedurende een 
langere periode (zie hoofdstuk 5). 

De deelname aan verschillende politieke handelingscombinaties suggereert dat 
uiting geven aan agonistische politieke betrokkenheid voor veel actieve burgers inhield 
dat zij als individu een daad stelden en er af en toe over spraken met anderen. Deze bevin-
ding strookt met het beeld dat Pattie et al. (2004) schetsen voor het Verenigd Koninkrijk 
en sluit aan bij de interpretatie uit hoofdstuk 1 dat politieke betrokkenheid steeds meer 
een zaak wordt van individuele reflexiviteit. De actieve burgers kozen massaal voor de 
individuele laagdrempelige politieke activiteiten om hun agonistische betrokkenheid 
bij het probleem van herindeling te uiten. Achter dit algemene beeld schuilt een com-
plexer verhaal als we gaan zoeken naar verklaringen voor de variëteit in deelname aan de 
verschillende combinaties van politieke handelingen (zie paragraaf 5). Voordat de deze 
mogelijke verklaringen aan bod komen, is het eerst van belang om de bredere politieke 
betrokkenheid van de actieve burgers te analyseren. 

3. de bredere politieke betrokkenheid van de actieve burgers

De actieve burgers richtten hun politieke betrokkenheid niet alleen op het proces van 
gemeentelijke herindeling. Hoewel protest tegen annexatie een belangrijke rol speelde in 
hun leven, wil dat natuurlijk niet zeggen dat ze geen betrokkenheid hadden bij politiek in 
bredere zin, zoals bij verkiezingen of andere politieke praktijken. De bredere betrokken-
heid bij politiek is van belang om te onderzoeken, omdat deze mogelijk verklaringen biedt 
voor hun agonistische betrokkenheid bij het herindelingsproces. De kijk op en deelname 
aan politiek van de actieve burgers is onderzocht met vragen uit bestaand publieke opinie-
onderzoek. Uiteraard gelden hierbij dezelfde kanttekeningen over de bruikbaarheid en pro-
blematische aspecten van politieke attitudes en politiek gedrag, die ik eerder heb besproken. 
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Politieke attitudes

De politieke opvattingen van de actieve burgers zijn onderzocht op hun steun voor het 
politieke regime, hun politieke interesse, politiek zelfvertrouwen en hun steun voor uit-
eenlopende vormen van politieke participatie. Hierbij is gebruikgemaakt van bestaande 
variabelen uit verschillende Nederlandse en Europese publieke opinieonderzoeken.31

De actieve burgers blijken in hun steun voor het politieke regime niet onder te doen 
voor de bevolking (zie tabel 7.7). Ze scoren zelfs iets hoger op hun gehechtheid aan 
democratische vrijheden. Ze zijn bovendien in overgrote meerderheid tevreden over het 
functioneren van het democratisch systeem in Nederland, hoewel ze daarbij iets lager 
scoren dan de bevolking. Opvallend is de hoge tevredenheid over het functioneren van 
de democratie in de eigen gemeente. De kleine schaal van de onderzochte gemeentes 
verklaart wellicht deze tevredenheid. De afstand tussen burgers en bestuur is niet zo 
groot. Wethouders of raadsleden kunnen nog op de markt of in het winkelcentrum wor-
den aangesproken. Nog opvallender is de zeer lage tevredenheid over het democratisch 
functioneren van de Europese Unie. Het onderzoek werd verricht voor het referendum 
over de Europese grondwet in juni 2005. De lage tevredenheid in 2004 suggereert onder 
deze actieve burgers al een sluimerende onvrede over de Europese Unie.

De overheid wordt door de actieve burgers over het algemeen betrouwbaarder gevon-
den dan door de bevolking, terwijl ze politieke partijen beduidend minder vertrouwen. 

Tabel 7.7 Steun voor het politieke regime
 in procenten (N=315) #

 MPB 2004 CV/EB

Steun voor democratie
Iedereen in ons land moet vrij zijn om in het openbaar te schrijven wat men wil 81 73 a

Iedereen in ons land moet vrij zijn om in het openbaar te zeggen wat men wil 84 82 a

Iedereen in ons land moet vrij zijn om voor of tegen iets te demonstreren 91 88 a

Is zeer/tamelijk tevreden met functioneren democratie in Nederland 71 75 b

Is zeer/tamelijk tevreden met functioneren democratie in de EU 34 -
Is zeer/tamelijk tevreden met functioneren democratie in de eigen gemeente 76 -

Institutioneel vertrouwen en tevredenheid met overheden
Vindt de overheid zeer betrouwbaar/betrouwbaar 47 42 b

Vindt politieke partijen zeer betrouwbaar/betrouwbaar 27 42 b

Vindt de televisie zeer betrouwbaar/betrouwbaar 36 -
Vindt kranten zeer betrouwbaar/betrouwbaar 61 -
Is zeer/min of meer tevreden over de Nederlandse regering 58 48 c

Is zeer/min of meer tevreden over de Europese Commissie 50 -
Is zeer/min of meer tevreden over de eigen gemeente 76 -

# Om bij MPB 2004 voor alle variabelen uit te komen op N=315 zijn bij sommige variabelen data bewerkingen 
uitgevoerd op missing values (zie bijlage 3).

a Cijfer is gebaseerd op CV 2000.
b Cijfer is gebaseerd op Eurobarometer 65, voorjaar 2006. De vraagstelling wijkt enigszins af van MPB 2004.
c Cijfer is gebaseerd op CV 2004, zoals gerapporteerd in Becker en Dekker (2005: 344).
Bronnen: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA), Culturele Veranderingen (SCP), Euro barometer.
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Het geringe vertrouwen in politieke partijen valt wellicht te verklaren uit het gemeente-
lijke herindelingsproces. De politieke partijen werden als hoofdschuldigen gezien van het 
politieke machtsspel (vgl. hoofdstuk 6). Opvallend is het vrij hoge vertrouwen in kranten. 
Veel van de actieve burgers zijn al wat ouder en van kranten is bekend dat ze vooral onder 
oudere generaties nog zeer populair zijn (Broeders & Verhoeven 2005, Broeders et al. 
2006). De tevredenheid over de Nederlandse regering is redelijk hoog en ligt bovendien 
hoger dan onder de bevolking in dezelfde periode tijdens het Kabinet Balkenende II. Ook 
de Europese Unie scoort niet slecht. Het meest opvallend is de tevredenheid over de eigen 
gemeente. Wederom kan dit te maken hebben met het herindelingsproces, maar omge-
keerd kan ook gelden dat deze actieve burgers al langer tevreden zijn over hun gemeente 
en dat een deel van hun ongenoegen over de herindeling hier juist aan valt te wijten. 

Niet geheel onverwacht zijn de actieve burgers tegen herindeling tegelijkertijd voor-
standers van het huidige politieke regime. Ze zijn democraten in hart en nieren die, 
zeker op het niveau van lokale politiek, tevreden zijn met hoe het systeem functioneert 
en die, evenals de bevolking, minder tevreden zijn over de nationale en Europese poli-
tieke instituties. Ze vormen een duidelijke afspiegeling van de kritische burgers die 
sterk hechten aan het democratische systeem en die binnen de grenzen van dit systeem 
de uitoefening van macht door overheid en politiek bij tijd en wijle proberen te beïnvloe-
den (vgl. hoofdstuk 1 en 2). 

Tabel 7.8 Oriëntaties op het politieke systeem
 in procenten (N=315) #

 MPB 2004 CV/ESS

Politieke interesse  
Kijkt Tweede Kamerzitting op tv 85 69 a

Kijkt naar andere politieke tv programma’s 91 69 a

Leest regelmatig/af en toe over politiek in Nederland 90 73 b

Is sterk/gewoon/matig geïnteresseerd in politiek 95 78 b

Intern en extern politiek zelfvertrouwen  
Vindt politiek nooit of zelden te ingewikkeld om te begrijpen 50 32 c

Vindt het zeer gemakkelijk/gemakkelijk om een politieke mening te vormen  36 32 c

Denkt invloed te hebben op de regering 55 46 b

Denkt dat Kamerleden geven om wat hij of zij denkt 52 45 b

Denkt invloed te hebben op de gemeentepolitiek 73 -
Denkt dat gemeenteraadsleden geven om wat hij of zij denkt 63 -

Optimisme over politiek  
Denkt dat Kamerleden op algemeen belang letten 40 29 b

Denkt dat gemeenteraadsleden op algemeen belang letten 49 -

# Om bij MPB 2004 voor alle variabelen uit te komen op N=315 zijn bij sommige variabelen databewerkingen 
uitgevoerd op missing values (zie bijlage 3). 

a Cijfers zijn gebaseerd op CV 1996.
b Cijfers zijn gebaseerd op CV 2002.
c Cijfers zijn gebaseerd op European Social Survey 2002. Weet niet antwoorden zijn buiten beschouwing gelaten.
Bronnen: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA), Culturele veranderingen 1975-2002 (SCP).
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Het feit dat we hier te maken hebben met burgers die al politiek actief zijn geweest 
binnen het anti-annexatiepubliek, tekent zich duidelijk af in hun oriëntaties op het poli-
tieke systeem (zie tabel 7.8). Deze burgers zijn geneigd om de politiek op de voet te vol-
gen. Via televisie en krant houden ze zich nadrukkelijker dan de bevolking op de hoogte 
van politieke ontwikkelingen. Ze voeden daarmee hun interesse in politiek, die met 95 
procent zeer hoog ligt en behoorlijk afsteekt bij de toch ook al zeer hoge interesse onder 
de bevolking. Deze burgers hebben een relatief positieve beoordeling van hun eigen 
vermogen om politiek te participeren (intern politiek zelfvertrouwen). De helft van hen 
vindt de politiek vrij gemakkelijk te begrijpen en nog steeds 36 procent vindt het gemak-
kelijk om zich een mening te vormen over politiek. Als het gaat om de beoordeling van 
de responsiviteit van het politieke systeem (extern politiek zelfvertrouwen) dan scoren de 
actieve burgers scoren daarbij op alle fronten hoger dan de bevolking. Maar veel opval-
lender is dat ze op vergelijkbare indicatoren voor de lokale politiek nog veel hoger scoren 
dan bij de landelijke indicatoren. Bijna driekwart van hen denkt dat ze invloed hebben op 
de gemeentepolitiek, terwijl 63 procent denkt dat gemeenteraadsleden open zullen staan 
voor hun meningen. De ervaringen met politieke activiteiten tijdens het herindelings-
proces en het gevoel van saamhorigheid dat daarbij ontstond in de samenwerking met 
de vijf gemeenten, hebben vermoedelijk hun extern politiek zelfvertrouwen versterkt. 
Ten slotte valt op dat de actieve burgers niet zo cynisch zijn over het politieke regime, 
hetgeen goed past bij hun politiek zelfvertrouwen en grote politieke interesse. 

De overwegend positieve oriëntaties op het politieke systeem gaan bij deze burgers 
vergezeld van een sterke steun voor verschillende vormen van politieke participatie. De 
actieve burgers zijn door en door democratisch, gezien hun sterke steun voor verkie-
zingsdeelname (zie tabel 7.9). De cijfers spreken op dit punt voor zich. De intentie om 
aan verkiezingen deel te nemen is zeer hoog. Zelfs voor het Europees Parlement zijn de 
actieve burgers sterk geneigd om de gang naar de stembus te maken. Maar hun oriën-
tatie op politieke participatie houdt niet op bij het stemhokje. Ze zijn ook geneigd om 
onvrede over beleid kenbaar te maken via allerlei vormen van protest. Dit blijkt in de 
eerste plaats uit de hoge score van 68 procent op de stelling dat men zeer of enigszins 
waarschijnlijk iets zou doen als de Tweede Kamer bezig was een onrechtvaardige wet 
aan te nemen. Onder de actieve burgers blijkt de acceptatie voor onrechtvaardig over-
heidsoptreden nog lager dan onder de bevolking. Uit de goedkeuring voor diverse acties 
blijkt bovendien dat demonstraties en protestoptochten een sterke voorkeur genieten 
boven bezettingen of wilde stakingen. Deze voorkeur sluit goed aan bij de actievormen 
waaraan ze deel hebben genomen tijdens het herindelingsproces. 

De actieve burgers verwachten vrij veel van direct contact op lokaal niveau met poli-
tici of ambtenaren. Vooral op contacten met politici scoren ze beduidend hoger dan de 
bevolking. Wellicht dat de eerdere positieve ervaringen met het herindelingsproces deze 
oriëntaties versterken. Qua verwachtingen over het inschakelen van de media of het 
oprichten van actiecomités zijn de actieve burgers nagenoeg gelijk aan de bevolking, 
zij het dat zij meer brood zien in het oprichten van actiegroepen. Ook hierbij spelen 
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ervaringen tijdens het herindelingsproces vermoedelijk mee, gezien de grote rol van de 
stichtingen tegen annexatie in het organiseren en mobiliseren van agonistische poli-
tieke betrokkenheid (zie hoofdstuk 5). Over het geheel gezien spreken de actieve burgers 
een brede steun uit voor zeer uiteenlopende vormen van politieke participatie. Daarmee 
geven zij nadrukkelijker dan de bevolking blijk van een zeer breed ontwikkeld politiek 
participatierepertoire, waarin verkiezingsdeelname de harde kern vormt, maar waarin 
ook ruimte bestaat voor contact met politici en ambtenaren, voor demonstreren, deel-
name aan actiegroepen of voor contact zoeken met de media. Het gaat binnen dit poli-
tieke repertoire wel steeds om steun voor niet al te subversieve participatievormen, die 
binnen de waarden en normen van de democratische rechtsstaat vallen en die niet zijn 
gericht op het ondermijnen van het politieke systeem. 

Tabel 7.9 Steun voor politieke participatie
 in procenten (N=315) #

 MPB 2004 CV

Intentie verkiezingsdeelname
Zou stemmen als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn 92 87 a

Zou stemmen als er nu Provinciale Statenverkiezingen zouden zijn 85 -
Zou stemmen als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn 96 -
Zou stemmen als er nu verkiezingen voor het Europees parlement zouden zijn 81 -

Goedkeuring diverse acties
Zou, als de Tweede Kamer bezig was een onrechtvaardige wet aan te nemen 
‘zeer waarschijnlijk’ of ‘enigszins waarschijnlijk’ iets doen 68 52 a

Keurt de volgende acties goed:  
Iemand vindt een wet zo onrechtvaardig dat hij besluit de regering in haar werk 
te hinderen door zitdemonstraties, massabijeenkomsten of protestoptochten 70 59 b

Uit protest tegen het besluit van de regering om het aantal leerlingen per klas 
te verhogen, houdt een aantal ouders en onderwijzers een school bezet 50 55 b

Werknemers organiseren een wilde staking, dus buiten de vakbonden om, 
op een bedrijf waar het ontslag dreigt van een aantal werknemers 40 40 b

Lokale steun voor politieke participatie  
Veel bereiken contact gemeenteraad 46 22 c

Veel bereiken contact burgemeester of wethouder 48 26 c

Veel bereiken contact ambtenaar 22 18 c

Veel bereiken door inschakelen radio of tv 45 46 c

Veel bereiken door actie-comité helpen oprichten 40 32 c

Veel bereiken door inschakelen krant of blad 48 47 c

# Om bij MPB 2004 voor alle variabelen uit te komen op N=315 zijn bij sommige variabelen databewerkingen 
uitgevoerd op missing values (zie bijlage 3). 

a Cijfer is gebaseerd op CV 2002.
b Cijfers zijn gebaseerd op CV 2000.
c Cijfers zijn gebaseerd op CV 1996.
Bronnen: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA), Culturele veranderingen 1975-2002 (SCP).
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Politiek gedrag

De actieve burgers onderscheiden zich niet alleen door politieke activiteiten tijdens het 
herindelingsproces, maar ook door deelname aan politieke activiteiten in bredere zin 
(zie tabel 7.10). Ze zijn nog vrij sterk ingebed binnen politieke partijen. Een kwart heeft 
bijeenkomsten van politieke partijen bezocht of is wel eens actief geweest voor een par-
tij. Hiermee steken ze af tegen de lage en al langere tijd sterk gedaalde cijfers onder de 
bevolking. Hetzelfde geldt voor het partijlidmaatschap. Dit ligt bij hun met 15 procent 
relatief hoog in vergelijking met de bevolking.32 De populariteit van partijgebonden acti-
viteiten bevestigt het beeld dat de meeste actieve burgers in de kern van hun politieke 
opvattingen en handelingen sterk verbonden zijn met de instituties van de representa-
tieve democratie en de daarmee samenhangende input legitimiteit. 

De bredere politieke betrokkenheid van de actieve burgers richtte zich niet alleen op 
politieke partijen en input legitimiteit. Ze probeerden via vele directe politieke activitei-
ten eveneens invloed uit te oefenen op de output legitimiteit van beleid of op de manier 

Tabel 7.10 Deelname aan politieke handelingen
 in procenten (N=315) #

  MPB 2004 CV/ESS

Deelname aan politieke partijen  
Laatste jaren bijeenkomsten politieke partij bezocht 24 8 a

Wel eens wat gedaan voor een politieke partij 27 5 a

Is lid van een politieke partij 15 10 c

Andere politieke activiteiten  
Ooit op een bijeenkomst gesproken 41 21 b

Ooit naar een krant geschreven 29 10 a

Was de afgelopen 2 jaar politiek actief voor/via:  
Een kwestie die landelijk van belang is 14 15 c

Een kwestie die in de gemeente of de buurt van belang is 40 31 c

Deelname aan inspraakprocedure 27 14 b

Deelname aan een handtekeningenactie 63 62 d

Deelname aan een geoorloofde openbare demonstratie 9 3 e

Deelname aan boycot bepaalde producten 25 10 e

Kopen van producten om politieke-, ethische- of milieuredenen 52 26 e

Deelname aan internetfora over politieke onderwerpen 7 -

# Om bij MPB 2004 voor alle variabelen uit te komen op N=315 zijn bij sommige variabelen databewerkingen 
uitgevoerd op missing values (zie bijlage 3). 

a Cijfer is gebaseerd op CV 1996.
b Cijfer is gebaseerd op CV 2000.
c Cijfer is gebaseerd op CV 2002.
d Cijfer is gebaseerd op het Nationaal Kiezersonderzoek 1998.
e Cijfer is gebaseerd op European Social Survey 2002. Weet niet antwoorden zijn buiten beschouwing gelaten. 

De vraagstelling in het ESS onderzoek wijkt af. Er wordt gevraagd naar deelname in de afgelopen 12 maanden 
in plaats van 2 jaar.

Bronnen: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA), Culturele veranderingen 1975-2002 (SCP).
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waarop het politieke besluitvormingsproces fungeert (de throughput legitimiteit) (vgl. 
Engelen & Sie Dhian Ho 2004). Hun voorkeur gaat daarbij vooral uit naar politieke 
beïnvloeding op het niveau van gemeente of buurt. Hoewel ook onder de bevolking deel-
name aan lokaal gerichte politieke handelingen al geruime tijd het meest populair is, 
zien we dat de actieve burgers zich hier nog harder voor inzetten. Wellicht dat ervarin-
gen met politieke betrokkenheid bij de herindeling de deelname aan andere vormen van 
lokaal gerichte politieke participatie hebben gestimuleerd. Deze lokale betrokkenheid 
zien we terug bij de deelname aan inspraakprocedures. Ruim een kwart meldde dat zij 
had deelgenomen aan inspraak, een opmerkelijk hoog cijfer als we dit vergelijken met 
de bevolking. Ongeacht het politieke schaalniveau waarop zij zich richtten, gaf meer 
dan 60 procent aan dat ze had deelgenomen aan een handtekeningenactie en bijna 10 
procent aan een demonstratie (beide niet over herindeling). Deze cijfers zijn niet uit-
zonderlijk als we kijken naar de bevolking. Wat opvalt is dat de actieve burgers evenals 
de bevolking een sterke voorkeur hadden voor individuele actievormen, zoals een hand-
tekening zetten. Deze voorkeur zien we terug bij de consumentistische vormen van 
protest via productboycots en bewuste aanschaf van producten om politieke, ethische of 
milieuredenen. Ondanks het individualistische karakter van deze handelingen is het de 
vraag of hier ook zelfgerichte motieven aan ten grondslag liggen.

Van de motieven achter de bredere politieke activiteiten van deze burgers kunnen we 
een indruk krijgen door vragen naar argumenten voor politieke activiteit of passiviteit. 
De onderste acht indicatoren uit tabel 7.10 bieden een overzicht van de bredere politieke 
activiteiten die de 315 actieve burgers bij herindeling in de twee jaar voorafgaand aan het 

Tabel 7.11 Argumenten actieven en passieven
 in procenten (N=315) #

 Zeer Redelijk Niet zo 
 belangrijk belangrijk belangrijk

Top 5 argumenten actieven (N=272)
De kans om overheidsbeleid te beïnvloeden 49 39 12
De kans om gemeenschap te verbeteren 48 42 10
Mijn plicht als burger 30 40 30
Ik ben een persoon die zijn deel doet 16 40 44
Nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe vaardigheden leren 11 28 61

Top 5 argumenten passieven (N=43)   
Het is belangrijker voor mijzelf en mijn familie te zorgen 39 26 35
Ik heb als individu geen invloed op politieke processen 28 16 56
Door vele andere verplichtingen geen tijd voor politiek 23 33 44
Deelname aan politiek is nooit in mij opgekomen 21 16 63
Deelname aan politiek is niet mijn verantwoordelijkheid 16 35 49

# Om bij MPB 2004 voor alle variabelen uit te komen op N=315 zijn bij sommige variabelen databewerkingen 
uitgevoerd op missing values (zie bijlage 3).

Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA).
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onderzoek hadden ondernomen. Van de hele groep bleek 87 procent tenminste aan een 
van deze acht activiteiten te hebben deelgenomen, terwijl 13 procent aan geen enkele 
deelnam. Aan beide groepen is gevraagd naar argumenten voor hun politieke betrok-
kenheid of passiviteit bij deze acht activiteiten (zie tabel 7.11).33 

Wat meteen opvalt aan de argumenten van de politiek actieven, is dat zij veel belang 
hechten aan de kans om overheidsbeleid te beïnvloeden en om de gemeenschap tot een 
betere leefomgeving te maken. Burgerplicht vormt ook een belangrijke drijfveer. Het 
overwegend individualistische politieke handelen lijkt dus gegrondvest in motieven die 
zich juist richten op het grotere geheel van beleidsuitkomsten of de gemeenschap. Deze 
bevinding strookt met een grootschalig Amerikaans onderzoek van Verba et al. (1995: 
108-112). Ook daaruit blijkt dat invloed op overheidsbeleid, een gevoel van iets bijdra-
gen aan de gemeenschap of van burgerplicht belangrijke drijfveren vormen voor actieve 
burgers. De gevonden argumenten sluiten bovendien aan bij de toenemende behoefte 
onder de bevolking om beleid niet als vanzelfsprekend te accepteren (zie de hoofdstuk-
ken 1 en 2). 

Minstens zo opvallend zijn de argumenten van de politiek passieven. Deze vormen 
een mix van egocentrische motieven en gevoelens van onmacht. Het feit dat ze poli-
tiek betrokken waren bij de herindeling bood geen garantie dat zij zich in staat achten 
om ook in bredere zin politieke invloed uit te oefenen. Hun betrokkenheid bij de her-
indeling lijkt eerder een uitzondering op de regel. Ze voelden zich kennelijk zo door 
dit probleem geraakt dat ze hun politieke onverschilligheid en gevoelens van onmacht 
kortstondig negeerden om daarna weer hun eigen leven op te pakken, waarin politiek 
nauwelijks een plaats van enige betekenis inneemt. 

Diversiteit in de bredere betrokkenheid bij politiek

In hoofdstuk 1 bleek dat de algemene ontwikkelingen in politieke betrokkenheid ana-
lytisch konden worden onderscheiden in vier stijlen. Deze stijlen varieerden naar de 
oriëntaties op politiek en de intensiteit van de politieke participatie. Om te onderzoeken 
of zo’n analytisch onderscheid ook denkbaar is bij de bredere politieke betrokkenheid 
van de 315 burgers die tegen herindeling in actie zijn gekomen, heb ik op grond van 
exact dezelfde variabelen als in hoofdstuk 1 een clusteranalyse uitgevoerd. Deze analyse 
leverde op basis van verschillende overwegingen34 een aannemelijke indeling op in de 
vier stijlen van politieke betrokkenheid die we kennen uit hoofdstuk 1: actief, afwach-
tend, afhankelijk en afzijdig (zie tabel 7.12). 

De contrasten tussen de vier stijlen van bredere politieke betrokkenheid zijn vrij 
gering als het gaat om politieke interesse en steun voor ontzuiling. De afzijdige stijl ken-
merkt zich door een iets lagere intensiteit waarmee de politiek wordt gevolgd en een wat 
geringere politieke interesse, maar van een grote afstand tot de andere stijlen is geen 
sprake. De afhankelijke stijl kent een iets geringere steun voor ontzuiling, maar ligt 
eveneens vrij dicht bij de andere stijlen. Het feit dat we proberen te differentiëren tus-



 192 BURGERS TEGEN BELEID

Tabel 7.12 Vier stijlen van politieke betrokkenheid
 in procenten (N=315) #

 Act Afw Afh Afz Allen

Politieke interesse     
Kijkt Tweede Kamerzitting op tv 94 85 90 74 85
Kijkt naar andere politieke tv programma’s 97 97 94 78 91
Leest regelmatig/af en toe over politiek in Nederland 99 92 94 77 90
Is sterk/gewoon/matig geïnteresseerd in politiek 100 95 99 88 95

Extern politiek zelfvertrouwen     
Denkt invloed te hebben op de regering 83 93 52 11 55
Denkt dat Kamerleden geven om wat hij of zij denkt 75 88 53 9 52

Optimisme over politiek     
Denkt dat Kamerleden op algemeen belang letten 58 61 43 10 40

Steun voor ontzuiling     
Een omroepvereniging hoeft niet verzuild te zijn 90 95 84 86 88
Een sportvereniging hoeft niet verzuild te zijn 97 98 90 98 95
Een vakvereniging hoeft niet verzuild te zijn 96 98 88 92 93
Een jeugdvereniging hoeft niet verzuild te zijn 91 98 80 83 87
Een politieke partij hoeft niet verzuild te zijn 78 86 72 71 76

Steun voor contact met lokale politici      
Veel bereiken contact gemeenteraad 78 78 23 26 46
Veel bereiken contact burgemeester of wethouder 67 93 19 34 48
Veel bereiken contact ambtenaar 25 49 13 11 22

Steun voor benaderen media of actiegroepen     
Veel bereiken door inschakelen radio of tv 67 61 18 49 45
Veel bereiken door actiecomité helpen oprichten 62 56 25 29 40
Veel bereiken door inschakelen krant of blad 75 66 20 47 48

Deelname aan politieke partijen     
Laatste jaren bijeenkomsten politieke partij bezocht 55 10 29 2 24
Wel eens wat gedaan voor een politieke partij 65 7 27 11 27
Is lid van een politieke partij 44 5 11 3 15

Algemeen politiek actief     
Ooit op een bijeenkomst gesproken 84 15 49 17 41
Ooit naar een krant geschreven 58 12 34 11 29
Laatste 2 jaar deelgenomen aan inspraakprocedure 59 10 29 11 27
Afgelopen 2 jaar ingespannen voor kwestie die landelijk of in 
de wereld van belang is 30 5 11 10 14
Afgelopen 2 jaar ingespannen voor een kwestie die in 
de gemeente of de buurt van belang is 71 22 46 22 40

Totaal clusterverdeling 22 19 31 28 100

# Om bij MPB 2004 voor alle variabelen uit te komen op N=315 zijn bij sommige variabelen databewerkingen 
uitgevoerd op missing values (zie bijlage 3). Bovendien zijn variabelen voor de clusteranalyse gehercodeerd tot 
2 categorieën (zie bijlage 1). 

Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA).
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sen burgers die al politiek actief zijn geweest tijdens de herindeling zal debet zijn aan de 
geringe verschillen in politieke interesse en steun voor ontzuiling. De opvallende ver-
schillen tussen de vier stijlen vinden we op andere aspecten van politieke betrokkenheid.

Kenmerkend voor de actieve stijl is een vrij hoog extern politiek zelfvertrouwen, 
gering politiek cynisme, een stevige steun voor contact met lokale politici, in combinatie 
met een nog grotere steun voor het benaderen van media of actiegroepen. De actieve 
stijl is in hoge mate ingebed binnen het systeem van politieke partijen en ze scoort dis-
proportioneel hoog op alle algemene politieke activiteiten. De afwachtende stijl onder-
scheidt zich van de actieve door een nog hoger extern politiek zelfvertrouwen, gering 
cynisme, nog hogere verwachtingen van contacten met lokale politici, maar iets lagere 
verwachtingen van het benaderen van media of actiegroepen. De grotere verschillen 
zien we in een geringe deelname aan politieke partijen en algemene politieke activi-
teiten. Deze scores zijn vergelijkbaar met de afzijdige stijl. De afhankelijke stijl wordt 
gekenmerkt door een lager extern politiek zelfvertrouwen en een iets cynischer houding 
jegens politiek. Er is sprake van een zeer lage steun voor contact met lokale politici of 
voor het benaderen van media en actiegroepen, in combinatie met een stevige deelname 
aan politieke partijen en aan algemene politieke activiteiten. Na de actieve stijl scoort de 
afhankelijke het hoogst op de indicatoren voor gerapporteerde politieke handelingen. De 
afzijdige stijl, ten slotte, valt op door een zeer laag extern politiek zelfvertrouwen, een 
zeer cynische houding jegens politiek en een vrij lage steun voor verschillende participa-
tievormen. De afzijdigheid bij politiek in bredere zin komt duidelijk tot uitdrukking bij 
de lage deelname aan politieke partijen en algemene politieke activiteiten. Hierin lijkt 
deze stijl sterk op de afwachtende. Het grote verschil zit in de politieke attitudes, die bij 
de afwachtende stijl veel hoger scoren. Vooral het geringe extern politiek zelfvertrouwen 
en het politiek cynisme onderscheidt de afzijdige stijl. 

De analyse suggereert dat ook onder de actieve burgers bij herindeling een diversiteit 
aan politieke stijlen denkbaar is, voor zover het gaat om hun betrokkenheid bij politiek 
in bredere zin. Dé actieve burger tegen herindeling bestaat evenmin als dé burger in 
algemene zin (vgl. hoofdstuk 1). De vraag is of deze stijlverschillen ook een verklaring 
kunnen bieden voor de variëteit in agonistische politieke betrokkenheid bij de herinde-
ling, of dat daarvoor andere verklaringen te geven zijn. 

4. de variëteit in agonistische politieke betrokkenheid verklaard

Op zoek naar mogelijke verklaringen

We zijn aanbeland bij de hamvraag van dit hoofdstuk: hoe is de gevarieerde agonis-
tische politieke betrokkenheid van de actieve burgers tegen het herindelingsproces te 
verklaren? Deze vraag richt zich voor alle duidelijkheid niet op het wel of niet politiek 
participeren van de 315 onderzochte burgers, ze zijn immers allemaal politiek tegen de 
herindeling in actie gekomen. Ze richt zich daarentegen wel op de factoren die de mate 
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van variëteit in de deelname aan politieke activiteiten tegen herindeling kunnen verkla-
ren. Zijn er aanwijzingen dat de framing van betekenissen en de mobilisatie door collec-
tieve actoren deze variatie hebben beïnvloed of zijn er andere verklaringen te vinden, die 
we kennen uit politicologisch onderzoek naar het wel of niet politiek participeren van 
groepen burgers? Het empirische antwoord op deze vragen blijf ik nog even schuldig, 
omdat we eerst wat meer theoretisch inzicht nodig hebben in de mogelijke verklaringen. 

Als de invloed van collectieve actoren doorslaggevend is geweest, dan zouden we empi-
risch aannemelijk moeten maken dat processen van betekenisgeving en mobilisatie 
een grote invloed hadden op de variëteit in deelname aan politieke handelingen van de 
actieve burgers. De effecten van betekenisgeving zouden moeten blijken uit de motieven 
van de actieve burgers. In de politicologische literatuur zijn er aanwijzingen dat motiva-
ties een belangrijke rol spelen bij het verklaren van politieke participatie. Centraal ele-
ment in het onderzoek naar motivaties is de op de rational choice theorie geïnspireerde 
aanname dat burgers prikkels nodig hebben om tot politiek handelen over te gaan. De 
gedachte is dat burgers daarbij keuzes maken op basis van de beschikbare informatie. 
In tegenstelling tot de rational choice theorie wordt verondersteld dat deze keuzes niet 
uit puur eigenbelang worden gemotiveerd, maar dat zeer gevarieerde prikkels gericht op 
specifieke baten kunnen bijdragen aan de motivatie voor een bepaalde keuze. Het kan 
hierbij gaan om materiële baten – zoals de rational choice theorie veronderstelt –, maar 
ook om sociale voldoening, bevrediging van het optreden als burger en de wil om col-
lectieve uitkomsten te beïnvloeden (vgl. Verba et al. 1995: 97-132). Een andere verdeling 
in typen prikkels is te vinden bij Pattie et al. (2004: 140-144) die collectieve, selectieve, 
groepsgerichte, sociale en expressieve prikkels onderscheiden. In het geval van het anti-
annexatiepubliek, is te verwachten dat de motivaties voortkomen uit de prikkels die te 
maken hebben met de framing van betekenissen. De analyse van redenen en motieven 
van de actieve burgers in paragraaf 2 suggereerde dat angst voor verandering, betrokken-
heid bij de buurt en morele verontwaardiging voor de actieve burgers de belangrijkste 
prikkels vormden om meerdere politieke handelingen met elkaar te combineren. Straks 
zal blijken of deze motieven ook in een statistisch verband bijdragen aan de verklaring.

Het belang van mobilisatie voor de deelname aan politieke activiteiten kennen we uit 
onderzoek naar sociale bewegingen. Maar ook uit steeds meer politicologisch onderzoek 
is op te tekenen dat mobilisatie een belangrijke factor vormt bij allerlei vormen van poli-
tieke betrokkenheid. Het onderzoek van Verba et al. (1995) in de Verenigde Staten laat 
zien dat mobilisatie via informele en formele netwerken een sterke bijdrage levert aan de 
verklaring van politiek handelen. In het Verenigd Koninkrijk wijst het onderzoek van Pat-
tie et al. (2004) nog nadrukkelijker op het grote belang van mobilisatie. Ook in een over-
zichtsstudie van de American Political Science Association van de belangrijkste inzichten 
op het gebied van burgerbetrokkenheid, wordt veel waarde gehecht aan mobilisatie. De 
auteurs vergelijken het ontstaan van politieke betrokkenheid met een afspraakje maken: 
“Getting someone to participate in public life is a bit like dating; it is a lot more likely to 
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happen if someone asks, preferably in person” (Macedo 2005: 84). Zonder mobilisatie 
worden de individuele motivaties en keuzes niet omgezet in politiek handelen. In zekere 
zin is mobilisatie te vergelijken met de laatste prikkel in een lang proces van prikke-
ling en stimulatie, waarbij individuele burgers steeds afwegingen maken op basis van de 
prikkels die hun politieke omgeving biedt om politiek in actie te komen. Dat mobilisatie 
binnen het anti-annexatiepubliek een grote rol speelde kunnen we vermoeden op basis 
van de hoofdstukken 4, 5 en 6. Of dit ook voor de variëteit in deelname van de actieve 
burgers zo was, zal blijken uit de statistische verklaring die hieronder aan de orde komt. 

Als de variëteit in deelname aan politieke activiteiten niet zozeer te wijten is aan de 
invloed van collectieve actoren, dan moeten we op zoek naar verklaringen die zich rich-
ten op de individuele burger en zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Binnen poli-
ticologisch onderzoek bestaat een lange traditie die de politieke participatie van burgers 
verklaart uit hun individuele kenmerken. Buitenlands onderzoek leert dat opleiding het 
doorslaggevende kenmerk vormt, naast andere kenmerken zoals sekse, leeftijd, inko-
men, huwelijkse status, etniciteit of het hebben van een baan (Dalton 1996, Norris 
2002, Verba et al. 1995, Wuthnow 1998). Uit Nederlands onderzoek blijkt dat opleiding, 
leeftijd en sekse belangrijke kenmerken vormen, waarbij opleiding het zwaarst weegt 
(Dekker & De Hart 2003b). Paul Dekker maakt voor de periode 1971-1998 aannemelijk 
dat de participatie van vrouwen, ouderen en lageropgeleiden achterblijft bij mannen, 
personen van 36-55 jaar en hoger opgeleiden (Dekker 2000a: 81-82). Onderzoek van 
Aarts en Thomassen indiceert bovendien dat hoger opgeleiden meer participeren en dat 
ze ook een grotere politieke interesse hebben. Jongeren hebben wel een sterke politieke 
interesse, maar participeren veel minder. Ten slotte blijken mannen sterker geïnteres-
seerd in politiek dan vrouwen (Aarts & Thomassen 2000). Het belang van opleiding, 
leeftijd en sekse verwijst naar de sociaal-economische en demografische factoren die 
deel uitmaken van het in de jaren zeventig door Sidney Verba ontwikkelde social-eco-
nomic standard model (ses). De bewezen verklaringskracht van dit model doet de vraag 
rijzen of de sociaal-economische status niet gewoon de bepalende factor was achter de 
variëteit van de agonistische betrokkenheid van de actieve burgers.

Zelfs als het ses-model er toe doet, dan zijn er aanwijzingen dat het geen volledige 
verklaring kan bieden. Uit het door Verba et al. (1995) ontwikkelde civic voluntarism 
model blijkt dat individuele hulpbronnen zoals tijd en persoonlijke competenties ook 
een rol spelen. In hoofdstuk 1 zagen we dat de factor tijd in toenemende mate van belang 
is bij de keuzes die mensen maken tussen relevante activiteiten. Daarnaast vormen per-
soonlijke competenties (zoals de vaardigheden om te communiceren of te vergaderen) 
een belangrijke individuele hulpbron. Neo-Tocquevilliaanse sociaal kapitaal theorieën 
– zoals die van Robert Putnam – hechten veel belang aan het lidmaatschap van maat-
schappelijke organisaties, actieve deelname daaraan of het verrichten van vrijwilligers-
werk. Deze verbanden fungeren als ‘leerschool voor de democratie’, omdat daar de per-
soonlijke competenties en vaardigheden worden ontwikkeld die bijdragen aan politieke 
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participatie. Het onderzoek van Verba et al. (1995: 48) laat zien dat tijd en persoon-
lijke competenties aan sommige politieke activiteiten sterker bijdragen dan aan andere. 
Stemmen of protesteren kost in principe alleen en klein beetje tijd, terwijl lidmaatschap 
van een politieke organisatie (bijv. een politieke partij of een belangenorganisatie) zowel 
tijd, vaardigheden als geld kan vergen. Bieden deze hulpbronnen ook een verklaring 
voor de variëteit in politieke activiteiten van de agonistische burgers? We zullen het zien.

Wellicht biedt de eerder besproken bredere betrokkenheid bij politiek wel een ver-
klaring. Als burgers in allerlei politieke processen toch al een stevige mate van betrok-
kenheid vertonen, dan zal dat mogelijk ook zo zijn geweest bij de variatie in politieke 
acties tegen herindeling. De gedachte hierachter is dat geïnternaliseerde politieke waar-
den, normen of attitudes (politieke cultuur) een verklaring kunnen bieden voor politieke 
participatie. Het is een gedachte die terugvoert op de onderzoekstraditie die Gabriël 
Almond en Sidney Verba in de jaren zestig ontwikkelden (zie hoofdstuk 1). Ook in het 
civic voluntarism model van Verba et al. (1995) spelen dit soort elementen van politieke 
cultuur een rol. Of dit type verklaringen hout snijdt voor ons verhaal, kunnen we nagaan 
door de vier stijlen in de bredere politieke betrokkenheid van de actieve burgers in het 
verklaringsmodel mee te nemen.35 Hetzelfde geldt voor attitude-elementen uit de sociaal 
kapitaal theorie van Putnam. Sociaal kapitaal omvat naast de structurele component van 
deelname aan vrijwillige associaties een culturele component waarin sociaal- en politiek 
vertrouwen een belangrijke rol spelen (Putnam 1993, 2000). Beide vormen van vertrou-
wen zijn attitudes die we op hun verklarende kracht voor variëteit in deelname aan poli-
tieke handelingen kunnen onderzoeken. Een andere politieke attitude die bij kan dragen 
aan de verklaring is de intentie om aan verkiezingen mee te doen. Eerder in paragraaf 
3 zagen we dat deelname aan gemeenteraads- en provinciale statenverkiezingen veel 
benutte handelingsmogelijkheden waren om de onvrede over de herindelingsplannen 
kenbaar te maken. De intentie tot verkiezingsdeelname zou wel eens een belangrijke ver-
klaring kunnen bieden voor de keuze van deze activiteit. Doen al deze attitudes er toe?

Een laatste interessante mogelijke verklaring die te maken heeft met persoonlijke 
omstandigheden, vinden we in het Amerikaanse onderzoek van Robert Wuthnow (1998) 
naar de invloed van losse banden tussen mensen op hun maatschappelijke betrokken-
heid. Hij besteedt aandacht aan woonduur, de mate waarin mensen anderen in hun 
buurt kennen en de mate waarin ze met elkaar en anderen over politiek praten. Juist bij 
de politieke activiteiten tegen gemeentelijke herindeling zou de woonduur wellicht een 
deel van de verklaring voor de variëteit kunnen bieden. Veel inwoners hebben voor de 
vijf buurgemeenten gekozen, omdat ze weg wilden uit Den Haag of omdat ze wel dicht 
bij de grote stad wilden wonen. Burgers die langer in de gemeente wonen zullen wellicht 
meer activiteiten hebben ondernomen, omdat zij waardering voor de kleinere schaal van 
hun gemeente hebben. De mate waarin de actieve burgers andere mensen in hun buurt 
zeggen te kennen kan eveneens bijdragen aan de verklaring, omdat mensen die elkaar 
kennen makkelijker met elkaar over de problemen zullen praten. Het praten over poli-
tiek is überhaupt een zinvolle factor om na te gaan. Als mensen over het algemeen al 



 actIeVe burgerS: achtergronden Van onlIne gedrag 197

regelmatig over politiek praten, dan is de kans groot dat ze ook het herindelingsproces 
met elkaar hebben besproken. Discussie over politiek in het algemeen draagt bij aan de 
meningsvorming en helpt mensen om hun perceptie van een situatie te bevestigen of 
aan te passen. Het is de vraag of dit soort factoren ook een zinvolle verklaring biedt voor 
de variëteit van het politieke agonisme van de actieve burgers. 

Welke factoren dragen bij aan de verklaring van de variëteit in politieke handelingen 
die actieve burgers bij het herindelingsproces verkozen om tegen de plannen in te gaan? 
Zijn het de motivaties die de collectieve actoren boden met hun processen van beteke-
nisgeving of zijn het hun mobilisatiepogingen? Zijn het sociaal-economische kenmer-
ken zoals opleiding, leeftijd, sekse of inkomen? Gaat het om hulpbronnen zoals tijd, of 
aangeleerde competenties door lidmaatschap van verenigingen en deelname aan vrij-
willigerswerk? Wellicht bieden uiteenlopende politieke waarden, normen of attitudes 
een verklaring. Of is de woonomgeving en de mate waarin burgers over politiek praten 
bepalend? Het antwoord zal blijken uit de statistische analyses waarin al deze factoren 
werden meegewogen. Voor de operationalisering van alle potentiële verklaringen ver-
wijs ik naar bijlage 3. 

Verklaringen voor variëteit in politiek agonisme bij de Haagse herindeling

De mogelijke verklaringen zijn empirisch onderzocht met ordinary least squares regres-
sietechnieken (ols). Als afhankelijke variabele heb ik de variëteit in deelname aan het 
geheel van politieke handelingen tegen herindeling én de variëteit op de vijf handelings-
combinaties genomen, waarvan een overzicht is te vinden in tabel 7.6. Het gaat mij in 
deze analyse dus niet om een verklaringen van het politiek actief worden (van stand-by 
naar online) maar om de factoren die de variëteit in het online gedrag van agonistische 
burgers beïnvloeden. Ik wil niet weten waarom ze actief zijn geweest, maar welke fac-
toren hebben bijgedragen aan hun zeer gevarieerde deelname aan acties. Voor de onaf-
hankelijke variabelen heb ik een operationalisering gemaakt van de theoretische noties 
die in de voorgaande beschouwing aan de orde kwamen als mogelijke verklaringen. 
Voor een overzicht van deze operationalisering verwijs ik naar bijlage 3, paragraaf 5. 

Bij het analyseren van verklaringen voor de variëteit in politieke handelingen tegen 
herindeling zijn verschillende onafhankelijke variabelen uitvoerig getest.36 Omdat in 
veel politicologisch onderzoek de sociaal-economische en demografische kenmerken 
van burgers een belangrijke verklaring bieden voor politieke participatie, is bij de analyse 
een test uitgevoerd die nagaat of deze kenmerken een zelfstandig effect hebben op de 
variëteit in politieke betrokkenheid bij herindeling. Op basis van een controleprocedure 
ontwikkeld door Per Arnt Pettersen en Lawrence Rose (1996: 59-60) is steeds eerst een 
model met sociaal-economische kenmerken ingevoerd en vervolgens een tweede model 
met variabelen die uit eerdere analyses naar voren waren gekomen.37 Door deze con-
troleprocedure kunnen we testen of de persoonlijke kenmerken een zelfstandig effect 
hebben op de variëteit in politieke betrokkenheid bij herindeling of dat ze eventueel via 
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de andere variabelen invloed uitoefenen. Hoe dit precies in elkaar steekt kunnen we het 
beste uitleggen aan de hand van tabel 7.13, waarin verklaringen voor de variëteit in het 
geheel van alle onderzochte politieke handelingen zijn geanalyseerd. 

In model 1 zien we de resultaten van de analyse op sociaal-economische factoren en 
enkele andere persoonlijke kenmerken. Leeftijd boven de vijftig, betaald werk en een 
laag inkomen vormen de enige drie voorspellers die bijdragen aan een verklaring voor 
de variëteit van de politieke handelingen. Alle kenmerken uit model 1 bieden tezamen 
een beperkte verklaring voor het geheel van politieke handelingen.38 Zodra we in model 
2 andere onafhankelijke variabelen toevoegen dan valt op dat de verklarende kracht van 
het model als geheel omhoog gaat.39 Uit eerdere tests was al gebleken dat deze variabelen 
bijdragen aan de verklaring. Juist om deze reden zijn ze toegevoegd, zodat een scherp 
onderscheid met de sociaal-economische factoren mogelijk is. Vooral mobilisatie en 
motivaties uit morele verontwaardiging blijken een zeer goede voorspeller van de vari-
eteit in het politiek agonisme. Een korte woonduur heeft een negatieve invloed, terwijl 
een actieve stijl van politieke betrokkenheid, actief lid zijn van verenigingen en praten 
over politiek een positieve invloed hebben. Hun lagere waarden suggereren echter dat ze 

Tabel 7.13 OLS Regressieanalyse van variëteit in deelname aan 24 politieke activiteiten tegen  herindeling
 uitgedrukt in gestandaardiseerde coëffi ciënten (N=315)

 Deelname aan 24 politieke activiteiten tegen herindeling
 Model 1 Model 2

Onafhankelijke variabelen #

Man  ,09  ,05
18-29 jaar -,06  -,05
50+       ,23 ***      ,16 **

Getrouwd ,14   ,03
Alleen/samenwonend  ,08   ,04
Laag opgeleid -,09  -,05
Hoog opgeleid ,01   ,05
Betaald werk   ,14 *   ,07
Laag inkomen   ,13 *     ,10 *

Hoog inkomen -,02  -,01
1-2 jaar woonduur    -,12 *

Mobilisatie          ,30 ***

Actieve stijl      ,11 *

Morele verontwaardiging          ,30 *

Actief lid      ,10 *

Praten over politiek      ,12 *

  
Aangepaste R2 ,06    ,37

# Voor sommige variabelen zijn dummy’s geconstrueerd, soms zijn indexen gebruikt en soms schalen. Zie bijlage 
3, paragraaf 5 voor uitleg. Voor alle onafhankelijke variabelen zijn collinariteitsstatistieken nagegaan om te 
bepalen of er problematisch hoge correlaties bestaan. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Signifi cantie: * = < 0,05; ** = < 0,01; *** = < 0,001.
Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA).
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minder bijdragen aan de verklaring dan mobilisatie en motivatie. Van de persoonlijke 
kenmerken uit model 1 valt op dat ouder zijn dan vijftig nog steeds bijdraagt aan de 
verklaring van model 2, evenals laag inkomen. De invloed van betaald werk is volledig 
weggevallen ten opzichte van model 1. Het belangrijkste resultaat van de analyse is dat 
mobilisatie en morele verontwaardiging er uit springen als de zwaarstwegende factoren 
die de variëteit in het geheel van politieke handelingen bepalen. 

Werken de invloeden van de variabelen op elkaar in of dragen ze onafhankelijk van 
elkaar bij aan de verklaring? Het antwoord vinden we door toepassing van de controle-
procedure van Pettersen en Rose. Deze richt zich op de verandering van de gevonden 
waarden tussen de twee modellen. Als deze tussen het eerste en het tweede model voor 
de significante persoonlijke kenmerken relatief stabiel blijven, dan hebben zowel deze 
kenmerken als de significante variabelen die in het tweede model zijn toegevoegd een 
directe en onafhankelijke invloed op de variëteit van politieke handelingen. Als de coëf-
ficiënten van de persoonlijke kenmerken uit het eerste model scherp dalen of niet langer 
significant blijven, dan hebben de voorspellende kenmerken uit het eerste model waar-
schijnlijk invloed via de toegevoegde variabelen uit het tweede model. De bevindingen 
uit tabel 7.13 suggereren dat ouder zijn dan vijftig en laag inkomen grotendeels een zelf-
standige invloed hebben, omdat ze in model 2 significant blijven en hun coëfficiënten 
niet dramatisch veranderen. Bovendien suggereren deze bevindingen dat mobilisatie, 
morele verontwaardiging en de andere verklarende variabelen ook grotendeels een zelf-
standig effect hebben. Grotendeels, omdat de wegvallende invloed van betaald werk sug-
gereert dat deze via de andere verklarende variabelen door blijft werken. 

De combinatie van gevonden verklaringen geldt voor het geheel van 24 onderzochte poli-
tieke handelingen. Zien we dezelfde combinatie terug als we apart naar de vijf politieke 
handelingscombinaties (vgl. tabel 7.5 en 7.6) gaan kijken of hebben diverse combina-
ties zo hun eigen verklaringen? Tabel 7.14 biedt een schematische samenvatting van de 
bevindingen.40 Als we de verschillende politieke handelingscombinaties overzien dan 
wordt duidelijk dat er geen eenduidige verklaring voor de variëteit in deelname is te 
geven. Wel is er een aantal verklarende variabelen dat constant bijdraagt op vrijwel alle 
politieke handelingscombinaties. Het gaat om mobilisatie, morele verontwaardiging en 
leeftijd (50+). De grote uitzondering is de deelname aan verkiezingen.

Mobilisatie biedt over de hele linie de meest constante verklaring voor de variëteit 
in het politiek agonisme van de actieve burgers. Deze bevinding sluit aan bij het grote 
belang van mobilisatie dat Pattie et al. (2004: 152-185) in het Verenigd Koninkrijk von-
den voor verschillende vormen van politiek handelen en het relatieve belang van mobili-
satie in de studie van Verba et al. (1995: 369-390) in de Verenigde Staten. Het maakte uit 
dat individuele burgers werden gevraagd om aan politieke handelingen deel te nemen 
en het maakte ook uit dat dit door veel verschillende actoren zoals buren, stichtingen 
tegen annexatie, gemeenten en anderen gebeurde. Het belang van collectieve en sociale 
netwerken (zie hoofdstuk 3) wordt hiermee bevestigd. De enige uitzondering hierop was 
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deelname aan de verkiezingen. Deze politieke activiteit werd zo sterk gedreven door de 
verinnerlijkte gewoonte om te stemmen en door morele verontwaardiging, dat mobilisa-
tie geen enkele rol speelde.

Naast mobilisatie zien we dat verschillende vormen van motivatie eveneens een grote 
b ijdrage leveren aan uiteenlopende politieke handelingscombinaties. De morele veront-
waardiging en woede ontleend aan het politieke machtsspel heeft de actieve burgers het 
meest aangezet tot zeer uiteenlopende politieke handelingen. Hiermee wordt het belang 
van zuivere democratische procedures en een grote gevoeligheid voor de throughput van 
het beleids proces (de proceslegitimatie van beleid) nog eens onderstreept. Als de proce-
dures niet correct verlopen en burgers het gevoel krijgen dat er een machtsspel wordt 
gespeeld dan komen ze in actie. Naast morele verontwaardiging bood de betrokkenheid 
bij de buurt een aanvullende motivatie voor sommige combinaties van handelingen. 
Deze speelde het sterkst bij acties tegen de provincie en in mindere mate ook bij een 

Tabel 7.14 Schematische samenvatting van regressieanalyses van variëteit in deelname aan politieke 
 activiteiten tegen herindeling
 (N=315) #

 Totaal 24 Acties Discussie Deelname Algemene Deelname
 politieke tegen over her- actiegroep acties tegen verkie-
 activiteiten provincie indeling  herindeling zingen

Onafhankelijke variabelen
Man   +   
18-29 jaar      -
50+ ++ ++ ++ ++ + 
Getrouwd     + 
Alleen/samenwonend     + 
Laag opgeleid     - 
Laag inkomen +   +  
1-2 jaar woonduur -    -- --
Mobilisatie +++ +++ +++ +++ +++ 
Actieve stijl +     
Afzijdige stijl   -   --
Angst voor verandering  -    
Betrokkenheid bij buurt  ++   + 
Morele verontwaardiging +++ + +++ + +++ +++
Actief lid +     
Vrijwilligerswerk   +++   
Vertrouwen media  -    
Praten over politiek +  + +  
Intentie tot stemmen      +++

# Gebaseerd op gegevens uit tabel 7.13 en tabellen met regressievergelijkingen in bijlage 3. De grijs gemarkeerde 
cellen duiden de variabele aan met de hoogste Bètascore binnen de desbetreffende handelingscombinatie. Bij 
meerdere grijs gemarkeerde variabelen liggen de Bètascores dicht bij elkaar.

Signifi cantie: +/- = < 0,05;++/-- = < 0,001; +++/--- = < 0,001. + staat voor een positief verband en - voor een 
negatief verband in model 2 van de analyses
Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA).
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aantal algemene acties tegen herindeling, zoals handtekeningenacties, deelname aan 
de volksraadpleging en andere politieke handelingen. Opvallend is dat angst voor veran-
dering alleen bij acties tegen de provincie een rol speelt en dan ook nog een negatieve. 
Actieve burgers die door deze angst gemotiveerd werden, hebben zich niet beziggehou-
den met acties tegen de p rovincie. 
Van de persoonlijke kenmerken speelt eigenlijk alleen leeftijd een vrij constante rol. Het 
gaat steeds om 50-plussers die meer verschillende politieke activiteiten hebben onderno-
men dan andere leeftijdsgroepen. Dit gegeven zegt hier niet zo heel veel, omdat er onder 
de deelnemers aan de enquête sprake is van een overrepresentatie van deze leeftijdscate-
gorie (zie bijlage 3). Ondanks deze vertekening valt over het geheel op dat sociaal-econo-
mische kenmerken nauwelijks een rol spelen in de verklaring van variëteit in deelname 
op de verschillende politieke handelingscombinaties. Een zeer opvallende ontbrekende 
factor is opleiding. Terwijl in internationaal politicologisch onderzoek opleiding de 
meest constante verklarende variabele is voor wel of niet participeren, speelde deze vrij-
wel geen rol bij de variëteit in het politiek agonisme van de actieve burgers. Alleen lager 
opgeleiden onder hen waren niet geneigd om aan de algemene acties tegen herindeling 
mee te doen. Even opvallend afwezig in de verklaringen is sekse. Doorgaans is sekse een 
onderscheidende factor, omdat bekend is dat vrouwen over het algemeen minder betrok-
ken zijn bij politieke kwesties dan mannen (Burns et al. 2001). Sekse doet er alleen 
toe bij de discussie over annexatie. Mannelijke actieve burgers hebben kennelijk een 
sterkere voorkeur gehad om met elkaar en met politici over de herindelingsplannen te 
praten dan vrouwelijke. Opmerkelijk is dat laag inkomen een positieve invloed heeft op 
zowel op het geheel van politieke handelingen als deelname aan actiegroepen. Op basis 
van het onderzoek van Verba et al. (1995: 334-368) zouden we verwachten dat mensen 
met een hoger inkomen sterker geneigd zijn om deel te nemen aan politieke activiteiten. 
Kennelijk maakte dit voor de variëteit in agonisme niet veel uit. De grote afwezigheid 
van opleiding en inkomen en de geringe invloed van sekse suggereren dat een breed 
scala aan politieke activiteiten tegen de herindeling was weggelegd voor iedereen, hoog- 
of laag opgeleid, rijk of arm, man of vrouw. 

Hulpbronnen spelen eveneens een geringe rol in de verklaring. Het maakte voor de 
keuze van politieke activiteiten geen verschil of de actieve burgers over veel of weinig 
tijd beschikten. Van de indicatoren die in verband worden gebracht met het aanleren 
van burgercompetenties, doet het actief deelnemen aan verenigingen er toe bij het totaal 
van politieke handelingen – zij het in geringe mate –, terwijl vrijwilligerswerk een sterke 
voorspeller vormt van verschillende vormen van discussie over annexatie. Het feit dat 
burgers actief waren als vrijwilliger en daarbij zichzelf hadden bekwaamd in communi-
catieve of andere vaardigheden versterkte de deelname aan voorlichtingsavonden en dis-
cussies met politici en ambtenaren. Strikt genomen kunnen we op basis van deze indi-
catoren niet zeggen of competenties als hulpbron al dan niet een rol hebben gespeeld, 
omdat ze indirect zijn onderzocht via de (actieve) lidmaatschappen en deelname aan 
vrijwilligerswerk.
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Andere opvallend afwezige factoren in de verklaring zijn de verinnerlijkte politieke 
waarden, normen of attitudes. De vier stijlen van politieke betrokkenheid in brede zin 
spelen nauwelijks een rol. De actieve stijl draagt positief bij aan de variëteit op het totaal 
van politieke handelingen en de afzijdige stijl remde de deelname aan verschillende vor-
men van discussie over herindeling en nog iets sterker de deelname aan verschillende 
verkiezingen. Ook andere verinnerlijkte vormen van betrokkenheid, zoals sociaal en 
politiek vertrouwen, spelen over de volle breedte van de politieke handelingscombinaties 
geen rol, met uitzondering van de negatieve bijdrage van vertrouwen in de media bij 
verschillende acties tegen de provincie. Deze bevinding sluit aan bij het onderzoek van 
Pattie et al. (2004) in het Verenigd Koninkrijk die eveneens vaststellen dat deze cultu-
rele componenten uit Putnams sociaal kapitaal theorie weinig verklarende kracht heb-
ben voor politiek handelen. Een laatste attitude die wel invloed had was de intentie om 
te stemmen. Die invloed beperkte zich tot de deelname aan verschillende verkiezingen 
die tijdens het herindelingsproces plaatsvonden. Over het geheel genomen suggereren 
de resultaten dat geïnternaliseerde betrokkenheid bij politiek in bredere zin nauwelijks 
een rol speelde bij keuzes voor verschillende uitingen van agonisme tegen herindeling, 
enkele uitzonderingen daargelaten.

Wat ten slotte wel een rol speelde – zij het op onderdelen – waren de woonduur 
en het regelmatig praten over politiek met anderen. Een korte woonduur ondermijnde 
het gebruik van mogelijkheden uit het totaal van politieke handelingen, maar vooral 
de deelname aan algemene acties tegen herindeling en deelname aan de verkiezingen. 
Sommige actieve burgers woonden te kort in de buurgemeenten van Den Haag om zich 
breed in te spannen. Ze hadden waarschijnlijk nog te weinig band met hun woonom-
geving ontwikkeld om via verschillende uitingsvormen politiek actief te worden. Praten 
over politiek heeft een positieve invloed gehad op het geheel van politieke handelingen, 
deelname aan discussies over herindeling en deelname aan stichtingen tegen annexatie. 
Op zich is dit niet opzienbarend. Degenen die toch al over politiek praten deden dat ook 
over het proces van gemeentelijke herindeling en ze waren daardoor beter op de hoogte 
van de verschillende mogelijkheden om zich politiek tegen de plannen te weren. 

5. Conclusies

De lotgevallen van de 315 actieve burgers bij het herindelingsproces leren ons een aantal 
zaken over de agonistische politieke betrokkenheid bij beleid. We kunnen allereerst con-
cluderen dat politiek agonisme zeer veel uitingsvormen aan kan nemen, ook binnen één 
casus. De actieve burgers maakten hun onvrede over annexatie op zeer uiteenlopende 
manieren kenbaar via verkiezingen, handtekeningenacties, demonstraties, bezwaar-
schriften, het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten en vele andere politieke hande-
lingen. De meeste actieve burgers hebben meerdere van deze politieke handelingen met 
elkaar gecombineerd. Hun online gedrag was gedurende het herindelingsproces gevari-
eerd. Afgaande op de meest populaire politieke handelingen (zie par. 3) kunnen we ook 
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concluderen dat de actieve burgers sterk geneigd waren om voor individuele handelings-
mogelijkheden te kiezen die laagdrempeliger zijn, omdat ze minder eisen stellen aan 
tijd, geld of andere hulpbronnen. Juist deze keuze voor laagdrempelige politieke hande-
lingen maakte het makkelijker om er meerdere met elkaar te combineren. Een stem is 
snel uitgebracht, een handtekening gauw gezet en een raambiljet zo opgehangen. 

Hoewel het op grond van een exploratieve analyse van verklaringen niet mogelijk 
is om harde conclusies te trekken, lijkt het er op dat processen van betekenisgeving en 
mobilisatie door de collectieve politieke actoren de variëteit van de politieke handelin-
gen door de actieve burgers sterk hebben beïnvloed. Het waren de collectieve politieke 
actoren die zeer uiteenlopende mogelijkheden boden om politiek uiting te geven aan 
ongenoegen over de herindelingsplannen. Zij mobiliseerden burgers bovendien zeer 
intensief om van deze mogelijkheden gebruik te maken. Met hun processen van bete-
kenisgeving boden ze burgers bovendien belangrijke motivaties om meerdere van deze 
mogelijkheden te benutten. Vooral betekenissen die appelleerden aan morele veront-
waardiging en aan betrokkenheid bij de buurt waren van belang. Dit suggereert dat de 
ruimte die de collectieve politieke actoren met hun discours afbakenden voor de oriën-
tatie op het probleem, cruciaal was voor de vorming van de belangrijkste motivaties. 
Het was de dynamiek van betekenisgeving en mobilisatie tussen de collectieve politieke 
actoren die de actieve burgers prikkels bood om een zeer gevarieerd online gedrag te 
vertonen, om op verschillende manieren uiting te geven aan hun politiek agonisme. Per-
soonlijke sociaal-economische en demografische kenmerken, individuele hulpbronnen, 
geïnternaliseerde elementen van politieke cultuur zoals waarden, normen en attitudes 
leken slechts marginaal hieraan bij te dragen Ze speelden op sommige politieke hande-
lingscombinaties wel een rol, maar vaak was die niet doorslaggevend. 

De bevindingen suggereren dat binnen de ruimte van het politieke discours de prikkels 
van motivaties en mobilisatie zo sterk waren dat de actieve burgers via meerdere wegen 
uitdrukking hebben gegeven aan hun politiek agonisme (vgl. Kuklinski et al. 2001). 
Voor de variëteit van hun politiek agonisme maakte het weinig uit of men hoger of lager 
was opgeleid, man of vrouw was, een hoog of laag inkomen bezat, veel of weinig tijd 
had, wel of niet over communicatieve vaardigheden beschikte, een actieve of andere stijl 
van politieke betrokkenheid hanteerde, veel of weinig vertrouwen had in medemens en 
politieke instituties. Afgaande op deze analyse, valt het belang van collectieve politieke 
actoren en hun invloed op het politieke gedrag van burgers – in dit geval agonistisch 
online gedrag – nauwelijks te miskennen. Een grootschalig onderzoek in het Verenigd 
Koninkrijk constateert dat politieke betrokkenheid niet zozeer kan worden beschouwd 
als een vast element binnen het politieke landschap, maar juist als een flexibel product 
van de dynamiek binnen dat landschap moet worden opgevat (Pattie et al. 2004: 184-
185). Die flexibiliteit hebben we – zo te zien – gevangen in de relatie tussen de collectieve 
politieke actoren en een agonistisch publiek, waarvan de herindelingscasus een speci-
fieke illustratie biedt.





de dynamIek van agonIStISChe polItIeke BetrokkenheId 

Praktijken van burgers tegen beleid zijn – naast deelname aan verkiezingen of direct 
democratische vormen van deliberatie – te beschouwen als een van de vele plaatsen 
waar burgers betrokken kunnen raken bij politiek. Ze zijn onderdeel van een politiek 
landschap dat als geheel wordt gekenmerkt door vormen van verplaatsing en versprei-
ding van politiek. In het geval van burgers tegen beleid kunnen we zeggen dat de poli-
tiek zich tijdelijk naar burgers toe verplaatst. Zij raken betrokken bij besluitvorming 
over beleid, op het moment dat ze met beleidsvoornemens worden geconfronteerd die 
hen niet bevallen. Burgers tegen beleid stellen zich doorgaans niet op als vijand van de 
politiek die het systeem omver wil werpen, maar als tegenstander die het conflict met 
bestuurders en politici opzoekt om onwelgevallig beleid tegen te houden of om te bui-
gen. Vaak gaat het om een tijdelijke betrokkenheid die zich richt op een specifiek pro-
bleem en weer ophoudt te bestaan zodra het probleem is opgelost. Agonistische burgers 
trekken zich dan weer terug in hun privéleven, totdat er wellicht een keer een nieuwe 
situatie ontstaat die hun tegenstand opwekt. 

Als verschijnsel is het agonisme van burgers tegen beleid onlosmakelijk verbonden 
met de politieke omgeving waarin het ontstaat. Het belang van de politieke omgeving 
als vormgever van politiek gedrag is onlangs onderstreept door een groot aantal voor-
aanstaande Amerikaanse politicologen. In een rapport van de American Political Science 
Association constateren zij dat de prikkels, belangen, identiteiten en mogelijkheden van 
burgers om politiek te participeren artefacten zijn die volgen uit de vormgeving van 
politieke instituties en praktijken (Macedo 2005: 2-4). Deze constatering is in lijn met 
de redenatie die ik tot nog toe heb ontwikkeld. De invloed van de politieke omgeving op 
burgers tegen beleid is tweeledig. Ze is diffuus via de ambigue politieke cultuur waarin 
het verschijnsel zich voordoet en ze is tegelijkertijd heel concreet via de aan tijd, plaats 
en probleem gebonden constructie van het agonisme door collectieve politieke actoren. 

Het is de diffuse invloed van de politieke omgeving via de ambigue politieke cultuur 
die het verschijnsel burgers tegen beleid mogelijk maakt. Kenmerkend voor die ambigue 
politieke cultuur is een diepgewortelde steun voor de waarden en het systeem van demo-
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cratie, in combinatie met een situatie waarin het gezag van overheid en politiek niet 
meer voor zich spreekt. Dit leidt ertoe dat steun aan de inputkant van het democratisch 
systeem via verkiezingen kan samenvallen met kritiek op hetzelfde regime als het gaat 
om de throughput of output van beleid (vgl. Verhoeven 2004, 2006b). Burgers kunnen 
putten uit een breed geaccepteerd politiek participa-tierepertoire om hun steun of kri-
tiek te uiten, al naar gelang de omstandigheden en de beïnvloeding van hun individuele 
reflexiviteit door collectieve politieke actoren.

Als we willen weten hoe en waarom tegen de achtergrond van deze ambigue politieke 
cultuur de agonistische politieke betrokkenheid van burgers concreet wordt geconstru-
eerd en geactiveerd, dan moeten we ons richten op de dynamiek van framing en mobili-
satie tussen collectieve politieke actoren. Tijdens een presentatie op de Vrije Universiteit 
eind november 2007, betoogde de bekende sociale bewegingenonderzoeker David Snow 
dat onderzoek naar de stream of events de volgende stap is die genomen moet worden om 
diepgaander inzicht te krijgen in framingprocessen en politieke mobilisatie. Snows plei-
dooi biedt precies de ingang die we nodig hebben om de dynamiek achter deze proces-
sen te doorgronden. In een afrondende analyse over het hoe en waarom van agonistische 
politieke betrokkenheid, zal ik daarom de aaneenschakeling van gebeurtenissen binnen 
de casus van gemeentelijke herindeling centraal stellen. 

We zullen eerst zien dat er tussen de collectieve politieke actoren een publiek krach-
tenveld ontstond, dat als politieke ruimte fungeerde waarbinnen het beleidsconflict werd 
uitgevochten. Vervolgens zal ik laten zien dat binnen dit krachtenveld de gebeurtenissen 
bepalend waren voor ontwikkelingen in de framing van het probleem en voor de moge-
lijkheden die de collectieve politieke actoren konden creëren om het anti-annexatiepu-
bliek te mobiliseren. Uit deze analyse trek ik daarna conclusies over het hoe en waarom 
van de agonistische politieke betrokkenheid bij het herindelingsproces. Voortbouwend 
op deze conclusies ga ik ter afronding in op de vraag hoe de overheid het verschijnsel 
burgers tegen beleid kan waarderen. 

1. het publieke krachtenveld van herindeling

Het herindelingsproces begon met een politieke gebeurtenis in de Tweede Kamer. Door 
medio mei 1997 met de motie Remkes in te stemmen, openden de Kamerleden een ruimte 
voor politiek conflict die pas weer werd gesloten toen het conflict begin 2002 met de Wet 
gemeentelijke herindeling Den Haag en omgeving werd afgerond. In de tussen liggende 
periode ontstonden er bijzondere politieke omstandigheden. De politiek van betekenis-
geving over het herindelingsproces speelde zich af binnen een publiek krachtenveld (zie 
hoofdstuk 3). Typerend voor zo’n veld is dat het een ruimte biedt voor politiek die zich 
niets aantrekt van bestaande institutionele scheidslijnen binnen het politieke landschap. 
We zien dit in de beginfase medio 1997. Toen de nationale politiek de uitvoering van de 
motie Remkes in handen gaf van de provincie Zuid-Holland, ontstond er een alliantie van 
politieke voorstanders die door bestaande bestuurslagen heenliep. De provincie kreeg als 
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uitvoerder van de motie te maken met de gemeente Den Haag, die voor zichzelf een zo 
goed mogelijk resultaat uit het besluitvormingsproces wilde slepen. Deze alliantie zag 
zich geconfronteerd met de vijf buurgemeenten van Den Haag die zich snel in de stich-
ting baut hadden georganiseerd. Zij probeerden vanuit hun b elangen de besluitvorming 
door de provincie te beïnvloeden. In het voorjaar van 1998, toen de provincie met haar 
plannen kwam, stimuleerden de vijf gemeenten de stichtingen tegen annexatie. Tegelij-
kertijd kregen ze iets meer op de achtergrond steeds meer bijval van de Haagsche Courant. 
Zo ontstond er tijdens het verloop van de besluitvorming een ongebruikelijke alliantie 
van tegenstanders. In 2000 was de samenstelling van het veld veranderd. De provincie 
had zich teruggetrokken als uitvoerder van de motie Remkes en de minister van Bin-
nenlandse Zaken had de planvorming overgenomen en in een later stadium kwam het 
parlement in beeld, omdat er een wet moest worden opgesteld om de gemeentelijke her-
indeling door te voeren (zie hoofdstuk 4). De alliantie van voorstanders was veranderd.

Wat het publieke krachtenveld van herindeling interessant maakt, is dat er door de 
samenkomst van de collectieve politieke actoren een intensief openbaar debat ontstond. 
Het veld fungeerde niet alleen als organisationeel netwerk, maar ook als discursieve 
ruimte. Binnen deze ruimte konden de extremen van het debat over herindeling zich 
ontwikkelden, onder druk van een wil om zich duidelijk van elkaar te onderscheiden 
(vgl. hoofdstuk 3). De politieke slogans ‘Geef Den Haag de ruimte’ en ‘Samenwerken ja, 
annexatie nee’ zijn voorbeelden van de afbakening van de extremen binnen de discur-
sieve ruimte. Achter deze slogans schuilen de tegengestelde beleidsframes en de onder-
liggende normatieve verhaallijnen, die zich in de loop van het besluitvormingsproces 
ter rechtvaardiging daarvan zouden ontwikkelen. De discursieve ruimte bood de tegen-
standers mogelijkheden en beperkingen om een anti-annexatiepubliek aan te spreken 
en hun agonistische politieke betrokkenheid te activeren. De gebeurtenissen tijdens de 
planvorming en besluitvorming door de provincie in 1998 en later door de minister van 
Binnenlandse Zaken en het parlement in 2000 en 2001, vormden de stille kracht achter 
deze mogelijkheden en beperkingen. Zonder de discussies over de plannen en besluiten 
van de voorstanders, hadden de tegenstanders hun problematisering van annexatie nooit 
zo sterk uit kunnen bouwen. 

De tegenstanders speelden binnen het publieke krachtenveld van herindeling ver-
schillende rollen jegens het anti-annexatiepubliek. De vijf gemeenten plaatsten zichzelf in 
de rol van vertegenwoordiger die de belangen van het publiek behartigde. De stichtingen 
tegen annexatie zaten in de rol van primus inter pares die dicht op de leefwereld van het 
publiek stond en hen daarom goed wist te mobiliseren. De rol van de Haagsche Courant, 
ten slotte, was om namens het publiek te fungeren als waakhond van de democratie, die 
hen op een probleem wees en hen van informatie voorzag om zich tegen annexatie te 
weren. Vanuit deze verschillende rollen konden de tegenstanders elkaar aanvullen in de 
constructie van het probleem, het aanspreken van het publiek en uiteindelijk ook in het 
mobiliseren van dat publiek. Met de framing van annexatie konden ze samen een publieke 
energie (zie hoofdstuk 3) ontketenen die in de loop van 1998 haar hoogtepunten kende.
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2. de framing van het probleem volgt de gebeurtenissen

De framing komt op gang

De framingprocessen waarmee de tegenstanders de herindeling als een ongewenste 
vorm van annexatie problematiseerden, werden sterk beïnvloed door de gebeurtenissen 
tijdens het proces van plan- en besluitvorming door de voorstanders. Volgens Stephen 
Ellingson (1995: 137) is de veldpositie van sprekers bepalend voor hoe ze in hun framing 
omgaan met gebeurtenissen. De sprekers die in de positie van uitdager zitten zijn ster-
ker geneigd om hun argumenten aan te passen op de gebeurtenissen. Ze kunnen zich 
daarmee een plaats binnen het discours verwerven en de vertolkers van een legitime-
rend frame dwingen om hun onderliggende assumpties te verdedigen, aldus Ellingson. 

De politiek-bestuurlijke tegenstanders waren in het geval van de Haagse herindeling 
de uitdagers. Zoals we kunnen opmaken uit de hoofdstukken 4 en 6 begonnen zij kort 
na aanname van de motie Remkes een diagnose te geven van de financiële gevolgen voor 
de gemeentekas. Het verlies van nieuwbouwwijken had grote financiële consequenties 
voor de vijf gemeenten. Bovendien daagden ze de voorstanders uit met hun prognose 
dat bestuurlijke samenwerking de beste oplossing zou bieden. De gemeente Den Haag 
begon te legitimeren dat er een oplossing moest komen voor haar problemen, ook al was 
de gemeente niet meteen voorstander van herindeling als de beste oplossing. Binnen 
het beginnende discours nam de Haagsche Courant aanvankelijk een dubbele positie in. 
Ze deelde de diagnose van problemen waar Den Haag voor stond en was tegelijkertijd 
tegenstander van herindeling, omdat zij meer brood zag in bestuurlijke samenwerking. 
Zowel de gemeente Den Haag, de vijf buurgemeenten als de Haagsche Courant vonden 
elkaar in de eerste dagen na de motie Remkes in een kritiek op de besluitvorming van 
de Tweede Kamer en de achterliggende politieke conflicten binnen het kabinet. Dit ver-
anderde toen het de gemeente Den Haag duidelijk werd dat de stadsprovincie definitief 
buiten bereik was en herindeling de enig haalbare oplossing. Het discours ontwikkelde 
zich niet veel verder in 1997. Het bleef bij een aantal inleidende stellingnamen, waarbij 
aspecten van de legitimatie of juist van de tegenargumentatie werden ontwikkeld. Er 
was nog niet zo veel aanleiding voor een verdergaande rechtvaardiging van herindeling 
of een framing van annexatie als probleem. 

De opbouw van publieke energie

In het voorjaar van 1998 onderging het publieke krachtenveld van herindeling een 
reconfiguratie (Ellingson 1995: 121 e.v.). De belangrijkste aanleiding was dat de poli-
tiek-bestuurlijke tegenstanders inzagen dat de provincie door zou zetten met de her-
indelingsprocedure. Omdat hun politieke lobby geen effect sorteerde, werd het tijd 
voor mobilisatie van het anti-annexatiepubliek. De stichtingen tegen annexatie werden 
opgericht, de vijf gemeenten begonnen strategisch te communiceren met het publiek 
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en de Haagsche Courant koos steeds nadrukkelijker de kant van de tegenstanders. Deze 
reconfiguratie was duidelijk waarneembaar in de framing van betekenissen. 

In de periode voorafgaand aan de bekendmaking van het eerste herindelingsplan 
was er veel onzekerheid over de inhoud en de consequenties, zo kunnen we opmaken 
uit de berichtgeving van de Haagsche Courant (zie hoofdstuk 6). De politiek-bestuur-
lijke tegenstanders begonnen het anti-annexatiepubliek aan te spreken, door annexatie 
nadrukkelijker te problematiseren. Dit bleek onder andere uit de aanvullende inhou-
delijke diagnoses die zij gaven over de mogelijke gevolgen van annexatie voor hun bur-
gers. Ze hadden het niet alleen over de financiële gevolgen voor de gemeentekas, maar 
ook over gevolgen voor de bevolking door lastenverzwaring en de toenemende afstand 
met het bestuur. Minstens zo belangrijk was de taal waarin zij hun nieuwe inhoude-
lijke diagnoses verwoordden. Ze staakten hun relatief zakelijke taalgebruik uit 1997 en 
begonnen in plaats daarvan veelvuldig gebruik te maken van metaforen die annexatie 
problematiseerden als een bedreiging, die op de leefomgeving van burgers afkwam. 
Het verlies van buurten dreigde, de afstand tot het bestuur dreigde te groot te worden, 
de lasten van burgers dreigden omhoog te gaan (zie hoofdstuk 4 en 6). Er werd door de 
bedreigingsmetaforiek gerefereerd aan gevoelens van angst dat de leefomgeving en de 
sociale gemeenschap van de buurt zou worden aangetast. 

Door de aangepaste inhoudelijke diagnose en de omslag in het taalgebruik, begon-
nen de vijf gemeenten in het late voorjaar van 1998 de publieke energie op te bouwen 
voor de massale mobilisatie van het anti-annexatiepubliek in de zomer en het najaar. 
De aangepaste diagnose die zich sterker concentreerde op de gevolgen voor burgers en 
het emotionele aspect van de betekenisgeving dat verwees naar angstgevoelens, richtte 
de framing van annexatie nadrukkelijker op onrechtvaardigheid, een bekend element 
van collectieve actieframes (zie hoofdstuk 3). Deze veranderde diag-nose sloot goed aan 
bij de publieke opinie in die periode. In hoofdstuk 6 zagen we dat ingezonden brie-
ven van individuele burgers dezelfde argumenten bevatten en dat zij daar bovendien 
een bedreiging aan toevoegden, namelijk het mogelijk verlies van lokale identiteit. De 
Haagsche Courant bood ruimte aan deze dreigingsargumentatie, maar hield zich in haar 
meningsvorming afzijdig op dit punt. Hetzelfde gold voor de stichtingen tegen annexa-
tie, die nog in een fase van oprichting verkeerden. 

Een volgende verandering van betekenisgeving ontstond toen de provincie haar 
eerste herindelingsplan bekendmaakte. Deze gebeurtenis bood de tegenstanders kan-
sen om hun framing van annexatie nog veel scherper aan te zetten. De vijf gemeenten 
breidden hun diagnoses over annexatie uit met argumenten over de slechte financiële 
onderbouwing van de plannen en de onduidelijkheid van het nut (vooral van de geplande 
corridor). Ook individuele burgers en de redactie van de Haagsche Courant deelden de 
kritiek op de inhoud van de plannen. Maar belangrijker dan de discussie over de inhoud 
was de forse kritiek die ontstond over het politieke optreden van zowel de gemeente Den 
Haag als van de provincie. De opeenvolgende plannen, de openbare discussies daarover 
tussen voor- en tegenstanders en de twee voorlichtingsavonden die de provincie in juni 
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over de plannen organiseerde, ontketenden een ongekende kritiek. Den Haag en de 
provincie werd verweten een politiek machtsspel te spelen over de hoofden van de vijf 
gemeenten en hun inwoners. Wederom waren de gebeurtenissen leidend voor de aan-
passingen van de betekenisgeving. De vijf gemeenten waren samen met individuele bur-
gers kritisch op de gemeente Den Haag, zo blijkt uit hoofdstuk 6. Verder blijkt dat een 
bredere coalitie van critici haar pijlen richtte op de provincie Zuid-Holland. Niet alleen 
de vijf gemeenten en individuele burgers, maar ook de stichtingen tegen annexatie én 
de redactie van de Haagsche Courant verweten de provincie ondemocratisch handelen, 
machtsmisbruik en onbehoorlijke bestuur. In de periode van de voorlichtingsavonden 
opende de Haagsche Courant onder de kop ‘Vertoning’ bovendien een aparte brievenru-
briek, waarin lezers hun hart konden luchten over de ‘arrogante’ en ‘regenteske’ hou-
ding van de provinciale bestuurders. 

De fase van planvorming betekende dat er een belangrijk omslagpunt werd bereikt 
in de betekenisgeving van annexatie. Er gebeurden een aantal zaken tegelijkertijd. Ten 
eerste werd door de verschillende discursieve coalities tussen de tegenstanders hun alli-
antie binnen het publieke krachtenveld versterkt en werd deze bovendien duidelijker 
zichtbaar voor het anti-annexatiepubliek. Individuele burgers steunden via ingezonden 
brieven de kritiek van hun gemeenten. De Haagsche Courant begon zich steeds nadruk-
kelijker te manifesteren als tegenstander van annexatie, zowel in haar eigen opvattingen 
als in de ruimte die zij bood aan bestuurders, individuele burgers en de stichtingen 
tegen annexatie. Ten tweede viel deze coalitievorming samen met een verschuiving in 
de diagnose van het probleem. De diagnose van onrechtvaardigheid verschoof van de 
bedreiging van de leefsituatie naar de morele verontwaardiging over de schending van 
democratische principes. De berichtgeving in de Haagsche Courant laat zien dat in het 
taalgebruik de metaforiek van annexatie als oorlog opkwam, terwijl zich op hetzelfde 
moment in het gebruik van retorische technieken een sterke opkomst van morele oor-
deelsvorming voordeed (zie hoofdstuk 6). 

Ten derde leidde de kritiek op het politieke optreden van de gemeente Den Haag 
en de provincie er toe dat de aandacht in de framing van annexatie sterk verschoof van 
de inhoud van de problematiek, naar de symbolische en procedurele aspecten van het 
politieke proces. De politicoloog Edelman zou zo’n omslag typeren als een proces waarin 
reality testing werd verdrongen door abstracties (zie hoofdstuk 3). In zekere zin klopt 
deze diagnose, zij het dat de abstracties voor alle tegenstanders van annexatie een duide-
lijke realiteitswaarde hadden. Zij zagen hun kritiek op het politieke optreden bevestigd 
door de voorlichtingsavonden van de provincie. In hun opvatting kon iedereen tijdens 
deze avonden met eigen ogen aanschouwen dat de kritiek op de voorstanders van her-
indeling niet uit de lucht gegrepen was. Bovendien werd de reality testing niet volledig 
weggedrukt door de kritiek op het bestuur. Er bleven nog steeds inhoudelijke argumen-
taties circuleren in de framing van annexatie (zie hoofdstuk 6). Ten slotte – en mis-
schien wel het meest cruciaal – ging de kritiek op het politieke optreden gepaard met 
een omslag in de emotionele aspecten van de betekenisgeving. Voor de bekendmaking 
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van de p lannen was, zoals we al zagen, sprake van een omslag naar een situatie waarin 
onzekerheid overheerste en druk werd gespeculeerd over de bedreigingen van de leefwe-
reld van burgers. Deze betekenisgeving appelleerde aan angstgevoelens. De kritiek op 
de politiek-bestuurlijke voorstanders bracht een verschuiving teweeg, waarbij de morele 
verontwaardiging appelleerde aan gevoelens van woede. 

Al deze aspecten van de veranderende framing van annexatie droegen sterk bij aan 
de opbouw van publieke energie, die in de zomer en het najaar van 1998 diverse malen 
een uitlaatklep kreeg tijdens de massale deelname aan acties (zie hoofdstuk 4 en 5). 

De batterij nog een keer opladen

De invloed van de gebeurtenissen op de framing van annexatie deed zich nog een keer 
gelden in 2000 en 2001. Er was inmiddels weer een reconfiguratie opgetreden in het 
publieke krachtenveld van herindeling. De provincie Zuid-Holland trok zich eind 1998 
terug als uitvoerder van de motie Remkes. De minister van Binnenlandse Zaken nam 
vanaf begin 1999 de uitvoering over (zie hoofdstuk 4). Lange tijd bleef het stil rond het 
herindelingsproces. De stichtingen tegen annexatie leidden een sluimerend bestaan, 
de vijf gemeenten wachtten af en de Haagsche Courant schreef relatief weinig over 
herindeling. 

In de maanden voorafgaand aan het eerste plan van de minister, heerste er wederom 
grote onzekerheid. De vijf gemeenten stelden zich behoudend op. Ze waren druk doende 
met de politieke lobby bij de minister. Via de Haagsche Courant herhaalden ze geregeld de 
normatieve verhaallijnen die de gevolgen van annexatie voor burgers diagnosticeerden. 
Zo lang er geen concrete plannen lagen, vielen ze terug op dezelfde probleemstelling 
als in het voorjaar van 1998. De onrechtvaardigheid van annexatie werd weer gekoppeld 
aan de bedreiging van de leefsituatie. De reacties van individuele burgers in de krant 
richtten zich ook op deze thematiek, vooral op de bedreiging van de lokale identiteit. De 
Haagsche Courant was zelf minder nadrukkelijk zichtbaar als tegenstander van annexa-
tie, ook al bleef zij wel bij haar inhoudelijke opvattingen over bestuurlijke samenwerking 
als beste oplossing. De verschillen tussen de tegenstanders maken duidelijk dat er niet 
langer sprake was van een dominante en breed gedeelde diagnose van annexatie, zoals 
in 1998 met de gevolgen voor burgers en later met de morele verontwaardiging over het 
optreden van de politiek het geval was. In verwaterde vorm bleef een aantal argumenta-
ties doorklinken. De enige constante was de prognose van de tegenstanders, dat annexa-
tie onwenselijk was en bestuurlijke samenwerking de beste oplossing zou bieden. 

Toen de minister eind april 2000 zijn eerste herindelingsplan presenteerde, waren 
de reacties van de vijf gemeenten afwijzend. Zeker in de gemeente Leidschendam, die 
onverwacht veel meer grond zou moeten afstaan, ontstond er veel commotie over het 
plan. Toch was de framing van annexatie veel vlakker dan in de zomer en het najaar van 
1998. De politiek-bestuurlijke tegenstanders waren veel voorzichtiger in hun reacties, 
omdat ze wisten dat de besluitvorming in een beslissende fase was beland waarin herin-
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deling onontkoombaar was en een afgeslankt plan het maximaal haalbare. Zoals we uit 
hoofdstuk 4 kunnen opmaken, pasten ze hun strategie aan door zich meer op de poli-
tieke lobby te richten en zelf geen burgers meer te mobiliseren. De meeste politici uit de 
vijf gemeenten reageerden daarom vrij zakelijk op de plannen. Ook de Haagsche Courant 
was veel inhoudelijker in haar berichtgeving. Er was meer aandacht voor gevolgenrede-
naties en voor discussies over oplossingen. De zware oorlogsmetaforiek van 1998 was 
nauwelijks in het taalgebruik terug te vinden. Alleen de stichtingen tegen annexatie 
probeerden woede over de plannen op te wekken, door het ministerie en de minister te 
verwijten dat ze niet luisterden naar de opvattingen van burgers. De minister maakte 
duidelijk dat er nu besluiten genomen zouden worden en dat er een herindeling zou 
komen. Hij hield zich bovendien keurig aan alle procedures en had in 1999 uitgebreid 
alle argumenten van de voor- en tegenstanders aangehoord (zie hoofdstuk 4). Er was 
daarom veel minder ruimte voor kritiek op zijn politieke optreden. 

De terughoudende opstelling van de meeste tegenstanders en het optreden van de 
minister maakten het vrijwel onmogelijk om dezelfde publieke energie op te wekken 
als in de zomer van 1998. Toen leidde het openbaar maken van de plannen tot een ver-
schuiving in de diagnose van onrechtvaardigheid en daarmee ook tot een verschuiving 
in emotionele betekenissen van angst naar woede. Deze veranderingen bleven nu gro-
tendeels achterwege, waardoor de opbouw van publieke energie binnen het veld meer 
weg had van een mislukte poging om een lege batterij op te laden. Het ontbrak binnen 
het veld aan de massale onvrede over de ondemocratische besluitvorming, die in 1998 
zo’n sterke basis legde voor de politieke mobilisatie van burgers. Ondanks het ontbreken 
van deze basis, slaagden de stichtingen tegen annexatie er nog een keer in om burgers 
massaal te mobiliseren. Dit was te danken aan hun zeer gerichte actiemobilisatie.

3. gebeurtenissen bieden mogelijkheden voor mobilisatie

De gebeurtenissen binnen het publieke krachtenveld van herindeling boden de tegen-
standers concrete mogelijkheden om het anti-annexatiepubliek voor acties te mobilise-
ren. De provincie en de minister waren bij hun planvorming gebonden aan procedures. 
Ze moesten hun plannen bekend maken, ter inzage leggen, voorlichting en toelichting 
geven en mogelijkheden voor bezwaar bieden. Deze formele stappen boden de tegen-
standers mogelijkheden om het anti-annexatiepubliek te betrekken bij het aanbieden van 
petities, twee demonstraties tijdens voorlichtingsavonden van de provincie, het indienen 
van bezwaarschriften tegen het provinciale plan en een reactie op het plan van de minis-
ter. Een andere formele mogelijkheid om ongenoegen te uitten ontstond door tussen-
tijdse herindelingsverkiezingen voor de gemeenteraad. Deze verkiezingen worden altijd 
bij afronding van een herindeling gehouden, omdat burgers binnen de nieuwe gemeen-
tegrenzen de mogelijkheid moeten hebben om hun bestuur te kiezen. Het is voor bur-
gers vaak een laatste mogelijkheid om nog een keer hun ongenoegen te uiten, door in 
hun stemgedrag de politieke partijen af te straffen die in hun ogen verantwoordelijk zijn 
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voor de herindeling (zie Kraaykamp et al. 2001). Naast deze verplichte verkiezingen wer-
den er begin 1999 reguliere verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten. Doordat 
ze het herindelingsproces doorkruisten, boden deze verkiezingen burgers eveneens een 
politieke mogelijkheid om hun ongenoegen over de gang van zaken kenbaar te maken. 
Een mogelijkheid die bovendien toevallig ontstond, kort nadat er zoveel morele veront-
waardiging was ontstaan over het politieke optreden van de provincie. 

Niet alleen de formele procedures of de toevallige samenloop van reguliere verkie-
zingen met de herindeling bood mogelijkheden voor mobilisatie van het anti-annexa-
tiepubliek. In reactie op de procedures creëerden de verschillende collectieve politieke 
tegenstanders zelf ook een aantal mogelijkheden. De vijf gemeenten organiseerden al 
vrij vroeg in het proces voorlichtingsavonden voor hun burgers en ze besloten om in 
oktober 1998 een volksraadpleging te organiseren, vlak voordat de provincie definitief 
zou besluiten over de plannen. De stichtingen tegen annexatie benutten veel van de 
mogelijkheden die de formele stappen van de voorstanders boden om het anti-annexa-
tiepubliek te mobiliseren. Daarnaast organiseerden ze zelf de grote raamposteractie en 
waren ze zeer actief in het voorlichten van burgers. De Haagsche Courant bood individu-
ele burgers de mogelijkheid om hun ongenoegen te uiten via de brievenrubrieken ‘Land-
jepik’ en ‘Vertoning’ en via de korte interviews en impressies van de publieke opinie, die 
ze verwerkte in haar human interest artikelen. 

Het gebruik van deze mogelijkheden door de actieve burgers was sterk afhankelijk 
van de motivaties en mobilisatie binnen het anti-annexatiepubliek, zo leert ons hoofd-
stuk 7. De analyse van de variëteit in agonistische politieke betrokkenheid biedt een 
indicatie dat de processen van betekenisgeving door de collectieve politieke tegenstan-
ders de actieve burgers motiveerden om veel uiteenlopende politieke mogelijkheden te 
benutten. De morele verontwaardiging speelde bij de keuzes voor vrijwel alle vormen 
van politiek handelen een rol, terwijl de betrokkenheid bij de buurt door de dreiging van 
opsplitsing of zelfs verlies van hele buurten in ieder geval uitmaakte bij verschillende 
actievormen tegen de provincie en bij een aantal algemenere uitingen van politieke 
betrokkenheid, zoals deelname aan de volksraadpleging, het ophangen van raambiljet-
ten of het schrijven van een reactie aan de minister. De zeer intensieve vormen van 
directe mobilisatie door de stichtingen tegen annexatie en de gemeenten waren van even 
grote – zo niet grotere – invloed als de motivaties op de keuzes voor het benutten van 
uiteenlopende politieke mogelijkheden .

De invloed van de betekenisgeving op de motivaties en de rol van mobilisatie bij het 
verzilveren van politieke mogelijkheden verdienen meer analyse. Uit de literatuur over 
collectieve actieframes is bekend dat burgers vaak een laatste duwtje nodig hebben om 
daadwerkelijk in actie te komen. Naast de diagnose van het probleem en de prognose 
over de oplossingen, beide gericht op het creëren van consensus dat er actie nodig is, 
doemt er vervolgens een fase van actiemobilisatie op. In deze fase worden concrete – 
vaak emotionele – motivaties geframed, om burgers ervan de overtuigen dat actie nu 
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niet alleen nodig maar ook zinvol is. Bovendien worden ze in deze fase soms vrij direct 
benaderd met de vraag of ze aan een actie willen deelnemen (zie hoofdstuk 3). 

Bij de grote acties tegen annexatie valt op dat er niet altijd een emotionele oproep 
nodig was om leden van het anti-annexatiepubliek te activeren. Dit blijkt het best bij 
de stichtingen tegen annexatie (zie hoofdstuk 5). Het kostte hen weinig moeite om veel 
burgers op de been te brengen tijdens de twee voorlichtingsavonden van de provincie 
Zuid-Holland. Hetzelfde gold voor de bezwaarschriftenactie diezelfde zomer. Nota bene 
tijdens een WK voetbal slaagden ze er in om burgers te activeren, door hen blijvend te 
informeren – en daarbij sterk te refereren aan eerder behaalde successen –, door een 
aantal opwarmacties te organiseren en door hen via direct contact te vragen om aan de 
actie deel te nemen. Ze kozen er uitdrukkelijk voor om niet al te sterk op emoties in te 
spelen, omdat ze het idee hadden dat hun medeburgers meer gemotiveerd zouden wor-
den door een zakelijke en inhoudelijke toon (zie hoofdstuk 5). 

De vijf gemeenten daarentegen, kozen bij de campagne voor de volksraadpleging 
in het najaar nadrukkelijk voor een zeer emotionele toon met de haaiposter. Hun com-
municatiedeskundigen dachten dat door het oproepen van angstgevoelens het publiek 
een laatste motivationeel zetje zou krijgen om in actie te komen (zie hoofdstuk 4). De 
stichtingen tegen annexatie waren het sterk oneens met de emotionele toon van deze 
campagne. Gezien hun successen eerder tijdens de zomer, zaten zij er waarschijnlijk 
niet zo ver naast met hun inschatting dat er weinig beroep op emoties nodig was. De 
analyse van de actieve burgers in hoofdstuk 7 suggereert dat bij de volksraadpleging 
(onderdeel van de categorie algemene politieke betrokkenheid tegen annexatie) morele 
verontwaardiging (woede) een sterke motivatie bood in de keuze voor deze politieke acti-
viteit, terwijl behoud van buurten (angst) een zeer beperkte rol speelde. Eerder zagen we 
al dat er door de diagnose van onrechtvaardigheid, de verschuivingen daarin van bedrei-
ging (gevoelens van angst) naar morele verontwaardiging (woede) een sterke opbouw 
van publieke energie ontstond. Het beroep op gevoelens van angst door de vijf gemeen-
ten voegde, naar het zich laat aanzien, niet zo veel meer hieraan toe. De actieve burgers 
hoefden niet zozeer emotioneel te worden beïnvloed in hun keuzes voor acties, want ze 
waren al woedend over de gang van zaken. Ze moesten alleen nog worden gevraagd via 
vormen van directe mobilisatie die duidelijk maakten dat er een mogelijkheid voor actie 
aankwam. Directe mobilisatie was in vrijwel alle gevallen cruciaal, uitzonderingen zoals 
deelname aan verkiezingen daargelaten (ik kom hier zo nog op terug).

De redenatie tot nog toe lijkt op te gaan voor de acties in 1998 toen de collectieve 
woede over de provincie op haar hoogtepunt was. In 2000 was er sprake van een andere 
situatie, zoals we eerder zagen. De publieke energie was ingezakt. Sommige van de 
collectieve politieke actoren stelden zich terughoudender op. Bovendien waren er min-
der gebeurtenissen die het mogelijk maakten om de collectieve overtuigingen over de 
onrechtvaardigheid van annexatie te voeden, op de manier zoals dat in 1998 was gebeurd. 
Het grootste deel van de politieke mobilisatie was afhankelijk van de stichtingen tegen 
annexatie. Deze keer was het nodig dat zij in hun actiemobilisatie wel meer accent leg-
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den op emotionele aspecten van de betekenisgeving. Ze konden niet langer volstaan met 
ingrediënten uit hun beproefde recept zoals informeren, refereren aan eerder succes, 
en het publiek gericht vragen om in actie te komen. Hoewel in het overkoepelende plat-
form tegen annexatie vooral werd gewerkt met inhoudelijke argumenten, waren er in de 
speci fieke campagnes per gemeente duidelijk ook emotionele boodschappen aan te tref-
fen. In Leidschendam werd sterker ingespeeld op gevoelens van angst door in te gaan op 
de gevolgen van het plan van de minister, terwijl in Rijswijk duidelijker werd ingespeeld 
op gevoelens van woede, door de minister aan te rekenen dat hij ongeveer 25 procent van 
Rijswijk wilde annexeren. Er werd verder weer gerefereerd aan eerdere successen van 
massale acties. Het lukte nog een keer om burgers vrij massaal te mobiliseren, maar het 
moest bij de stichtingen wel uit hun tenen komen (zie hoofdstuk 5). 

De keuzes van actieve burgers voor diverse politieke handelingen bleken, zoals 
gezegd, sterk te zijn beïnvloed door directe mobilisatie. De enige echte uitzondering 
daarop was deelname aan de twee verkiezingen. De analyse in hoofdstuk 7 suggereert 
dat de keuze voor protest via de twee verkiezingen vooral werd gestimuleerd door de 
gewoonte om te stemmen en door de aanvullende motivatie die de morele verontwaar-
diging over de gang van zaken bood. De keuze voor protest via verkiezingen op grond 
van de gewoonte om te stemmen wekt geen verbazing. Het is bovendien niet vreemd 
dat bij de verkiezingen van Provinciale Staten begin 1999 morele verontwaardiging een 
belangrijke motivatie vormde, omdat het anti-annexatiepubliek de woede over de gang 
van zaken nog vers in het geheugen had. Merkwaardiger is dat dezelfde motivatie ook 
mee leek te spelen bij de herindelingsverkiezingen die in 2001 en 2002 werden gehou-
den. De enige plausibele interpretatie is volgens mij dat burgers met deze verkiezingen 
een laatste kans kregen om op democratische wijze af te rekenen met de politieke par-
tijen die in hun ogen de herindeling hadden veroorzaakt. Er was tijdens de parlemen-
taire behandeling in 2001 de nodige commotie ontstaan over het nut van de plannen en 
er heerste vrij openlijke politieke verdeeldheid binnen een aantal partijen (zie hoofdstuk 
4). Dergelijke ontwikkelingen zijn brandstof voor morele verontwaardiging en dus voor 
woede. De kiezers hadden waarschijnlijk vrij goed in de gaten dat het politieke optreden 
ook bij het slotakkoord in het parlement niet overtuigend was en gebruikten de herinde-
lingsverkiezingen om het laatste woord te hebben. 

4. het hoe en waarom van ‘annexatie nee’

De dynamiek van de gebeurtenissen levert ons antwoorden over het hoe en waarom 
van de agonistische politieke betrokkenheid van burgers tegen annexatie. Door de dyna-
miek te volgen, krijgen we meer inzicht in het ontstaan van het verschijnsel burgers 
tegen beleid. We kunnen concluderen dat het hoe van hun betrokkenheid in deze casus 
terugvoert op de inzet van hulpbronnen, netwerken en de creatie van politieke moge-
lijkheden door de collectieve politieke tegenstanders binnen het publieke krachtenveld. 
Het waarom voert terug op de publieke energie die binnen dit veld werd opgebouwd 
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door een steeds veranderende balans tussen inhoudelijke en emotionele aspecten van 
de betekenisgeving in het framingproces. Het trekken van conclusies uit een dynami-
sche situatie draagt het gevaar in zich van een te sterke reductie van complexiteit. De 
inzet van hulpbronnen en het benutten van politieke mogelijkheden is eigenlijk niet los 
te zien van de framing van betekenissen. Het zijn de structurele en culturele aspecten 
van hetzelfde proces. Toch meen ik dat het nuttig is om deze zaken uit elkaar te houden, 
omdat we daarmee kunnen reflecteren op een aantal theoretische beschouwingen die in 
hoofdstuk 3 aan de orde zijn gekomen. 

Het hoe: structurerende factoren

Er zou nooit een anti-annexatiepubliek zijn aangesproken en gemobiliseerd zonder de 
samenkomst van collectieve politieke voor- en tegenstanders binnen een publiek krach-
tenveld. Dit veld is op te vatten als een organisationeel en discursief netwerk, dat de 
ruimte afbakende waarbinnen de collectieve politieke actoren met elkaar de beleidscon-
troverse over herindeling aangingen. De samenstelling van het veld en de procedures 
waar de herindeling aan gebonden was, bepaalden de grenzen waarbinnen de beteke-
nisgeving zich kon ontwikkelen. Het publiek krachtenveld van herindeling bood als 
het ware een structuur waarbinnen de betekenisgeving kon ontstaan en tegelijkertijd 
ontstond het veld zelf uit interacties en initiële processen van betekenisgeving tussen 
een aantal collectieve politieke actoren. Een manier om dit proces te doorgronden is door 
het ontstaan van het publieke krachtenveld in toneelmetaforen te beschrijven. Het veld 
is te vergelijken met een toneel dat spontaan ontstaat, omdat actoren ergens met elkaar 
beginnen te acteren. Waar het toneel te vinden is, wordt pas duidelijk op het moment dat 
de actoren een dialoog met elkaar beginnen, omdat ze met een vorm van theater bezig 
zijn die zich niets aantrekt van bestaande conventies over de plaats waar een stuk zich af 
moet spelen (institutionele setting). Ook de cast die zich op het toneel begeeft, ligt niet 
van te voren vast. Er kunnen tijdens het stuk actoren op het toneel stappen die zichzelf 
een rol toe-eigenen (de Haagsche Courant en de stichtingen tegen annexatie). Sommige 
actoren kunnen bovendien proberen om het publiek in een actieve rol bij het stuk te 
betrekken (alle collectieve politieke tegenstanders). Op het moment dat de actoren besef-
fen dat ze met elkaar verwikkeld zijn in een stuk en dat ze met elkaar een toneel delen, 
gaan ze elkaar mogelijkheden bieden en beperkingen opleggen om het spel te structu-
reren. Sommige actoren blijken zich aan een script te moeten houden dat grote invloed 
heeft op het spel (de provincie en later de minister), terwijl anderen in reactie daarop 
improviseren (de tegenstanders). 

Het publieke krachtenveld is niet alleen zelf op te vatten als een netwerk dat zich 
door de interacties tussen de actoren vormt. Het is ook een bundeling – of beter nog, 
een tijdelijk knooppunt – van de bestaande netwerken en hulpbronnen die de collectieve 
politieke actoren met zich meebrengen. Deze netwerken en hulpbronnen hielpen de 
actoren om hun rol te vervullen. Toen bleek dat de stadsprovincie geen haalbare kaart 
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meer was begon de gemeente Den Haag, via de zeer uitgebreide netwerken van haar 
burgemeester in de landelijke en provinciale politiek, de gang van zaken tijdens de plan-
vorming te beïnvloeden. De inzet was om zo veel mogelijk grondgebied te verwerven en 
zichzelf daarmee de fysieke en financiële ruimte te verschaffen die men nodig had. De 
politiek-bestuurlijke tegenstanders maakten ook gebruik van hun netwerken. Ook zij 
probeerden om via politieke lobby politici en bestuurders die met de planvorming bezig 
waren te beïnvloeden. Maar belangrijker was de inzet van netwerken voor de mobilisa-
tie van het anti-annexatiepubliek. De vijf gemeenten zetten tijdens de campagne voor 
de volksraadpleging vrijwel al hun personeel in. Daarnaast waren de zwakke banden 
met uitgebreide netwerken in de civil society van de stichtingen tegen annexatie zeer 
belangrijk voor de intensieve vormen van directe mobilisatie. Niet alleen netwerken, 
maar ook financiële hulpbronnen, waren onmisbaar voor de mobilisatie van het anti-
annexatiepubliek. De vijf gemeenten hebben vrij veel geld gestoken in het produceren 
van campagnemateriaal, het inwinnen van professioneel advies bij communicatie advi-
seurs en in het subsidiëren van de stichtingen tegen annexatie. 

Het belang van netwerken en financiële hulpbronnen binnen een publiek krach-
tenveld bevestigt dat de resource mobilization theory, die vanaf eind jaren zestig het 
onderzoek naar sociale bewegingen en collectieve actie domineerde, nog steeds actueel 
is. Deze theorie is tegelijkertijd ook problematisch, omdat mobilisatie exclusief wordt 
toegeschreven aan structurele factoren zoals netwerken, organisaties en hulpbronnen. 
De voorgaande beschouwing leert ons dat we met deze structurele factoren alleen een 
stukje van de theoretische puzzel kunnen leggen, waarmee we de mobilisatie van het 
anti-annexatiepubliek kunnen verklaren. 

Een ander stukje van de puzzel waren de politieke mogelijkheden die binnen het publieke 
krachtenveld van herindeling ontstonden om het anti-annexatiepubliek te mobiliseren. 
Er bestaat een uitgebreide literatuur over de politieke mogelijkheden waarbinnen sociale 
bewegingen kunnen ontstaan. Over de vraag wat er precies onder politieke mogelijkhe-
den kan worden verstaan en over de mate waarin zij het handelen van sociale bewegin-
gen structureren, wordt al jaren een debat gevoerd dat voorlopig nog weinig consensus 
heeft opgeleverd. Er worden hele lijsten met politieke mogelijkheden genoemd, zoals de 
openheid van een politiek systeem, de capaciteit van de staat om de bevolking te onder-
drukken of de capaciteit van de staat om beleid te implementeren (Goodwin & Jasper 
2004, zie ook de andere artikelen in deze bundel voor een uitvoerige discussie over dit 
thema). Het gaat stelselmatig om relatief statische macro-omstandigheden waarbinnen 
een sociale beweging tot wasdom kan komen. Relatief statisch, omdat er vaak decennia 
overheen gaan voordat deze omstandigheden veranderen. 

De gang van zaken binnen het publieke krachtenveld van herindeling biedt ons een 
ander perspectief op politieke mogelijkheden. In de loop van de gebeurtenissen ontston-
den er voor de tegenstanders kansen voor mobilisatie van het anti-annexatiepubliek die 
ik zou willen omschrijven als ‘micromogelijkheden’ (vgl. Meyer & Minkoff 2004 over 



 218 BURGERS TEGEN BELEID

issue specific opportunities die echter ook op macroniveau liggen). Het ging hierbij steeds 
om zeer concrete, kort bestaande – en daardoor zeer dynamische – politieke mogelijkhe-
den, die binnen het bereik van het anti-annexatiepubliek lagen (vandaar de term micro). 
Denk aan de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen of de mogelijkheid om 
een voorlichtingsavond te benutten voor acties. Deze micromogelijkheden werden ont-
leend aan de procedurele stappen die de provincie en de minister moesten doorlopen. 
Maar de vijf gemeenten en de stichtingen tegen annexatie organiseerden zelf ook micro-
mogelijkheden voor het publiek, zoals de volksraadpleging, voorlichtingsavonden of de 
posteractie. Het ontstaan van deze micromogelijkheden was bepalend voor omschake-
lingen van stand-by naar online binnen het anti-annexatiepubliek. Hoewel ze in de dyna-
miek van de gebeurtenissen binnen het publieke krachtenveld ontstonden – en dus niet 
zo veel te maken hadden met de statische macrostructuur van het politieke systeem – 
boden deze micromogelijkheden zelf een structuur. Ze structureerden de agonistische 
politieke handelingen van de actieve leden van het anti-annexatiepubliek. Zo opgevat, 
bieden deze micromogelijkheden een tweede theoretisch puzzelstukje waarmee we de 
keuzes van de actieve leden van het anti-annexatiepubliek kunnen begrijpen. Het derde 
stukje van deze puzzel vinden we in de veranderende verhoudingen tussen inhoudelijke 
en emotionele aspecten van de framing van annexatie die binnen het publieke krach-
tenveld ontstond. 

Het waarom: transformaties van publieke energie

De framing van annexatie door de vijf gemeenten, de stichtingen tegen annexatie, de 
Haagsche Courant en individuele burgers via ingezonden brieven, legde een belang-
rijk fundament voor de mobilisatie van het anti-annexatiepubliek. In de literatuur over 
framing die ik in hoofdstuk 3 besprak, is het niet vanzelfsprekend dat ook emotionele 
betekenissen een plaats hebben in dit soort processen. Zowel de literatuur over beleids-
framing als over collectieve actie is grotendeels gebaseerd op de veronderstelling dat 
framing een cognitieve bezigheid is. Als burgers maar aangesproken worden met een 
goed inhoudelijk verhaal dan is de kans groot dat ze zich laten overtuigen dat het beleid 
in hun belang is, respectievelijk dat het nodig is om tot collectieve actie over te gaan, 
zo luidt de redenatie. Bij mediaframing is al veel duidelijker dat er ook emoties in het 
geding zijn, gezien discussies over politiek als drama, ook al maken diverse auteurs 
zich wel zorgen over deze ontwikkeling (zie hoofdstuk 2). Tegen deze cognitieve vrij 
rationalistische opvatting zijn geluiden te horen van auteurs die stellen dat emoties ook 
binnen framingprocessen een belangrijke rol vervullen (Goodwin et al. 2004, Gould 
2004, Jasper 1998, Marx Ferree & Merril 2004). Hun claim is dat er sprake is van een 
twee aspecten van hetzelfde proces in plaats van een nulsom spel tussen beide.

Deze opvatting van framing sluit goed aan bij de processen van betekenisgeving 
die zich ontwikkelden binnen het publieke krachtenveld van herindeling. Zoals we al 
zagen, waren de collectieve politieke tegenstanders van herindeling al improviserend 
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op de gebeurtenissen binnen het publieke krachtenveld voortdurend bezig om inhoude-
lijke en emotionele aspecten te framen, waarmee ze annexatie konden problematiseren. 
We hebben eveneens al gezien dat de framing van annexatie, naast mobilisatie, een 
belangrijke bijdrage leverde aan het politieke gedrag van de actieve leden van het anti-
annexatiepubliek (zie hoofdstuk 7). De actieve burgers ontleenden in hun keuzes voor 
gevarieerde vormen van politiek gedrag belangrijke motivaties aan het framingproces. 
Interessant is dat ze in vrijwel alle gevallen vooral werden gemotiveerd door de morele 
verontwaardiging en minder door de bedreiging van hun leefomgeving. De gebeurte-
nissen in de zomer van 1998 boden sterk met elkaar samenhangende argumenten en 
gevoelens die een diepe impact hebben gehad op de agonistische politieke betrokken-
heid van het anti-annexatiepubliek. 

De eerder beschreven veranderingen in de framing van annexatie vanaf 1997, kun-
nen we opvatten als een proces waarin geleidelijk de publieke energie binnen het krach-
tenveld werd opgebouwd. Er werd door de tegenstanders van annexatie voortdurend een 
publiek aangesproken, waarbij de collectieve overtuigingen van dit publiek zich steeds 
nadrukkelijker in de richting van ‘annexatie nee’ ontwikkelden. Dit ging in een aantal 
stappen die sterk beïnvloed werden door belangrijke gebeurtenissen in de besluitvor-
ming. Wat er op die momenten gebeurde laat zich volgens mij het beste omschrijven 
als een ‘transformatie van publieke energie’ (vgl. Collins 2001 over transformaties van 
emotionele energie tijdens publieke rituelen). Tussen mei 1997 en de winter van 1998 
deden zich twee van deze transformaties voor. De eerste ontstond in het voorjaar van 
1998 tijdens de onzekere fase voordat de provincie haar plannen bekendmaakte. De 
vrij zakelijke betekenisgeving binnen het publieke krachtenveld werd door de tegen-
standers ingeruild voor de framing van onrechtvaardigheid. Ze begonnen annexatie te 
problematiseren met argumenten over gevolgen voor de leefomgeving van burgers en 
daarbij appelleerden ze aan angstgevoelens. Beleidsframing sloeg om in elementen die 
we kennen uit de framing van collectieve actie. Het gevolg was dat emotionele aspecten 
van de betekenisgeving duidelijker zichtbaar werden, want er ‘dreigde’ immers iets dat 
gevoelens van angst opriep. Met deze transformatie werd het anti-annexatiepubliek voor 
het eerst gericht aangesproken door de collectieve politieke tegenstanders. Ze vestigden 
de aandacht van het publiek op het probleem zoals zij het op dat moment zagen. 

Na bekendmaking van de plannen van de provincie – begin zomer 1998 – vond de 
volgende en meest cruciale transformatie van publieke energie plaats. Door het politieke 
optreden van de voorstanders ontstonden er voor de tegenstanders kansen om zware 
kritiek uit te oefenen en daarmee de framing van annexatie aan te passen. De meeste 
collectieve politieke tegenstanders van herindeling vonden elkaar in een nieuwe diag-
nose van het probleem. De bedreiging van de leefomgeving verdween steeds meer naar 
de achtergrond en de discussie over ondemocratisch optreden en onbehoorlijk bestuur 
nam een grote vlucht. Daarmee verschoof het emotionele aspect van de betekenisgeving 
eveneens. Gevoelens van bedreiging en angst werden omgezet in morele verontwaardi-
ging en woede. Maar er gebeurde meer. De framing van annexatie verschoof niet alleen 
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qua inhoudelijke en bijbehorende emotionele aspecten van betekenisgeving, maar ook 
in de balans daartussen. Woede is een veel intensere emotie dan de veel diffusere angst-
gevoelens, waaraan de framing van annexatie voor de tweede omslag van publieke ener-
gie refereerde. Dit vergt iets meer uitleg.

Angst is een emotie die niet per se bij hoeft te dragen aan politieke activering van 
burgers. Het is een diffuse emotie waarvan de oorzaak niet altijd eenvoudig aan een 
bepaalde actor valt toe te wijzen, tenzij mensen in het bos opeens geconfronteerd wor-
den met een grote beer of in de stad met een overvaller. Angst voor verandering van 
de leefomgeving is minder acuut, daardoor lastiger toe te wijzen en daardoor minder 
urgent om weg te nemen. De meeste mensen hebben vormen van regulering gevonden 
om deze niet acute vormen van angst te verdringen of te negeren. Woede daarente-
gen is veel minder diffuus. Het is een reactieve emotie, die sterk inspeelt op concrete 
ontwikkelingen en personen (Jasper 1998). Er is vaak wel een veroorzaker aan te wij-
zen waartegen men actie kan ondernemen. Zeker als er sprake is van een collectieve 
uiting, zoals hier het geval was, dan biedt woede bij uitstek brandstof voor de politieke 
activering van burgers. Sterker nog, onderzoek naar sociale bewegingen suggereert dat 
de politieke mobilisatie van burgers in hoge mate afhankelijk is van het omzetten van 
latente angsten in morele verontwaardiging en woede die zich op een duidelijk object 
richt (Klandermans 1997:-, Jasper 1998: 409). De tweede transformatie van de publieke 
energie was zo belangrijk, omdat er op een andere problematisering van annexatie werd 
omgeschakeld en er tegelijkertijd een sterke intensivering van emotionele ten opzichte 
van inhoudelijke aspecten van de betekenisgeving ontstond. Het anti-annexatiepubliek 
werd emotioneel gezien in een hogere versnelling geschakeld. Er was vervolgens weinig 
aanvullende motivationele framing nodig om burgers in deze fase van het proces van 
betekenisgeving te activeren. 

De transformatie van de publieke energie en de intensivering van het emotionele 
aspect van deze energie in de zomer van 1998 had een beperkte houdbaarheidsdatum. 
Hiervan getuigt de vrij ver ingezakte publieke energie begin 2000, die vanaf eind 1998 
niet was onderhouden. Volgens de socioloog Randall Collins (2001: 32) zijn uitingen 
van emotionele energie tijdens collectieve rituelen altijd gebonden aan peaks en time offs. 
Hetzelfde geldt volgens mij voor de inhoudelijke en emotionele aspecten van betekenis-
geving waarmee de publieke energie van het anti-annexatiepubliek werd opgebouwd. In 
1998 was er duidelijk een piek in publieke energie bereikt terwijl in 2000, door een lange 
tussenperiode zonder uitvoerige framing van annexatie, sprake was van een inzinking. 
Zoals we al eerder zagen, was het bovendien lastig om de publieke energie nog een keer 
op te laden. De meeste collectieve politieke tegenstanders binnen het publieke krachten-
veld van herindeling hinkten te sterk op twee gedachten, omdat ze aan zagen komen dat 
herindeling onvermijdelijk was. Ze legden weer meer nadruk op inhoudelijke aspecten 
in hun betekenisgeving van annexatie. De enige manier om leden van het anti-annexa-
tiepubliek nog een keer te mobiliseren, was de zeer gerichte lokale actiemobilisatie van 
de stichtingen tegen annexatie. Veel sterker dan voorheen probeerden zij gevoelens van 
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angst en woede op te wekken. Deze situatie was vergelijkbaar met een auto die aan de 
praat wordt gebracht met startkabels, omdat de accu leeg is. De stichtingen moesten wel 
op deze manier emoties bespelen om nog één keer de leden van het publiek massaal van 
stand-by naar online te laten schakelen. 

De transformaties in publieke energie tijdens het herindelingsproces vormen vol-
gens mij de sleutel tot het politiek agonisme. Vooral de tweede transformatie waarbij de 
reactieve emotie van woede werd opgewekt was belangrijk. Volgens emotie-expert James 
Jasper (1998) zijn reactieve emoties snel weer voorbij als mensen er uiting aan hebben 
gegeven. Ik denk dat de casus ook laat zien dat dergelijke reactieve emoties tijdelijk affec-
tieve gevoelens – dat zijn duurzame meer permanente emoties (Jasper 1998) – kunnen 
ondergraven. Een voorbeeld: een kind kan veel liefde (affect) voelen voor zijn of haar 
moeder. Maar als het kind woedend wordt op moeder (reactieve emotie), dan wordt de 
liefde tijdelijk verdrongen. Zo is het ook tussen burgers en overheid. Als burgers woe-
dend worden op de overheid, dan worden affecten zoals vertrouwen en loyaliteit tijdelijk 
verdrongen. De morele verontwaardiging en de daarmee samenhangende gevoelens van 
woede verdrongen tijdelijk het vertrouwen in overheid en politiek. Hoe tijdelijk deze ver-
dringing was, bleek in 2000 toen de woede was gezakt en alleen door uiterste inspan-
ningen van de stichtingen tegen annexatie het anti-annexatiepubliek nog een keer zo 
kwaad werd dat het vertrouwen werd verdrongen. 

Ten slotte wijzen de transformaties in publieke energie op een ironisch kenmerk van 
het politieke optreden. De tegenstanders konden in 1998 bij de tweede transformatie van 
publieke energie zo sterk overtuigen met hun kritiek op het optreden van de voorstan-
ders, omdat tijdens de voorlichtingsavonden en in het publieke debat zichtbaar was dat 
de provincie twijfelachtig handelde. Het politieke optreden van de voorstanders toonde 
het gelijk aan van de tegenstanders (vgl. Eyerman 2006). Door hierop te wijzen konden 
de tegenstanders zelf een effectief politiek optreden neerzetten. In 2000 daarentegen, 
konden ze geen overtuigende kritiek op het optreden van de minister bieden, omdat er 
geen voorbeelden voorhanden waren die het publiek waar kon nemen. Zodoende had-
den de tegenstanders grote moeite om hun eigen optreden te legitimeren. Ze hadden 
een gebrek aan goed bruikbare twists and turns waarop het politieke optreden effectief 
kan voortbouwen (Alexander 2006: 62). Ook het optreden van de tegenstanders werd 
kritisch gevolgd door het publiek. Hoe langer ze wisten te overtuigen des te sterker ze 
het publiek konden mobiliseren. 

Political process theory revisited

Met de verschillende aspecten van het hoe en waarom van de agonistische politieke 
betrokkenheid tegen annexatie, zijn een aantal belangrijke onderdelen van de political 
process theory aan de orde gekomen. In hoofdstuk 3 vermoedde ik dat vooral framing-
processen en mobilisatiestructuren een goede ingang zouden bieden om het ontstaan 
en de mobilisatie van agonistische publieken te analyseren. Mijn vermoeden blijkt ook 
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te kloppen, zoals we kunnen opmaken uit de voorgaande beschouwing. Toch heeft de 
herindelingscasus mij tot een aantal belangrijke amendementen van de political process 
theory gebracht. 

Oorspronkelijk was deze theorie bedoeld om de dynamiek van politieke processen te 
analyseren, maar in de meeste toepassingen vergat men de dynamiek centraal te stellen 
(zie de uitvoerige discussie hierover door McAdam (2004), een van de grondleggers van 
deze theorie). Door in de analyse gebeurtenissen centraal te stellen, heb ik de dynamiek 
van het politieke proces de plek gegeven die zij verdient. We hebben gezien dat deze 
dynamiek grote invloed heeft gehad op het gebruik van netwerken en hulpbronnen, 
het ontstaan van micromogelijkheden voor agonistische politieke betrokkenheid en de 
veranderingen in de verhoudingen tussen inhoudelijke en emotionele aspecten van fra-
mingprocessen. Vooral de idee dat er micromogelijkheden kunnen ontstaan en dat er 
tijdens framingprocessen transformaties van publieke energie plaatsvinden, voegt naar 
mijn mening belangrijke elementen toe aan de theorie. Het maakt de theorie bovendien 
beter toepasbaar op situaties van contentious politics. Een toepassing die de laatste jaren 
door leidende auteurs in het veld zoals Doug McAdam, Sidney Tarrow en Charles Tilly 
(2001) is gezocht, maar die bij hen vooral resulteerde in het benoemen van lange lijsten 
met mechanismen die mobilisatie zouden kunnen verklaren. 

De zoektocht naar mechanismen achter mobilisatie lijkt mij niet zo productief. Het is 
een poging om de political process theory te dynamiseren. Door te zoeken naar mechanis-
men worden echter wederom allerlei statische begrippen en categorieën geïntroduceerd 
die te sterk abstraheren van de onderliggende processen. Ik denk dat het veel zinvoller 
is om dicht op de processen te blijven zitten en de reacties op gebeurtenissen te volgen. 
Dit lijkt in ieder geval bij het ontstaan en doorgaans kortstondige bestaan van agonisti-
sche betrokkenheid bij beleid de beste manier, om te doorgronden hoe en waarom het 
verschijnsel zich voordoet. Publieke krachtenvelden zijn dynamisch. Ze kennen afhan-
kelijk van het probleem een andere samenstelling van collectieve politieke actoren en 
wisselen tijdens een proces geregeld van samenstelling. Ieder veld bevat een andere 
probleemgerichte dynamiek van gebeurtenissen. Het gevolg daarvan is dat er steeds 
een andere inzet van netwerken en hulpbronnen ontstaat, dat de micromogelijkheden 
voor politiek handelen sterk kunnen variëren en dat er wisselende kansen ontstaan om 
in de framing van betekenissen publieke energie op te bouwen. Het gaat er uiteindelijk 
om hoe de collectieve politieke actoren binnen een veld met deze processen omgaan. 
Ze kunnen een sterk uiteenlopend bewustzijn hebben van hun veldposities en van de 
effecten die zij met hun reacties op gebeurtenissen teweeg kunnen brengen. Ze kunnen 
steeds weer op andere manieren een publiek met problemen confronteren en hen daar-
bij proberen te betrekken, maar vallen daarbij wel terug op dezelfde soorten processen. 
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5. hoe zijn burgers tegen beleid te waarderen?

Het grondpatroon van burgers tegen beleid

De analyse van het hoe en waarom van agonistische politieke betrokkenheid tijdens 
het Haagse herindelingsproces toont de dynamiek van framing en mobilisatie door col-
lectieve politieke actoren binnen een publiek krachtenveld. Duidelijk is dat met name 
de collectieve politieke tegenstanders veel werk hebben verzet om een anti-annexatiepu-
bliek aan te spreken en te mobiliseren. De opbouw van publieke energie tegen annexatie, 
de micromogelijkheden voor agonistisch politiek handelen en de concrete mobilisatie 
voor deelname aan acties, volgden nadrukkelijk de loop van de gebeurtenissen die de 
dynamiek binnen het proces bepaalde. De samenwerking tussen de collectieve politieke 
tegenstanders van annexatie en individuele burgers, maakt het veel lastiger om hen 
van elkaar te onderscheiden. Institutionele grenzen tussen politiek en media, maar ook 
rolverdelingen tussen politiek en burgers of tussen media en burgers, vervaagden in de 
dynamiek van framing en mobilisatie die binnen het publieke krachtenveld ontstond. 

De gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving biedt een extreme uitver-
groting van de processen die het hoe en waarom van de agonistische politieke betrok-
kenheid bij beleid kunnen beïnvloeden. Juist omdat alles aan deze casus is uitvergroot, 
hebben we veel inzicht in de constructie van burgers tegen beleid door collectieve poli-
tieke actoren. De Haagse herindeling is niet uniek. Van veel meer herindelingsproces-
sen is bekend dat er sprake was van samenwerking tussen lokaal bestuur en burgers (zie 
bijv. Depla et al. 1996). Bovendien zijn er ook hele andere voorbeelden van burgers tegen 
beleid waarbij werd samengewerkt. Neem de acties in het Limburgse Schinveld tegen 
het vliegveld Geilenkirchen waar AWACS-vliegtuigen zijn gestationeerd. Hierbij werkte 
een door burgers gestichte Vereniging stop AWACS samen met het lokaal bestuur en 
met professionele milieuactivisten van ngo’s om de kap van bomen tegen te houden en 
daarmee verdergaande geluidsoverlast en gezondheidsklachten in te perken (zie www.
stopawacs.nl). Ook zij hebben individuele burgers voor politieke acties gemobiliseerd. 
Hetzelfde is gebeurd bij burgers die zich keerden tegen de slibdepots, de noodoverloop-
gebieden en de snelweg bij Weesp uit de inleiding. Het zijn enkele voorbeelden uit vele. 

Wat de voorbeelden met elkaar gemeen hebben is dat zich vrijwel altijd hetzelfde 
grondpatroon vormt als bij de Haagse herindeling. Er ontstaat een publiek krachten-
veld van collectieve politieke actoren dat tijdens een beleidsproces van samenstelling 
kan variëren. Binnen zo’n veld zullen altijd voor- en tegenstanders samenkomen die het 
beleid legitimeren of juist problematiseren. Wie de collectieve politieke actoren zijn, kan 
per geval verschillen. Er zullen gebeurtenissen plaatsvinden die aan de tegenstanders 
mogelijkheden bieden om hun framing van het probleem te ontwikkelen en daarmee 
een publiek aan te spreken. De mate van steun die de tegenstanders daarbij ondervinden 
van andere collectieve politieke actoren, met name van de media, is doorslaggevend voor 
de reikwijdte waarmee ze een agonistisch publiek aan kunnen spreken en de i ntensiteit 
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waarmee dat gebeurt. Als het proces langer duurt, ontstaat er onder invloed van fra-
mingprocessen een opbouw van publieke energie die de basis biedt voor de mobilisa-
tie van agonistische politieke betrokkenheid van individuele burgers. De netwerken en 
hulpbronnen waarover de tegenstanders beschikken en de micromogelijkheden voor 
agonistisch politiek handelen die ze kunnen creëren, zijn vervolgens bepalend voor de 
mate waarin individuele burgers tegen beleid kunnen worden gemobiliseerd. 

Bestuurlijke allergie voor agonistische burgers

Agonistische politieke betrokkenheid is per definitie een omstreden vorm van deelname 
aan democratie. Omstreden omdat er een controverse ontstaat over politieke besluitvor-
ming, maar ook omdat politici en bestuurders doorgaans niet zo positief reageren op 
burgers die tegen beleid in actie komen. Agonistische burgers kunnen vaak rekenen op 
een afwijzende reactie die hen wegzet als ‘boze burgers’ of als burgers die hun eigenbe-
lang nastreven, omdat ze lijden aan een ‘nimby-syndroom’ (zie inleiding en hoofdstuk 
2). Gezien het belang van collectieve politieke actoren bij het ontstaan van agonisme, is 
het echter zeer de vraag of het wel terecht is om burgers die tegen beleid ingaan dit soort 
verwijten te maken. Hun boosheid is vaak een constructie die in een wisselwerking 
tussen inhoudelijke en emotionele aspecten van betekenisgeving binnen een publiek 
krachtenveld wordt opgebouwd. Het hangt daarom sterk van de framing van het pro-
bleem af welke motieven burgers hebben om tegen beleid in te gaan. Er kunnen in de 
praktijk altijd nimby-motieven ontstaan, maar dat valt nooit op voorhand te zeggen. Het 
vergt daarom van politici en bestuurders per geval nieuwsgierigheid en enig doorvragen 
naar de achtergronden van de kritiek en niet meteen een afwijzing op grond van veron-
derstelde motieven. In het geval van de Haagse herindeling werd het agonisme primair 
gevoed door de morele verontwaardiging over ondemocratisch handelende politici en 
niet door op eigenbelang gerichte nimby burgers. Deze burgers waren wel boos, maar 
die boosheid ontstond nadrukkelijk door de framing van annexatie en de daarin naar 
voren komende kritiek op het politieke optreden van de voorstanders van herindeling.

Het feit dat collectieve politieke actoren een grote invloed hebben op het agonisme 
van burgers opent de deur voor een nieuw bezwaar, namelijk dat er sprake is van 
politieke manipulatie. Burgers worden met emotionele boodschappen voor het karre-
tje gespannen van opportunistische politici en bestuurders die beter zouden moeten 
weten, zo zou de argumentatie kunnen luiden. Er zijn echter twee goed gefundeerde 
bezwaren tegen dit argument in te brengen. Ten eerste maakt de analyse van de gang 
van zaken binnen het publieke krachtenveld van herindeling in dit hoofdstuk duide-
lijk dat de betekenisgeving niet door één centrale collectieve politieke actor kon wor-
den gemanipuleerd. Er waren meerdere collectieve politieke tegenstanders in het spel 
en hun interacties veranderden geregeld, waardoor de problematisering van annexatie 
nooit eensluidend was. Ten tweede is uit onderzoek naar de rol van emoties in politieke 
processen bekend dat het nooit mogelijk is om burgers alleen op basis van emoties te 
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activeren (Marcus et al. 2000, Marcus 2002, 2003). Er is altijd sprake van een symbiose 
tussen emoties en inhoudelijke argumenten, zoals ook blijkt uit al het empirisch mate-
riaal dat ik over de Haagse herindeling heb gepresenteerd. 

Belangrijker nog dan de vraag of het terecht is om burgers tegen beleid af te wij-
zen, is de vraag: Kunnen overheid en politiek het zich veroorloven om dit te doen? Vol-
gens Maarten Hajer (2009 forthcoming) zien overheid en politiek zich geconfronteerd 
met een drieledig tekort in de manieren waarop ze gewend zijn om beleid te maken en 
implementeren. Ze hebben ten eerste te maken met een implementatietekort, omdat 
de beleidsmaatregelen steeds lastiger zijn in te bedden in de praktijk zonder met de 
complexiteit en reële problematiek rekening te houden. Ten tweede hebben ze te maken 
met een leertekort omdat er niet alleen kennis over de praktijk nodig is in de fase van 
beleidsanalyse, maar ook in de fase van politieke besluitvorming en tijdens de imple-
mentatie. Er is waarschijnlijk een hele andere organisatie van beleidsproductie en uit-
voering nodig die het mogelijk maakt om permanent ervoor te zorgen dat het beleid 
echt effectief kan zijn bij het oplossen van problemen. Ten derde is er volgens Hajer 
sprake van een legitimiteitstekort omdat politici – uitgaand van het primaat van de poli-
tiek – veronderstellen dat ze onderling tot gezaghebbende allocatie van waarden kunnen 
komen, terwijl er voor bepaalde besluiten geen draagvlak bestaat. Ze beseffen zich soms 
niet dat het gezag van hun besluitvorming stevig ter discussie kan komen te staan. 

Gezien deze drie tekorten, kunnen burgers tegen beleid doorgaans worden beschouwd 
als een welkome correctie, als een signaal dat het beleid niet aansluit op de praktijk en 
dat er bovendien binnen de praktijk geen draagvlak voor bestaat. Deze burgers hebben 
geen hekel aan het algemeen belang, maar ze zijn het in een bepaalde kwestie niet 
eens met de wijze waarop het door de politiek wordt nagestreefd. Juist omdat ze grote 
aanhangers zijn van democratie is hun agonisme erop gericht om een correctie aan te 
brengen in de besluitvorming van de door hen gemandateerden, meer niet. Het is een 
uiting van politieke betrokkenheid die past bij overheden en politieke systemen die zich 
geconfronteerd zien met implementatie-, leer- en legitimiteitstekorten. 

Tegenstand als bijdrage aan democratisch burgerschap

Er kan in de praktijk uiteraard een dunne scheidslijn bestaan tussen agonisme en anta-
gonisme; tussen burgers als tegenstanders van beleid of burgers als vijanden van de 
overheid of het politieke systeem. Van antagonisme is goed voor te stellen dat we het 
moreel verwerpelijk vinden vanwege het destructieve karakter, maar van agonisme niet. 
Burgers die gericht op een specifiek probleem even het vertrouwen in de overheid opzeg-
gen en tegenspraak bieden, beschouw ik als een belangrijke meerwaarde voor de demo-
cratie. We kunnen hun inspanningen het beste waarderen als we ze opvatten als een 
moderne vorm van ‘tegenbinding’. Tegenbindingen zijn uiterst noodzakelijk voor het 
functioneren van een democratie, aldus Kees Schuyt (2006b: 113-122). Mijn argument 
is daarom dat agonistische burgers doorgaans een productieve bijdrage leveren aan 
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publieke besluitvorming. Om deze vorm van tegenbinding te kunnen waarderen, is het 
nodig om ons normatieve perspectief op democratie en burgerschap te verruimen en 
zodoende ‘eindplaatjes-benaderingen’ los te laten (vgl. Schudson 2006, Van G unsteren 
2006: 143). 

Onlangs heeft Herman van Gunsteren (2008) een lans gebroken voor waardering 
van boze burgers die de overheid bij de les houden. In zijn analyse gaat het om individu-
ele burgers die vaak via juridische acties proberen om onrechtvaardigheid in het over-
heidsoptreden tegen te gaan. Hij verdedigt hun optreden vanuit een klassieke liberaal-
democratische visie op burgerschap, die burgers de vrijheid verleent om de overheid 
gezond te wantrouwen. Boze burgers als tegengif op machtsmisbruik door de overheid. 
Hij signaleert bovendien dat er de afgelopen vijftien jaar in de politiek een ‘culturele 
burgerschapsopvatting’ is opgekomen waarin ‘goede burgers’ worden opvat als die-
genen die zich richten op harmonieus samenleven (vgl. Etzioni 1995, Tweede Kamer 
2004-2005a: 5) en waarin ‘risicoburgers’ juist een bedreiging vormen van die harmonie. 
Boze burgers zijn in deze visie geen goede burgers, omdat ze met hun politieke wantrou-
wen de overheid ondermijnen. Boze burgers worden daarom opgevat als risicoburgers. 

Ook agonistische burgers maken zich boos. Ze doen dat vaak niet individueel maar 
collectief. Daarbij gebruiken ze niet alleen juridische middelen, maar ook een breed 
politiek handelingsrepertoire. Agonistische burgers zien zich eveneens geconfronteerd 
met de culturele burgerschapsbenadering die hen wegzet als irrationele op eigenbelang 
gerichte of politiek gemanipuleerde risicoburgers. Maar juist omdat zij een belangrijke 
vorm van tegenbinding kunnen bieden aan overheid en politiek, en omdat hun optreden 
resulteert uit de inspanningen van collectieve politieke actoren, is er een ruimer norma-
tief perspectief vereist dan de klassieke liberaal-democratische visie die Van Gunsteren 
voor zijn individualistisch en primair juridisch opererende boze burgers hanteert. Die 
visie is namelijk qua mensbeeld te smal, omdat burgers in het klassieke liberalisme 
vooral uit eigenbelang geacht worden op te komen voor hun rechten. Ze is bovendien 
te smal in politieke zin, omdat het liberale burgerschapsmodel burgers doorgaans een 
beperkte politieke rol toedicht vanwege een groter belang dat wordt gehecht aan het 
privéleven (vgl. Nauta 2000: 107, Van Stokkom 1992b: 17, Marshall 1965, Kymlicka & 
Norman 1995). Juist omdat ze zich doorgaans niet uit eigenbelang tegen overheid en 
politiek keren maar uit betrokkenheid bij democratie en juist omdat ze wel politiek inter-
veniëren, is het passender om voor een adequate waardering van agonistische burgers 
een ander normatief kader op democratisch burgerschap te hanteren.

We kunnen democratie op vele manieren opvatten. We kennen bijvoorbeeld de klassiek 
liberale opvattingen over representatieve democratie en republikeinse opvattingen over 
deliberatieve of andere vormen van directe democratie. Maar er is ook een constructi-
vistische opvatting over democratie mogelijk (Ferree et al. 2002: 306-315). Deze berust 
op drie belangrijke veronderstellingen. Ten eerste wordt de notie van een duidelijk 
afgebakende publieke sfeer afgewezen, omdat verondersteld wordt dat politiek als vorm 
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van machtsuitoefening alom aanwezig is, ook in het privéleven. Ten tweede verschaft 
bewustzijn van de alomtegenwoordigheid van machtsuitoefening burgers, werknemers, 
vrouwen of etnische groepen de mogelijkheid om vanuit hun ervaringskennis de verha-
len of discoursen van degenen die macht over hen uitoefenen te beïnvloeden. Ten derde 
geldt, evenals bij deliberatieve opvattingen over democratie, communicatie daarbij als 
belangrijk middel om invloed uit te oefenen. Het verschil met deliberatieve opvattingen 
is dat de communicatie er niet op gericht is om consensus te bereiken of om een har-
monische en rationele overlegsituatie na te streven (vgl. Akkerman 2004: 291 e.v., Van 
Stokkom 2006: 12 e.v.). Vanuit een constructivistisch perspectief moeten deelnemers 
aan de communicatie wel de standpunten van andere actoren (h)erkennen, zonder dat 
ze de betekenissen van die standpunten hoeven te delen. Bovendien geldt dat de com-
municatie vrij moet zijn van beperkingen op deelname, gelijkheid en rechtvaardigheid 
(Ferree et al. 2002: 306-315). 

Toegepast op de agonistische politieke betrokkenheid van burgers, is het legitiem dat 
burgers die erkennen dat er macht over hen wordt uitgeoefend zich soms als politieke 
speler manifesteren, met als doel om degenen die macht over hen uitoefenen (overheid 
of politieke ambtdragers) van een tegenbinding te voorzien door hun beleid te beïnvloe-
den. Dat kan door deel te nemen aan hun discoursen of door gebruik te maken van het 
brede politieke participatierepertoire dat de meeste burgers ter beschikking staat. Het 
besef van machtsuitoefening en de behoefte aan tegenbinding hoeft niet bij individu-
ele burgers zelf op te komen. De voorgaande beschouwing wees juist uit dat ze in veel 
gevallen het construct zal vormen van interacties tussen collectieve politieke actoren en 
een publiek dat deelgenoot wordt van een openbaar discours over controversieel beleid. 
Met deze constructivistische visie op democratie is agonisme van burgers als politieke 
activiteit beter te waarderen. Dat wil niet zeggen dat er geen morele bezwaren mogelijk 
blijven die waardering van burgers tegen beleid in de weg staan. We kunnen burgers 
tegen beleid ook vanuit een constructivistische visie op democratie nog steeds zien als 
slechte burgers. 

Om het beeld van slechte burgers te doorbreken, kunnen we de politieke betrokken-
heid van agonistische burgers ook zien als een vorm van democratisch burgerschap 
aangedreven door verantwoordelijkheidsgevoel. Dit kan door de kritiek die burgers 
tegen beleid verwoorden op te vatten als een vorm van actieve verantwoordelijkheid. 
Kenmerkend voor actieve verantwoordelijkheid is dat het handelen in het heden gericht 
is op het voorkomen of corrigeren van ongewenste situaties en gebeurtenissen (Bovens 
1989). De burgerdeugd achter deze actieve verantwoordelijkheid is weerbaarheid, in 
de zin van opkomen voor een zaak, kritiek geven, hulp bieden of de wenselijkheid van 
c orrecties duidelijk maken. Weerbaarheid vergt de moed om in actie te komen uit demo-
cratische overtuiging (Van Stokkom 1992a: 71, 1992b: 48). Eerder zagen we in hoofd-
stuk 2 dat overheid en politiek vanaf de jaren zeventig zelf sterk hebben bijgedragen aan 
maatregelen die de weerbaarheid van burgers vergroten, als vorm van empowerment. 
Daarom wordt het tijd om het feit dat burgers soms gebruikmaken van deze mogelijkhe-
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den een plaats te geven binnen ons denken over burgerschap. Een goede burger is ook 
een burger die zich vanuit een actieve verantwoordelijkheid weerbaar en kritisch tegen 
overheid en politiek opstelt. Wie de macht in het gezicht kijkt mag verantwoording eisen 
(vgl. Verhoeven 2007). 

Met deze constructivistische visie op democratie en erkenning van weerbaarheid als 
belangrijke deugd voor verantwoordelijk democratisch burgerschap, bepleit ik uitdruk-
kelijk niet dat historisch gegroeide opvattingen over representatieve of deliberatieve 
democratie en liberale, communitaristische of (neo) republikeinse opvattingen over 
burgerschap overboord moeten worden gezet. Wat ik wel bepleit is dat er erkenning 
komt voor de bijdrage die agonistische burgers kunnen leveren aan democratie en goed 
bestuur. Door in de confrontatie met burgers tegen beleid de constructivistische bril 
op te zetten en weerbaarheid te zien als democratische deugd, ontstaat er ruimte in het 
denken en in de praktijk om eerst wat zorgvuldiger na te gaan waar de tegenspraak van 
burgers zich op richt en wat de rol van collectieve politieke actoren is in het ontstaan van 
dit agonisme. Hoe meer we hierover te weten komen, des te beter overheid en politiek 
met het verschijnsel burgers tegen beleid kunnen leren omgaan.



 E  
epIloog: omgaan met tegenStand van BurgerS

De agonistische politieke betrokkenheid van burgers tegen beleid vergt dat overheid en 
politiek beter met dit verschijnsel leren omgaan, zo betoogde ik aan het eind van hoofd-
stuk 8. Maar welke mogelijkheden hebben zij hiertoe? Ik zal er twee bespreken die 
volgens mij de aandacht verdienen, namelijk openstaan voor tegenspraak en erkenning 
van emotionele aspecten van betekenisgeving. 

1. openstaan voor tegenspraak 

Een belangrijke kwaliteit van openbaar bestuur in het omgaan met burgers tegen beleid 
zou er in kunnen liggen om niet meteen afwijzend te reageren. Er is meer nieuwsgie-
righeid nodig naar burgers die zich door hun tegenstand weliswaar lastig gedragen, 
maar die dat waarschijnlijk niet zonder reden doen. De eerste stap hiertoe is om hun 
agonisme op te vatten als een welkome vorm van kritiek. Deze kritiek is legitiem in 
een democratie als we accepteren dat burgers gevoeliger zijn voor en zich bewuster van 
machtsuitoefening en dat ze het vanzelfsprekend achten om daar via de publieke sfeer 
uitdrukking aan te geven. Hun politieke optreden is te waarderen door als uitgangspunt 
te nemen dat democratie gedijt bij tegenspraak (vgl. Van Gunsteren 2006: 114). Boven-
dien ontstaat er een grotere nieuwsgierigheid naar kritiek van agonistische burgers als 
we hun optreden durven zien als een vorm van actieve verantwoordelijkheid, voortge-
stuwd door weerbaarheid als belangrijke burgerdeugd. 

De tweede stap is doorvragen naar de kritiek die agonistische burgers geven. Waar 
komt de kritiek vandaan? Wie construeert de kritiek? Wat zijn de achtergronden zijn van 
de kritiek? Wat zegt de kritiek over het eigen optreden? Wijst de kritiek in het concrete 
geval op een implementatie-, leer- of legitimiteitstekort in het eigen optreden (Hajer 
2009 forthcoming)? Of blijkt er bij nader inzien toch sprake te zijn van nimby-gedrag? 
Zeker als dat laatste niet het geval is, kan er van burgers tegen beleid worden geleerd. 
Het leren van agonistische burgers betekent overigens niet dat het omstreden beleid 
opeens helemaal inhoudelijk moet veranderen. Agonistische burgers articuleren een 
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probleem met beleid of met de manier waarop het besluitvormingsproces erover ver-
loopt en de politiek kan besluiten of zij hier iets mee doet of niet. Door open te staan 
voor tegenspraak kunnen overheid en politiek er achter komen waar ze de hand in eigen 
boezem moeten steken en hun eigen plannen of gedrag aan moeten passen en waar 
niet. Openstaan voor tegenspraak kan er toe leiden dat in het concrete geval de bron van 
alle tegenstand kan worden weggenomen, of dat er op een veel adequatere wijze met alle 
tegenstanders van beleid kan worden gecommuniceerd. 

In een democratie is agonisme geoorloofd, maar uiteindelijk is het een praktijk die 
beter spaarzaam voor kan komen wil een democratie als systeem goed blijven functio-
neren. Een van de paradoxen van de democratie is volgens Piotr Sztompka (1998: 29) 
juist dat vertrouwen gedijt bij een institutionalisering van gezond wantrouwen, waarvan 
spaarzaam gebruik wordt gemaakt. Burgers die actie voeren tegen beleid hebben daar 
het volle recht toe, maar als dit soort praktijken op zeer grote schaal voor zouden komen 
dan zouden overheid en politiek niet meer kunnen functioneren en zou de democra-
tische besluitvorming stagneren. Idealiter zou de dreiging van wantrouwen en haar 
potentiële gevolgen – als we Sztompka’s redenatie volgen – afdoende moeten zijn om 
overheid en politiek te motiveren tot betrouwbare en legitieme besluitvorming te komen, 
die voldoende aansluit bij de praktijk en de beleving van burgers. 

2. erkenning van emotionele aspecten van betekenisgeving

De analyse van de Haagse herindelingscasus in hoofdstuk 8 maakt duidelijk dat het 
verschijnsel burgers tegen beleid altijd gepaard gaat met een framing van betekenissen 
door collectieve politieke actoren. Deze framing bevat bovendien altijd een amalgaam 
van emotionele en inhoudelijke betekenissen. Juist door dit amalgaam kan tijdens fra-
mingprocessen een hoge mate van publieke energie worden opgebouwd, die uiteindelijk 
kan ontladen in zeer verschillende uitingen van agonistische politieke betrokkenheid. 
Van politici en bestuurders mag worden geëist dat ze op een verantwoordelijke wijze 
omgaan met dergelijke processen van betekenisgeving, omdat ze namens burgers geacht 
worden de algemene belangen op democratische wijze te behartigen. Het is daarom bij 
het omgaan met agonisme zaak voor hen om zich rekenschap te geven van de emotio-
nele en inhoudelijke aspecten van betekenisgeving die zij in hun beleidsframing en hun 
communicatie daarover met de media, andere betrokken collectieve politieke actoren en 
met burgers verwerken. Het probleem daarbij is doorgaans niet dat zij te weinig afweten 
van inhoud, maar juist dat ze te weinig afweten van de werking van emoties en de uit-
werking van emotionele aspecten van betekenisgeving op burgers. 

Een van de belangrijkste theorieën die meer inzicht biedt in deze materie is de zoge-
naamde affective intelligence theorie (Marcus et al. 2000, Marcus 2002, 2003, Westen 
2007). Kort gezegd claimt deze theorie dat de mens beschikt over twee emotiesystemen: 
het dispositiesysteem en het surveillance systeem. Het dispositiesysteem helpt bij het 
leren en uitvoeren van gewoonten en gedragsroutines, doordat het afwijkende informa-
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tie afhoudt en bestaande opinies versterkt. Het surveillance systeem signaleert nieuwe 
ontwikkelingen en plotselinge dreigingen in de omgeving en richt de aandacht hierop. 
Beide emotiesystemen maken rationaliteit mogelijk, omdat ze het bewustzijn ontlasten 
van de vele alledaagse handelingen die we verrichten (het dispositiesysteem) en omdat 
ze het bewustzijn pas inschakelen wanneer er iets ongewoons of bedreigends gebeurt 
(het surveillance systeem). Het dispositiesysteem doet ons vertrouwen op onze gewoon-
ten, zolang er geen gebeurtenissen plaatsvinden die buiten onze verwachtingen vallen. 
Zodra dit wel gebeurt wordt het surveillancesysteem geactiveerd. We doorbreken onze 
routines, richten onze aandacht ergens op, beginnen informatie te verzamelen, komen 
wellicht op andere ideeën en uiteindelijk tot andere handelingen. 

Binnen een context van beleidsvorming door overheid en politiek biedt de affective 
intelligence theorie belangrijke aanknopingspunten om met de agonistische politieke 
betrokkenheid van burgers om te gaan. Veel burgers hebben helemaal geen ervaring 
met beleid. Ze volgen doorgaans niet nauwgezet welke ontwikkelingen er gaande zijn 
en welke besluiten politici, bestuurders en ambtenaren daarbij nemen. Maar dat is niet 
altijd het geval. Beleidsvoornemens van politici kunnen opeens in de media veel aan-
dacht krijgen. Goed in de politiek ingevoerde burgers kunnen weet hebben van plannen 
en daar veel ruchtbaarheid aan geven via actiegroepen. Er kunnen tussen politici en 
bestuurders beleidscontroverses ontstaan die doordringen in de huiskamers van bur-
gers. Kortom, er kan zich een publiek krachtenveld vormen van collectieve politieke 
actoren, waarbij de voorstanders hun beleid proberen te legitimeren en de tegenstanders 
er juist op uit zijn het beleid te problematiseren. 

Op basis van de affective intelligence theorie kunnen we veronderstellen dat het sur-
veillance systeem in werking treedt zodra de betekenissen die de collectieve politieke 
actoren framen niet stroken met de verwachtingen en percepties van burgers over het 
beleid in kwestie of over democratische besluitvorming. Het maakt daarbij uit hoe hef-
tig de emotionele aspecten van betekenisgeving zijn die worden overgedragen. Als er 
lichte verontwaardiging of ongerustheid over het beleid wordt overgebracht dan zal het 
veel mensen vermoedelijk niet uit hun routines halen, maar als er bedreiging, angst of 
zelfs woede wordt overgedragen, dan is de kans veel groter dat burgers hun aandacht 
actief op het beleid gaan richten (van offline naar stand-by schakelen), zich er inhoude-
lijk in gaan verdiepen en het wellicht als problematisch gaan ervaren. Bij een effectieve 
overdracht van heftige emoties zullen burgers er bovendien zeer waarschijnlijk veel voor 
over hebben om de oorzaak van deze gevoelens te vinden en weg te nemen (vgl. Marcus 
2002: 116). Ze zullen daarbij een grote bereidheid vertonen om van stand-by naar online 
te schakelen, door politiek in actie te komen.

Het is voor politici en bestuurders daarom zaak om het belang van emotionele aspec-
ten van betekenisgeving binnen democratische processen te erkennen en een plek geven 
(vgl. Van Gunsteren 2006: 93-101). Ze staan daarbij voor een emotionele uitdaging: de 
noodzaak om evenwichtig op emotionele en inhoudelijke aspecten van betekenisgeving 
met burgers te communiceren, om zodoende tot geloofwaardige en betrouwbare demo-
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cratische besluitvorming te komen (Verhoeven 2006c: 164). Het belang van evenwichtige 
communicatie op emotionele én inhoudelijke aspecten kan niet genoeg worden bena-
drukt. In de handen van machtige politieke actoren kan het framen van heftige emoties 
– zonder op inhoudelijke boodschappen in te gaan – het gevaar opleveren van populisme 
of van politieke manipulatie. Omgekeerd, kan louter inhoudelijke argumentatie aan de 
meeste burgers voorbijgaan, tot het moment dat collectieve politieke actoren hun alsnog 
wijzen op problemen of misstanden. Daarom is het beter om altijd evenwichtige com-
municatie na te streven.

Een kernpunt in de affective intelligence theorie is dat emoties altijd voorafgaan aan 
inhoud. Het zijn emoties die het surveillance systeem activeren en mensen alert maken 
op een kwestie. De consequentie hiervan voor processen van betekenisgeving is dat er 
altijd eerst een emotionele connectie moet worden gemaakt om vervolgens een inhoude-
lijke boodschap te kunnen overdragen. Dit vergt veel van de persoonlijke kwaliteiten van 
bestuurders en politici. Tijdens grote crises staan de politici op die zich van deze opgaaf 
bewust zijn. Tony Blair deed dit na de terroristische aanslagen in de Londense metro, 
door eerst zijn emoties te tonen over de gruwelijkheden die plaats hadden gevonden en 
vervolgens een inhoudelijke boodschap uit te spreken, waarin hij duidelijk stelde dat 
moslims en de islam als zodanig geen kwaadaardige bedoelingen hebben. In Nederland 
hebben we een vergelijkbare interventie gezien door de toenmalige Amsterdamse wet-
houder Ahmed Aboutaleb, na de moord op Theo van Gogh.

Evenwichtige communicatie op emoties en inhoudelijke boodschappen is een eigen-
tijdse vorm van machtsuitoefening die het prestige, reputatie en respect van en voor 
politici en bestuurders kan versterken en die daarmee het vertrouwen in de democra-
tische besluitvorming kan bevorderen. Het is een belangrijk aspect van een effectief 
politiek optreden dat – zoals we zagen in hoofdstuk 3 – vergt dat er via een emotionele 
connectie een psychologische identificatie wordt gecreëerd en dat er bovendien inhou-
delijke boodschappen worden overgebracht die resoneren met de culturele context waar-
binnen de spreker zich bevindt. Dat geldt niet alleen in tijden van crisis maar ook tijdens 
confrontaties met burgers die zich als tegenstanders van beleid opstellen. Er valt wel-
licht een hoop agonisme te voorkomen als de voorstanders van beleid voldoende balans 
aanbrengen tussen emotionele en inhoudelijke aspecten van betekenisgeving en als de 
politiek-bestuurlijke tegenstanders of de media zich matigen in hun gebruik van heftige 
emotionele betekenissen. Eerder stelde ik al dat agonisme gezond is voor de democra-
tie, maar dat het bestaan van veel agonistische praktijken tegelijkertijd democratische 
besluitvorming ook kan verlammen. Evenwichtige politieke communicatie is daarom te 
beschouwen als een belangrijke bouwsteen van een adequate omgang met agonisme als 
politiek verschijnsel.
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3. omgaan met agonisme als evenwichtskunst

Openstaan voor tegenspraak en erkenning van emotionele aspecten van betekenisge-
ving vergen beide evenwichtskunst. De eerste omdat er evenwichtig moet worden afge-
wogen of de kritiek van burgers terecht is en tot beleidsaanpassing moet leiden. De 
tweede omdat communicatie nodig is die evenwichtig omgaat met de emotionele en 
inhoudelijke aspecten van betekenisgeving in framingprocessen. De Franse schrijver 
André Gide schreef ooit: “Een toestand van evenwicht is alleen aantrekkelijk als men 
op een koord balanceert; als men op de grond zit, is er niets wonderbaarlijks aan”. Het 
wordt tijd dat politici en bestuurders om leren gaan met agonistische burgers door op 
het koord te gaan staan en naar evenwicht te zoeken. Als ze hier in slagen is de demo-
cratie daarbij gebaat.





noten

1  Putnam deed zijn onderzoek in oktober en november 2001 vlak na de aanslagen van 11 september. Ten 
tijde van de poederbrieven en het begin van de oorlog tegen terrorisme in Afghanistan zette hij een 
enquête uit onder 500 Amerikanen. In de golf van nationalisme en patriottisme stegen tal van politieke 
attitudes zoals vertrouwen in de regering en in de lokale overheid spectaculair ten opzichte van de eerder 
door Putnam (2000) gesignaleerde malaise in politieke betrokkenheid. Een aanzienlijke serie attitudes 
scoorde in drie decennia in de VS niet meer zo hoog als in de post 9-11 enquête. Tegelijkertijd bleek 
dat de gerapporteerde gedragingen veel minder spectaculair stegen. Het meest opvallend is echter dat 
Putnam de discrepantie tussen attitudes en gerapporteerd gedrag compleet negeerde. Hij was zo eufo-
risch over de stijgingen in politieke attitudes, dat hij ze bestempelde als een window of opportunity for 
civic renewal, omdat ze volgens hem wezen op een hernieuwd wij-gevoel. Putnam’s cultuurpessimisme 
over de kwaliteit van de politieke betrokkenheid uit Bowling alone, sloeg om in euforie en optimisme. 
Hiervan getuigt de titel van zijn artikel: Bowling together (Putnam 2002). Dit artikel is een voorbeeld van 
een schromelijke overschatting van de voorspellende kracht van attitudes voor gedrag, mede omdat er in 
het materiaal zelf al weinig aanwijzingen waren dat het politieke gedrag echt wezenlijk was veranderd. 
Kenne lijk verwerkten de onderzochte Amerikanen de nationale ramp vooral in hun hoofd en met hun 
mond en niet met daden. 

2  cv bouwt voort op een aantal landelijke onderzoeken die vanaf 1958 onder de bevolking werden gehouden. 
De belangrijkste bron is het onderzoek ‘Progressiviteit en conservatisme’ dat in 1970 door Middendorp 
werd gehouden. In samenwerking met hem is in 1975 het eerste cv onderzoek uitgevoerd door het scp, 
waarbij de enquêtes werden afgenomen door het nipo (scp 1977).

3  Voor de jaren na 2000 zijn de Eurobarometers 56.2, 58, 59, 60, 62, 63 en 65 geraadpleegd. De rapporten 
zijn te vinden via http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.

4  Het 21minuten.nl onderzoek gaf ook in het najaar van 2007 veel lagere cijfers te zien, die juist niet wezen 
op vertrouwensherstel. De steun voor de Tweede Kamer lag daar in 2007 op 44 procent en voor de rege-
ring op 37 procent (McKinsey & Company 2007: 60). De verschillen met de Eurobarometer van najaar 
2007 zijn groot. Ze hebben vermoedelijk te maken met het gebruik van een andere vraagstelling. Tussen 
de drie edities van het 21minuten.nl onderzoek kunnen we bovendien niet nagaan of er een sprake is van 
daling of stijging van vertrouwen, omdat de vragen binnen verschillende edities anders zijn gesteld.

5  Voor overige indicatoren over tevredenheid met de regering zie (McKinsey & Company 2006: 54). Uit 
deze indicatoren blijkt dat burgers op alle onderdelen iets positiever zijn geworden over de prestaties van 
de regering.

6  De percentages tellen niet op tot 100 procent omdat de mensen die ‘weet niet’ hebben geantwoord buiten 
beschouwing zijn gelaten. 
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7  De zelfinschatting van politieke interesse is een attitudevariabele en de andere indicatoren over tv kijken, 
lezen over politiek en onder vrienden praten over politiek zijn uitspraken over gedrag, die een impliciete 
blijk van politieke interesse vormen.

8  Zie http://www.rug.nl/dnpp/index.

9  Het gaat hier strikt genomen niet om de hele bevolking omdat het nko alleen kiesgerechtigden onder-
zoekt. Niettemin spreek ik hier gemakshalve van de bevolking.

10  Van den Brink bespreekt deze vierdeling in zijn studie overigens wel, maar hij gaat ervan uit dat de 
inactieven en de afhankelijken samen staan voor zijn bedreigde burgers (Van den Brink 2002: 81). 
Bedreigde burgers kunnen volgens hem niet mee in het moderniseringsproces dat kenmerkend is 
voor onze samenleving. Het is echter sterk de vraag of dit argument wel opgaat voor de afhankelijken. 
Het betreft hier namelijk burgers die zich jegens de politiek afhankelijk opstellen, maar die in hun 
lokale netwerken weldegelijk regelmatig actief zijn als vrijwilliger. Dit valt wat lastig te rijmen met de 
inactieven, die zichzelf buiten politiek en samenleving plaatsen door zich voor geen enkele publieke 
zaak in te zetten. Aannemelijker is daarom dat de afhankelijke stijl zelfstandig bestaat naast de inac-
tieve, zoals Motivaction suggereert.

11  Vergelijk (Verhoeven 2004), waar ik te makkelijk de term burgerschap heb gehanteerd.

12  Waarom een analyse op gegevens uit 1996, dat zijn toch veel te oude data? Enerzijds was deze keuze een 
pragmatische, omdat de door mij geselecteerde variabelen na 1996 niet meer compleet in het data bestand 
beschikbaar waren. Voor recentere jaren was het nodig geweest om de analyse op andere varia belen te 
baseren, zoals bijvoorbeeld voor 2005 is gedaan bij de constructie van politieke segmenten door Becker 
en Dekker. Anderzijds is deze keuze ingegeven door het feit dat Gabriël van den Brink zijn analyses van 
drie typen burgers ook op cv-gegevens uit 1996 heeft gebaseerd. Hoewel hij deels andere variabelen 
heeft gebruikt, krijgt de vergelijking op gegevens uit hetzelfde jaar en uit hetzelfde databestand wat 
meer vaste grond onder de voeten, dan wanneer ik data uit een ander jaar zou gebruiken. Het bezwaar 
dat de gegevens ruim tien jaar oud zijn, wordt deels ondervangen door de resultaten te vergelijken met 
recentere analyses. Door de vergelijking wordt bovendien een bezwaar van de gebruikte statistische tech-
niek enigszins ondervangen. De gegevens zijn geanalyseerd met een hiërarchische clusteranalyse, een 
techniek die bekend staat om zijn descriptieve en enigszins arbitraire karakter. Vergelijking met analy-
ses van andere onderzoekers maakt de eigen interpretaties meer of minder aannemelijk.

13  Deze variabelen heb ik niet besproken in paragraaf 3 omdat ze – met uitzondering van deelname aan 
inspraakprocedures – naar mijn mening te weinig specifiek over politiek gaan. Ik heb daarom in para-
graaf 3 de variabelen uit het nko gebruikt (zie tabel 1.6). Voor de stijlen van politieke betrokkenheid 
maak ik alleen gebruik van cv, omdat daarin de meeste attitudes zijn opgenomen die ik wil gebruiken. 
Om toch buiten de partijgebonden politieke activiteiten wat meer indicatoren voor politiek gedrag mee 
te kunnen nemen, heb ik besloten om deze minder specifieke variabelen als ‘algemene’ indicatoren voor 
politiek te beschouwen.

14  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb64/eb64_en.pdf

15  Voorbeelden zijn te vinden via de website van het Kenniscentrum Grote Steden: http://www.hetkennis-
centrum.nl/kcgs/dossiers/index.html

16  Zie http://www.vrom.nl/pagina.html?id=30956.

17  Zie verder http://www.vredesmuseum.nl

18  Het materiaal in deze paragraaf is, tenzij anders vermeld, ontleend aan twee onderzoeksrapporten van 
Joost Verhaar. Het eerste rapport (Verhaar 2004) is geschreven als eindverslag van het leeronderzoek 
sociologie 2004 ‘Moderne burgers en hun politieke burgerschapsstijlen’, onder leiding van prof. dr. 
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mr. C.J.M. Schuyt (hoogleraar sociologie UvA) en mijzelf. In zijn eerste rapport heeft Verhaar onder-
zoek gedaan naar de stichtingen tegen annexatie in de gemeenten Rijswijk en Voorburg. Het tweede 
rapport (Verhaar 2005) is in mijn opdracht geschreven om vergelijkbare inzichten te krijgen in de 
stichtingen tegen annexatie in de gemeenten Leidschendam, Nootdorp en Pijnacker. Dit onderzoek is 
mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Amsterdam School for Social Science Research 
(ASSR). Het materiaal van beide rapporten heeft Verhaar uiteindelijk gebruikt voor zijn doctoraalscriptie 
sociologie aan de UvA (Verhaar 2006). In totaal heeft Verhaar 73 interviews verricht met leden van 
stichtingen tegen annexatie. Deze groep vormde de harde kern van de stichtingen en de eerste ring van 
betrokkenen om deze kern. De interviews waren semi-gestructureerd. Het gestructureerde deel bestond 
uit het doornemen van lijsten van betrokkenen bij de stichtingen, om aldus de netwerkrelaties in beeld 
te krijgen. Het open gedeelte van de interviews ging over de betrokkenheid bij de stichtingen en de 
motivaties om actief te worden. Behalve aan het onderzoek van Verhaar is het materiaal, tenzij anders 
vermeld, ontleend aan drie uitvoerige gesprekken die ik in de zomer van 2003 heb gevoerd met sleutel-
figuren binnen de stichtingen tegen annexatie in Nootdorp, Rijswijk en Voorburg. Andere bronnen 
waren vergadernotulen en het materiaal van een grote website.

19  Alle respondenten zijn door Joost Verhaar geanonimiseerd door ze een letter te geven van de gemeente 
waarin hun stichting actief was, in combinatie met een volgnummer om ze binnen hun stichting van 
elkaar te onderscheiden.

20  Het ging om de werkgroepen denktank, acties, communicatie, distributie, financiën en een juridische 
adviesgroep. De denktank moest strategieën uitdenken voor acties en zou ook een eigen anti-annexatie-
krant gaan samenstellen. De acties zouden verder worden uitgewerkt en uitgevoerd door de werkgroep 
acties. Bij communicatie zat een aantal specialisten die alle interne en externe communicatieprocessen 
verzorgden. Distributie was een netwerk op zich, dat voor alle huis-aan-huis acties zoals het verspreiden 
van raambiljetten kon worden ingezet. Financiën zorgde voor financiële middelen en de juridische 
advies groep boog zich over de mogelijkheden voor burgers om juridische procedures tegen de plannen 
van de provincie aan te spannen. Uiteindelijk leverde dit zoekproces geen mogelijkheden op. 

21  Deze aanpak vormt uiteraard slechts een benadering van de argumenten die de actievoerders in de begin-
fase hebben ontwikkeld. De reconstructie is problematisch omdat de herinneringen van de respondenten 
een representatie kunnen bieden van argumenten die in de latere fase van het verzet tegen annexatie 
naar buiten toe zijn uitgedragen om de bevolking te mobiliseren. Ondanks deze bezwaren bieden de 
gegevens een aardige indicatie voor de mate waarin de stichtingen in de beginfase zelf argumenten 
tegen annexatie hebben ontwikkeld binnen de discursieve mogelijkheden die het ‘samenwerken ja, 
annexatie nee’ frame van de vijf gemeenten hen bood. 

22  Het materiaal in deze paragraaf is tenzij anders vermeld ontleend aan het onderzoekswerk van Joost 
Verhaar (2004, 2005, 2006).

23  Het onderzoek is een toepassing van etnographic network mapping, een methode waarmee bijvoorbeeld 
familiegroepen, vriendennetwerken, vrijwillige associaties of groepen die samen problemen oplossen, 
kunnen worden beschreven. Het is gebruikelijk dat bij deze methode kwalitatieve interviews worden 
gecombineerd met observaties van individuele gedragingen (Trotter II 1999: 4-5). Bij de interviews is 
deze aanpak ten dele gevolgd. Er zijn door onderzoeker Joost Verhaar geen observaties verricht, omdat 
hij de actievoerders van de stichtingen tegen annexatie heeft gesproken na afloop van de periode waarin 
ze actief met het organiseren van politiek protest bezig waren. Deze reconstructie draagt het gevaar in 
zich van retrospective bias: een vertekening van feiten die ontstaat doordat respondenten het verleden 
interpreteren. Voor discussie over dit probleem zie (Passy 2003: 29). De onderzoeker heeft tijdens de 
interviews geprobeerd om dit probleem te ondervangen door ‘harde data en context’ aan te dragen, zodat 
zijn respondenten een niet al te vrije interpretatie van de gebeurtenissen zouden maken. Verder is dit 
probleem verminderd door bij het verwerken van de gegevens bij tegenstrijdige antwoorden te rade te 
gaan in archiefstukken, zoals notulen van vergaderingen en brieven (Verhaar 2006: 6-7). Overigens 
hoefde bij de vraag wie de respondenten al kenden voor de stichting ontstond de ander deze persoon 
niet te kennen (X zegt Y te kennen, maar Y hoeft X niet te kennen). Als peildatum bij deze vraag is de 
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samenstelling van de stichtingen per 1 juni 1998 aangehouden, omdat we er van uit mogen gaan dat de 
meeste stichtingen toen voltallig waren. Het materiaal is te beschouwen als een momentopname van de 
netwerken achter de stichtingen aan het startpunt van een vierjarig proces

24  Voor de stichting in Leidschendam geldt dat zij in 1998 allerlei kleinere ludieke acties ontwikkelde en 
uiteindelijk zeer veel initiatief toonde tijdens de laatste massale actie: het schrijven van een reactie aan 
de minister. Bij eerdere massale acties liftte deze stichting mee op de ideeën en initiatieven van de zeer 
actieve stichtingen uit Rijswijk en Voorburg (Lybaart 2004).

25  Een uitgebreide toelichting op de keuze van de Haagsche Courant als onderzoeksobject, alsmede een ver-
antwoording van de selectie van het materiaal daarbinnen, is te vinden in bijlage 2. 

26  Ik had ook voor andere criteria van nieuwswaardigheid kunnen kiezen. De keuze voor typen sprekers 
dekt echter meerdere criteria, zoals bekendheid en prestige van een spreker en mogelijkheden voor 
perso nalisering.

27  De enquête getiteld Modern Politiek Burgerschap (mpb 2004) is gehouden als onderdeel van het leer-
onderzoek ‘Moderne burgers en hun politieke burgerschapstijlen’, dat ik samen met prof. mr. dr. C.J.M. 
Schuyt in 2004 heb gegeven bij de vakgroep sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor uitleg 
over de steekproef en de respons zie bijlage 3.

28  De Enquête Volksraadpleging (ev 1998) was een peiling van de stemming onder de kiesgerechtigde 
bevolking in de vijf gemeenten aan de vooravond van de volksraadpleging (zie hoofdstuk 4). Per 
gemeente is een representatieve steekproef van ongeveer 400 kiesgerechtigde inwoners ondervraagd. De 
totale enquête bestaat uit 2005 respondenten. Het onderzoek is telefonisch uitgevoerd. Alle informatie 
en gegevens zijn te vinden in het rapport (Inter/View International 1998). 

29  Onderzoek naar motivaties achter politiek gedrag is niet probleemloos, omdat het altijd gaat om 
reflecties op de interpretaties van gedrag. Volgens Verba et al. (1995: 105-107) is over deze manier van 
werken een stevig debat gaande tussen sociaalpsychologen, politicologen en sociologen. Sommige 
sociaal psychologen zijn van mening dat retrospectieve reconstructies van redenen of motivaties met 
voorzichtigheid behandeld moeten worden. Zij betwijfelen of mensen in staat zijn om de factoren te 
identificeren die hen beïnvloed hebben. Door de afwezigheid van herinneringen aan denkprocessen 
zullen respondenten plausibele antwoorden verzinnen over wat ze toen gedacht zouden hebben (sociaal 
wenselijke antwoorden). Deze zaken kunnen – maar hoeven niet – accuraat hun gedrag en acties hebben 
beïnvloed. Volgens Kaase (1990: 29) is het herinneren van gedrag in het verleden lastig, omdat er verte-
kening in de herinnering kan zitten en omdat mensen onbewust hun herinnering aan kunnen passen 
zodat ze cognitieve consonantie (overeenstemming) hebben met wat ze momenteel denken. Ondanks 
deze scepsis zijn er ook sociale wetenschappers die van mening zijn dat antwoorden op waarom vragen 
wel waardevol zijn, omdat ze inzicht in en zelfs verklaringen voor politiek handelen van burgers kunnen 
bieden. Het gaat erom deze vragen zorgvuldig te stellen en ook zorgvuldig te analyseren. Volgens 
Schlozman, Verba en Brady (1995: 10) worden de antwoorden op waarom vragen betrouwbaarder naar-
mate mensen meer eigen initiatief hebben ontplooid om bepaalde acties te ondernemen en naarmate 
een onderwerp belangrijker is geweest in de persoonlijke levenssfeer. Zij beschouwen de antwoorden op 
vragen naar motivaties minimaal als betekenisvolle huidige interpretaties van acties in het verleden en 
van het huidige begrip dat de respondent heeft van de daarmee samenhangende beloningen of andere 
drijfveren. Deze redenatie lijkt mij plausibel genoeg om het gebruik van dit soort vragen te rechtvaardi-
gen en hier indicaties voor motivaties in te zien. 

30  De drie slechtst scorende variabelen uit tabel 7.4 vielen na herhaald testen en uitproberen van verschil-
lende verdelingen af in eerdere factoranalyses. Hetzelfde gold uiteindelijk voor het raadplegen van de 
websites van gemeenten en het voeren van gesprekken met anderen over de volksraadpleging.

31  Veel van deze gegevens zijn eerder al gepresenteerd in hoofdstuk 1. Voor de herkomst van de variabelen 
zie bijlage 3. 
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32  Bovendien blijkt uit andere cijfers dat het lidmaatschap vermoedelijk rond de 4 procent ligt, in tegen-
stelling tot de 10 procent uit tabel 7.10. Partijleden zijn in de steekproef van het onderzoek Culturele 
Veranderingen vermoedelijk oververtegenwoordigd of de respondenten geven sociaal wenselijke ant-
woorden.

33  Voor het onderzoek naar de argumenten is gebruik gemaakt van degene die Verba et al. (1995: 550-552) 
hebben opgenomen in hun onderzoek. Daarbij is bovendien hun methodiek gehanteerd bij het nagaan 
van de verschillende argumenten. Voor uitvoerige uitleg over deze methodiek zie noot 29.

34  Zie bijlage 3 voor een uitleg van deze overwegingen.

35  Strikt genomen gaat het bij die vier stijlen niet alleen om politieke attitudes, zoals bij Almond en Verba, 
maar ook om gerapporteerd politiek gedrag. Toch gebruik ik deze vier stijlen omdat ze een mooie dwars-
doorsnede geven van de bredere politieke betrokkenheid van de burgers die actief waren bij het herinde-
lingsproces. 

36  Eerst werden alle indicatoren tezamen op de afhankelijke variabele getest met de stepwise methode. Deze 
methode neemt de indicatoren één voor één op in de analyse als zij binnen een maximaal toelaat bare 
overschrijdingskans vallen voor de verandering die zij teweegbrengen in de totale verklaarde variantie 
van de afhankelijke variabele. Bij het opnemen van de variabelen worden steeds de variabelen die al in 
de vergelijking zaten beoordeeld op basis van een verwijdercriterium (eveneens de maximale overschrij-
dingskans). Het voordeel van deze methode is dat een vrij evenwichtige schatting ontstaat van indicatoren 
die een verklaring bieden voor de afhankelijke variabele. Ter verificatie van de resultaten werden dezelfde 
variabelen getest met de backward methode. Hierbij worden alle variabelen in een keer toegevoegd aan 
de regressievergelijking en vervolgens worden er opeenvolgende modellen getest, waarbij variabelen uit 
het geheel worden verwijderd op basis van een verwijdercriterium (de maximale overschrijdingskans). 
Het verschil met de stepwise methode is dat variabelen die eenmaal uit de analyse zijn verwijderd in een 
volgend model niet meer in aanmerking komen op hernieuwd te worden opgenomen. Door stepwise en 
backward methoden te combineren, kan een evenwichtiger samenstelling worden gemaakt van variabe-
len die bijdragen aan de verklaring van de variëteit in politieke handelingen tegen herindeling. Op basis 
van deze combinatie van methoden was het mogelijk om voor het totaal van politieke handelingen en voor 
de vijf dimensies daarin apart een inschatting te maken van de variabelen die er toe doen. Deze zijn ver-
volgens opgenomen in een ols-regressie met de enter methode, omdat ik een controleprocedure wilde 
inbouwen voor sociaal-economische en demografische kenmerken (zie de uitleg in de hoofdstekst).

37  Zie vorige noot.

38  Hiervan getuigt de lage waarde van de aangepaste R2 (,06) die duidelijk maakt dat slechts 6 procent van de 
totale variantie van het geheel van politieke handelingen wordt verklaard door de kenmerken uit model 1.

39  De aangepaste R2 van ,37 betekent dat model 2 bijna 37 procent van de totale variantie verklaart.

40  De onderliggende tabellen met de regressievergelijkingen zijn terug te vinden in bijlage 3, paragraaf 6. 
Voor de gegevens in tabel 7.14 geldt dat bij elke politieke handelingscombinatie de verklaarde variantie 
steeg tussen model 1 en model 2. Dit suggereert dat voortdurend de persoonlijke kenmerken uit model 1 
een beperktere verklaring konden bieden voor de desbetreffende combinatie van politieke hande lingen 
dan de significante verklarende variabelen uit model 2. Bovendien wees de controleprocedure voor 
vrijwel alle politieke handelingscombinaties uit dat de meeste verklarende variabelen een zelfstandige 
bijdrage bieden aan de verklaring, met soms wat doorwerking van persoonlijke kenmerken via de andere 
variabelen, maar niet noemenswaardig. 

41 Op basis van een principale componentenanalyse en een betrouwbaarheidsanalyse werd vastgesteld dat 
vertrouwen in de overheid en in de politiek samen een dimensie vormen en dat vertrouwen in de televisie 
en in kranten samen een dimensie vormen.





BIjlage 1: methodologISChe overwegIngen CluSteranalySe

1. databewerkingen clusteranalyse

Voor de empirische analyse van de vier stijlen van politieke betrokkenheid in hoofdstuk 
1 heb ik gebruikgemaakt van gegevens uit het databestand Culturele Veranderingen in 
Nederland (cv) voor het jaar 1996. Clusteranalyse negeert respondenten met missing 
values. Omdat de techniek analyseert op antwoordpatronen van respondenten, is het 
voor representatieve uitspraken belangrijk om niet te veel respondenten te verliezen. 
Het cv bestand bevatte nogal wat missing values, waardoor het nodig was om databe-
werkingen uit te voeren. Ik heb een missing value analysis gedaan. Die ertoe leidde dat 
31 respondenten met zeer veel missing values werden verwijderd uit de database (oor-
spronkelijke N= 2255, 18-74 jarigen). Vervolgens heb ik bij andere respondenten met 
missing values vervangende waarden berekend met gebruik van de replace missing values 
module. Ik alle variabelen nog een keer gehercodeerd tot twee categorieën, omdat clus-
teranalyse variabelen met meer antwoordcategorieën zwaarder laat wegen in de analyse 
(Hair et al. 1998: 489).

2. de validiteit van de vier gevonden clusters

De bewerkte variabelen zijn geanalyseerd met een hiërarchische clusteranalyse. Hierbij 
heb ik gebruikgemaakt van de Ward methode met squared euclidian distance, zonder aan-
vullende datatransformaties. Ik heb niet gewerkt met gestandaardiseerde variabelen (bij-
voorbeeld met z-scores), omdat daarmee het ordinale karakter van de data verloren zou 
gaan. Dit wilde ik juist voorkomen, om goed interpreteerbare resultaten over te houden. 

Clusteranalyse staat bekend om zijn descriptieve en tamelijk subjectieve karakter. 
Tamelijk subjectief, omdat de onderzoeker veel meer keuzevrijheid heeft in de analyse 
waardoor theoretische overwegingen veel zwaarder wegen. Om toch iets meer recht-
vaardiging te geven voor een gevonden clusterverdeling dan alleen een theoretische, kan 
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er worden gewerkt met een zogenaamde stopping rule. Als er in het clusteringsproces 
bij een klein overgebleven aantal clusters een aanzienlijke stijging optreedt in de agglo-
moratiecoëfficiënt (de coëfficiënt van de samenvoeging van clusters), dan ligt het voor 
de hand om uit te gaan van de clusterverdeling die in de stap daaraan voorafgaand is 
gevormd. De reden daarvan is dat er dan geen belangrijke onderscheidende informatie 
tussen de clusters verloren gaat (Hair et al. 1998: 499). De stopping rule kan nog verder 
worden gevalideerd door deze eerst toe te passen op de gehele steekproef en vervolgens 
– bij wijze van experiment – door de oorspronkelijke steekproef te splitsen en dezelfde 
analyse daarop te draaien (Hair et al. 1998: 501). De bevindingen over de toepassing van 
deze procedure staan in tabel B1.1. 

De analyse laat zien dat op basis van de stopping rule voor de gehele steekproef de verde-
ling in vier clusters de meest optimale is. De verschuiving in het percentage is tussen 
stap 4 en stap 3 het grootst (van 5,12% naar 7,38%). Dit indiceert dat bij de stap van 4 
naar 3 clusters een substantiële vermindering in onderscheidende informatie ontstaat. 
De test op de gesplitste steekproef levert voor de eerste steekproef een bevestiging van de 
verdeling in vier clusters op, terwijl voor de tweede steekproef een verdeling in 5 clusters 
optimaler zou zijn. Ondanks dit ene afwijkende resultaat kies ik voor een verdeling in 

Tabel B1.1 Veranderingen hiërarchische clusteranalyse 

 Aantal Agglomoratie Percentage 
 clusters coëffi ciënt verandering in
   de coëffi ciënt #

Totale steekproef N=2223  6 7292,0 2,95
 5 7507,4 3,69
 4 7784,6 5,12
 3 8183,5 7,38
 2 8787,5 9,19
 1 9595,1 -

Gesplitste steekproef 1 N=1103 6 3620,3 3,16
 5 3738,3 3,64
 4 3874,3 4,81
 3 4060,5 8,27
 2 4396,2 8,45
 1 4768,0 -

Gesplitste steekproef 2 N=1119 6 3746,3 3,01
 5 3859,0 3,02
 4 3975,4 5,23
 3 4183,7 6,85
 2 4470,1 7,85
 1 4821,3 -

# Het percentage van verandering in de agglomoratiecoëffi ciënt is bijvoorbeeld als volgt berekend: coëffi ciënt uit 
stap 5 - coëffi ciënt uit stap 6 / coëffi ciënt uit stap 6 * 100.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland (1975-2002).
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vier clusters, omdat deze voor de gehele steekproef het meest aannemelijk is en omdat 
deze overeenkomt met mijn theoretische overwegingen. De keuze voor een bepaalde 
clusterverdeling blijft uiteindelijk een arbitraire kwestie waarmee een onderzoeker 
greep probeert te krijgen op de diversiteit binnen de onderzoekspopulatie, in dit geval 
de diversiteit in politieke opvattingen en handelingen onder de Nederlandse bevolking.





BIjlage 2: SeleCtIe van BerIChtgevIng uIt De HaagscHe courant

1. waarom de Haagsche courant?

De Haagsche Courant had tijdens het proces van gemeentelijke herindeling in de stad 
Den Haag en haar buurgemeenten een groot aantal lezers. In 1997, het jaar waarin de 
motie Remkes werd aangenomen, kende de Haagsche Courant volgens Cebuco-gegevens 
een totaal verspreide oplage van 151.496. Gedurende de daarop volgende periode 1998-
2001 daalde de oplage sterk van 132.528 exemplaren in 1998 naar 114.711 stuks in 2001 
(Cebuco 2003). Deze oplagedaling staat niet op zichzelf. Landelijke dagbladen zijn vanaf 
1997 ook beland in een circulation spiral. De dalende oplage leidt tot afnemende inkom-
sten van abonnees en adverteerders, waarna bezuinigingen volgen die de redactionele 
kwaliteit onder druk zetten, hetgeen een verdere daling van abonnees veroorzaakt, et 
cetera (Broeders & Verhoeven 2005: 73-74). De Haagsche Courant is als gevolg van dit 
probleem in 2005 gefuseerd met andere regionale kranten en het Algemeen Dagblad. 
Hierdoor bestaat de Haagsche Courant niet langer als zelfstandige krant, ze vormt een 
aparte editie van het Algemeen Dagblad. 

Tijdens het proces van gemeentelijke herindeling was de Haagsche Courant nog zelf-
standig en was de totaal verspreide oplage aanzienlijk. Deze krant heeft in de periode 
1997-2001 uitvoerig aandacht besteed aan het herindelingsproces. In totaal werd er in 
ruim 3200 artikelen over geschreven. Gezien deze zeer intensieve verslaggeving over 
meerdere jaren kunnen we de Haagsche Courant beschouwen als de belangrijkste infor-
matiebron over het herindelingsproces met een breed bereik. Het ligt daarom voor de 
hand om de rol van de media bij het ontstaan van het anti-annexatiepubliek te onder-
zoeken aan de berichtgeving van de Haagsche Courant. Het bereik van de berichtgeving 
oversteeg zeer waarschijnlijk deze krant. Lokale gratis kranten hebben vermoedelijk veel 
berichten uit de Haagsche Courant overgenomen, omdat ze zelf weinig tijd en midde-
len hadden om uitgebreid het nieuws te verslaan of achtergrondartikelen te schrijven. 
Een laatste reden om voor de Haagsche Courant te kiezen is een praktische. De uitgever 
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had alle berichtgeving over het herindelingsproces digitaal beschikbaar. Ik kon meteen 
beginnen met de analyse van het materiaal. 

2. een empirisch beredeneerde selectie van 389 artikelen

Het grote aantal van ruim 3200 artikelen over de periode 1997-2001 vormde een veel te 
breed onderzoeksobject voor de diepgaande inhoudelijke analyse die ik wilde verrichten. 
Het was daarom nodig om tot een afbakening te komen. Ik zal de stappen toelichten 
die ik hierbij heb genomen. Uiteindelijk ben ik uitgekomen op een empirische berede-
neerde selectie van 389 artikelen. 

De eerste stap in de selectie was een schifting tussen de vijf verschillende edities 
waarin de Haagsche Courant destijds verscheen. Niet alle edities waren relevant voor 
het onderzoek, omdat hun verspreidingsgebied zich uitstrekte buiten de vijf gemeenten 
die in het herindelingsproces waren verwikkeld. In de gemeenten Leid-schendam, Rijs-
wijk en Voorburg werd de Haagsche Courant editie gelezen, evenals de Haagsche Courant 
Ochtendeditie, die vanaf april 2000 verscheen. In Nootdorp en Pijnacker ging het om de 
Delftse Courant. De beperking tot deze drie edities reduceerde het totale aantal artikelen 
van 3287 tot 2617. Ook deze selectie was nog veel te breed voor de gewenste analyse. 

Een tweede afbakening volgde uit het materiaal zelf. In figuur B2.1 zien we een frequen-
tieverdeling van de 2617 artikelen uit de drie gekozen edities over de periode 1997-2001. 

De meeste pieken in de berichtgeving vallen logischerwijs samen met belangrijke 
momenten tijdens het herindelingsproces. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een selectie 
van drie jaren: 1997, 1998 en 2000. Het jaar 1997 lag voor de hand omdat de motie 

Figuur B2.1 Frequentieverdeling van artikelen in de periode 1997-2001
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Bron: de Haagsche Courant, WIC Media. Alle bewerkingen: Imrat Verhoeven.
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Remkes niet alleen de start markeerde van het herindelingsproces, maar ook van de 
eerste stellingnamen van politiek-bestuurlijke voorstanders en tegenstanders. Voor een 
goed begrip van het mediadiscours is deze periode daarom onmisbaar. Ook 1998 is een 
onmisbaar jaar, omdat burgers vooral in dat jaar massaal in actie zijn gekomen tegen het 
provinciale herindelingsplan. Het is daarom interessant om na te gaan hoe het media-
discours zich in dat jaar ontwikkelde. Ten slotte lag het jaar 2000 voor de hand. Het 
was het laatste jaar waarin burgers vrij massaal in actie zijn gekomen, dit keer tegen het 
herindelingsplan van de minister van Binnenlandse Zaken. De keuze voor de drie jaren 
leverde een verdere reductie op van 2617 naar 1836 artikelen. 

Een derde toespitsing maakte ik per geselecteerd jaar. Het criterium waren de pieken 
in de berichtgeving per jaar en de samenloop met belangrijkste politieke momenten 
in het herindelingsproces. In figuur B2.2 zien we een overzicht van de pieken in de 
berichtgeving voor 1997. 

In totaal verschenen er in 1997 189 artikelen over het proces van herindeling. De pieken 
in de berichtgeving vielen samen met het indienen van de motie Remkes eind mei en 
met de formele start van de provinciale procedure voor grenscorrectie (de arhi-proce-
dure, zie hoofdstuk 4). Uiteindelijk heb ik gekozen voor de eerste piek rond de motie 
Remkes, omdat de discussie over herindeling in de Haagsche Courant toen voor het eerst 
echt oplaaide. Onderzoek naar berichtgeving in de media rond belangrijke gebeurte-
nissen suggereert dat 90 procent van de verslaggeving daarover binnen vijftien dagen 
voor en na de gebeurtenis te vinden is (Oliver & Myers 1999: 51). Als we deze bevinding 
toepassen op het materiaal dan zouden we voldoende hebben aan artikelen die vijftien 

Figuur B2.2 Frequentieverdeling artikelen in 1997
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dagen voor en na de piek van 22 mei verschenen. Een eerste inhoudelijke verkenning 
van het materiaal leerde dat het verstandiger was om een maand voor de gebeurtenis 
erbij te nemen en twee maanden na de gebeurtenis. Voor 1997 leidde dit tot selectie van 
de berichtgeving in de maanden april tot en met juli. Het ging in totaal om 80 artikelen, 
waarvan er na eerste lezing uiteindelijk 47 geschikt bleken voor analyse. De rest viel af 
vanwege dubbelingen en vanwege korte aankondigingen op de voorpagina die letterlijk 
op een andere pagina terugkeerden. 

De berichtgeving in 1998 was buitengewoon intensief. In totaal verschenen er dat 
jaar 1122 artikelen over het herindelingsproces. Uit figuur B2.3 kunnen we opmaken 
dat de belangrijkste pieken in de berichtgeving samenvielen met belangrijke politieke 
gebeurtenissen tijdens het herindelingsproces. De grootste pieken zijn te vinden rond 
de twee protestbijeenkomsten en rond de volksraadpleging. Evenals in 1997 heb ik een 
tijdsspanne van vier maanden geselecteerd rond een piek. Uiteindelijk werden dit de 
maanden april tot en met juli. Vanaf april en mei laaide de discussie over herindeling 
weer op rond het herindelingsvoorstel van de provincie. Daarna sloeg in juni en juli de 
vlam in de pan met de uitleg die de provincie aan haar plannen probeerde te geven en 
met de brede protesten tegen dit plan. Bovendien begon in die periode de bezwaarschrif-
tenprocedure, waaraan veel burgers deelnamen. Deze periode leent zich bij uitstek goed 
om na te gaan of de Haagsche Courant zelf het anti-annexatiepubliek heeft gemobili-
seerd. In totaal verschenen er in deze maanden 389 artikelen, waarvan er na een eerste 
inhoudelijke lezing uiteindelijk 257 geschikt bleken te zijn voor de analyse.

Figuur B2.3 Frequentieverdeling artikelen in 1998
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In 2000 verschenen er in totaal 525 artikelen over de herindeling. We zien in figuur 
B2.4 dat deze artikelen zich concentreerden in twee pieken. Eentje in het voorjaar rond 
het verschijnen van het plan van de minister, inclusief de daarop volgende bezwaar-
schriftenperiode, en eentje in het najaar rond de behandeling van het plan in het kabi-
net. Ik heb gekozen voor de eerste periode, omdat er in het voorjaar vrij veel acties van 
burgers zijn geweest. Ook hierbij zijn vier maanden geselecteerd, namelijk maart tot en 
met juni. Er verschenen in die vier maanden in totaal 165 artikelen, waarvan er na eerste 
lezing 85 overbleven voor analyse. 

Het totale corpus aan geselecteerde artikelen voor de analyse bedraagt 389 voor de drie 
jaren tezamen. Deze artikelen verschenen grotendeels in de edities van de Haagsche Cou-
rant die in Leidschendam, Voorburg en Rijswijk werden gelezen. In totaal ging het om 
327 van de 389 artikelen. De overige 62 artikelen verschenen in de Delftse Courant die 
in Nootdorp en Pijnacker werd gelezen. Artikelen die niet specifiek over een gemeente 
gingen en die in beide edities verschenen, zijn bij de berichtgeving in de Delftse Courant 
buiten beschouwing gebleven, om dubbelingen te voorkomen.

Figuur B2.4 Frequentieverdeling artikelen in 2000
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In het voorjaar van 2004 is bij 350 respondenten uit de vijf buurgemeenten van Den 
Haag thuis mondeling de enquête ‘Modern Politiek Burgerschap 2004’ afgenomen. De 
enquête werd uitgevoerd door de studenten en begeleiders van het leeronderzoek socio-
logie getiteld ‘Moderne burgers en hun politieke burgerschapsstijlen’, dat ik samen met 
prof. mr. dr. C.J.M. Schuyt in het studiejaar 2003-2004 heb gegeven aan de Afdeling 
sociologie en antropologie van de Universiteit van Amsterdam. In deze bijlage geef ik 
inzicht in de methodologische achtergronden van deze enquête. 

1. Steekproef en respons

Van de oorspronkelijke vijf gemeenten waren er in 2004 inmiddels vier gefuseerd tot 
twee. Het gaat om de nieuwe gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voor-
burg. Samen met de gemeente Rijswijk hebben deze fusiegemeenten meegewerkt aan 
ons enquêteonderzoek. Ze hebben allemaal uit hun gemeentelijke basisadministratie 
(gba) at random een steekproef getrokken die moest voldoen aan drie criteria: leeftijd 
tussen de 18 en 75 jaar, een proportionele spreiding over de gemeenten naar bevolkings-
omvang in 2001 en vestiging in de gemeente voor 1 januari 2001. De leeftijdgrenzen 
zijn gekozen om een optimale vergelijking met gegevens ontleend aan Culturele Veran-
deringen in hoofdstuk 1 mogelijk te maken. De proportionele spreiding naar bevolkings-
omvang per gemeente is berekend voor het peiljaar 2001, omdat toen de vijf gemeenten 
nog zelfstandig waren en omdat eind van dat jaar het proces van gemeentelijke herinde-
ling formeel werd afgerond. De vestigingsdatum voor 1 januari 2001 werd als criterium 
opgenomen om te voorkomen dat er inwoners werden aangeschreven die het herinde-
lingsproces niet hadden meegemaakt. 

De gemeenten zegden hun medewerking toe onder een aantal voorwaarden. Van-
wege privacywetgeving werden de steekproefgegevens uit de gba niet aan ons vrijgege-
ven. Iedere gemeente trok een steekproef. Vervolgens stuurde iedere burgemeester een 
brief aan de getrokken inwoners, samen met een brief van de onderzoekers. De burge-
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meesters legden in hun brief uit wat de aanleiding van het onderzoek was, om welke 
reden de gemeente dit onderzoek steunde en welke privacymaatregelen de gemeente 
met ons overeen was gekomen. In onze brief legden professor Schuyt en ik uit dat het 
een onderzoek betrof voor wetenschappelijke doeleinden dat zou worden uitgevoerd 
door mij en een team van studenten. Verder vermeldden we dat het om een mondelinge 
enquête ging die maximaal anderhalf uur in beslag zou nemen en dat de anonimiteit 
werd gegarandeerd. De aangeschreven inwoners konden binnen drie weken reageren 
met een portovrij antwoordkaartje. Er werd geen beloning in het vooruitzicht gesteld. 

Het viel te verwachten dat bij het onderwerp herindeling een relatief lage respons 
zou ontstaan, vanwege gebrek aan bereidwilligheid of problemen met bereikbaarheid 
van respondenten (Stoop 2005). De bereidwilligheid kon laag zijn omdat het al weer 
enige tijd geleden was dat ze zich met het herindelingsproces hadden beziggehouden, 
omdat ze misschien niets meer over dit thema wilden horen, omdat ze niet meedoen 
aan enquêtes over hun politieke opvattingen en handelingen, omdat ze via de gemeen-
ten werden benaderd (een brief van de burgemeester), of omdat ze überhaupt niet aan 
enquêtes meewerken. De bereikbaarheid kon te maken hebben met taalproblemen of 
met het ongeopend weggooien van post van de gemeente. Om deze redenen gingen wij 
uit van een steekproef van 1000 en een lage respons van 30 procent, hetgeen een N van 
300 op zou leveren. Het was de bedoeling om de 1000 respondenten proportioneel naar 
bevolkingsomvang te verdelen over de vijf gemeenten. Er waren echter sterke aanwijzin-
gen dat de herindeling in de gemeenten Nootdorp en Pijnacker niet zo sterk had geleefd. 
Daarom besloten wij hun proportie te verdubbelen, om eventueel achteraf via weging 
voor de geïntroduceerde scheefheid in de verdeling te corrigeren. Het totaal aantal aan 
te schrijven respondenten kwam door deze aanpassing uit op 1210. 

Na drie weken viel met 8 procent de responserate op de at random getrokken steek-
proef tegen (zie tabel B3.1). Wat opvalt is dat deze responserate redelijk gelijk verdeeld 
is over de vijf gemeenten, hetgeen suggereert dat de verdubbeling voor inwoners van 
Nootdorp en Pijnacker in ieder geval effect sorteerde. 

Tabel B3.1 Overzicht van twee steekproeven en de respons

 Omvang Respons Omvang Respons Totaal Totaal
 1e steekpr 1e steekpr 2e steekpr 2e steekpr steekpr respons

Gemeente
Leidschendam 240 20 = 8,3% 720 47 = 6,5% 960  67 = 7,0%
Nootdorp 140 11 = 7,9% 660 44 = 6,7% 800 55 = 6,9%
Pijnacker 280 24 = 8,6% 840 64 = 7,6% 1120 88 = 7,9%
Rijswijk a 320 25 = 7,8% 968 60 = 6,2% 1288 85 = 6,6%
Voorburg 230 17 = 7,4% 690 58 = 8,4% 920 75 = 8,2%

Totaal 1210 97 = 8,0% 3878 273 = 7,1% 5088 370 = 7,3%

a De gemeente Rijswijk bleek achteraf in de tweede steekproef acht respondenten te veel te hebben getrokken 
dan het afgesproken aantal van 960.
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Het was vanwege de privacybepalingen niet mogelijk om responsverhogende maatrege-
len te treffen, zoals het nabellen van mensen die niet hebben gerespondeerd. Bovendien 
weigerden alle gemeenten hun medewerking om dezelfde mensen een herinnerings-
brief te sturen. Ze wilden deze inwoners niet voor het hoofd stoten. Om toch een rede-
lijke respons te realiseren werd na overleg met de gemeenten besloten om een aanvul-
lende steekproef te trekken. Gezien de totale response van 97 uit de eerste steekproef, 
gingen wij ervan uit dat we bij de tweede steekproef een verdriedubbeling nodig zouden 
hebben om rond de 350 of 400 respondenten uit te komen. In tabel B3.1 staat een over-
zicht van de omvang van de tweede steekproef. Nootdorp wijkt af, vanwege een fout in 
de communicatie met de afdeling burgerzaken. Normaal gesproken hadden er met de 
verdrievoudiging 420 Nootdorpers in de tweede steekproef moeten zitten, het werden er 
660. De responserate van de tweede steekproef is met 7,1 procent lager dan de eerste (zie 
tabel B3.1), maar ook nu waren er geen responsverhogende maatregelen mogelijk. De 
totale respons bedroeg uiteindelijk 370 inwoners, met een responserate van 7,3 procent. 
Tijdens het enquêteren vielen er alsnog 20 van de 370 respondenten af. Zij werden wel 
door ons team bereikt, maar sommigen spraken geen Nederlands of Engels, anderen 
wisten helemaal niets van het proces van gemeentelijke herindeling en drie responden-
ten bleken ouder te zijn dan de leeftijdsgrens van 75 jaar. De uiteindelijke response komt 
hierdoor uit op N=350, met een responserate van 6,9 procent.

De grote vraag is of de enquête representatief is voor de bevolking van de vijf gemeen-
ten. Uit hoofdstuk 7 kunnen we opmaken dat de meeste respondenten bekend waren 
met de plannen (99%), dat ze zich daarvan op de hoogte hielden (93%) en tegen annexa-
tie waren (91%). Uit een enquête onder de bevolking uit 1998 (N=2005) bleek dat 98 
procent bekend was met de plannen, dat 82 procent zich daarover informeerde en dat 93 
procent tegen was. Onze enquête bevat 9 procent voorstanders van annexatie, terwijl de 
enquête uit 1998 2 procent voorstanders bevat en 7 procent die voor noch tegen waren. 
Deze gegevens suggereren dat onze respondenten qua opvattingen over de herindeling 
een keurige afspiegeling vormden van de bevolking. Andere gegevens die de sterke 
opvattingen tegen de herindeling onder de bevolking reflecteren, zijn het opkomstcijfer 
(74%, bevolking 18+) en de massale afwijzing van de plannen (ongeveer 98%) bij de 
volksraadpleging op 14 oktober 1998 (zie hoofdstuk 4). Cijfers over de twee bezwaar-
schriftenacties in 1998 en 2000 tegen de plannen leren dat een zesde respectievelijk 
een vijfde van de bevolking daaraan meedeed (zie hoofdstuk 5). Kortom, de strijd tegen 
annexatie leefde enorm onder de bevolking en de respondenten op onze enquête zijn 
representatief voor deze opvattingen. 

Om nog iets meer een beeld te vormen van de respondenten trek ik een vergelijking 
op verdeling naar bevolking, sekse en leeftijd, gebaseerd op informatie van cbs-statline 
en geanonimiseerde steekproefgegevens verstrekt door de afdelingen burgerzaken van 
de vijf gemeenten (zie tabel B3.2). 
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De vergelijking leert dat alleen Nootdorp zwaarder in de steekproef vertegenwoordigd 
is dan we op basis van de proportionele verdeling zouden verwachten. De oorzaak hier-
van is de vergissing die is gemaakt bij het vaststellen van het aantal aan te schrijven 
respondenten in de tweede steekproef. Over het geheel gezien is de respons nauwelijks 
scheef verdeeld naar gemeente. Bij sekse valt op dat er in Nootdorp en in Voorburg al 
in de steekproef een vertekening ontstond. De respons levert bovendien een voor alle 
gemeenten consistente overrepresentatie van mannen op. Als we kijken naar leeftijd dan 
blijkt er al in de steekproef een vertekening te zijn ontstaan naar 50-plussers, terwijl in 
de respons zeer weinig jongeren (18-29) mee hebben gedaan. 

De lage responserate en de scheve verdeling op sommige kenmerken heeft ertoe 
geleid dat ik in de presentatie van de enquêtegegevens nergens onderscheid maak naar 
gemeenten, of dat ik respondenten opdeel naar sekse of leeftijd. De enige uitzondering 

Tabel B3.2 Vergelijking tussen gemeenten, leeftijd en sekse
 in procenten van de bevolking van 18-75 jaar,  peiljaar 2001

  Populatie #   Steekproef ##   Respons N=350

Bevolking   
Leidschendam  20   19   17
Nootdorp  12   16   15
Pijnacker  23   22   25
Rijswijk  26   25   23
Voorburg  19   18   20
Totaal  100   100   100

  Populatie   Steekproef ###   Respons N=350

Sekse Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
Leidschendam 49 51 48 52 57 43
Nootdorp 51 49 44 # 56 # 62 38
Pijnacker 51 49 50 # 50 # 63 37
Rijswijk 48 52 50 50 60 40
Voorburg 48 52 46 54 57 43
Totaal 49 51 48 52 60 40

  Populatie   Steekproef ###   Respons N=350

Leeftijd 18-29 30-49 50+ 18-29 30-49 50+ 18-29 30-49 50+
Leidschendam 17 45 38 15 38 47 4 22 74
Nootdorp 17 56 27 14# 50 # 36 # 6 36 58
Pijnacker 18 49 33 14# 48 # 38 # 3 29 68
Rijswijk 17 43 40 18 40 42 2 28 70
Voorburg 18 42 40 10 42 48 0 34 66
Totaal 17 45 38 15 43 42 3 30 67

# De populatie is gebaseerd op bevolkingsomvang, gecorrigeerd voor de aangepaste steekproef in Pijnacker 
en Nootdorp. 

## De gegevens voor de steekproef zijn ontleend aan het totaal van de twee steekproeven.
### De steekproefpercentages zijn voor Nootdorp en Pijnacker berekend op basis van de gegevens over de eerste 

steekproef van 140 Nootdorpers en 280 Pijnackernaren. De gegevens over de tweede steekproef waren 
reeds door de gemeente vernietigd toen ik daar om vroeg.
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hierop zijn de exploratieve regressieanalyses in hoofdstuk 7. Ondanks het feit dat de 
opvattingen van de bevolking en van de respondenten goed bij elkaar aansluiten, gene-
raliseer ik niet naar de bevolking. Temeer omdat ik in hoofdstuk 7 vooral geïnteresseerd 
ben in de variëteit binnen het politieke agonisme van de 315 actieve burgers binnen de 
groep van 350.

2. Samenstelling van de enquête

De enquête mpb 2004 is grotendeels samengesteld uit vragen die bekend zijn uit Neder-
lands, Europees en Amerikaans onderzoek. Het voordeel is dat deze vragen eerder uit-
voerig zijn getest. Voor zover ik zelf vragen aan de enquête heb toegevoegd, heb ik ze 
zoveel mogelijk gemodelleerd naar bestaande vragen en hun antwoordmogelijkheden. 
Deze vragenlijst is gebaseerd op onderzoek uit de volgende bronnen: 
1. Alle vragen naar het proces van gemeentelijke herindeling heb ik zelf bedacht. Ze 

zijn vrijwel allemaal gemodelleerd naar vragen over politieke attitudes, politieke 
motivaties en politieke handelingen die in Culturele Veranderingen van het scp en 
in de American citizen participation study van Verba et al. (1995) zijn terug te vinden. 
Ze zijn echter toegespitst op het proces van gemeentelijke herindeling. Door aldus 
te werk te gaan, is er een veel geringere kans dat de door mij bedachte vragen een 
vertekening bevatten. 

2. Ik heb veel vragen opgenomen uit het onderzoek Culturele Veranderingen in Neder-
land (cv) van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De bedoeling daarvan was om de 
bredere betrokkenheid bij politiek van de respondenten te onderzoeken. Daarnaast 
zijn er vragen opgenomen over vrijwilligerswerk. Vrijwel alle vragen zijn ontleend 
aan de vragenlijst van cv voor het jaar 1996 (scp 1996). 

3. Ik heb ook geput uit het onderzoek European Social Survey (ess) dat in 2002-2003 
voor het eerst werd uitgevoerd met steun van de Europese Commissie. Hierbij gaat 
het om vragen naar achtergrondkenmerken van respondenten, vragen over poli-
tieke meningsvorming en vragen over deelname aan politieke handelingen. Voor de 
Nederlandse vragenlijst verwijs ik naar European Social Survey (2002). 

4. Aan het onderzoek American citizen participation study door Verba et al. heb ik vra-
gen ontleend naar politieke motivaties. Voor een overzicht van deze vragen verwijs ik 
naar appendix 2 van Verba et al. (1995). 

5. Ten slotte heb ik vragen gebruikt uit het onderzoek The civic involvement survey dat 
in 1997 is uitgevoerd onder leiding van Robert Wuthnow. Het gaat om vragen die te 
maken hebben met betrokkenheid bij de eigen woonomgeving en om enkele vragen 
die te maken hebben met vrijwilligerswerk. Meer informatie over dit onderzoek is te 
vinden in Wuthnows boek Loose Connections (Wuthnow 1997). 

Het voert te ver om mijn complete enquête in dit proefschrift op te nemen. Geïnteres-
seerden kunnen de informatie bij mij opvragen.
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3. databewerkingen

Om multivariate technieken zoals clusteranalyse en regressievergelijkingen mogelijk te 
maken, heb ik een aantal databewerkingen uitgevoerd. De data bevatten kleine aantal-
len missing values. Gezien de respons van N=350 was het van belang om voor de mis-
sing values een oplossing te vinden, omdat anders de N te laag zou worden om met het 
gewenste aantal variabelen een verantwoorde multivariate analyse te kunnen maken. Ik 
heb bij het bewerken van de data exact dezelfde procedure aanhouden als degene die in 
bijlage 1 is besproken. Voor de regressievergelijkingen heb ik dummyvariabelen aange-
maakt voor alle potentiële verklarende variabelen op nominaal of ordinaal meetniveau.

4. de clusterverdeling

Voor de constructie van de vier stijlen van politieke betrokkenheid ben ik op dezelfde 
wijze te werk gegaan als vermeld in bijlage 1. Ik heb bovendien van exact dezelfde variabe-
len gebruikgemaakt, alleen zijn ze nu met mijn eigen enquête gemeten. Ik heb eveneens 
dezelfde procedure toegepast om de gevonden clusterverdelingen te testen, namelijk via 
een stopping rule. Het overzicht van de gevonden veranderingen is te vinden in tabel B3.3.

Tabel B3.3 Veranderingen hiërarchische clusteranalyse 

 Aantal Agglomoratie Percentage 
 clusters coëffi ciënt verandering in
   de coëffi ciënt #

Totale steekproef N=315  6 1203,6 3,27
 5 1243,0 3,55
 4 1287,1 4,64
 3 1346,8 5,56
 2 1421,7 11,39
 1 1583,6 -

Gesplitste steekproef 1 N=166 6 527,8 3,71
 5 547,4 3,95
 4 569,0 6,80
 3 607,7 9,86
 2 667,6 14,89
 1 767,0 -

Gesplitste steekproef 2 N=184 6 614,5 4,38
 5 641,4 4,93
 4 669,6 4,70
 3 701,1 5,92
 2 742,6 9,55
 1 813,5 -

# Het percentage van verandering in de agglomoratiecoëffi ciënt is bijvoorbeeld als volgt berekend: coëffi ciënt uit 
stap 5 - coëffi ciënt uit stap 6 / coëffi ciënt uit stap 6 * 100.

Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA).
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Als in het clusteringsproces bij een klein aantal overgebleven clusters een aanzienlijke 
stijging optreedt in de agglomoratiecoëfficiënt, dan ligt het voor de hand om uit te gaan 
van de clusterverdeling die in de stap daaraan voorafgaand is gevormd. De veranderin-
gen in de agglomoratiecoëfficiënt suggereren een verdeling in drie clusters. Bij deze ver-
deling zou ten opzichte van vier clusters een samenvoeging plaatsvinden van de afhan-
kelijke en de afzijdige stijlen van politieke betrokkenheid. Ik achtte dit op theoretische 
gronden geen logische samenvoeging, omdat de afhankelijke stijl soms nog behoorlijk 
veel politiek handelen kan bevatten, terwijl de afzijdige stijl zich doorgaans kenmerkt 
door weinig politiek handelen gekoppeld aan een zeer cynische houding jegens de poli-
tiek. Bovendien kan deze samenvoeging van de stijlen een gevolg zijn van een verteke-
ning in de database. Het onderzoeksobject zijn immers burgers die al actief zijn geweest 
tegen herindeling. Het ligt voor de hand dat binnen zo’n groep afhankelijk en afzijdig 
als analytische categorieën veel minder ver uit elkaar liggen. Om informatieverlies bij de 
regressievergelijkingen te voorkomen, heb ik er voor gekozen om de uitkomst op basis 
van de stopping rule te verwerpen. De keuze voor een optimaal aantal clusters wordt altijd 
bepaald door een combinatie van de stopping rule en theoretische overwegingen (Hair et 
al. 1998). Deze keer hebben de theoretische overwegingen zwaarder gewogen.

5. operationalisering verklarende variabelen regressieanalyse

In hoofdstuk 7 (par. 4) kwam een serie theoretisch mogelijke verklaringen aan de orde 
voor de variëteit in het politieke gedrag tegen herindeling. Ik zal hier kort toelichten hoe 
deze theoretische verklaringen zijn geoperationaliseerd. Voor een algemeen overzicht 
van de verdelingen op de variabelen zie tabel B3.4. 

Bij de theoretische verklaringen werd ingegaan op motivaties en mobilisatie. De 
motivaties ontleen ik aan de drie dimensies in redenen om tegen de gemeentelijke her-
indeling te zijn (zie hoofdstuk 7, tabel 7.2 en 7.3). Van deze drie dimensies heb ik drie 
schalen geconstrueerd voor de regressieanalyse. Mobilisatie is onderzocht door te vra-
gen of mensen door buren, collega’s, vrienden of familie, via de kerk, gemeente, clubs, 
stichtingen tegen annexatie, wijk- of buurtverenigingen, door onbekenden of anderen 
zijn gevraagd om aan die handelingen deel te nemen. Hiervan is een variabele gecon-
strueerd die het aantal actoren telt waardoor burgers zijn gemobiliseerd (zie tabel B3.4).

Er zijn ook achtergrondkenmerken van respondenten opgenomen. Het gaat om 
sekse, leeftijd, opleiding, burgerlijke staat en het hebben van betaald werk (ses). Voor een 
overzicht van de verdelingen zie tabel B3.4. Voor al deze variabelen zijn één of meerdere 
dummycoderingen gemaakt. Andere belangrijke onderzochte variabelen zijn hulpbron-
nen zoals tijd, geld en vaardigheden als burger. Tijd operationaliseer ik met de vraag ‘hoe 
vaak heeft u het gevoel dat u niet toekomt aan activiteiten die u belangrijk vindt of graag 
zou willen doen omdat u het druk heeft?’, geld op basis van gegevens over het geschatte 
bruto jaarinkomen van het hele huishouden (zie tabel B3.4 voor de verdelingen). Voor 
beide variabelen zijn dummycoderingen gemaakt. Vaardigheden als burger zijn niet 
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Tabel B3.4 Indicatoren regressievergelijkingen hoofdstuk 7
 in procenten (N=315) #

Sekse   Man  Vrouw
   60  40 
Leeftijd   18-29 jaar 30-49 jaar 50+
   3 30 67 
Opleiding   Laag Middelbaar Hoog
   9 31 60 
Burgerlijke staat  Getrouwd Gescheiden Ongehuwd
   74 11 15 
Betaald werk  Ja  Nee
   60  40 
Inkomen   Laag Midden Hoog
   6 56 38

Geen tijd    Vaak/regelmatig  Af en toe/zelden/nooit
   61  39

Totaal aantal lid - & donateurschappen  Geen 1-3 4-6 7-9
   2 38 50 10
Totaal vrijwilligerswerk   Geen 1-2 3-4 5-6
   26 52 18 4
Totaal actieve deelname  Geen 1-2 3-4 5-7
   30 46 19 5
Totaal actoren waardoor gemobiliseerd  Geen 1-2 3-4 5-7
   32 41 22 5
Sociaal vertrouwen  Wel  Niet 
   76  24 
Vertrouwen in de overheid  (zeer) betrouwbaar  Enigszins/zeer onbetrouwbaar
   47  53 
Vertrouwen in de politiek  (zeer) betrouwbaar  Enigszins/zeer onbetrouwbaar
   27  73 
Vertrouwen in de televisie  (zeer) betrouwbaar  Enigszins/zeer onbetrouwbaar
   36  64 
Vertrouwen in de krant  (zeer) betrouwbaar  Enigszins/zeer onbetrouwbaar
   61  39

Woonduur   1-2 jaar 3-10 jaar >10 jaar
   6 28 66 
Mensen kennen in buurt  Bijna iedereen/de helft  Slechts enkele/niemand
   56  44 
Diversiteit actoren waarmee gepraat  Niet 1-2 3-4 5-7
over politiek  3 21 53 23

# In dit overzicht zijn de drie indicatoren voor contextspecifi eke motivaties tegen de herindeling niet opgenomen. 
Een overzicht van de losse variabelen in deze indicatoren is te vinden in de tabellen 7.2 en 7.3. De indicatoren 
voor de vier stijlen van politieke betrokkenheid zijn eveneens niet opgenomen. Een overzicht hiervan is te vin-
den in tabel 7.12. Hetzelfde geldt voor de intentie om te stemmen bij verschillende verkiezingen. Een overzicht 
hiervan is te vinden in tabel 7.9.

Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA)
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direct onderzocht. Wel weten we of de respondenten lid of donateur zijn van maatschap-
pelijke organisaties, of ze vrijwilligerswerk verrichten en we weten of ze op een andere 
wijze in de organisatie actief zijn geweest (zie tabel B3.4). Hiermee onderzoeken we indi-
rect of ze over vaardigheden beschikken. Lidmaatschap, vrijwilligerswerk en activiteiten 
in andere organisaties zijn in aparte variabelen opgenomen die tellen hoe actief men is. 

De mogelijke invloed van de bredere betrokkenheid bij politiek is onderzocht door 
de vier gevonden stijlen van politieke betrokkenheid in de vergelijking op te nemen (zie 
hoofdstuk 7, tabel 7.12.). Hiervoor zijn dummycoderingen gemaakt. Andere politieke 
attitudes die ik heb onderzocht zijn belangrijke aspecten uit het sociaal kapitaalbegrip 
van Robert Putnam. Sociaal vertrouwen is onderzocht met de bekende vraag ‘vindt u 
dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet 
voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?’ De variabele is zonder bewer-
king opgenomen in de regressievergelijking. Institutioneel vertrouwen heb ik onder-
zocht met de vraag ‘Als het gaat om belangrijke maatschappelijke of politieke kwesties, 
hoe betrouwbaar vindt u elk van de volgende door mij te noemen instanties en personen 
dan als bron van informatie?’. Hierbij wordt gevraagd naar kerken, wetenschappers, vak-
bonden, de overheid, politieke partijen, het bedrijfsleven, actiegroepen, de televisie en 
kranten. Nadere analyse leerde dat het vooral zinvol was om vertrouwen in overheid en 
politiek, alsmede vertrouwen in televisie en kranten op te nemen in de vergelijkingen. 
In tabel B3.4 zijn de verdelingen op de losse onderliggende variabelen gegeven, terwijl in 
de analyse samenvattende schalen zijn gebruikt voor respectievelijk overheid en politiek 
en voor de media.41 Nog een andere politieke attitude is de intentie om aan verkiezingen 
mee te doen. Deze is voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, de gemeenteraad en 
het Europees parlement onderzocht met vragen waarvan het stramien luidt “Als er nu 
verkiezingen zouden zijn voor X, zou u dan gaan stemmen?’ Het overzicht is te vinden 
in hoofdstuk 7, tabel 7.9. Van deze verschillende intenties is een schaal geconstrueerd 
voor de regressievergelijkingen. 

Ten slotte zijn er variabelen opgenomen uit het onderzoek van Robert Wuthnow, zoals 
woonduur, mensen kennen in de buurt en praten over politiek. Hiervoor is gebruikge-
maakt van de volgende vragen: ‘Hoe lang woont u al op dit adres?’ (woonduur), ‘Hoeveel 
mensen in uw buurt kent u goed?’. Van deze vragen zijn dummycoderingen gemaakt 
Praten over politiek werd onderzocht met de vraag: ‘Praat u wel eens over politiek met 
een van de volgende personen?’ Hierbij werden genoemd: familieleden, vrienden, colle-
ga’s, mensen in de kerk, leden van buurtorganisaties, buren en anderen. Hiervan is een 
variabele geconstrueerd die het aantal personen telt waarmee de respondenten praten 
over politiek. Het overzicht van deze drie indicatoren is te vinden in tabel B3.4.

Aan de gegevens in tabel B3.4 valt een aantal zaken op. Uiteraard de scheve verde-
ling van sekse (teveel mannen) en leeftijd (teveel 50+). Deze verdeling was inmiddels 
bekend. Bij de overige indicatoren, vallen een aantal andere zaken op. Bijna 60 procent 
van de respondenten geeft aan vaak of regelmatig te weinig tijd te hebben. Het aantal 
lid- en donateurschappen ligt vrij hoog. Bijna driekwart van de respondenten doet aan 
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vrijwilligerswerk, terwijl bijna 70 procent actief lid is. Eveneens 70 procent is tenminste 
één keer gemobiliseerd om aan een politieke handeling tegen gemeentelijke herindeling 
mee te doen. Bijna 30 procent is zelfs drie of meer keer gemobiliseerd. Het sociaal ver-
trouwen onder de respondenten is vrij hoog, maar het vertrouwen in instituties is bedui-
dend lager. Vooral de politiek en de televisie worden gewantrouwd. De kranten genieten 
nog relatief veel vertrouwen, terwijl de overheid bijna fifty-fifty scoort. Een hoog sociaal 
vertrouwen in combinatie met een laag institutioneel vertrouwen lijkt momenteel ken-
merkend voor de hele Nederlandse bevolking, dus daarin zijn de respondenten niet zo 
uniek (vgl. Becker & Dekker 2005, McKinsey & Company 2005, Prast et al. 2005). Het 
grootste deel van de respondenten woont al meer dan tien jaar op hetzelfde adres en 55 
procent kent bijna iedereen in de buurt of tenminste de helft. Opvallend is de grote vari-
atie in de personen waarmee de respondenten over politiek praten. Bijna 75 procent gaf 
aan met drie of meer verschillende soorten personen over politiek te hebben gepraat. 

6. overzicht regressievergelijkingen

In hoofdstuk 7 zijn in tabel 7.14 schematisch de resultaten gepresenteerd van de regres-
sievergelijkingen voor ‘acties tegen provincie’, ‘discussie over herindeling’, ‘deelname 
actiegroep’, ‘algemene acties tegen herindeling’ en ‘deelname verkiezingen’. Volledig-
heidshalve geef ik hierbij de onderliggende tabellen. De vergelijkingen voor het totaal 
van 24 politieke handelingen zijn in hoofdstuk 7 opgenomen als tabel 7.13.
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Tabel B3.5 OLS Regressieanalyse van deelname aan acties tegen de provincie
 uitgedrukt in gestandaardiseerde coëffi ciënten (N=315)

   Deelname aan acties tegen de provincie
 Model 1 Model 2

Onafhankelijke variabelen #

Man ,02 ,02
18-29 jaar -,05 -,04
50+ ,21 ** ,18 **

Getrouwd ,03 -,01
Alleen/samenwonend ,03 ,02
Laag opgeleid -,09 -,06
Hoog opgeleid ,01 ,07
Betaald werk ,02 ,01
Laag inkomen ,03 ,02
Hoog inkomen -,03 -,05
Mobilisatie  ,21 ***

Angst voor verandering  -,14 *

Betrokkenheid bij de buurt  ,20 **

Morele verontwaardiging  ,12 *

Vertrouwen media  -,11 *

  
Aangepaste R2 ,02 ,15

# Voor sekse, leeftijd, burgerlijke staat, betaald werk, inkomen, tijd, woonduur, politieke burgerschapsstijlen, men-
sen kennen in de buurt en sociaal vertrouwen is in alle regressieanalyses gebruikgemaakt van dummy’s. Mobi-
lisatie, lidmaatschap, vrijwilligerswerk, actieve deelname aan verenigingen en praten over politiek zijn indexen. 
De drie motivaties, alsmede vertrouwen in de politiek, vertrouwen in de media en stemmen zijn schalen op basis 
van de onderliggende variabelen. Voor alle onafhankelijke variabelen zijn collinariteitsstatistieken nagegaan om 
te bepalen of er problematisch hoge correlaties bestaan. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Signifi cantie: * = < 0,05; ** = < 0,01; *** = < 0,001.
Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA)
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Tabel B3.7 OLS Regressieanalyse van deelname aan actiegroep
 uitgedrukt in gestandaardiseerde coëffi ciënten (N=315)

   Deelname aan actiegroep
 Model 1 Model 2

Onafhankelijke variabelen #

Man -,01 -,04
18-29 jaar -,06 -,06
50+ ,20 ** ,16 **

Getrouwd ,05 -,02
Alleen/samenwonend ,07 ,04
Laag opgeleid ,03 ,07
Hoog opgeleid -,01 ,03
Betaald werk ,16 * ,11
Laag inkomen ,14 * ,12 *

Hoog inkomen ,03 ,04
Mobilisatie  ,26 ***

Morele verontwaardiging  ,14 *

Praten over politiek  ,14 *

  
Aangepaste R2 ,04 ,16

# Zie verder de informatie bij tabel B3.5.
Signifi cantie: * = < 0,05; ** = < 0,01; *** = < 0,001.
Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA)

Tabel B3.6 OLS Regressieanalyse van deelname aan discussie over herindeling
 uitgedrukt in gestandaardiseerde coëffi ciënten (N=315)

   Deelname aan discussie over herindeling
 Model 1 Model 2

Onafhankelijke variabelen #

Man ,17 ** ,12 *

18-29 jaar -,01 ,01
50+ ,24 *** ,19 **

Getrouwd ,10 ,00
Alleen/samenwonend -,01 -,07
Laag opgeleid -,04 ,02
Hoog opgeleid -,04 -,00
Betaald werk ,10 ,06
Laag inkomen ,12 * ,10
Hoog inkomen -,06 -,09
Mobilisatie  ,24 ***

Afzijdige stijl  -,13 *

Morele verontwaardiging  ,19 ***

Vrijwilligerswerk  ,19 ***

Praten over politiek  ,11 *

Aangepaste R2 ,08 ,29

# Zie verder de informatie bij tabel B3.5.
Signifi cantie: * = < 0,05; ** = < 0,01; *** = < 0,001.
Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA)
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Tabel B3.8 OLS Regressieanalyse van deelname aan algemene acties tegen herindeling
 uitgedrukt in gestandaardiseerde coëffi ciënten (N=315)

  Deelname aan algemene acties tegen herindeling
 Model 1 Model 2

Onafhankelijke variabelen #

Man ,02 ,03
18-29 jaar -,08 -,09
50+ ,17 ** ,14 *

Getrouwd ,24 ** ,17 *

Alleen/samenwonend ,17 * ,14 *

Laag opgeleid -,13 * -,11 *

Hoog opgeleid -,04 ,03
Betaald werk ,13 * ,09
Laag inkomen ,10 ,09
Hoog inkomen -,06 -,03
1-2 jaar woonduur  -,16 **

Mobilisatie  ,26 ***

Betrokkenheid bij de buurt  ,11 *

Morele verontwaardiging  ,23 ***

Aangepaste R2 ,05 ,25

# Zie verder de informatie bij tabel B3.5.
Signifi cantie: * = < 0,05; ** = < 0,01; *** = < 0,001.
Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA)

Tabel B3.9 OLS Regressieanalyse van deelname aan deelname aan verkiezingen 
 uitgedrukt in gestandaardiseerde coëffi ciënten (N=315)

   Deelname aan verkiezingen
 Model 1 Model 2

Onafhankelijke variabelen #

Man -,08 -,03
18-29 jaar -,09 -,13 *

50+ ,01 -,09
Getrouwd ,16 * ,07
Alleen/samenwonend ,04 -,04
Laag opgeleid ,04 ,04
Hoog opgeleid ,09 -,01
Betaald werk ,07 ,03
Laag inkomen -,01 -,03
Hoog inkomen ,01 ,00
1-2 jaar woonduur  -,17 **

Afzijdige stijl  -,14 **

Morele verontwaardiging  ,19 ***

Intentie tot stemmen  ,47 ***

Aangepaste R2 ,01 ,32

# Zie verder de informatie bij tabel B3.5.
Signifi cantie: * = < 0,05; ** = < 0,01; *** = < 0,001.
Bron: Modern Politiek Burgerschap 2004 (Imrat Verhoeven, UvA)
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Summary

citizenS againSt policy
An analysis of dynamics in political involvement 

Once in a while it happens. Dutch citizens become politically active against policy 
interventions by the government. They protest against proposals for highway 
construction, for flood control measures, plans for sludge dumps, the construction 
of new railroads, nature development projects, and many processes of municipal 
amalgamation. These are examples of national or regional interventions; many more 
examples of local practices could be given. The political involvement of Dutch citizens 
against government policies therefore seems to be a widespread social and political 
phenomenon. For politicians and public administrators concrete manifestations of this 
phenomenon form an unwelcome interference with their work. According to them these 
citizens suffer from a Not-In-My-Backyard (nimby) syndrome, motivated by egoism and 
calculative behaviour. They are also seen as angry citizens, blinded by emotions and 
irrationality. Of course these conflicts provide unpleasant circumstances for political 
decision-making. In most cases citizens indeed seem to be angry or afraid. But where 
does their anxiety of anger come from? Can we see their protest as self-made? Or do 
government and political processes contribute to them? In this dissertation I argue that 
the phenomenon of citizens against policy is embedded within an ambiguous political 
culture that is produced over time through citizens’ changing political repertoire as well 
as changes in the political landscape in which they can become politically involved. I 
also argue that within this broader picture, concrete manifestations of citizens against 
policy occur because of the meanings that politics, government, the media and actors 
in the civil society produce in discourses and framing processes, and because of their 
attempts at political mobilization. Before I explain and empirically substantiate this 
argumentation, I will sketch the broader picture of citizens against policy as a social and 
political phenomenon.
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1. the broader picture

The broader picture of the phenomenon is influenced by developments in citizens’ 
political involvement over the last decades but also by changes in the political landscape 
in which citizens are provided with more chances to become involved. In the first two 
chapters of this dissertation I analyse these two lines of development. 

Chapter 1 focuses on developments in citizens’ political involvement since the 1970s. 
What is going on with citizens’ involvement in politics? What direction are developments 
heading for and what social changes are they connected to? Citizens’ involvement in 
politics is indeed changing. I conclude in chapter 1 that since the 1970s an ambiguous 
political culture has developed, in which support for as well as criticism on the political 
regime go hand in hand. The foundation for this ambiguous political culture can be found 
in high support for democratic values and for democracy as the most acceptable form of 
political decision-making. On this basis a broad political repertoire has developed from 
the 1960s and 1970s onward. This repertoire includes electoral political involvement 
as well as direct forms of political influence and protest behaviour. Of course electoral 
behaviour has been at the centre of this repertoire. Over the last decades we have seen 
a decline of electoral forms, such as party membership and voter turnout. Although 
the turnout numbers for the Dutch national elections are still very high, around 80 
percent. Alongside electoral behaviour direct forms of influence through contact with 
ministers, members of parliament or politicians on a local level have been part of the 
Dutch political repertoire at least since the 1970s. The biggest change in the repertoire 
has been the support for and participation in a broad range of protest activities, that 
grew quite popular in the 1960s and 1970s in Holland as well as in other western 
democracies. These elements of the broad political repertoire nowadays stand at the 
disposal of citizens who have less trust in political institutions, who are quite interested 
in politics, and who feel more self-confident that their involvement can contribute to 
political decision-making. 

The big question is how we can interpret the directions these changes are heading for 
and to what social changes they are connected. A first interpretation comes from social 
capital theorists such as Robert Putnam. He claims that declining electoral behaviour 
and developments in direct influence and protest behaviour indicate that citizens’ 
political involvement is in crisis. For him political involvement is only meaningful 
when it contributes to representative forms of democracy. Direct influence and protest 
behaviour do not fit into this perspective, because they refer to personal interests and 
not to the public interest. Putnam locates the cause of this crisis in social developments 
such as declining participation in civil society, lower social and political trust and 
the bad influence of the media and popular culture on civic involvement. Conversely, 
modernisation theorists such as Ronald Inglehart agree that electoral behaviour is 
declining and that support for direct influence and protest behaviour is growing. They 
claim that this development is connected to citizens’ changing value patterns through 
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generational changes. Values from the older generations are seen as materialistic and 
the baby boom generation has developed a post-materialistic value pattern which is 
more oriented on sustainability and so on. Within the modernisation perspective these 
changes are positively appreciated. The popularity of protest behaviour indicates that we 
are heading toward turbulent forms of democracy which is seen as a good development. 

Both explanations suffer from a lack of solid empirical substantiation, at least for 
the Dutch situation. The civil society is not in decline and the media do not seem to 
have a detrimental effect on civic involvement. Also the changing values toward post-
materialism are hard to find. Most citizens seem to have mixed values at best. Another 
problem that both explanations suffer from is that they assume a linear development 
from A to B. They do not take into account that electoral as well as other forms of political 
involvement can very well be complementary within democratic states. Therefore a 
third interpretation from what may be called an individualisation perspective seems 
to be more promising. It assumes that political involvement is not developing in one 
clear direction, but that it is broadening through time. Individual citizens have access 
to an ever broadening political repertoire, and they draw on it according to the political 
circumstances they are confronted with. From this perspective political behaviour is a 
matter of successive individual choices: Register to vote or not? Contact the alderman or 
not? Join a demonstration or not? Furthermore it assumes that these individual choices, 
although they seem subjective, in fact are very much influenced by collective actors and 
institutions. Individualisation is sometimes seen as a social process in which people 
become more independent from collectives and make up their own mind. Sociologists 
such as Ulrich Beck and Anthony Giddens have convincingly argued though that this 
is not the case. What happens is that individual reflexivity has become more of a centre 
stage activity for many people, and collectives exert their influence in more subtle ways 
by referring to feelings of subjectivity and choice. It is exactly through these almost 
unconscious influences of collectives that ambiguous forms of political involvement 
drawing on a broad political repertoire can be accounted for. 

The individualisation perspective points us not only in the direction of individual 
citizens if we want to understand the social and political phenomenon of citizens 
against policy. It also points to the influences of collectives and therefore to changes in 
the political landscape in which the ambiguous political choices of citizens are being 
influenced. What are the most important changes in the Dutch political landscape? 
What are the consequences of these changes for political involvement? In chapter 2 I 
focus on three developments that seem to be very important causes for the ambiguous 
political culture. 

First I describe the higher and contradictory expectations that Dutch government 
has developed toward citizens. Since the 1980s government has withdrawn from many 
tasks it had given itself within the context of the welfare state. This retreat has come 
together with higher expectations of citizens’ ‘personal responsibility’ and citizenship. 
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But is has also come with a redefinition of relations in service provision. Under the 
influence of new public management philosophies government has become a provider 
and citizens have become clients with demands on quality and efficiency. Alongside 
these redefinitions government has worked on the democratic empowerment of citizens 
by enlarging their room for tolerated claims making. Citizens have a say in all kinds 
of boards, they have more opportunities to complain on service delivery, and they can 
appeal to administrative law if they do not agree with government decisions. Altogether 
these higher and contradictory expectations contribute to the ambiguity of Dutch 
political culture. Citizens can be loyal and responsible at one moment, behave as clients 
the next, and finally have been given the tools to be very critical on decision-making at 
another moment. 

Secondly, the political landscape itself has changed dramatically. Political decision-
making has become a joint process in which the European Union, agencies within the 
regulatory state, ngo’s, experts, the media and sometimes even the judiciary exert their 
influence. For citizens this means that political decision-making has become a process 
of messy, non-generalizable, and contingent practices, institutions and discourses that 
manifests itself in many places. The sheer number of political subject matters, interests 
and claims has become enormous and more oriented on specific issues and problems. 
Issue politics is not new, but is has become harder for political elites to control. Political 
conflicts on specific issues come more out into the open and can provide citizens with 
objects for their political involvement. Objects that require different forms of political 
action and ambiguous choices. 

A third important change in the political landscape is the representation of politics 
in the media. Media coverage of politics nowadays is more often focussed on spectacle 
and incidents, the failure of politicians, picking winners and losers, and blaming and 
shaming. Technocratic and content focussed coverage has become entwined with 
sensation and emotion as can be found in entertainment programs, advertising and 
popular culture. Many commentators deplore these changes. They claim that citizens 
have become ill informed about politics and will withdraw from political action. For the 
time being there is no empirical evidence that supports such a pessimistic perspective. 
It seems to be more realistic to assume that the entwinement of politics and popular 
culture provides citizens with a broader picture of politics. It becomes clear for them 
that politics is not only a process of trust, consensus, giving and taking, but also of 
distrust, difference of opinion, conflict, controversy and criticism. This means for 
citizens that politics manifests itself as a sequence of particularities, issues and specific 
problems that can trigger their attention, and that require different and ambiguous 
political choices. 

These three developments of the political landscape each add to the ambiguous 
political culture. The higher and contradictory expectations amplify differences of 
interest between government and citizens. They provide with more conflict potential and 
a loss of political authority. Citizens nowadays have to be convinced that service provision 
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is effective, efficient and just, and that democratic decision-making is legitimate. Loyalty 
and trust are not self-evident but require permanent effort. It has to be proven that 
government and politics deserve citizens’ trust and loyalty. This has to be provided for 
against the background of a dramatically changed political landscape in which many 
actors are influencing political decision-making, and in which many specific issues 
can become an object of citizens’ political engagement. The identification with such 
objects and sources has become much easier because of the changed representation of 
politics in the media, in which specific issues are communicated in ways that are more 
recognizable for citizens. 

Altogether the changing political landscape contributes to a scattered pattern 
of political engagement, which is characterized by shifting involvements. Besides 
elections citizens most often do not follow politics at all (they are ‘offline’), or they 
follow specific issues that come to their attention (they are on ‘stand-by’) and take 
political action whenever they consider it necessary (they become ‘online’). Stand-by and 
online behaviour depend very much on the policymaking and policy implementation 
of government and politics. Because of an awareness of loss of authority, many Dutch 
municipalities and departments have experimented with different forms of deliberative 
decision-making, such as interactive planning, citizens’ councils and so on. Through 
these experiments they try to avoid conflicts with citizens over difficult decisions. But 
not all conflicts on decision-making can be avoided. This is when the phenomenon of 
citizens against policy occurs. Citizens become ‘agonistic’. They are not enemies of 
government, as in the ‘antagonistic’ relation between terrorists and the state in which 
one party does not respect democracy and the rule of law. They temporarily become an 
adversary of government on a specific policy issue. What develops is an agonistic relation 
in which citizens do respect democratic standards and the rule of law as the context 
within which to protest against policy interventions. 

2. the formation and activation of agonistic publics

Now that the broader picture of the phenomenon citizens against policy has been 
sketched, it still remains unclear how and why citizens become politically involved in 
such agonistic practices. I give theoretical answers on these questions in chapter 3. My 
main assumption is that the phenomenon occurs in practice through the interactions 
between collective political actors and citizens. Whenever citizens become active against 
policy, they are reacting on policy interventions by politicians, public administrators, 
or civil servants. Except for very well informed citizens, most will not know that there 
is an upcoming problematic policy intervention. Media attention or ngo’s can make 
them aware of an issue. So mostly citizens are depending on collective political actors to 
trigger their attention, to take them from offline to stand-by. By doing so those actors in 
fact form a public for a problem, a public whose members can become actively politically 
involved. 
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The notion of the public has recently gained a lot of interest through the renewed 
appreciation for the work of the pragmatist philosopher John Dewey. For Dewey “the public 
consists of all of those who are affected by the indirect consequences of transactions to 
such an extent that it is deemed necessary to have those consequences systematically cared 
for.” Important in his formulation is that those who suffer from indirect consequences 
have no direct influence on them. Therefore they have to organize themselves as a public 
that collectively tries to soften or take away the indirect consequences. So a public occurs 
for a specific reason that is connected to a problematic issue. In the current political 
landscape with its ambiguous political culture we can think of many sorts of publics that 
can occur in reaction to different problematic issues. Some publics focus on the indirect 
consequences of human action, as Dewey assumed. This happens, for example, when 
social movements mobilize citizens on environmental or other social issues. These sorts 
of publics have to be distinguished from agonistic ones. Whenever an agonistic public 
is formed, the problem originates from the consequences of political decision-making. 
The cause of the problem lies not in the indirect consequences of transactions by third 
parties, but in the direct consequences of policy interventions by government that have 
to be softened or taken away. 

Agonistic publics do not come into being by themselves. They originate in a public 
discourse in which one or more collective political actors start to problematise policy 
interventions. They articulate the direct consequences of a policy intervention and 
argue who might suffer from those consequences. If the persons addressed start to 
focus on the arguments against, an agonistic public has come into existence. The 
shared attention for the discourse connects the public. Through this connection an 
agonistic public can be seen as a reservoir of potentially active citizens, whose members 
now and then become active because of changes in the public discourse and processes 
of political mobilization. Ever-changing groups of collective political actors can be 
involved in these processes. On the moment that some collective political actors come 
together on a policy intervention, a problem specific context is being formed in which 
an agonistic public can flourish. We can describe such contexts as ‘public energy fields’. 
Such fields are organizational networks of collective actors who come together across 
existing institutional boundaries, because of their problem focus. Simultaneously such 
fields are discursive spaces in which collective proponents and opponents give their 
projections of goals and motivations pro or contra the policy intervention. By doing so 
they create public energy, in the sense that they draw the attention of citizens to the 
policy intervention, and also in the sense that they can provide the members of the 
public with motivations to become politically active. 

The influence that collective political actors exert on the formation and activation of 
agonistic publics, can best be understood by the application of the political process theory. 
This theory has been developed in research on social movements, but its application 
has broadened to situations of so-called ‘contentious politics’ in which various actors 
have contested claims. Political process theory assumes that political involvement occurs 
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through framing processes, mobilization structures and political opportunities. For our 
purpose political opportunities are not relevant to take into account, because they focus 
attention on the macro conditions in which public energy fields might occur. This is 
not the object of analysis in this dissertation though, considering the interest in the 
occurrence of agonistic publics within the context of a public energy field. This leaves 
us with mobilization structures and framing processes to account for the occurrence 
and activation of agonistic publics. Mobilization structures consist of resources such 
as time, money and people, but also of networks. That resources are important seems 
to be uncontested. Networks seem to be somewhat underestimated. They can provide 
a strong basis for the exercise of political power, because collective political actors with 
big networks usually have more definitional power within a discourse through their 
higher control of communication processes. Networks can also be very important in the 
mobilization of agonistic publics. Whenever action groups or ngo’s are part of a public 
energy field, they can draw on social and informal networks to mobilize members of an 
agonistic public to become politically active. 

Framing processes are very relevant for the creation of public energy, because frames 
have three important functions. They focus attention on an object by specifying which 
information is relevant or irrelevant, they are articulation mechanisms for the conveyance 
of meaning to a public, and they can perform a transformative function by changing the 
meaning of an object and it’s relation to an actor. These functions can be found in the 
literature on policy framing, the framing of collective action as well as media framing. 
In all their functions framing processes provide a combination of emotional as well 
as cognitive aspects of meaning production. The transfer of both aspects of meaning 
can be found in the use of rhetorical techniques and metaphors. Well-known rhetorical 
techniques are problem definitions, identifications of causes, diagnoses of consequences, 
causal attribution of problems to actors, moral judgements on actors or suggestions of 
solutions to a problem. Metaphors are a vehicle for symbolic forms of communication. 
The essence of a metaphor is to understand something in terms of something else. 
Within political discourses metaphors are being used to translate complicated matters 
into easily recognizable images of a problem or of involved political actors. Because of 
the mixture of emotional and cognitive aspects of meaning production, the analysis 
of framing processes is very relevant to understand what power is being exercised 
between collective political actors within a public energy field and how this influences 
the occurrence and activation of agonistic publics therein. Understanding of framing 
processes provides access to the creation of public energy by collective political actors 
within a public energy field. 

Whenever collective political actors come together as a public energy field their 
framing processes can draw citizens’ attention to a policy intervention, and thus create 
an agonistic public. Furthermore some collective actors can politically activate members 
of this public through mobilization processes. The dynamics of these processes can only 
be understood and shown through empirical research. 
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3. the process of municipal amalgamation: main findings

I have conducted empirical research on a specific policy intervention: a process of 
municipal amalgamation of the city of The Hague and it’s vicinity in the period 1997-
2001. For this research primary and secondary data on the planning and decision-
making process have been analysed, qualitative interviews have been conducted with 73 
citizens who were engaged in local action groups, an analysis has been made of a corpus 
of 389 articles from a total of 3200 that were published in the regional newspaper de 
Haagsche Courant and, finally, a survey has been held under 350 individual citizens of 
whom 315 have been politically active against various plans for municipal amalgamation. 
The results of these various forms of research are extensively presented respectively in 
chapters 4 to 7. For now I will summarize the main findings, by putting the pieces of the 
analysis together, as I have done in chapter 8. 

The city of The Hague, which lies in the South-West of the Netherlands, has had its 
share of big city problems such as a decrease of the middleclass, economic and ethnic 
segregation, increasing criminality, growth of unemployment and an increase in 
ethnic groups with low incomes. This has resulted in a sharp decline of municipal tax 
revenues. A solution for these problems would be to build new houses in order to attract 
middleclass people, to develop industrial sites, and office locations. The problem was 
finding the space to build all this, because within the city limits there was no space. 
Since the end of the 1980s The Hague tried to appropriate territory from adjacent 
municipalities by a method that is known as border realignment. In brief, after a lot of 
trouble, several government bodies that were involved in this process did not succeed in 
finding a satisfactory solution. The issue became so highly politicized that the national 
government and also the Dutch parliament interfered. In the end it was decided in May 
1997 that a process of municipal amalgamation would be the best solution. Municipal 
amalgamation is a process, usually enforced by law, in which municipalities are merged 
partially or entirely. This process has been used on a large scale in the Netherlands since 
the 1980s. In the case of The Hague the process was officially completed by law on the 
first of January 2002.

The planning process for municipal amalgamation concerned the municipalities of 
Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Pijnacker and Nootdorp. Some of these municipalities 
were developing new housing estates, industrial sites and office locations. These were 
the main target for municipal amalgamation with The Hague. To connect The Hague 
with the targeted sites a corridor was planned through some very old neighbourhoods in 
Rijswijk, Voorburg and Leidschendam. A first plan was brought out into the open in the 
Spring of 1998. From this moment on a public energy field was under construction. An 
alliance of collective political advocates from several layers of government was formed. 
They saw themselves confronted with an unusual alliance of opponents consisting of 
the five municipalities, which later on was broadened with local citizen action groups 
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and which got a lot of support by a regional newspaper de Haagsche Courant. From 2000 
onwards the alliance of the advocates changed because the province of Zuid-Holland 
stepped out of the process and the Minister of the Interior stepped in. Later on even 
parliament got involved. This public energy field did not only function as a network 
context in which the problem of various municipal amalgamation plans was embedded. 
It also functioned as a discursive space. The two alliances each had their own political 
slogans to mark their position. The advocates used the slogan: “Give The Hague space”. 
The opponents’ slogan was: “Cooperation yes, annexation no”. Both slogans were 
backed up by several normative storylines in which the various plans were legitimated 
or problematised. Within this discursive space the opponents sought for opportunities 
to address their citizens as an anti-annexation public and later on to mobilize their 
agonistic political involvement. 

Events during the planning and decision-making process offered ample 
opportunities to convince the public that annexation was wrong; provide them with 
political motivations and mobilize them in large numbers. One of the advocates was 
the province of Zuid-Holland. They had to make a plan which would be presented in 
May 1998. In the period before the presentation of the plan the opponents started to 
frame municipal amalgamation as a process of annexation. The five municipalities 
made diagnoses of possible consequences of annexation for the public. They used 
metaphors in which the consequences were framed as threats. Those threats were loss 
of neighbourhoods, growing distance between citizens and local government, and extra 
financial burdens due to rising taxes. Several injustices were framed in language that 
referred to feelings of fear or anxiety that living conditions or the neighbourhood would 
be harmed. This fear was perceived as real, because citizens in letters to the editor of de 
Haagsche Courant expressed these fears and even added another dimension, the fear for 
loss of local identity.

After the province had presented its plan the opponents had opportunities to alter 
their framing of annexation in such a way that they became much more critical about 
the advocates and their handling of the decision-making process. The five municipalities 
extended their framing of annexation by adding storylines on the poor financial 
foundations and the lack of clarity in the purpose of the plan. Citizens in letters to the 
newspaper as well as the editor of de Haagsche Courant were also highly critical. But 
more important than the content of the plan was the severe criticism on the political 
performance of the province of Zuid-Holland and the municipality of The Hague. This 
criticism came up during open information evenings held by the advocates and in a very 
intense public debate in the media. Both advocates were being accused of Machiavellian 
power politics, undemocratic behaviour, misuse of authority, and improper conduct that 
went over the heads of the five municipalities and their citizens. This criticism was 
shared by a broad coalition of opponents, being the five municipalities, the citizens’ 
action groups, the regional newspaper as well as citizens being interviewed in this 
newspaper. 
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The criticism on the plan and the political performance of the advocates triggered a 
frame transformation process. The diagnosis of injustice shifted from the threat to the 
living conditions to moral indignation about the violation of democratic principles. The 
analysis of news coverage (see chapter 6) shows that in the language the use of metaphors 
changed from threats to war. Annexation became a battle with the advocates. In the 
use of rhetorical techniques diagnoses on possible consequences declined in favour of 
causal attribution of problems to and especially moral judgements on the advocates. In 
this transformation the focus of attention shifted from the content of the plan to the 
symbolical and procedural aspects of the political process. Finally, and perhaps most 
crucial, the frame transformation also meant that the emotional aspects of meaning 
shifted from fear and anxiety caused by injustice for one’s living conditions, to anger 
caused by moral indignation. 

After 1998 the plan got into a deadlock for a while, the province of Zuid-Holland 
stepped out of the planning process and in 2000 the Minister of the Interior took charge 
of the process. What is striking about this period is the much lower intensity in the 
framing of annexation. The five municipalities were less protest oriented; they started to 
focus more on lobbying. They repeated the storylines from the Spring of 1998 in which 
they framed annexation as a threat to the living conditions of the public. The regional 
newspaper was also less visible as an opponent of annexation; and the action groups of 
citizens remained calm until action was necessary. So there was no evident coalition of 
opponents with a clear message to reject the planning process. At the end of April 2000 
the Minister presented his plan. This lead to more upheaval, but still most reactions were 
down-to-earth. The Minister meant business and he did not make any severe procedural 
mistakes that could be used to voice criticism. The citizen action groups were the only 
ones that tried to arouse and revive feelings of anger and moral indignation. 

Did the framing of annexation particularly in 1998 and 2000 affect the agonistic 
public? Yes it did. Many citizens in the five municipalities were against the various 
plans (see chapter 7) and they massively participated in political actions to express 
their protest (see chapters 4 to 7). Again events in the planning process offered ample 
opportunity for these actions. The advocates were bound by procedures in which each 
plan had to be available for inspection, information had to be provided, and possibilities 
for objection had to be given. But the five municipalities as well as the citizen action 
groups also invented political actions. It all started with open information evenings that 
turned into demonstrations on April 29th 1998. About 2,000 citizens in three of the five 
municipalities went to their own town halls in order to protest against the annexation 
process. On June 12th 100,000 window posters against annexation were distributed 
door to door by hundreds of volunteers. Some can still be found hanging. At the end 
of June and the beginning of July, about 6,000 people attended two open information 
evenings by the province of Zuid-Holland on their plan. These meetings were also used 
for demonstrations. In the same period about 23,500 people – that is approximately 
1/6 of the total population of the five municipalities at that time – filed a notice of 
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objection against the plan. In October 1998 the municipalities organized a non-binding 
referendum on the issue. The citizen action groups helped to mobilize the population. 
About 90,000 people participated, a turnout rate of 74%. As much as 88,500 people 
voted against the plan and 1,500 were in favour. The turnout rates for the referendum 
were much higher than those for the last municipal election. Between municipalities 
it varied from +17 to +36 percent. Many more political actions were undertaken, such 
as voting in regular elections, signing petitions and so on. In the Summer of 2000 
again 28,000 citizens were mobilized to file a notice of objection against the plan from 
the Minister of the Interior. This means that about 1/5 of the total population in all the 
municipalities participated. Altogether I have found 24 different forms of action. These 
actions reflect the broad political repertoire that has developed since the 1970s (see par. 
1) and which was put into practice in this case. 

How do I know that the framing was so important? In the survey described in 
chapter 7 I found that 315 active citizens undertook a broad variety of political actions. 
Many of them combined various actions through time. Within this variety their choices 
were very much influenced by two factors. First by the framing of annexation, especially 
the moral indignation that was produced after the frame transformation was a strong 
political motivator. Secondly, their choices were influenced by the mobilization efforts 
(asking them to take part in actions) that the five municipalities and the citizen action 
groups undertook. These findings are pretty solid, since I have controlled for many social-
economic factors and alternative explanations from theories on political participation. 
The active citizens furthermore are pretty much representative for the population, 
which leads to the conclusion that the framing processes as well as mobilization must 
have been very important for the agonistic activities of the anti-annexation public as a 
whole, meaning all citizens who were not only interested in the various plans but were 
also against them (which was the case for about 93 percent of the population). 

The transformations in the framing of annexation were the key to successful 
mobilization of members of the anti-annexation public in 1998. By the changes in 
emotional and cognitive aspects of meaning that were produced by several collective 
opponents in reaction to the changing situation, a strong public energy against the 
provincial plan was built up. Usually when the stage of mobilization for actions is being 
reached, some form of emotional message is needed in order to provide citizens with a 
motivation. In this case hardly any extra emotional message was necessary because the 
build-up of public energy had been emotional from the moment that the opponents started 
to frame annexation as problematic. The situation in 2000 was different. One could say 
that the public energy had imploded, because of lack of attention for the problem of 
annexation. The opponents did not form a strong discursive coalition any longer, so that 
there was no natural build-up of public energy going on. The citizen action groups had to 
be much more dramatic in their mobilization efforts, by appealing to feelings of fear and 
anger. This consequently led to a much lower number of activities against the plan from 
the minister and to much lower numbers of agonistic citizens who participated. 
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4. Conclusions and discussion

Concrete manifestations of citizens against policy are very much connected to the 
influences that interacting collective political actors exert on the minds and hearts of 
citizens. How this phenomenon occurs is connected to the deployment of resources, 
the existing networks that come together in a public energy field, and the creation of 
political opportunities that result from a flow of events. Why this phenomenon occurs 
can be explained from the construction of public energy through a changing framing 
of emotional and cognitive aspects of meaning, which is driven as well by a flow of 
events.

In the case of municipal amalgamation the formation of the public energy field can 
be seen as a factor that structured the rise of the anti-annexation public and facilitated 
the political mobilization of its members. What happened can be compared to a stage 
that comes into being because some actors start to act together. Where the stage can 
be found only becomes clear after the actors start their dialogue. All the time some 
new actors can enter and appropriate a role for themselves, and other actors can leave. 
During the acting process the actors offer each other opportunities and they also impose 
restrictions on what can be claimed and said. So the public energy field is formed as a 
network through the interactions between actors that come together on an issue. But in 
itself the field can also be seen as a temporary hub of existing networks and resources 
that the actors bring with them. These networks and resources helped the collective 
political actors to fulfil their roles of advocate or opponent towards each other as well as 
towards the anti-annexation public. It especially helped the opponents to mobilize the 
members of the public for a great variety of agonistic political actions. The importance 
of resources and networks confirms that mobilization structures as can be found in 
the political process theory are also important in situations of citizens against policy. 
Another important piece of the puzzle is located in political opportunities. But in 
this case it did not concern the macro-opportunities as we know them from political 
process theory. The political opportunities that occurred can best be termed as micro. 
Why? Because the flow of events provided for very concrete, short-term and therefore 
very dynamical political opportunities that were within reach for members of the anti-
annexation public. These micro-opportunities also provided a structure, in this case for 
the agonistic political actions of the anti-annexation public. 

A final piece of the puzzle can be found in the framing transformations, that led to 
the build-up and transformations of public energy. Again the flow of events during the 
political decision-making process was the driving force behind these transformations. 
The build-up of public energy was connected to the changing emotional aspects of 
meaning production on the problem of annexation, from fear and anxiety to anger and 
moral indignation. These changes were very significant because diffuse emotions, that 
are not so acute and cannot be easily assigned to actors, were exchanged for reactive 
emotions that are very acute and connected to actors. The anger intensified the public’s 
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need for action and it provided them with a target for their actions, in this case the 
advocates of municipal amalgamation. That there was a huge build-up of public energy 
during the Spring and Summer of 1998 becomes even more evident if we look at the 
situation in 2000. The battery was nearly empty and it took the citizen action groups 
a lot of effort as well as explicit emotional action mobilization to activate the members 
of the anti-annexation public one more time. The dynamics in the emotional changes 
show that during a flow of events huge peaks but also time-offs of public energy can 
be reached and that it depends very much on the coalition of collective political actors 
and the intensity and the direction of their meaning production whether peaks can be 
reached or time-offs will occur.

It seems to me that my findings can be applied beyond the case of the municipal 
amalgamation of The Hague. This case provides an extreme enlargement of the processes 
involved in the how and why of citizens’ agonistic political behaviour against policy. But 
these types of policy interventions are not unique, at least not in the Netherlands. Many 
more processes of municipal amalgamation have stirred up protests by citizens. Also 
many other types of cases can be pointed out in which a context for an agonistic public 
was provided for. In all these cases there seems to be a ground pattern that can account 
for citizens’ political behaviour against policy. There always occurs a public energy field 
of collective political actors that can vary in it’s composition during a flow of events. 
Within this field advocates and opponents come together to legitimate or problematise 
a policy intervention. Some events will take place that offer ample opportunities for 
the opponents to develop their framing of the problem with which they can address a 
public. The degree of support that the opponents will get from other collective political 
actors, especially from the media, is decisive for the scope as well as the intensity with 
which an agonistic public can be addressed. If the policy intervention goes on for a 
while, framing processes can stir up public energy which provides a foundation for 
political mobilization. The resources and networks of the opponents and the micro 
political opportunities that can be created determine the extent in which individual 
members of the agonistic public can be mobilized for political actions against the policy 
intervention. 

I also think that my findings can contribute to the further application of the political 
process theory to situations of contentious politics and more specific to manifestations 
of the phenomenon of citizens against policy. By following the flow of events we can see 
the true impact of political processes on citizens’ political involvement. Especially the 
formation of public energy fields and publics therein, the micro political opportunities 
and transformations in public energy that all occur through the flow of events, form a 
contribution to the theory’s sensitivity for political dynamics. Contrary to its name the 
application of political process theory unfortunately has been not so much focussed on 
these dynamics. By taking dynamics seriously it is easier to account for the role that 
collective political actors play in citizens’ political behaviour against policy.
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Considering the role that collective actors seem to play in concrete manifestations of 
citizens against policy, one could ask whether it is appropriate to discard this phenomenon 
as nimby-ism or as irrational behaviour, as politicians and public administrators do. 
Whether nimby-motives occur seems to depend on the framing of a problem by collective 
political actors. Therefore a more investigative reaction to this phenomenon makes more 
sense, in order to find out how and why citizens become politically active against policy. 
One furthermore could ask whether politicians can afford to discard citizens against 
policy, because they might learn something from these cases. This could lead in itself to 
more legitimate policy interventions. Finally, on purely normative grounds the opposition 
that these citizens provide can also be seen as a contribution to democratic citizenship. 
Unless inquiry shows that there is nimby-behaviour involved, the practices of citizens 
against policy can be seen as a democratic virtue that adds to a better quality of political 
decision-making. A quality that is very easily neglected in times when government is 
more focussed on the responsibilisation of citizens for their own lives.
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