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Eerste woorden  
In de lokale democratie is duidelijk het gebrek aan vertrouwen van het lokale bestuur in de 

burger. Kunnen burgers wel omgaan met grote vraagstukken, vraagt men zich af. De inwoners 

krijgen wel zeggenschap over hun straat of krijgen kleine (rest)budgetten voor een 

buurtbarbecue. Maar als het over grote vraagstukken gaat staat het lokale bestuur liever zelf 

aan het roer. Er zijn heel veel vragen die het bestuur en de raad niet aan de bevolking wil 

voorleggen, omdat het mogelijke antwoord hen niet bevalt. 

Gemeenteraden dus vinden doorgaans dat bewoners alleen iets mogen zeggen over hun eigen 

buurt. Dat is een hele regenteske manier van kijken naar de burgers. De democratie is niet 

van de raadsleden en het bestuur. Bovendien is het een onterechte aanname dat burgers er 

niet over kunnen meedenken. Burgers maken zich wel degelijk druk over grotere, 

internationale kwesties zoals Europa of het milieu.  

Als je de mening van burgers negeert creëer je een voedingsbodem voor populisme. 

De  inspraak van burgers wordt als een moetje gezien en daadwerkelijke zeggenschap en 

eigenaarschap van burgers blijft vaak uit. De overheid moet haar bemoeienis met 

burgerinitiatieven zo veel mogelijk beperken. 

De overheid zijn wij allemaal. Het bestuur en de raadsleden worden door ons betaald en het 

is een arrogante houding van de plucheplakkers. Wij bepalen met z'n allen wat we met ons 

gemeenschappelijke geld doen. Burgerinitiatieven zijn zeer waardevol. Daar moet ook geld 

naartoe gaan. 

Met geld maak je initiatieven belangrijk. Mensen komen van onderop met initiatieven en de 

gemeente komt van bovenaf met initiatieven. Het geld dat nodig is voor de projecten van de 

gemeente staat keurig in de begroting. Waarom worden burgerinitiatieven niet opgenomen in 

die begroting? 

Autoritaire mensen met macht zijn vaak erg doel- en actiegericht. Beslissingen zijn snel 

genomen en knopen zo doorgehakt. Ze zijn minder geremd, nemen meer risico en wat ze in 

hun hoofd hebben doen ze. Ze overschatten zichzelf nogal eens.  

Als politicus en beleidsmaker moet je je uiterste best doen om die macht op een ethische 

manier te gebruiken. Maar wees als dominante leider gewaarschuwd. Macht kan verkeer 

uitpakken. 

Politici en beleidsmakers verfraaien, verdraaien en ontwijken de waarheid voortdurend. Als 

we meer willen begrijpen van de gevaren die de democratie wereldwijd lijken te bedreigen 

moeten we voorbij de retoriek van autoritaire politici en beleidsmakers kijken. We moeten 

leren van de institutionele contexten die het saboteren van democratische verantwoording 

mogelijk maken. Kijken naar de individuen wiens waardigheid en zelfstandigheid wordt 

ontnomen. De politici en beleidsmakers hebben kennis opgedaan over hoe autocratieën 

functioneren. Ze hebben dat op onze eigen maatschappij toegepast. Alleen op die manier 

kunnen we doorgronden hoe autoritaire praktijken binnen onze democratie zich ontwikkelen. 

Onder welke omstandigheden ze gedijen en hoe ze het beste worden tegengegaan. Wie macht 

heeft, is in staat om het gedrag van anderen te sturen. 

Ongerustheid over het functioneren van onze democratie is in de plaats gekomen van gezapige 

tevredenheid daarover. Op papier klinkt de democratie goed. Maar in de praktijk schort er nog 

wel wat aan. Volgens Plato is democratie een politieke bazaar, een harlekijnpak voor mannen 

die graag spelen met macht 

‘Politieke macht komt uit de loop van een geweer’, schreef Mao ooit in zijn Rode boekje. 
Tegenwoordig lijkt ze uit de schoorsteen van de media-industrie te komen. 
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Tegenwoordig exporteren grote naties democratie en mensenrechten op een brute manier. In 

het Midden-Oosten bijvoorbeeld wordt de destructie van gemeenschappen niet geschuwd om 

onze democratie aan de man te brengen. De vrije markt economie is mislukt want de bedrijven 

willen onderling geen afspraken maken om concurrentie te voorkomen. Bedrijven schakelen 

de concurrentie uit door middel van gekoppelde producten, zoals Word van Microsoft. 

 

 

 

Inleiding 
De burgermaatschappij wordt ook het maatschappelijk middenveld genoemd. Het is de 
veelheid aan associaties waar de samenleving zich vrijwillig mee organiseert en organiseert. 
Zij hebben een breed scala aan interesses. Het maatschappelijk middenveld betreft alle niet-
marktgerelateerde en niet overheidsgerelateerde organisaties -buiten het gezin- waarin 
mensen zich organiseren en gedeelde interesses in het publieke domein nastreven. 
Voorbeelden zijn dorpsverenigingen, milieugroeperingen, vrouwenrechtengroepen, 
boerenverenigingen, op geloof gebaseerde organisaties, vakbonden, coöperaties, 
beroepsverenigingen en onafhankelijke onderzoeksinstituten. 
 
De macht hebben om publieke beslissingen te beïnvloeden. Om deze kracht te verwerven, 
moet een burgermaatschappij gemeenschappen kunnen organiseren, mobiliseren en 
inspireren om samen te werken. Denk ook aan toegang krijgen tot informatie, 
onderwijs/opleiding, financiering of uitnodigingen (op vrijwillige basis of op basis van donatie) 
ontvangen voor deelnemen aan openbare besluitvormingsprocessen. Hoewel 
maatschappelijke organisaties gemeenschappelijke doelen delen om de mensenrechten te 
ondersteunen, moeten maatschappelijke organisaties worden beschouwd als onafhankelijk 
van expliciete politieke en veiligheidsbelangen verbonden aan politieke partijen of regimes. 
Een burgermaatschappij is onderscheidend Een burgermaatschappij kent toestemming en 
acceptatie. Bestaansrecht is afhankelijk van de instemming en acceptatie van andere burgers.  
Een burgermaatschappij kent vrijheid van handelen. De organisatie moet legaal kunnen 
opereren. Bron: toponderzoek.nl.  
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Het begrip fiscale stimulans, meestal geassocieerd met John Maynard Keynes , werd eigenlijk 
voor het eerst geformuleerd door Abba Lerner op een conferentie in 1944. Keynes was bang 
dat de spaarquote na de oorlog te hoog zou worden . Lerner zou hem dan hebben gesuggereerd 
dat de overheid de totale vraag zou kunnen verhogen door een begrotingstekort creëren door 
de overheidsuitgaven te verhogen en /of belastingen te verlagen. 

Het begrip economische orde houdt de manier waarop de economie in een samenleving is 

georganiseerd in. In een vrijemarkteconomie is sprake van ondernemingsgewijze productie, 

wat inhoudt dat het particulier initiatief bepaalt wat er geproduceerd wordt. De productie 

wordt hierbij geleid door de vraag. Het prijsmechanisme in een vrijemarkteconomie betekent 

het proces van ondernemers die komen en gaan, net zolang door totdat vraag en aanbod in 

evenwicht zijn. Volgens Adam Smith is er in deze economie sprake van een onzichtbare hand. 

Hij geloofde dat er een automatische, natuurlijke orde aanwezig was in de samenleving, 

waardoor er vanzelf een economisch evenwicht zou ontstaan. Een voorwaarde hierbij is wel 

dat er sprake is van eerlijke concurrentie, en dus geen monopolyposities. Om deze voorwaarde 

te waarborgen dienen bedrijven afspraken met elkaar te maken om concurrentie te 

voorkomen.  

Voordelen van de vrijemarkteconomie 

• Producenten worden gedwongen om kwalitatief goede producten tegen een zo lage prijs aan 
te bieden. 

• Het stimuleert de innovatie. Het zogenaamde ‘gat in de markt’. 
 
 
Nadelen van de vrijemarkteconomie 

• Het kan leiden tot sociale ongelijkheid. Vraag is gedefinieerd als koopkrachtige vraag. Dus 
niet als de werkelijke vraag, dit houdt ook de sociale ongelijkheid in stand. 

• De goedkoopste productiemanier wordt gezocht, dit kan schadelijk zijn voor het milieu. 
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Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat alle Nederlanders met stemrecht 

elke vier jaar mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement. Stemrecht heb je als 

je achttien jaar bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. De verkiezingen voor de Tweede 

Kamer zijn de basis van de democratie.  

 

 
 

Het parlement heeft twee taken, de regering te controleren en samen met de regering nieuwe 

wetten te maken. Het Nederlandse parlement wordt in de Grondwet de Staten-Generaal 

genoemd. De Staten-Generaal bestaat uit twee Kamers, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. 

De leden van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vertegenwoordigen de Nederlandse kiezers. 
Ze worden dan ook de volksvertegenwoordigers genoemd. Maar hoe weten zij wat de kiezers 
willen? 

Bij de verkiezingen geven kiezers hun politieke mening door op een politieke partij te stemmen. 
De gekozen volksvertegenwoordigers zorgen ervoor dat zij steeds weten wat in de samenleving 
leeft. Elke politicus doet dat op zijn eigen manier. 

Politici staan open voor de meningen van de mensen in het land en die van hun kiezers in het 

bijzonder. Politici praten daarom zo veel mogelijk met hun achterban en met 

vertegenwoordigers van allerlei belangen. Zij brengen werkbezoeken, lopen stages, houden 

enquêtes, hoorzittingen en spreekbeurten en doen mee aan discussies. Ook hebben 

veel politieke partijen ‘denktanks’ waarin zij met deskundigen bepaalde onderwerpen 
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bespreken. Uiteraard kunt u ook zelf het initiatief nemen en uw mening geven aan uw 

politieke vertegenwoordigers. Zo kunt u via e-mail contact opnemen met Kamerleden of een 

petitie, een politiek verzoekschrift, aanbieden als u aandacht voor een specifiek onderwerp 

wilt. Om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, kunt u ook een 

burgerinitiatief beginnen. 

De twee belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: samen met de regering nieuwe wetten 

maken en controleren of de regering haar werk goed doet. De Tweede Kamer speelt ook een 

belangrijke rol bij de vorming van beleid. 

De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren of verwerpen van 

wetsvoorstellen. Daarnaast heeft de Eerste Kamer de taak om de regering te controleren. 

De Tweede Kamer heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en wetten maken. De 

belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het beoordelen van wetsvoorstellen die de Tweede 

Kamer heeft goedgekeurd. Van het recht de regering te controleren maakt de Eerste Kamer 

maar beperkt gebruik. De twee Kamers vormen samen de Staten-Generaal (het parlement). 

De regering is verplicht om beide Kamers te informeren. De Kamers kunnen zo de regering 

goed controleren. Deze informatieplicht is vastgelegd in de Grondwet. 

De minister-president, de ministers en de staatssecretarissen vormen samen het kabinet. De 
minister-president is de leider van het kabinet en hij zit iedere week de ministerraad voor. Het 
kabinet maakt het beleid en is er verantwoordelijk voor. 

Gewoonlijk wordt er iedere vier jaar een nieuw kabinet samengesteld. Dit gaat als volgt: bij 
de landelijke verkiezingen stemt u op een lid van een politieke partij. Na de verkiezingen is 
duidelijk hoeveel stemmen de verschillende partijen hebben gekregen. Dan is ook duidelijk 
hoe groot de fracties in de Tweede Kamer zijn en wie er Tweede Kamerlid worden. Tijdens 
de kabinetsformatie wordt gekeken welke partijen samen willen gaan regeren. Die partijen 
noemen we de coalitiepartijen. Vervolgens onderhandelen deze coalitiepartijen over 
het regeerakkoord en de samenstelling van het kabinet. De formateur van een nieuw kabinet 
is de man of vrouw die vervolgens minister-president wordt. De formateur zoekt kandidaten 
voor de benodigde ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet. Zij worden 
benoemd door de Koning.    

Ministers zijn gezamenlijk en apart verantwoording aan het parlement schuldig voor het doen 
en laten bij de vervulling van hun taken. De ministers zijn daarnaast politiek verantwoordelijk 
voor het optreden van het staatshoofd, de Koning. Het parlement controleert ook het handelen 
van staatssecretarissen. Elke staatssecretaris moet verantwoording afleggen aan de Tweede 
Kamer en aan de Eerste Kamer, maar de minister blijft de eindverantwoordelijke voor de 
staatssecretaris.  

Een minister en het kabinet als geheel moeten het vertrouwen hebben van het parlement. De 
Kamer kan het vertrouwen opzeggen door een motie van wantrouwen in te dienen tegen een 
minister of het tegen het hele kabinet. Als er geen vertrouwen meer is bij een meerderheid van 
het parlement moet een minister, of het hele kabinet, aftreden. In geval van een conflict 
binnen het kabinet biedt het kabinet meestal zelf ontslag aan de Koning aan. Dan volgen vaak 
nieuwe verkiezingen en een nieuwe kabinetsformatie. 

De partijen die deelnemen aan de regering worden coalitiepartijen genoemd. De partijen die 

niet in de regering zitten zijn de oppositiepartijen. Zij staan als het ware tegenover de 

regerings- of coalitiepartijen.   

De partijen die deelnemen aan de regering heten de coalitiepartijen. De partijen die niet in de 
regering zitten zijn de oppositiepartijen. Zij staan als het ware tegenover de regerings- of 
coalitiepartijen. 
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De oppositie steunt het kabinetsbeleid niet of maar voor een deel. De oppositie heeft liever een 
ander kabinet en een ander regeerakkoord. De oppositiepartijen proberen  
regeringsvoorstellen vaak tegen te houden of te veranderen. Coalitiepartijen zullen het 
kabinetsbeleid eerder steunen dan afkeuren.  

Dualisme betekent dat er een afstand is tussen het kabinet en de Kamer. Vaak staat de coalitie 
achter kabinetsplannen en staan coalitie en oppositie in een Kamerdebat tegenover elkaar. 
Dit gebeurt echter lang niet altijd. De coalitie kan en mag het ook oneens zijn met het kabinet. 
Het parlement controleert immers de regering en dus het kabinet. De leden van het kabinet 
zijn aangewezen door de coalitiepartijen, maar niet direct gekozen. Ze zijn geen Kamerlid. Het 
kabinet en de Kamerleden hebben elk hun eigen mening en verantwoordelijkheden.  

Er is sprake van monisme als de band tussen kabinet en coalitie sterk is. De coalitie is dan 
als het ware een verlengstuk van het kabinet. In dat geval kunnen de oppositiepartijen weinig 
weerstand bieden. In Nederland is sprake van gematigd dualisme omdat de coalitiepartijen 
meestal de wetsvoorstellen van de regering steunen. Bron: tweedekamer.nl.  
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Veranderingen 
Volgens McKinsey bepalen de volgende tien trends de wereld van 2015: 

 1 Centra van economische activiteit verschuiven ingrijpend, niet alleen mondiaal zoals van 

west naar oost maar ook binnen regio’s van Japan naar India en China en van West- naar 

Oost-Europa.  

2 De activiteiten in de publieke sector groeien, wat productiviteitsverbetering in die sector 

essentieel maakt. 

3 Het consumentenlandschap verandert ingrijpend en breidt zich sterk uit. De komende tien 

jaar komen er 1,1 miljard nieuwe consumenten bij.  

4 Technologische ‘connectiviteit’ verandert de manier waarop mensen leven en de interactie 

tussen hen.  

5 Het slagveld waar de strijd om het talent plaatsvindt, verschuift. De opkomende economieën 

worden een steeds belangrijkere bron van kenniswerkers.  

6 De rol en het gedrag van grotere ondernemingen zullen steeds kritischer worden gevolgd.  

7 De vraag naar natuurlijke grondstoffen neemt sterk toe, evenals de druk op het milieu. De 

vraag naar olie groeit de komende twintig jaar met vijftig procent.  

8 Er ontstaan nieuwe mondiale industriestructuren. De niet-traditionele bedrijfsmodellen 

zullen het goed doen.  

9 Management ontwikkelt zich tot wetenschap. Organisaties worden gerund op basis van 

geavanceerde, sterk statistisch gewortelde tools, technieken en software.  

10 Er ontstaan nieuwe modellen voor de productie en de verspreiding van, de toegang tot en 

het eigendom van kennis. Opkomst van open source, toenemende kennisproductie, en de 

opkomst van een nieuw kennisuniversum 

Deze veranderingen vereisen een andere manier van denken. Landen zoals China en India zijn 

niet plotseling nieuwe wereldmachten geworden. Al voor de industriële revolutie waren zij 

wereldmachten. Terwijl voorheen westerse bedrijven Indiase en Chinese bedrijven overnamen, 

wordt het de gewoonste zaak dat Chinese en Indiase bedrijven het omgekeerde gaan doen. 

Globalisering is sterk van karakter veranderd. De trend om werkzaamheden op te delen en zo 

delen daarvan uit te besteden aan partijen in het buitenland, waaronder India, zorgden ervoor 

dat de efficiëntste Indiase bedrijven zoals Infosys Technologies, Tata Consultancy en Wipro 

Technology dankzij schaalvoordelen miljarden konden verdienen. In de twintigste eeuw ging 

het erom waar je het product maakte. Momenteel is het gedifferentieerder. Het gaat om welke 

taken je in welk land het best kunt onderbrengen. Een auto kan worden samengesteld in 

twaalf fabrieken in vijf verschillende landen. Een mobiele telefoon is soms uitgerust met een 

processor uit Amerika, een printplaat uit China, chips uit Taiwan, Oostenrijk, Ierland of India, 

een kleurenschermpje uit Zuid-Korea en een lens uit Duitsland. Ook voor de individuele 

medewerker heeft dit gevolgen. Als het tien jaar terug de vraag was of een medewerker thuis 

kon werken, is het momenteel de vraag of dat werk niet kan worden verplaatst naar Polen of 

India (zie ook hoofdstuk 4). Ook in China ziet men dat van elke verkochte iPod slechts een 

fractie van de winst terechtkomt bij de Chinese fabriek die het apparaatje voor Apple in elkaar 

schroeft. Het grootste deel van de winst gaat naar de bedenkers en ontwikkelaars ervan. 

Investeringsfondsen in het Midden-Oosten en Singapore kopen westerse bedrijven op. De voc-

mentaliteit is zeker niet verdwenen. Ze komt dit keer alleen uit het oosten. Bron: 

managementboek.nl. 
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Babyboomers  
Babyboom is de geboortegolf die in veel West-Europese landen en de Verenigde Staten optrad 
vlak na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. De euforie over de bevrijding leidde ertoe 
dat velen een gezin stichtten. Ook in België en Nederland trad een geboortegolf op, met name 
in 1946 en 1947, maar ook in de twintig jaar daarna werden aanzienlijk meer kinderen 
geboren dan in de perioden ervoor en erna. De babyboom betreft overigens een tijdelijke 
opleving van het geboortecijfer, dat al dalende is vanaf 1880. 

De babyboom heeft aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog steeds grote gevolgen voor 
de samenstelling van de bevolking. Zo kampen veel westerse landen met een vergrijzende 
bevolking wat de financiering van de socialezekerheidsstelsels in die landen onder druk zet. 

De mensen die geboren zijn tussen (grofweg) 1945 en 1955 worden doorgaans aangeduid 
als babyboomers. Deze generatie heeft een aantal gemeenschappelijke ervaringen. Ze groeiden 
op in de naoorlogse opbouwperiode waarin de welvaart voor het eerst sinds vele jaren toenam, 
en ging studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975. Er ontstond hierdoor een 
zogenaamde jeugdbult; een relatief grote jongere generatie. Omdat jongeren meestal 
progressiever denken dan ouderen en zich vaak ook tegen hen afzetten, vonden hierdoor 
progressieve denkbeelden bredere ingang. Voorbeelden zijn: 

• De seksuele revolutie  

• De hippiebeweging, flowerpower 

• De ontzuiling en ontkerkelijking 

• onlusten en rellen, dienstplichtweigering, kritiek op de eigen en internationale politiek 

• een politieke 'ruk naar links', toename van de invloed van progressieve partijen 

• een toename van niet-traditionele studentenverenigingen en het aantal niet-leden ten 
koste van corpora en traditionele studentenverenigingen. Veel voorheen ongemengde 
corpora gingen hierdoor (noodgedwongen) samen. 

De term babyboomers wordt soms pejoratief gebruikt. Pim Fortuyn (geboren in 1948) schreef 
het boek Babyboomers (1998), waarin hij zijn generatiegenoten verweet onverantwoord te zijn 
omgegaan met de maatschappelijke instituties waarover zij het beheer kregen. 

De demografie van de Verenigde Staten verschilt iets van die in Nederland. In feite is de 
geboortegolf van de jaren 1960, anders dan in de VS, net iets groter dan die van het 
decennium na de oorlog. De term als generatieaanduiding is dan ook overgenomen uit het 
Amerikaanse gebruik. De sociale gevolgen van de geboortegolf – zoals massarellen en brede 
veranderingen van de seksuele moraal – vonden in de VS vooral in de jaren 1960 plaats, ook 
in Nederland. Een bekend omslagpunt is de verschijning op de tv van Phil Bloom op 9 oktober 
1967 geweest, gevolgd door de vele seksshops die ontstonden in de tweede helft van de jaren 
zestig. De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH), ontstaan in 1946, 
beschrijft zichzelf over de periode van de jaren zestig als volgt: ‘De NVSH maakte een bloeitijd 
door in de jaren 60. Er waren toen meer dan zestig consultatiebureaus voor anticonceptie en 
seksualiteit. In 1966 waren er 220.000 leden.’ 

In 2019 werd door Van Dale Uitgevers het woord boomer gekozen tot woord van het jaar Het 
is een afkorting van het woord babyboomer, en staat synoniem voor fossiel. Het refereert aan 
ouderen, en niet enkel deze generatie, die volgens jongeren ouderwetse en conservatieve 
denkbeelden hebben, waarmee onderstreept wordt dat de moderniteit van toen voor de jongere 
generaties van nu al weer belegen is. 
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Het koninkrijk Nederland 
Nederland is een koninkrijk, een monarchie. En Nederland heeft een grondwet, een 
constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. 

Een constitutionele monarchie is de aanduiding voor een land waarin het koningschap berust 
op een constitutie of grondwet, waardoor de macht van de koning(in) beperkt is. In een 
constitutie of grondwet zijn alle fundamentele regels over de inrichting van de staat en over 
de verhouding tussen de staat en zijn burgers vastgelegd. In de moderne West-Europese 
monarchieën als België, Zweden, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk heeft de 
koning of koningin als staatshoofd niet veel macht. Ook in Nederland heeft de koning vooral 
een ceremoniële en symbolische functie. Anders dan in landen als Spanje en Zweden maakt 
het staatshoofd in Nederland wel deel uit van de regering, maar heeft het geen enkele politieke 
verantwoordelijkheid. De ministers zijn verantwoordelijk voor alles wat de koning zegt of doet. 

Nederland is ook een democratie. En Nederland heeft een parlementair stelsel. Nederland 
wordt daarom ook wel een parlementaire democratie genoemd. 

Een parlementaire democratie wil zeggen dat een land een parlement heeft met rechtstreeks 
gekozen volksvertegenwoordigers. Via het parlement kan de bevolking invloed uitoefenen op 
het regeringsbeleid van een land, want in een parlementaire democratie moet een regering het 
vertrouwen hebben van een meerderheid van de leden van het parlement. En die regering kan 
dus ook door het parlement worden afgezet als dat vertrouwen er niet meer is. Veel landen in 
West-Europa hebben een parlementair stelsel. Bron: prodemos.nl.  

 
1813, komst van Willem 1 in Amsterdam  

 

Het begin van het koninkrijk der Nederlanden. In de Nederlanden namen de zaken in 

november 1813 met verrassende snelheid een voor Oranje positieve wending. Napoleon had 
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een verpletterende nederlaag geleden in Leipzig en Pruisische en Russiche troepen betraden 

Nederlands grondgebied. De Franse autoriteiten raakten in paniek en de oude orangistische 

strijdkreet ‘Oranje Boven!’ werd weer gehoord. Vooraanstaande orangisten in Den Haag 

namen het initiatief tot een ‘nationale omwenteling’. Op 17 november 1813 vaardigde 

Gijsbert Karel van Hogendorp een proclamatie uit waarin de doelstellingen in telegramstijl 

werden ontvouwd:  

Oranje Boven! 
Holland is vrij! 
De Bondgenooten trekken op Utrecht. 
De Engelschen worden geroepen. 
De Franschen vlugten aan alle kanten. 
De zee is open. 
De koophandel herleeft. 
Alle partijschap heeft opgehouden. 
Al het geledene is vergeeten en vergeeven. 
Alle de aanzienlijken komen in de regeering. 
De regeering roept den Prins uit tot Hooge Overheid. 
Wij voegen ons bij de Bondgenooten. 
En dwingen den vijand tot vrede. 
Het volk krijgt een vrolijken dag 
Op gemeene kosten, 
Zonder plundering, noch mishandeling. 
Elk dankt God! 
De oude tijden komen wederom. 
Oranje Boven! 

De graaf van Limburg Stirum werd vervolgens gouverneur van Den Haag terwijl G.K. van 
Hogendorp en A.F.J.A. van der Duyn van Maasdam zich op 21 november aan het hoofd der 
regering stelden ‘in afwachting van de komst van Zijne Hoogheid, den Heere Prince van 
Oranje, en in zijnen naam’. Niet alleen in Den Haag kwam de bevolking in beweging en 
klonk de roep om Oranje. Zo riepen ‘de Bijltjes’, scheepstimmerlieden in Amsterdam: ‘De 
prins moet koning in Holland zijn’ en werd rond de Dam gezongen: ‘Prins Willem komt weer 
aan het roer, hoezee!’ 

Het driemanschap wist niet waar de prins (Willem Frederik van Oranje-Nassau) die tot 
‘Hooge Overheid’ was uitgeroepen zich op dat moment bevond. Voor de zekerheid werden 
zowel naar Groot-Brittannië als naar Duitsland boodschappers gestuurd met een heuglijk 
bericht voor Willem Frederik: ‘De natie is opgestaan; zij draagt uw kleuren en proclameert 
uw naam.’ Op 20 november 1813 kreeg de prins via de Britse admiraliteit het bericht: 
‘Complete revolt in Holland’. De volgende dag ontving Willem Frederik de gezanten uit het 
vaderland en toonde hij zich verbaasd maar ‘heel verheugd’ over de omkeer van zaken. Hij 
aarzelde geen moment en wilde zo spoedig mogelijk scheep gaan naar Nederland. De Britse 
regering en koninklijke familie toonden warme belangstelling. Ze stelden grif oorlogsschepen 
en geld ter beschikking. Na een audiëntie bij de Britse prins-regent zette Willem Frederik 
koers naar het vaderland aan boord van de Engelse oorlogsbodem The Warrior. 

Het weer was niet zo best en de overtocht nam vier dagen in beslag, maar op 30 november 
1813 landde de prins veilig op het strand van Scheveningen. Hij kreeg een warm onthaal; tot 
zijn eigen verbazing bleek vrijwel iedereen Oranje te beschouwen als het zinnebeeld van de 
herwonnen onafhankelijkheid en bereid hem ongekende volmachten te verlenen. Willem 
Frederik bleef echter op zijn hoede en was overtuigd van de noodzakelijkheid van 
internationale steun. In zijn eerste proclamatie presenteerde hij zich nadrukkelijk niet als 
pretendent naar het een of ander, maar als onafhankelijk vorst, ‘Willem Frederik, Bij de Gratie 
Gods Prinse van Oranje en Nassau’: ‘Ziet mij hier aangekomen en gereed om, onder de 
Goddelijke Bijstand, u in het genot van uw vorige onafhankelijkheid en welvaart te helpen 
herstellen.’ Hij gaf zijn ‘waarde landgenoten’ de verzekering dat dit ook de wens was van de 
‘Bondgenoten’: ‘Het is in het bijzonder de Wens van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins 
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Regent van het verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Ierland. Hiervan zult Gijlieden 
overtuigd worden door de grootmoedige bijstand van dat machtig Rijk, die Ulieden 
onmiddellijk staat gegeven te worden, en die de grondslag zal leggen van de hernieuwing dier 
oude en nauwe betrekkingen van Vriendschap en Alliantie die zo lang het geluk gemaakt 
hebben van beide Staten.’ De prins maakte ook meteen duidelijk dat hij niet kwam om oude 
rekeningen te vereffenen: ‘Ik ben bereid en heb vast besloten al wat in het verleden gebeurd 
is te vergeven en te vergeten.’   

 

 

 

Willem I kwam aan in Scheveningen 

 
De voortvarendheid waarmee de ‘nationale omwenteling’ werd afgerond, was indrukwekkend. 
Willem Frederik werd overgehaald zijn bedenkingen tegen de soevereiniteitsopdracht te laten 
varen. Hij had geen enkel bezwaar tegen de macht, tegen de soevereiniteit op zichzelf, maar 
wel tegen de procedure: een opdracht ‘bij acclamatie’. Willem Frederik was daarnaast beducht 
voor nationale vooroordelen ten opzichte van het koningschap; wellicht zouden de 
Nederlanders de macht van een koning te zeer willen beknotten. Hoewel de juichende 
menigten hem al de koningstitel leken toe te denken, bleef hij dan ook ‘zeer ferm bij het 
verlangen om den naam van Prins van Oranje te voeren onder bijvoeging van niet meer dan 
Vorst der Vereenigde Nederlanden’. 

De behoedzame prins en zijn adviseurs vonden het eveneens verstandig dat hij in ‘lastig 
Amsterdam’ in plaats van in rustig ’s-Gravenhage zou worden uitgeroepen. In 
overeenstemming met zijn wensen werd in de vroege uren van 2 december 1813 dan ook een 
proclamatie voorgelezen aan de inwoners van Amsterdam. In dit stuk, dat was opgesteld door 
de rechtsgeleerde J.M. Kemper, stond dat het Nederlandse volk geen stadhouder Willem de 
Zesde had teruggevraagd, maar dat het Willem de Eerste als ‘Soeverein Vorst’ wilde. Willem 
Frederik arriveerde later op de dag in Amsterdam en kreeg er een uitbundige ontvangst. 
Professor Kemper had nog een proclamatie voorbereid, die de prins ondertekende en 
uitvaardigde. Daarin stond onder meer: ‘Ik aanvaard wat Nederland mij aanbiedt, maar ik 
aanvaard het ook alleen onder waarborging ener wijze constitutie, welke uw vrijheid tegen 
mogelijke misbruiken verzekert, ik aanvaard het in het volle gevoel van verplichting, welke mij 
deze aanneming oplegt.’ Willem Frederik had zich voorgenomen de oude partijschappen te 
begraven en ‘al het voorgaande te vergeven en te vergeten’. Dat was een verstandige beslissing, 
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die hem in staat stelde te profiteren van de diensten van bekwame lieden die voordien de 
Franse meesters hadden gediend en een werkelijk nieuw begin te maken. Aan zijn moeder 
Wilhelmina schreef hij:  

U kunt zich geen idee vormen, mijn zeer dierbare moeder, van de enthousiaste ontvangst die de 
Natie mij heeft bereid. Iedereen verlangde dat ik met de Soevereiniteit word bekleed. Ik heb aan 
de nationale wens toegegeven maar zonder de titel van Koning aan te nemen; ik geloof dat het 
voor het ogenblik beter is de naam Oranje te behouden en mij alleen aan te duiden als 
Soevereine Vorst van de Nederlanden. Onder die titel heb ik de Soevereiniteit aangenomen en 
zal ik met Gods hulp trachten de taak te vervullen die de liefde en het vertrouwen van de Natie 
mij oplegt.  

 

30 maart 1814, inhuldiging van Willem I als soevereine vorst in de Nieuwe Kerk te 

Amsterdam. 

 

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, lord Castlereagh, had de gezant in de 
Nederlanden, lord Clancarty, op 30 november al verzekerd dat Zijner Majesteits regering de 
Prins van Oranje ‘met genoegen’ zou erkennen onder elke titel die hij maar wenste aan te 
nemen. Het was daarom niet verbazingwekkend dat de Britse prins-regent positief reageerde 
op het volgende bericht van Clancarty aan Castlereagh: ‘Zijne Hoogheid [Willem Frederik] 
verklaarde mij dat hij, nu hij soeverein vorst was geworden door het algemene volksbegeren, 
hoopte dat Z.K.H. de Prins-Regent en de andere geallieerde mogendheden van Europa het niet 
aanmatigend zouden vinden als hij aanspraak maakte op het predicaat Koninklijke Hoogheid, 
en dat de titulatuur waarvan hij gebruik wilde maken dus luidde: S.A.R. le Prince d’Orange-
Nassau, Prince souverain des Provinces Unies des Pays-Bas.’ 

De nieuwe ‘Soevereine Vorst’ nam op 6 december 1813 zelf de teugels van het bewind in 
handen en enkele weken later installeerde hij een commissie onder voorzitterschap van G.K. 
van Hogendorp, met de opdracht de in het vooruitzicht gestelde grondwet te ontwerpen, op 
basis van een vroegere schets van Van Hogendorp. Op 2 maart 1814 overhandigde deze 
commissie haar ontwerp aan Willem Frederik, die de uitkomst van de beraadslagingen danig 
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had beïnvloed door het eigenhandig aanbrengen van talrijke ‘verbeteringen’ op de 
oorspronkelijke voorstellen. Het resultaat was een compromis tussen hen die de oude 
structuren hersteld wilden zien, zij het met een soeverein vorst in plaats van een 
erfstadhouder, en degenen die een gecentraliseerde staat met ruime bevoegdheden voor de 
vorst wensten. Een aantal oude vormen en instellingen keerde in naam terug maar het 
gewestelijk particularisme, de nadruk op provinciale zelfstandigheid, had afgedaan. Daarvoor 
in de plaats kwam een monarchaal, centralistisch staatsbestel. De artikelen met betrekking 
tot de macht van de soevereine vorst waren zo ruim geformuleerd dat deze hem in staat stelden 
autocratisch te regeren. 

Om de nieuwe grondwet officieel aan te nemen werden zeshonderd notabelen geselecteerd en 
naar Amsterdam geroepen, waar zij in de Nieuwe Kerk bijeenkwamen als ‘de Grote 
Vergadering als representerende de Verenigde Nederlanden’. De vergadering keurde de 
grondwet op 29 maart 1814 goed en huldigde de volgende dag de soevereine vorst in, nadat 
deze zijn eed van trouw had afgelegd. In zijn inhuldigingsrede constateerde Willem Frederik 
tevreden dat de grondwet ‘aan de redelijke ingezetenen niet meer vrijheid, aan de soeverein 
geen ruimere macht te wensen’ overliet. De plechtigheid in de Nieuwe Kerk werd bijgewoond 
door de voltallige vorstelijke familie, op de kleine prinses Marianne na. Die familie bestond 
naast Willem Frederik uit zijn echtgenote Wilhelmina, zijn moeder Wilhelmina, zijn zuster 
Louise (weduwe van erfprins Karel van Brunswijk) en zijn beide zonen, de prinsen Willem en 
Frederik. De grondwet bepaalde dat de oudste zoon van de soevereine vorst, als ‘zijn vaders 
eerste onderdaan’, de titel van erfprins met het predicaat Koninklijke Hoogheid zou dragen, 
terwijl jongere kinderen het predicaat Doorluchtige Hoogheid behielden.  

In de nieuwe constitutie waren de regels van erfopvolging zeer gedetailleerd vastgelegd en deze 
lieten een sterke voorkeur zien voor opvolging in mannelijke lijn. Bij het ontbreken van 
mannelijke erfgenamen zou het soeverein gezag echter overgaan op dochters of haar wettige 
nakomelingen. Mochten er bij het overlijden van Willem Frederik geen nakomelingen van hem 
in leven zijn, dan ging het recht van opvolging over op zijn zuster, prinses Louise. Zouden ook 
de nakomelingen van Louise ontbreken, dan ging de opvolging over op ‘het wettig mannelijk 
nageslacht van Prinses Carolina, zuster van wijlen Prins Willem de Vijfde en Gemalin van 
wijlen de Prins van Nassau-Weilburg’. De Nederlanders leken vermoeid na vele jaren van 
opeenvolgende staatkundige veranderingen en toonden weinig belangstelling voor de finesses 
van het nieuwe bestel. Zij lieten het initiatief graag over aan de soevereine vorst. Dat kwam 
Willem Frederik van Oranje-Nassau niet slecht uit. Hij was van nature bereid en geneigd alles 
zelf te doen. Bron: historiek.net. 

 



15 

 

 
1901, 1 cent 



16 

 

De Friezen 
De Friezen vormen een volk dat aan de Noordzeekust van Nederland en Duitsland leeft, 

waarvan het etnische besef tot het volk der Friezen te behoren in vroegere tijden groter was 

dan tegenwoordig. In Nederland rekent zich in het algemeen alleen dat deel van de bevolking 

van de provincie Friesland dat Fries spreekt zich nog tot het Friese volk. In mindere mate 

geldt dat ook voor de bewoners van de regio West-Friesland in de provincie Noord-Holland. In 

Duitsland gaat dit op voor de bewoners van de streek Oost-Friesland. In beide landen zijn de 

Friezen als nationale minderheid erkend. Tegenwoordig worden alleen de bewoners van de 

provincie Friesland zonder meer Friezen genoemd. In de provincie Noord-Holland vindt men 

de West-Friezen, en in Duitsland de Oost-Friezen dan wel Noord-Friezen. Deze geografische 

begripsaanduidingen hebben zich in de loop der tijd verplaatst. In de Middeleeuwen werden 

in Holland de Friezen westelijk van de Zuiderzee West-Friezen genoemd en die oostelijk 

daarvan, de voorouders van de huidige Friezen dus, heetten Oost-Friezen. Die benaming 

verschoof naar de bewoners van Groningerland en weer later naar die van de tegenwoordig 

Duitse regio Ostfriesland. 

Zowel de huidige provincie  Friesland als de oude Friese Ommelanden te Groningen, Oost-
Friesland en Noord-Friesland worden gekenmerkt door de constante strijd tegen het water, 
enerzijds de zee, anderzijds veengebieden. Men maakte heuvels van aarde en mest als 
toevluchtsoord voor momenten van hoogwater, waarop de huizen (boerderijen) werden 
gebouwd. Deze werden terpen of wierden genoemd. Dit vindt men tegenwoordig terug in de 
vele plaatsnamen, die op wert, wier, gum, werd, ward of warden eindigen, zoals Leeuwarden, 
Sauwerd en Brantgum. Deze kunstmatige heuvels worden in Friesland terpen genoemd en in 
Groningen wierden. Later werden deze terpen/wierden overbodig doordat er dijken werden 
gebouwd om het water tegen te houden. Vele van deze terpen zijn in latere stadia afgegraven 
om de vruchtbare grond te verkopen. Vandaag de dag zijn er nog vele terpen over, die niet 
meer weg te denken zijn uit het Fries-Groningse landschap. 

Voor de gehele Friese kust liggen de Waddeneilanden, internationaal beter bekend als de 
Friese eilanden. Deze eilandengroep vormt de natuurlijke grens tussen de Waddenzee en 
de Noordzee. 

Het Friese land is voor het grootste gedeelte vlak. De hoogste punten zijn de Pinneberg op 
Helgoland (61,3 meter), bij Ostenfeld (53,3 meter), de Uwe-duin op Sylt (52,5 meter), de 
Rantzauhoogte zuidelijk van Leck (45 meter), en het Vuurboetsduin op Vlieland (45 meter). 

In de zesde of zevende eeuw v. Chr. werden de kwelders van het noordelijke kustgebied 
gekoloniseerd door de proto-Friezen, waarschijnlijk vooral Germaanse boeren uit Drenthe. Tot 
het thuisland van de  Indo-Europeaanse Germanen worden de gebieden van de Harpstedt- 
en  Jastorcultuur (oostelijker) gerekend. De nieuwe bewoners brachten een type aardewerk 
mee, ‘Ruinen-Wommels’, dat bekend is van de Drentse zandgronden. Dat aardewerk werd ook 
in het Noord-Duitse kustgebied aangetroffen en daarom heeft men ook wel gedacht dat de 
Friezen van daar naar het westen waren getrokken. De proto-Friezen ontwikkelden in 
Oostergo en  Westergo het ‘streepbandaardewerk', waarmee de verspreiding van de Friezen 
kan worden bepaald. Het kwam in de eerste eeuw voor in heel het Nederlandse kustgebied en 
ook in het centrale rivierengebied.  

Om zich tegen hoog water te beschermen wierpen de Friezen terpen (van thorp, dorp) op, 
waarop ze zich veilig konden terugtrekken. Ze werden eerder wierden en werfen genoemd, 
vandaar de namen Leeuwarden en Bolsward. De vroegste terpen zijn in Westergo te vinden. 
Om geen gebrek aan drinkwater te hebben groef men op de terpen dobben (waterkuilen), 
waarin regenwater werd opgevangen. Men leefde vooral van veeteelt. In het westelijk 
kustgebied was men tegen de zee beschermd door strandwallen. Al in de vroege ijzertijd (800 
v. Chr. - 0) trokken kolonisten van het westelijke strandwallengebied de achterliggende 
drassige veengebieden in. Het gebied ten zuiden van de  Maasmonding bleef grotendeels 
onbewoond, maar in de duinstrook aan de Scheldemonding ontstonden de 
handelshavens Walacria (Domburg) en Scaltheim (Westenschouwen). 
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De oudste geschreven getuigenis van het grondgebied van de Friezen komt van de Griekse 
ontdekkingsreiziger Pytheas van Massalla, die rond 325 voor Christus, het gebied van de 
hedendaagse Duitse Bocht en centraal Noorwegen bereikte. Op een waddengebied van de 
oceaan genaamd Metuonis, dat een omvang van 6000 stadiën heeft, ligt daar niet ver vandaan 
het eiland Abalus  (Helgoland?), waar in de lente barnsteen verzameld wordt.’.Dit is de eerste 
vermelding van Helgoland (Abalus) en de zuidelijke Noordzeekust Barnsteen behoort tot de 
oudste handelsgoederen. 

Volgens de Renaissancistische oorsprongsmythe van Sulfridus Petrus (1527-1597) stamden 
de Friezen van koning Friso, de zoon van de Indiase koning Adel, een afstammeling van Noach, 
Pierius Winsemius (1586-1644) nam het verhaal daarna op in zijn Chronique ofte historische 
geschiedenis van Vrieslant.  

 

Romeinse tijd  

De Friezen worden tot de Ing vaeones gerekend. De Ingvaeones zijn de Germaanse volken die 
langs de Noordzeekust voorkomen. De Ingaevones stamden, volgens de Germanen zelf in hun 
oeroude liederen, met hun broederstammen Hermiones en Istaevones af van hun stichter en 
stamvader Mannus, de zoon van Tuisto, die uit de aarde werd geboren. In zijn boek 
Germania verdeelt Tacitus de Ensii (op grond van hun krachtsverhoudingen) onder 
in maioribus minoribusque Frisiis (grote en kleine Friezen). Tevens is het niet met zekerheid te 
zeggen hoe de relatie tussen Frisii en Frisiavones is, die (onder andere) door Plinius de 
Oudere in één adem worden genoemd. Naar huidige inzichten stammen de tegenwoordige 
Friezen niet af van de Frisii van Tacitus, maar van landverhuizers uit de vijfde en zesde eeuw 
die de kust van Nederland en Duitsland koloniseerden. 

De aanwezigheid van Romeinen in Friesland begint met de Romeinse 
generaal  Drusus wanneer hij in 12 v.Chr. zijn campagne in Germania voert. Als deel van deze 
veldtocht ontmoette hij ook de Friezen (Frisii) die zich zonder verdere tegenstand 
onderwierpen, troepen leverden en Drusus, die op het Wad in de problemen kwam tegen 
de Chauken, uit de brand hielpen. Drusus legde de Frisii een matige schatting in 
koeienhuiden op, aangezien de Friezen niet rijk waren. 

 

Friezen tijdens de Grote Volksverhuizing 

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus vermeldt dat de Frisii zich in twee secties aan de 
monding van de Rijn hadden gevestigd, maar aangenomen wordt, dat de meest westelijke 
groep daarvan pas na de neergeslagen Bataafse Opstand onder aanvoering van Julius 
Civilus (70 na Chr.) in het gebied van de Cananefaten, (Zuid) Holland, aankwam. Het precieze 
verloop van deze zuidwestelijke expansie is onbekend. Waarschijnlijk ging het om losse 
verhuizingen langs het kustgebied tot diep in Vlaanderen, en niet om territoriale uitbreidingen 
op staatkundig gebied. Dit proces wordt verondersteld al vroeg in de Romeinse tijd te zijn 
begonnen en bereikte waarschijnlijk zijn hoogtepunt in de derde eeuw. Bij de staatkundige 
inlijving van het hele gebied door de Franken onder Karel de Grote (785) zou het al geruime 
tijd op zijn retour zijn geweest. Het sterk inquasoonse karakter van het  Zeeuws en het West-
Vlaams wordt soms als argument genoemd voor een diepe Friese invloed, maar de Lex 
Frisionum (opgesteld in de achtste eeuw) spreekt slechts over een verbreiding van het Friese 
gezag tot aan de Belgische rivier Zwin.  

De Ingvaeones (Ingweonen), ook Ingaevones en Noordzeegermanen, is een verzamelnaam voor 
de Germaanse stammen die met name langs de Noordzeekust leefden. 

Wegens het ontbreken van elke verwijzing naar Friese deelname aan de Angelsaksische 
invasie van Brittannië en het toch ruimschoots aangetoonde Friese aandeel in de Germaanse 
kolonisatie van Engeland, wordt soms wel gepostuleerd, dat de Frisii al vóór de Angelsaksische 
invasie via Vlaanderen Engeland c.q. Kent hadden bereikt. De archeologisch aangetoonde 
ontvolking van Friesland begon al in de tweede helft van de derde eeuw en wordt soms als een 
aanwijzing gezien voor een massale emigratie. Die zou dan vreedzaam zijn begonnen binnen 
de jurisdictie van het Romeinse Rijk. 
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Aangenomen wordt dat veel Friezen tijdens de Grote Volksverhuizing naar Kent, East 
Anglia en Lincolnshire zijn getrokken. In de Historia ecclesiastica gentis Anglorum van 
Beda worden de Friezen echter om onbekende redenen niet genoemd onder de drie 
belangrijkste Germaanse stammen die zich in Engeland vestigen: ’Zij die over de zee kwamen 
waren van de drie machtigste Germaanse naties, Saksen, Angelen en Juten.’ (Boek I Hoofdstuk 
XV) 

De Anlo-Saxon Chronicle vermeldt de Friezen evenmin tussen de stammen die zich in 
Brittannië vestigden. Alleen de Byzantijnse geschiedschrijver Procopius († na 562) noemt de 
Friezen (als ‘Phrissones’, een transcriptie van Frisiavones) naast de Britten (‘Brittones’) en 
Angelen (‘Angiloi’) als een van de drie stammen die Brittannië bewoonden. Plaatsnamen als 
Friston en Freeston herinneren desondanks aan de invloed van de Friezen in Engeland. 

Er is geen aantoonbaar bewijs voor continuïteit in de bewoningsgeschiedenis van het noorden 
van Nederland. In 1951 onderbouwde P. Boeles in zijn boek ‘Friesland tot de elfde eeuw’ dat 
alle bewijzen ontbreken voor een aaneensluitende bewoningsgeschiedenis op de Friese terpen. 
Hij wees op het samenvloeien van Friese en Angelsaksische cultuur. Het begrip ‘Friezen’ had 
volgens hem sinds de Grote Volksverhuizing vooral een politieke inhoud, en niet zozeer een 
etnische. De bevolkingsgroei in deze periode bestond waarschijnlijk deels uit Angelen en 
Saksen - Angelsaksen of 'nieuwe Friezen'. 

Men gaat er tegenwoordig van uit, dat naast de migratie naar Engeland, de achtergebleven 
Frisii al vroeg samensmolten met de nieuwkomers en dat de zuidoostelijke groep Frisii van de 
tweede helft van de derde eeuw samensmolt met een groep van stammen waaronder de 
Bructeren, Tubanten en Chamaven. Uit deze laatste groep ontstonden de Sallische Franken, 
die als feitelijke stichters van het Merovingische Rijk een leidende rol gingen spelen binnen de 
stam der Franken. Een oostelijker deel van de Frisii is rond dezelfde tijd opgegaan in de 
Saksen. 

De nieuwe Friezen golden als een volk van zeevaarders: de Noordzee werd indertijd ‘Mare 
Frisicum’ genoemd. Het huidige Utrecht en het toen nog grotere Dorestad, beide vanaf de 
zevende eeuw afwisselend in de invloedssfeer van de Franken en Friezen, waren net als 
Medemblik belangrijke Friese plaatsen. Dorestad en Medemblik als handelsplaatsen, 
Utrecht als plaats waar Friese konongen resideerden. 

De Friezen werden later dan de Franken gekerstend. Tot die tijd gold Fosite als hun 
voornaamste stamgod.  

 

 

Fries gebied rond 700 

 

In de tweede helft van de zevende eeuw bewoonden de Friezen het kustgebied van het Zwin 
bij Brugge in België tot aan de Wezer in Duitsland. Na de Grote Volksverhuizing was hier een 
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heidens koninkrijk ontstaan, dat omstreeks het jaar 650 te maken kreeg met de Frankische 
expansie vanuit het zuiden. Dit resulteerde in de Fries-Frankische oorlogen en uiteindelijk de 
kerstening van de heidense Friezen door vooral Frankische en Anglosaksische 
missionarissen. De inzet van de gewapende conflicten gedurende deze Fries-Frankische 
oorlogen betrof meestal de beheersing van de delta tussen Rijn en Maas. Gedurende de 
oorlogen met de Franken was Aldgisl enigszins tolerant tegenover het Christendom, zijn 
opvolger Radboud is daarentegen bekend geworden als een heidense koning die het 
christendom vijandig gezind was. Bij de dood van Radboud in 719 liet hij een groot en heidens 
Friesland na. 

In het jaar 734 veroverde Karel Martel het westelijke deel van het Friese Rijk. Daarbij 
sneuvelde Poppo, de vermoedelijke opvolger van Redbad, in de Slag aan de Boorne als de 
laatste ‘Friese koning’ die over het gehele Friese rijk heerste. Magna Frisia is een moderne 
benaming voor het Friese rijk in de periode dat het op zijn grootst was (650-734). In de 
middeleeuwse geschriften wordt het gebied aangeduid onder de Latijnse benaming Fresia. 

In het jaar 785 veroverde Karel de Grote het laatste overgebleven deel van het eerdere Friese 
Rijk, het oostelijke gebied tussen de Lauwers en de Wezer. In het Frankische Rijk kregen de 
verschillende volken een bepaalde vorm van autonomie. Om die reden liet hij aan het einde 
van de achtste eeuw van de verschillende veroverde stammen het stamrecht schriftelijk 
vastleggen, zo ook de Lex Frisionum, het stamrecht van de Friezen. 

Rond 800 migreerden groepen Friezen naar de huidige Noord-Friese eilanden tussen 
Eiderstedt en Sylt. De Friezen die in de Uthlanden woonden, vielen onder de Deense kroon. 
Grofweg in de elfde eeuw vond een tweede Friese migratiegolf plaats, namelijk naar de 
westkust van Zuidjutland (het latere hertogdom Schleswig) tussen de rivieren Eider en Vidá. 
Mogelijk hield het koloniseren van het kustgebied van Noord-Friesland verband met de 
Frankische expansie, want de Noord-Friezen woonden buiten het machtsbereik van de 
Karolingische dynastie, dat eindigde aan de rivier de Eider. 

Onder de Frankische heerschappij werden de Friezen tussen het Zwin en de Wezer 
gekerstend. Voor het jaar 800 was het voornamelijk de Friese adel, die het nieuwe geloof 
aanhing; bij de gewone bevolking duurde dat proces beduidend langer. De Friezen die naar 
de kust van Zuidjutland waren verhuisd, werden pas in de elfde eeuw gekerstend, waarbij de 
Frankische heerschappij geen enkele rol meer speelde. De Friezen werden onder Karel de 
Grote niet verplicht om soldaten te leveren aan het Frankische leger. 

Na de deling van het  Frankische Rijk onder de erven van Karel de Grote hoorde het Friese 
gebied vanaf 843 tot het Middenrijk van Lotharius I. Na de nederlaag van Lotharius I werd 
het Middenrijk grotendeels, waaronder het gebied van het vroegere Friese rijk, een onderdeel 
van het Oost-Frankische Rijk  waaruit in de tiende eeuw het Heilige Roomse Rijk ontstond. 

 

Verschuiving van het woongebied 

De twee migratiegolven van Friezen naar Noord-Friesland rond het jaar 800 en in de elfde 
eeuw, alsmede het ontstaan van het Graafschap Holland zuidelijk van Alkmaar in de tiende 
en elfde eeuw, betekenden een verschuiving in het kerngebied van de Friezen. 

1. Omstreeks het jaar 700 lag het Friese woongebied tussen het  Zwin en de Wezer. 

2. Omstreeks het jaar 1200 lag het Friese woongebied tussen Alkmaar en de rivier de 
Vidå in Denemarken. 

De zuidelijker gebieden waren toen bestuurlijk ingevoegd in Holland en Zeeland en hun 
bevolking werd geassimileerd in daar geldende taalkundige identiteiten. De gebieden westelijk 
van de zich uitbreidende  Zuiderzee zouden, na lange strijd, in de veertiende eeuw eveneens 
voorgoed opgenomen worden in het Graafschap Holland en in de zestiende en zeventiende 
hun Friese taal grotendeels verliezen.  
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Fries gebied rond het jaar 1300 

 

Door de Frankische machthebbers, en later het Heilige Roomse Rijk, werden graven ingesteld 
die over de Friezen heersten. Na het verdrijven van deze graven begon een periode die in de 
geschiedschrijving als Friese vrijheid bekend is geworden. Deze soms sterk geromantiseerde, 
maar toch bemerkenswaardige periode werd gekenmerkt door een eigen bestuurlijk systeem. 
Dit bestuurlijke systeem was bepalend voor Friesland tussen Zuiderzee en Wezer in de tweede 
helft van de middeleeuwen. Over het hele gebied vormden zich kleine landgemeenten, die vaak 
een grote mate van autonomie en eigen rechtspraak kenden. De Friezen beriepen zich op de 
vrijheidsprivileges van Karel de Grote, die eigenlijk door een van zijn opvolgers werden 
verleend. Anders dan in de rest van Europa was er in Friesland geen sprake van een feodaal 
systeem. De Friese landen, symbolisch ook wel de Zeven Friese Zeelanden genoemd, werden 
rijksonmiddelijk verklaard en vielen als zodanig alleen onder direct keizerlijk gezag. De 
vertegenwoordigers van de Friese landen tussen de Zuiderzee en de Wezer troffen zich in de 
dertiende en veertiende eeuw bij de Opstalboom om o.a. gemeenschappelijke besluiten te 
nemen en recht te spreken. 

 

Versplintering van de Friese woongebieden   

 Standbeeld van Grote Pier in Kimswerd  
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Edzard de Grote, graaf van Oost-Friesland 

 

De Opstalboom bracht geen politieke eenheid in de Friese landen tussen Zuiderzee en Wezer 
(West- en Noord-Friesland vielen hierbuiten). De vrijheid van de Friese landen 
tussen Alkmaar en de Vidá is op verschillende manieren beëindigd. West-Friesland werd door 
de West-Friese Oorlogen onderdeel van het Graafschap Holland. 

 

Huidige provincies Friesland en Groningen 

In de twisten tussen Schieringers en Vetkopers steunde de stad Groningen aanvankelijk de 
Schieringers, omdat de Vetkopers steun zochten bij de graaf van Holland. Later, toen de 
Schieringers steun zochten buiten Friesland, wisselde de stad van kamp en steunde de 
Vetkopers. Voor de stad Groningen stond steeds voorop dat er binnen Friesland geen vreemde 
heerser de macht zou krijgen. In 1498 vroeg de Schieringer Juw Dekama aan Albrecht van 
Saksen het land te leiden, nadat hij geen controle meer kon uitoefenen over het door de 
twisten tussen Schieringers en Vetkopers verscheurde land. In 1498 kwam Friesland tussen 
de Zuiderzee en Eems onder de Saksen. In 1515 verkochten de Saksen het gebied aan de 
latere keizer Karel V. In hetzelfde jaar begon de strijd van piraat en vrijheidsstrijder Pier 
Gerlofs Donia (Grutte Pier). In 1520 stierf Grutte Pier en nam Wijerd Jelkama het bevel van de 
Zwarte Hoop over. Deze bestond tot 1523, toen ze definitief werd verslagen en de overgebleven 
leiders (waaronder Jelckama) te Leeuwarden werden onthoofd. 

  

Oost-Friesland 

Oost-Friesland bestaat uit de volgende gebieden, die elk op een ander tijdstip hun 
zelfstandigheid hebben verloren, deze gebieden zijn: 

• Graafschap Oost-Friesland: In de vijftiende eeuw grijpt de familie Cirksena de macht in 
Oost-Friesland, waardoor de Friese vrijheid van binnenuit wordt beëindigd. Het 
belangrijkste lid uit het huis Cirksena is Edzard de Grote (1462–1528). Tijdens zijn 
bewind had het graafschap zijn grootste omvang, Edzard wist zelfs tijdelijk 
de Ommelanden en de stad Groningen te beheersen en streefde naar heerschappij over 
heel  Friesland. vierentwintig hertogen en graven uit het Heilige Roomse Rijk vielen Edzard 
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aan, waarbij grote delen van Oost-Friesland werden vernietigd. Hierdoor verloor Edzard 
het door hem veroverde gebied westelijk van de Eems, maar mocht Oost-Friesland tussen 
Eems en Wezer houden. 

• Jeverland. Door een huwelijksverdrag van Maria von Jever met zijn zoon trachtte de graaf 
van Oost-Friesland Jever in zijn invloedssfeer te brengen. Het huwelijkscontract werd niet 
nagekomen en de grafelijke troepen bezetten in 1527 het slot van Jever. Met hulp van de 
drost van Oldersum wist Maria in 1531 de bezetters te verdrijven. Maria stierf in 1575 en 
had testamentair bepaald, dat de heerlijkheid Jever zou toevallen aan de familie van haar 
moeder, de graaf van Oldenburg. 

• Friese Wede: De Friese Wede is oorspronkelijk door Friezen bewoond. In 1462 lieten de 
graven van Oldenburg in het gebied de Neuenburg bouwen, als grensvesting tegen de 
Oost-Friezen. 

• Rustringen. Rustringen op het huidige schiereiland Butjadingen werd in de vijftiende 
eeuw deel van het bezit van de graven van Oldenburg. 

• Wursten. Na een nederlaag in 1499 stuurde de aartsbisschop van Bremen in december 
1517 een leger naar het Land Wursten om de heerschappij daarover te verkrijgen. In de 
Slag bij het Wremer Zijl stierf de  zeventienjarige vlaggendraagster Tjede Peckes. 

 

Noord-Friesland 

Tot 1864 maakte Noord-Friesland deel uit van het Deense Koninkrijk, waarna het deel werd 
van Duitsland (Pruisen). 

In Nederland wonen de Friezen tussen het IJsselmeer en de Lauwers. Ze worden 
internationaal doorgaans West-Friezen genoemd, maar noemen 
zichzelf Friezen of Westerlauwerse Friezen, om zo onderscheid te maken met de Friezen die in 
de regio West-Friesland wonen. In de regio West-Friesland noemen de Friezen zich 
nadrukkelijk West-Friezen. In de provincie Groningen was de Friese identiteit tot in de 
achttiende eeuw levend gebleven in de Ommelanden; na 1800 is de Friese identiteit bij de 
overgrote meerderheid van de mensen in De Ommelanden verdwenen. 

In Oost-Friesland zijn de Friezen door geschiedkundige ontwikkelingen territoriaal bijzonder 
versplinterd. De traditionele Friese gebieden van Oost-Friesland zijn het vroegere Graafschap 
Oost-Friesland, het Jeverland en de Friese Wede, het Saterland, Butjadingen en Wursten. De 
inwoners van het vroegere Graafschap Oost-Friesland noemen zichzelf meestal Ostfriesen. De 
overige Oost-Friezen verwijzen vaak naar het gebied waar zij vandaan komen: zij noemen 
zichzelf bijvoorbeeld Saterfriezen of Wurtfriezen. In de bestuurlijke districten die tezamen 
Oost-Friesland uitmaken, leven zo'n zevenhonderdduizend mensen. 

In Noord-Friesland leven de Friezen vooral in het westen van het bestuurlijke district Noord-
Friesland, alsook op de eilanden en de Halligen, tussen de rivier de Eider in Duitsland en de 
rivier de Vidå in Denemarken. Tot dit gebied worden ook de Friezen gerekend die op 
Helgoland wonen. Volgens officiële bronnen zijn er ongeveer vijftigduizend mensen die zich tot 
de Noord-Friezen rekenen. De Deens-Duitse grensverschuiving en het referendum hierover in 
1920 verdeelde de Noord-Friezen ideologisch in de Duitsgezinde Friezen en de nationale 
Friezen, die voor aansluiting bij Denemarken waren. Nadat het overgrote deel van het Noord-
Friese woongebied onderdeel werd van Duitsland, begonnen de nationale Friezen zich politiek 
te engageren als zelfstandig volk en kwamen op voor hun rechten als minderheid, dit terwijl 
de Duitsgezinde Friezen zichzelf vooral als 'Duitse stam' zagen. Door het nationaalsocialisme 
werd het contrast tussen de beide groepen versterkt. Een van de slachtoffers van de nationale 
Friezen vanwege zijn politieke overtuiging was Jens Emil Mungard, die in 1940 
in concentratiekamp Sachenhausen stierf. Pas aan het einde van de twintigste eeuw verdween 
het contrast tussen de Duitsgezinde Friezen en de nationale Friezen.  
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Friese vlaggen bij het Interfriese Congres, 2006 

 

In Nederland zijn de Friezen de enige erkende nationale minderheid. In Duitsland zijn de 
Friezen met de Denen en de Sorben, alsmede de in Duitsland levende Roma en Sinti, erkend 
als een van de vier nationale minderheden binnen die staat. 

Verschillende organisaties uit Westlauwers Friesland (Provincie Friesland), Oost- en Noord-
Friesland hebben in elk van deze drie gebieden een Friese Raad. Deze drie secties zijn alle drie 
vertegenwoordigd in de Interfriese Raad, een samenwerkingsorgaan van de drie Frieslanden, 
die zich met name inzet voor culturele uitwisselingen. 

Binnen Nederland is er een partij die zich bijzonder inzet voor het Friese volk: de Friese 
Nationale Partij. Naast deze partij deed de in 2006 opgerichte en in 2011 weer opgeheven 
partij DeFriezen mee aan de verkiezingen in de provincie Friesland. De wettelijk erkende 
Deense minderhedenpartij, de Sudschleswigscher Wahlerverband (SSW), werkt sinds haar 
oprichting samen met de nationale Friezen die met name voortkomen uit de Friisk Foriining. 
Deze partij vertegenwoordigt hiermee de Friezen uit Noord-Friesland. In Oost-Friesland zijn 
er meerdere Friese belangenorganisaties en de politieke partij Die Friesen. Daarnaast zijn er 
nog enkele politieke organisaties die zich in de verschillende Frieslanden opkomen voor de 
Friese belangen.  

 

 de Friese talen 
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In Nederland en Duitsland zijn de Friezen als nationale minderheid erkend. Het vaststellen 
van de grootte van deze groep is lastig, omdat eenieder zich tot de erkende nationale 
minderheid mag rekenen en de staat niet mag bepalen wie Fries is en wie niet. 

Het spreken van een van de Friese talen kan als een kenmerk van het ‘Fries-zijn’ worden 
beschouwd. Hierdoor valt er echter een grote groep Friezen af, met name in Oost-Friesland, 
die geen Fries spreken, maar zichzelf desondanks als Fries beschouwen. De grootste 
groep taal-Friezen woont in de Nederlandse provincie Friesland, waar ongeveer een half 
miljoen mensen de taal beheersen. In Noord-Friesland wonen volgens meerdere schattingen 
ca. 8000 mensen die een variant van het Noord-Fries spreken. In het Friisk Gesäts van 2004 
is de juridische status van het Fries in Noord-Friesland overzichtelijk en duidelijk vastgelegd. 
In Oost-Friesland is het Fries in de zestiende tot en met de achttiende eeuw langzaam 
uitgestorven. Alleen het Saterfries wordt tegenwoordig nog door zo'n tweeduizend mensen 
gesproken. 

Alleen in de Nederlandse provincie Friesland en op het westelijke deel van het eiland Föhr is 
het Fries een levende taal. In de overige gebieden wordt de taal met uitsterven bedreigd. Van 
de Friestaligen kan gezegd worden dat bijna iedereen meertalig is. Het 
Nederlands, Platduits en Hoogduits, en het Deens zijn de talen die de taal-Friezen in het 
dagelijkse leven als tweede taal gebruiken. Voor andere Friezen zijn deze talen juist hun 
moedertaal. 

He Oostfries Plat heeft nog veel elementen behouden uit de vroegere Friese taal die in het 
gebied gesproken werd. Deze taalvariant is bepalend voor de identiteit van de Oost-Friezen en 
wijkt behoorlijk af van de andere Platduitse dialecten. Het Oost-Fries vertoont grote 
gelijkenissen met het Plat in de provincie Groningen, waar het onder de definitie Nedersaksich 
Gronings niet als element van de Friese identiteit wordt gezien. In de Stellingwerven wordt 
ook een Friso-Saksische variant gesproken, het Stellingwerfs. In de provincie Friesland zijn 
ook nog verschillende Fries-Hollandse mengdialecten te vinden zoals het Stadsfries en het 
Bildts. 

In een aantal van de oorspronkelijke Friese gebieden die in de late middeleeuwen als Fries 
woongebied werden beschouwd, is de Friese identiteit zo goed als verdwenen. In West-
Friesland (Noord-Holland) en De Ommelanden in de provincie Groningen is er amper nog 
sprake van een hedendaagse Friese identiteit. 

Aan de zuidelijke westkust van Jutland wonen nog enkele Friese nazaten. Deze groep woont 
tussen de Deens-Duitse grens en de rivier de Vidá  De eilanden Romo en Fano worden in 
sommige gevallen geografisch tot de Noord-Friese eilanden (Waddeneilanden) gerekend, 
hoewel deze eilanden nooit een Friese meerderheidsbevolking hadden. Aan de Oostzeekust 
had Flensburg lange tijd een relatief omvangrijke Friese minderheid, die daar in de 
zeventiende en achttiende eeuw als handelaar of arbeider werkte. Van deze minderheid is 
vandaag de dag niet veel meer terug te vinden. 

De wetenschap die zich bezigt met de Friese talen en cultuur, wordt de Frisistiek genoemd. 

De Friese mythologie beschrijft de verhalen die vroeger bij de Friezen verteld werden. Voor het 
merendeel is dat folklore en bestaat het uit een verzameling van sagen en legenden. Slechts 
voor een klein deel zijn deze terug te voeren op verhalen afkomstig van de voorchristelijke 
Friezen, en zij handelen over de oorsprong en de geschiedenis van goden, de wereld en de 
mens. 

Bestudering van aardewerk heeft inzicht gegeven in welke gebieden hetzelfde aardewerk wordt 
aangetroffen. In de periode van circa 200 voor Chr. tot aan het begin van de jaartelling vindt 
men aardewerk uit de zogeheten keramiekgroep ‘Streepband-aardewerk’. Dit wordt 
aangetroffen in het noorden van Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Duitsland, Texel, 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In de periode 100 tot 250 na Chr. wordt ‘Fries 
aardewerk’ aangetroffen in het noorden van Friesland, Texel, via Noord-Holland tot 
aan Katwijk. Het aardewerk kende eeuwenlang een eigen verschijningsgebied, tot aan de 
periode van de Volksverhuizingen, waarna er een vormverandering plaatsvond in het ‘Friese 
aardewerk’ en het uiteindelijk verdween. In Noord-Holland wordt op grote schaal het inheemse 
aardewerk aangetroffen.  
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Democratie 
Democratie (van het  Grieks δῆµος/dèmos, ‘volk’ en κρατειν/kratein, ‘heersen’, dus letterlijk 
‘volksheerschappij’) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van 
legitieme machtsuitoefening. Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers 
persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk 
zich laat vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, zoals een raad of parlement. 

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de 
(minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het 
menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals 
in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft 
ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te 
nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent 
vele aspecten.  

Zo stelde Alexis de Tocqueville dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet met elkaar staan. 
Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom geldt hetzelfde. Ook 
waarschuwde hij voor de tirannie van de meerderheid. Niet alleen kunnen minderheden zo in 
de verdrukking komen en hun toevlucht zoeken in geweld, ook de meerderheid zelf kan hier 
het slachtoffer van worden. 

De oudst bekende democratie was die van Athene in de Griekse oudheid (6e tot 4e eeuw v. 
Chr.). Alle vrije burgers van Athene stemden in een centrale volksvergadering op gelijke voet 
over wetgeving en benoemingen voor belangrijke posten; via een schervengericht konden 
ambtsdragers die te veel macht naar zich toetrokken, weer worden afgezet. Het stemrecht was 
wel zeer beperkt: vrouwen, slaven en metoiken (vreemdelingen, ‘medebewoners’) mochten in 
Athene niet meebeslissen. 

Ook in andere staten in de oudheid bestonden democratische instituten, maar doorgaans was 
de macht daarvan ingeperkt. In de Romeinse Republiek, bijvoorbeeld, werden de plebejers (de 
klasse van vrije handwerkslieden) vertegenwoordigd door de volkstribunen. De macht lag 
echter voornamelijk bij de senaat, die samengesteld werd door de elite. Naast de 
democratische bestond een aparte republikeinse traditie, die als gematigd alternatief voor de 
democratie werd bejubeld door onder anderen Aristoteles, Cicero en Polybius. 

Het Romeinse model van de republiek gold in Europa eeuwenlang als het ideale politieke 
model en inspireerde bijvoorbeeld de heersende klassen van de Italiaanse stadstaten (vanaf 
de late middeleeuwen). Een democratisch tegengeluid werd gegeven door Machiavelli, die in 
zijn Verhandelingen (1519) het volk van de steden waarschuwde tegen de elite (de grandi). 
Machiavelli meende dat de elite altijd in haar eigen belang zou besturen als ze niet 
gecontroleerd werd door het volk; hij stelde voor om tegenwicht te bieden door instituten als 
de volkstribunen en het schervengericht in ere te herstellen.  

De moderne democratie kwam pas tot stand toen er volledig algemeen kiesrecht was 
ingevoerd. In veel landen kregen vrouwen pas na de Eerste Wereldoorlog kiesrecht. In 
Zwitserland pas in 1971. In de VS mochten zwarte mensen pas vanaf de jaren 1960/1970 
stemmen. 

Om van een democratisch proces te kunnen spreken, dienen de volgende vier fundamentele 
elementen aanwezig te zijn: 

1. recht van initiatief; elke deelnemer moet vrij zijn om een initiatief te kunnen nemen 
en een wetsvoorstel of wetswijziging in te dienen; 

2. recht op spreken, elke deelnemer moet in gelijke mate de kans hebben de andere 
deelnemers te informeren en met hen van gedachten te wisselen over het voorstel 
dat ter tafel ligt; 
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3. stemrecht, elke deelnemer moet de gelegenheid hebben een stem over het voorstel te 
kunnen uitbrengen. Een overeengekomen meerderheid van de stemmen bepaalt of 
het voorstel al dan niet aangenomen wordt; 

4. gelijkheid; elke deelnemer dient gelijk te zijn aan een ander in het democratisch 
proces, zowel in deelneming tijdens het stemmen alsook door gelijkwaardig 
vertegenwoordigd te zijn. 

Voor elk van deze vier elementen kunnen specifieke richtlijnen gelden. 

Democratie is onder meer: 

• Wij hebben een staatsvorm die geen kopie is van de instellingen van onze naburen. In 
plaats van anderen na te bootsen, zijn wij juist een voorbeeld voor hen. Onze staatsvorm 
heet 'een democratie', omdat ze in handen is van velen en niet van enkelen. In persoonlijke 
geschillen verzekeren onze wetten gelijk recht aan allen en de publieke opinie eert 
eenieder die zich door iets onderscheidt, in het openbare leven boven anderen, niet om de 
klasse, waartoe hij behoort, maar om zijn eigenwaarde. 'Armoede' is voor niemand - die de 
staat van nut kan zijn - een beletsel, hoe gering zijn aanzien ook is. (Perikles' lijkrede 
- Perikleous logos epitaphios - zoals vastgelegd door Thoukydides, II 37.  Dit is mogelijk 
de oudst geattesteerde definitie van democratie. Deze was opgenomen in het eerste 
ontwerp van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, maar werd door 
Ierland afgewezen (zeer tegen de zin van Griekenland en Cyprus).  

• Het universele recht om deel te nemen aan de politieke macht, dat wil zeggen: het recht 
van alle burgers om te stemmen en te participeren in de politiek. Een land is democratisch 
als het volk het recht heeft zijn eigen regering te kiezen in periodieke, geheime 
verkiezingen met verschillende partijen op basis van algemeen en gelijk stemrecht voor 
volwassenen. (Francis Eukuyama) 

• Een staatsvorm waarin (een vertegenwoordiging van) het volk de hoogste macht heeft en 
een overwegende invloed heeft op het regeringsbeleid. (Instituut voor Publiek en Politiek) 

• Regering van het volk, door het volk, voor het volk. (Abraham Lincoln) 

• Een regering waar we zonder bloedvergieten van af kunnen – bijvoorbeeld via algemene 
verkiezingen; dat wil zeggen, de maatschappelijke instellingen leveren middelen waarmee 
de heersers kunnen worden afgezet door de overheersten, en de sociale tradities 
waarborgen dat deze instellingen niet eenvoudig door de machthebbers zijn te 
vernietigen. (Karl Popper) 

 

Er zijn vele verschillende vormen van democratie. Sommige naties zoals Zweden kennen 

slechts een enkel huis van afgevaardigden. Andere als Nederland hebben een huis van 

afgevaardigden en een senaat. Deze beide vormen komen voor zonder president (Denemarken 

met een huis en Italië met huis en senaat) dan wel met een president (Finland met een huis 

en Frankrijk met huis en senaat). Sommige naties hebben een kiessysteem dat voor een deel 

indirect is, waarbij niet de stemmers, maar de afgevaardigden een vertegenwoordiger kiezen. 

Zo kiezen in Duitsland de direct gekozen afgevaardigden de indirect gekozen president. 

Een representatieve democratie is de term voor vertegenwoordigers die door middel van een 

selectieproces zijn gekozen. Dit is in de meeste landen in het westen het geval. 

Directe democratie is de oorspronkelijke vorm van democratie zoals gevonden bij de oude 
Grieken. Directe democratie is een vorm van beslissing waarbij de uitkomst door een 
meerderheid bepaald wordt. Dat kan effectief zijn, maar het kan ook tot een beslissingsproces 
leiden waarbij de ene beslissing door de andere beslissing opgevolgd wordt zonder dat er 
voldoende over nagedacht is. 

Bij het begin van de eenentwintigste eeuw zijn verschillende methodes ontstaan waardoor 
iedereen kan stemmen via internet of gsm, wat een vorm van directe democratie is. Het is 
echter ook een vorm waarbij de meerderheid het voor het zeggen heeft en waarbij er een risico 
is op de tirannie van de meerderheid. Directe democratie in de moderne betekenis van het 
woord duidt op instrumenten waarbij opnieuw de deelnemers direct de uitkomst beïnvloeden 
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zonder de 'omwerking' van een parlement. Voorbeelden zijn het bindend referendum en het 
volksinitiatief. 

In een systeem zonder vertegenwoordigers, bijvoorbeeld aangehangen door Akiva Orr, is er 
geen rol weggelegd voor politieke partijen en een parlement. Jean Jacques Rousseau was een 
groot voorstander van de directe democratie. 

De Volksvergadering is een vorm van directe democratie, die onder andere toegepast werd en 
wordt in Athene (de Ekklesia), Zwitserland (de Landsgemeinde), Noord Amerika (de Town-
meeting) en het voormalige Joegoslavië (het bedrijfsradenstelsel). Volksraadplegingen en 
plebiscieten worden ook weleens tot vormen van directe democratie gerekend, maar door hun 
niet-bindende karakter behoren zij niet specifiek tot deze categorie. 

Representatieve democratie wordt ook wel parlementaire democratie genoemd. De 
representatieve democratie ontstond als praktische oplossing bij het groeien van het aantal 
mensen binnen de democratie: het was praktisch niet mogelijk dat iedereen direct over elk 
onderwerp meebesliste. De meeste westerse democratieën zijn parlementaire en daarmee 
representatieve democratieën. Er zijn verschillen in kiesstelsels. Sommige landen verdelen 
zich in districten die elk een winnaar als afgevaardigde sturen, terwijl andere landen alle zetels 
rondom de tafel gelijkelijk verdelen naar de uitslag van de algehele uitslagen. 

In een representatieve democratie draagt het volk een aantal nauwkeurig gedefinieerde 
bevoegdheden voor een beperkte tijd over aan een aantal afgevaardigden, die het volk 
'representeren' en de wil van het volk uitvoeren. Deze bevoegdheden bevinden zich onder 
andere op het terrein van de wetgevende macht. Na een aantal jaren worden nieuwe 
verkiezingen gehouden. Deze overdracht van macht dient nauwkeurig bewaakt te worden om 
te voorkomen dat de overdracht definitieve karaktertrekken krijgt. De reeds genoemde 
verkiezingen na een aantal jaren waarbij een afgevaardigde zijn bevoegdheden worden 
afgenomen, is hier een van. Vrijheid van pers is een tweede. Elementen uit de directe 
democratie zoals een referendum kunnen ook een tegenwicht vormen. 

Verkiezingen dienen altijd vrij te zijn. Hiervoor dienen verkiezingen aan een aantal 
voorwaarden te voldoen: 

• iedere volwassene moet kunnen stemmen: beperkingen waardoor belangrijke delen van 
de bevolking niet aan de verkiezingen kunnen deelnemen geven een uitslag die niet 
representatief is voor de wensen van de bevolking; 

• er moeten verschillende politieke partijen zijn waaruit gekozen kan worden: binnen 
een eenpartijstelsel is er geen garantie dat deze partij voldoende ruimte voor alle wensen 
uit de bevolking biedt; 

• de verkiezingen moeten geheim zijn: door de keuze van elke kiezer geheim te houden 
hoeft de kiezer geen vrees te koesteren voor maatregelen wanneer hij niet op de winnaar 
van de verkiezingen gestemd heeft; 

• de verschillende partijen moeten voldoende toegang tot de media hebben gehad: 
wanneer alleen de huidige regerende partij of coalitie mediaruimte krijgt, ontstaat een 
zeer ongebalanceerde situatie. 

De Atheense democratie was overwegend een directe democratie. Er bestond een aantal 
magistraatsfuncties met aanzienlijke macht. Deze functies werden niet toegewezen door te 
kiezen, maar door te loten. Verkiezing zag men als oligarchisch, alleen met loting had elke 
(mannelijke) burger een even grote kans een functie te bekleden. Er bestonden controles en 
mogelijkheden om iemand af te zetten, wanneer bleek dat een door loting 
gekozen magistraat zijn functie niet goed uitvoerde. Ook in Italiaanse stadstaten in 
de Middeleeuwen werd een deel van de magistraten door loting gekozen. Ook in later tijd 
(onder meer Jean Jacques Rousseau, Charles de Montesquieu) werden verkiezingen met 
oligarchie geassocieerd. De laatste staat waar magistraten door loting werden gekozen 
(Venetië) hield in 1797 op te bestaan, en sindsdien is democratie altijd vormgegeven door 
middel van verkiezingen. 

Volgens sommige politicologen bevatten verkiezingen nog steeds een oligarchisch element. 
Kiezers zijn geneigd personen te kiezen die een of meerdere eigenschappen vertonen, die als 
positief beschouwd worden en bovendien zeldzaam zijn. Verder zijn ze geneigd op mensen te 
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stemmen die op een of andere manier opvallen, of bekend zijn. Hierdoor heeft niet iedere 
kandidaat a priori even veel kans om gekozen te worden. Verder zijn rijke personen, of 
personen met rijke bondgenoten, beter in staat een verkiezingscampagne te voeren en mensen 
te mobiliseren dan mensen die minder geld hebben. 

Een belangrijk, maar geen cruciaal kenmerk van een democratie is dat zij in haar instellingen 
en wetten vele uiteenlopende waarborgen kent tegen een ongezonde machtsconcentratie. 
Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht kunnen worden onderscheiden. Dit staat 
bekend als de trias politica.. 

De wetgevende macht wordt gevormd door het parlement. De uitvoerende macht wordt 
gevormd door de regering die de wetten ten uitvoer brengt in beleid. De rechterlijke macht 
moet de andere twee machten in evenwicht houden. Ze krijgt hiervoor een zeer onafhankelijke 
positie. In vele democratische staten is de band tussen wetgevende en uitvoerende macht 
sterker dan die tussen de rechterlijke macht en de andere twee. 

Oorspronkelijk kwam dit idee van de Franse baron Charles de Montesquieu, en het past dan 
ook bij uitstek in een bestuurssysteem waar de macht in handen is van een elite. Door die 
elite in drie delen op te splitsen hoopte hij de vrijheid van het volk (dus door een soort  verdeel 
en heers techniek) te beschermen. Overigens was Montesquieu geen onvoorwaardelijke 
voorstander van democratie. Democratie (hieronder verstond hij directe democratie) zag hij 
als geschikt voor stadsstaten; voor grotere territoriale staten gaf hij de voorkeur aan meer 
autocratische regeringsvormen. 

De pers wordt in democratische landen soms wel de vierde macht of vijfde macht genoemd 
vanwege haar cruciale rol bij het informeren van de burgers. 

Een representatieve democratie waarin direct-democratische besluitvorming wordt 
bemoeilijkt is een particratie: de politieke partijen hebben de macht. Met uitzondering van 
Zwitserland zijn de Europese 'democratieën' particratieën. Particratie wordt vaak verward met 
de democratie. Een particratie komt voornamelijk tot uiting in de partijdiscipline, waarbij in 
de praktijk alle verkozenen die behoren tot eenzelfde partij in het parlement over alle 
onderwerpen unaniem stemmen. 

Representatieve democratie is in alle landen waarin representatieve democratie wordt 
toegepast geëvolueerd tot particratie. Michels noemde dit de ijzeren wet van de oligarchie. 
Deze wet stelt dat alle organisatievormen, onafhankelijk van het democratische of 
autocratische gehalte in het begin, onvermijdelijk oligarchisch worden. Particratieën kunnen 
bijgevolg worden gezien als een vorm van misbruik van delegatie in representatieve 
democratie. Aangezien alle representatieve democratieën particratieën zijn geworden, worden 
beide termen als synoniemen van elkaar gebruikt. Waarom is dit een vorm van misbruik? Er 
zijn heel wat publicaties die de efficiëntie van representatieve democratie vergelijken met de 
efficiëntie van directe democratie. Bijvoorbeeld de hoogleraren Lars Feld in Duitsland, 
Kirchgasser in Zwitserland en Matsusaka in de Verenigde Staten vergeleken de efficiëntie van 
representatieve democratie en particratie door het vergelijken van de kosten van een bepaalde 
dienst als functie met de hoogte van de drempel voor het houden van een financieel 
referendum voor die dienst. Uit die gegevens blijkt dat hoe hoger de drempel is, hoe hoger de 
kosten van die dienst zijn. 

n de loop der millennia zijn er veel tegenstanders van de democratie geweest. Het sterkst leven 
antidemocratische sentimenten van oudsher bij de vermogende elites, die bij democratie en 
de bijbehorende herverdeling van macht en middelen het minst te winnen hebben. Met 
uitzondering van een korte periode in de twintigste eeuw zijn de vermogenden bij uitstek de 
steunpilaren van autoritair geweest; in de eenentwintigste eeuw zijn zij dit opnieuw.  

Zo was Plato tegenstander van de democratie, omdat democratie volgens hem leidt 
tot  dictatuur. In plaats daarvan stelde hij een regering van een verlichte filosoof-koning voor. 
Bovendien vinden sommigen dat een democratie niet voldoende de rechten van burgers kan 
garanderen. Een meerderheid van de bevolking kan immers instemmen met het schenden van 
die rechten. John Stuart Mill waarschuwde ook voor een 'tirannie van de meerderheid'. 

Vaak wordt de machtsovername in Duitsland door Hitler gebruikt als voorbeeld van de 
gevaren van democratie. Hitler kreeg echter van het parlement en van de bevolking – door 
manipulatie en intimidatie de benodigde tweederdemeerderheid voor zijn 
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Ermachtigungsgesetz waarmee hij dictatoriale bevoegdheden verwierf. Uit dat parlement 
waren de communisten toen trouwens al (o.a. door geweld) verdreven. 

Volgens anderen leidt een democratie juist weer tot  anarchie. Anarchie zal een tegenreactie 
oproepen: de behoefte aan wetten, en sterke sturing, een dictator. Verder menen sommigen 
dat het volk simpelweg te dom is om te regeren, en dat het bestuur beter overgelaten kan 
worden aan mensen die er verstand van hebben. Mensen die deze argumentatie gebruiken 
noemen democratie wel ochlocratie, regering door de massa. 

Ook op religieus gebied zijn er uitspraken gedaan tegen de democratie. Een voorbeeld is 
hiervan de uitspraak die dominee L. Lohuis deed bij zijn afscheidspreek in een PKN-gemeente 
in Scherpenisse: De overheid is Gods dienaresse, maar ik ben tegen een democratie. Het is mijn 
diepste overtuiging dat de democratie een uitvinding van de duivel is. We moeten immers door 
God geregeerd worden (Eendrachtbode). 

Winston Churchill zei tegen critici van de democratie: Democracy is the worst form of 
government except for all those others that have been tried. (Democratie is de slechtste 
regeringsvorm, op alle andere methoden die al geprobeerd zijn na). Hij was zelf ook geen 
onverdeeld voorstander gelet op zijn – even bekende – uitspraak: The best argument against 
democracy is a five-minute conversation with the average voter. (Het beste argument tegen 
democratie is een gesprek van vijf minuten met de gemiddelde kiezer.) 

In sommige communistische geregeerde landen gebruikt(e) men het begrip democratie in de 

officiële naam, zoals de Duitse Democratische Republiek en de Democratische Volksrepubliek 

Korea. Als er al verkiezingen waren, werden deze in andere landen echter niet beschouwd 

als vrije verkiezingen. Soms werden verkiezingen uitgelegd als een bedreiging, niet voor de 

leiders maar voor het volk. Bij verkiezingen hebben sommige individuen met slechte 

bedoelingen de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen. Als deze kandidaat onverhoopt het 

volk achter zich krijgt en zo de macht grijpt kan hij het bestuur omverwerpen en 

alleenheersen in het nadeel van het volk. In theorie zou de leider dus nieuwe kandidaten 

moeten zoeken die het goed menen met het volk en dezelfde goede bedoelingen delen met de 

huidige leider. In veel landen worden de kandidaten dan ook vaak bij verkiezingen 

voorgedragen door de machthebbers, tegenkandidaten ontbreken en vaak wordt bijvoorbeeld 

het publiekelijk uitleg geven over hoe men tegen de gestelde kandidaten kan stemmen, 

bestraft. Tegen de voorgestelde kandidaat stemmen was in communistische landen van het 

voormalig Oostblok echter wel mogelijk. 

De komst van Internet leidde tot veel speculatie over nieuwe vormen van directe democratie. 

Digitale gemeenschappen zouden als Griekse Agora kunnen functioneren, elektronisch 

stemmen kan misschien de gang naar de stembus overbodig maken (en zo hopelijk leiden tot 

een hogere opkomst), e-mailbombardementen zouden stakingen en demonstraties misschien 

overbodig maken. Maar privacy kwesties, anonimiteit en digitale tweedeling leiden tot 

controverse in het e-democracydebat. Daarnaast is veel ophef ontstaan over de 

oncontroleerbaarheid van het digitale stemmen: het is op afstand niet mogelijk om te 

controleren of er sprake is van een ‘vrije keuze’ achter de computer. Nochtans is in landen 

met een zeer hoogstaande democratie, zoals Zwitserland, reeds jaren het schriftelijk stemmen 

voor iedereen ingevoerd zonder dat dit in de praktijk problemen geeft; in sommige opzichten 

is dit vergelijkbaar met stemmen via de computer thuis. 
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Het kiesstelsel 
Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. In een kiesstelsel met 

evenredige vertegenwoordiging wordt de zetelverdeling bepaald op basis van alle uitgebrachte, 

geldige stemmen. Om een zetel te winnen moet een partij de kiesdeler halen. De kiesdeler is 

het totale aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels. Ons 

huidige kiesstelsel is sterk evenredig. Een kiesstelsel is meer evenredig naarmate het aantal 

zetels dat partijen krijgen meer in overeenstemming is met het aantal stemmen dat ze hebben 

behaald. 

Het Nederlandse kiesstelsel is op het eerste gezicht eenvoudig. Het hele land is één groot 
kiesdistrict en elke politieke partij dient een lijst in met kandidaten. Er zijn honderdvijftig 
zetels in de Tweede Kamer te vergeven. Het aantal stemmen dat nodig is voor elke zetel is dus: 
het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door honderdvijftig. Dat getal heet de kiesdeler. 

Voorbeeld: 
Bij verkiezingen in jaar X brengen ruim 9,6 miljoen van de ruim twaalf miljoen kiesgerechtigden 
hun stem uit. De kiesdeler komt uit op iets meer dan 64.000. 

Als zo het aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door de honderdvijftig beschikbare 
zetels, blijven er reststemmen en nog niet bezette zetels over. Hoe de restzetels worden 
verdeeld is moeilijker uit te leggen. Sommige buitenlanders vinden ons kiesstelsel daarom 
helemaal niet eenvoudig, maar juist erg ingewikkeld. 

Voorbeeld: 
Als partij A bij de verkiezingen in jaar X 60.000 stemmen heeft gehaald en partij B 100.000, 
krijgt partij A nul zetels en partij B er één. Dat komt omdat partij A de kiesdeler (64.000) niet 
heeft gehaald, terwijl partij B wel voldoende stemmen heeft voor één zetel. Beide partijen 
houden echter reststemmen over: partij A 60.000 en partij B 36.000. 

Partijen die de kiesdeler niet hebben gehaald krijgen in ons stelsel sowieso geen zetel. Met 
andere woorden: de kiesdeler is in Nederland de kiesdrempel. De 60.000 stemmen die op 
partij A zijn uitgebracht, gaan dus ‘verloren’. Verder worden de restzetels verdeeld volgens de 
methode van het grootste gemiddelde. Of partij B nog een zetel extra krijgt hangt dus af van 
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de vraag hoe groot het gemiddelde aantal stemmen per zetel van partij B is in vergelijking met 
de andere partijen. De methode van het grootste gemiddelde bevoordeelt de grootste partijen 
enigszins. 

Kiezers brengen meestal hun stem uit op de eerste naam van de partij van hun keuze: op de 
lijsttrekker. De stemmen die lijsttrekkers (of andere hoog op de lijst geplaatste kandidaten) 
meer halen dan de kiesdeler gaan naar de volgende kandidaten op de lijst. Kiezers kunnen 
hun stem ook direct op een andere kandidaat dan de lijsttrekker uitbrengen: dat heet 
voorkeurstem. Als een kandidaat 25% van de kiesdeler haalt is hij of zij rechtstreeks gekozen. 
Die voorkeursdrempel was dus in jaar X 25% van ruim 64.000 = ruim 16.000 stemmen. 

Het voordeel van ons stelsel is dat het de laagst mogelijke drempel opwerpt voor nieuwe 
partijen. Het stelsel is daarom een heel goede afspiegeling van wat er onder kiezers leeft. Het 
grote nadeel is dat er relatief veel partijen in het parlement zitten en dat het meestal 
onmogelijk is om uit de verkiezingsuitslag af te leiden welke partijen volgens de kiezers de 
regering zouden moeten vormen. Daarnaast moeten er altijd coalities worden gevormd. Er 
worden dan compromissen gesloten waar de kiezer geen invloed meer op heeft. De discussie 
over het meest wenselijke kiesstelsel wordt regelmatig gevoerd. Daarbij worden onder meer de 
volgende argumenten aangevoerd: 

1. Politiek moet persoonlijker worden. Kiezers willen vertrouwen hebben in de persoon 
van de kandidaat. Voor hun (her)verkiezing moeten kandidaten niet alleen afhankelijk 
zijn van hun partij maar vooral van hun kiezers. Zo kunnen kandidaten door kiezers 
worden afgerekend en worden ze gestimuleerd om zich voortdurend te verantwoorden. 
Een nieuw stelsel moet er voor zorgen dat meer kandidaten zelf kiezers achter zich 
weten te krijgen en niet meer ‘op de slippen van de lijsttrekker’ in de Kamer komen. In 
het jargon: het aantal kandidaten met een persoonlijk kiezersmandaat moet toenemen. 

2. Kiezers hebben nu te veel het gevoel dat ze geen werkelijke keuze hebben. Een nieuw 
kiesstelsel moet er voor zorgen dat kiezers het gevoel krijgen dat hun stem er werkelijk 
toe doet. 

3. Omdat verreweg de meeste Kamerleden niet zelf gekozen zijn, maar meeliften op de 
populariteit van hun lijsttrekker, is het parlement minder krachtig dan zou kunnen. 
Daarom biedt het te weinig tegenwicht tegen de regering. 

4. Krachtige politieke partijen zijn in een democratie noodzakelijk. Een kiesstelsel dat 
meer dan nu de nadruk legt op het kiezen van personen dwingt partijen om meer 
aandacht aan hun kandidaatstelling te besteden. Dat kan leiden tot nieuw elan in 
partijen. Het parlement wordt meer aansprekend en zal kiezers meer betrekken bij 
politiek debat en bij partijen die hebben gezorgd voor herkenbare kandidaten. 

In de Tweede Kamer is echter geen meerderheid te vinden voor wijziging van het kiesstelsel. 
Bron: prodemos.nl.   
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Geschiedenis  
In 1813 vertrokken de Fransen uit Nederland, nadat zij vanaf 1795 ons land hadden bestuurd. 

Korte tijd later werd Nederland een koninkrijk, onder koning Willem I, een lid van de familie 

van Oranje. Een koninklijke familie dus. Voortaan was de koning de baas in Nederland. 

Nederland werd voortaan geregeerd zoals de landen om ons heen, onder een eigen dynastie: 

Het Huis van Oranje-Nassau.  

De koningen Willem I en Willem II voelden nauwelijks voor enige invloed van het volk. Zelfs 

de ministers hadden heel weinig te vertellen. De koning bepaalde wat er gebeurde. 

Op den duur ontstond er verzet tegen deze gang van zaken. Mensen die het bestuur van het 

land wilden veranderen vonden dat de koning niet alle macht mocht hebben. Ze vonden dat 

het parlement meer te zeggen moest krijgen. Ze wilden daarom een echte constitutie, dat is 

een ander woord voor grondwet. Met daarin de rechten en plichten van volk en vorst. In 1848 

kreeg de leider van deze groep, Thorbecke, de opdracht van de koning om een nieuwe grondwet 

te maken. De koning was namelijk bang dat er anders misschien wel eens een revolutie uit 

zou breken. Op deze manier wilde hij die revolutie voorkomen.  

Het gevolg van die nieuwe grondwet was dat de koning veel van zijn macht verloor aan de 

ministers. De ministers op hun beurt werden afhankelijk van de medewerking van het 

parlement. De belangrijkste regel uit die grondwet luidde: 'De koning is onschendbaar, de 

ministers zijn verantwoordelijk.'   

Het parlement begon een echt parlement te worden, zoals wij dat tegenwoordig kennen. Dus: 

wetsontwerpen goedkeuren, begrotingen goedkeuren enz. enz. 

Wel probeerde de koning natuurlijk zoveel mogelijk van zijn macht te behouden ten koste van 

parlement en ministers. Maar op den duur lukte dat niet meer. In 1868 weigerde het 

parlement met een minister samen te werken. De koning vond het een goede minister. Na veel 

geharrewar trok de koning aan het kortste eind, de minister werd ontslagen. Vanaf dat jaar 

mengt de koning zich niet meer in zaken tussen ministers en parlement. Daarmee werd 

Nederland een constitutionele parlementaire monarchie. Dat is een hele mond vol en daarom 

herhalen we het nog maar eens: 'een constitutionele parlementaire monarchie.' Uitleggen doen 

we het natuurlijk ook. 

Het is een regeringsvorm waarin zowel de macht van de koning (de monarch) als het 

parlement wordt geregeld en beperkt door een grondwet (constitutie), maar waarin de invloed 

van het parlement doorslaggevend is. 

Vanaf 1868 was Nederland echter nog géén democratie. Een democratie wil namelijk zeggen 

dat het volk regeert. Dat was toen nog niet zo. Het kiesrecht voor het parlement bleef namelijk 

nog lange tijd beperkt tot een kleine groep Nederlanders. Alleen zij die een bepaald bedrag aan 

belasting betaalden kregen kiesrecht. Zo'n kiesrecht noemen we belastingkiesrecht (ook wel 

censuskiesrecht genoemd).  

Pas in 1922 was Nederland een echte democratie. Democratie betekent letterlijk: het (gehele) 

volk regeert. Dit kan op twee manier worden geregeld. De ene manier noemen we directe 

democratie. Dat gebeurt bv in de les als de gymleraar aan de klas vraagt of ze willen 

basketballen of volleyballen en de meerderheid bij handopsteken beslist. Om een land op die 

manier te besturen is wat lastig, daarom is er nog een andere manier. Die andere manier 

wordt indirecte democratie genoemd. Het volk kiest dan eerst afgevaardigden, 

vertegenwoordigers van het volk en die nemen dan besluiten.  

In ieder geval, in Nederland hadden in 1922 alle burgers, rijk en arm, vrouw of man kiesrecht 

gekregen. Zowel actief kiesrecht (het recht om je stem uit te mogen brengen) als passief 

kiesrecht (het recht om gekozen te mogen worden). Met de invoering van dit algemeen 

kiesrecht mag je pas met recht zeggen dat Nederland een democratie is geworden. Bron: 

staatsinrichting.nl.  
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Napoleon op voor het paleis op de Dam 

 

Schervengericht  
Ostracisme of schervengericht in de Atheense democratie  een stemprocedure in de 
Ekkésia (Volksvergadering) om politieke leiders (generaals) die men te machtig vond voor tien 
jaar te verbannen. Men probeerde zo waarschijnlijk al te grote tegenstellingen binnen de 
politieke gemeenschap (polis) te overbruggen. 

De procedure werkte als volgt: als de burgers in de Volksvergadering besloten dat er een 
ostracisme moest worden gehouden, kon iedere burger op een bepaalde dag in de Agora de 
naam van een door hem gewraakte politiek leider op een stuk gebroken aardewerk (vandaar 
de naam, ostrakon=scherf) schrijven. Als er minimaal zesduizend scherven waren beschreven, 
werd de persoon wiens naam het meest werd genoemd voor tien jaar verbannen uit de stad, 
met behoud van bezittingen en burgerrechten. Rond 415 v.Chr. raakte de procedure in 
onbruik en kwam de graphe paranomon in zwang. 

Tegenwoordig wordt de term gebruikt om een vorm van sociale uitsluiting aan te duiden 
waarbij contact met iemand wordt vermeden en waarbij deze geweerd wordt uit een sociale 
groep. Professor Lafayette van de Purdue Universiteit in USA heeft onderzoek naar het effect 
van ostracisme gedaan op een mens. Ostracisme of uitsluiting mag dan geen externe littekens 
achterlaten, maar de pijn die het veroorzaakt is vaak dieper en duurt langer dan een 
lichamelijk letsel, volgens het onderzoek van prof Lafayette. ‘Uitgesloten of verbannen worden 
is een onzichtbare vorm van pesten die geen blauwe plekken achterlaat, en daarom 
onderschatten we de impact ervan vaak’, zegt Kipling D. Williams, hoogleraar psychologische 
wetenschappen. ‘Uitsluiting door middelbare-schoolvrienden, kantoorcollega’s of zelfs 
echtgenoten of familieleden kan ondraaglijk zijn. En omdat ostracisme in drie fasen wordt 
ervaren, kunnen die pijnlijke gevoelens over een zeer lange periode voorkomen. Mensen en 
therapeuten moeten zich hiervan bewust zijn, zodat ze depressie of andere negatieve 
ervaringen kunnen voorkomen.’  
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Wanneer een persoon wordt geostraceerd, voelt de dorsale anteriorcingulate cortex van de 
hersenen, die lichamelijke pijn registreert, ook deze sociale verwonding, aldus Williams. Het 
proces van ostracisme omvat drie fasen: de eerste daden van genegeerd of buitengesloten 
worden, omgaan en berusting. In België en Nederland wordt de term ‘sociale uitsluiting’ eerder 
gebruikt voor mensen die arm zijn en daardoor moeilijk aanvaard worden in de maatschappij, 
bv. moeilijk aan werk geraken. De term ‘ostracisme’ is in belangrijke mate verschillend van de 
term sociale uitsluiting. ‘Sociale uitsluiting’ heeft niet de bedoeling de ander pijn te doen. Bij 
‘ostracisme’ daarentegen wordt sociale uitsluiting gebruikt als techniek om iemand pijn te 
doen. 
 

 

 

Economische democratie 
Economische democratie is een systeem waarin economische beslissingen op een 
democratie manier genomen worden. Economische democratie staat daarmee tegenover de 
uitgangspunten van het liberale kapitalisme, waarin beslissingen genomen worden door de 
particuliere eigenaars van grondstoffen en productiemiddelen (fabrieken enz.) volgens het 
principe one dollar, one vote: de stemverdeling is gebaseerd op de verdeling van aandelen. 

Volgens voorstanders van economische democratie is deze noodzakelijk om een ware 
democratie te vormen: de politieke democratie wordt in andere systemen verstoord door de 
politieke macht van eigenaren, vooral multinationals en andere grote bedrijven. 

Tegenstanders van economische democratie wijzen op een vermeend gebrek aan economisch 
inzicht bij anderen dan geschoolde economen en ondernemers; soortgelijke argumenten 
werden eerder op het politieke vlak gebruikt tegen het algemeen kiesrecht en 
het vrouwenkiesrecht.  

Economische democratie is een centraal thema in moderne vormen van marktsocialisme, ook 
anarchistische bewegingen streven doorgaans naar democratisch bestuur van de 
productiemiddelen. 

Er zijn verschillende Nederlandse personen, organisaties en bewegingen die economische 
democratie als doel hebben of hadden, waaronder: 

• het radencommunisme (belangrijk Nederlands persoon Anton Pannekoek) 
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• de Anarcho Syndicalistische Bond  

• Provo 

• De Vrije Bond  

 

 

 

Democratisch tekort 
Een democratisch tekort of democratisch deficit ontstaat wanneer ogenschijnlijk  
democratische organisaties of instellingen in feite tekortschieten bij de vervulling van wat ze 
verondersteld worden te doen voor (het respecteren van de beginselen van de 
democratie. Voorbeelden zijn de aanwezigheid van kiesdrempels, bijzondere meerderheden, 
een grote invloed van lobbygroepen, het onvoldoende doorwegen van de stem van het 
parlement in beslissingen of het niet voldoende rekening houden met de uitslag van een 
referendum en het gebrek aan evenredige en lege zetelvertegenwoordiging. Zelfs het bestaan 
van ongrondwettige voordrachthandtekeningen ter deelname bij verkiezingen. 

Het begrip democratic deficit wordt verondersteld voor het eerst te zijn gebruikt door de Jonge 
Europese Federalisten in hun Manifesto in 1977.  

Met het democratisch tekort wordt specifiek binnen het Koninkrijk der Nederlanden gedoeld 
op het ontbreken van een parlementaire werking op koninkrijksniveau. Hierdoor zouden de 
standpunten over koninkrijksaangelegenheden van niet alleen Nederland (als 
koninkrijksland) maar met name die vanuit de drie andere Caribische landen binnen het 
koninkrijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten) onvoldoende aan bod komen. 

De instellingen van de Europese Unie wordt menigmaal een gebrek aan democratische 
legitimiteit verweten. In het verleden focuste de term democratisch tekort in de Europese Unie 
vooral op het feit dat het  Europees Parlement te weinig macht had. Zo werd er in het verleden 
nationale soevereiniteit overgedragen naar de Europese Unie, maar deze soevereiniteit werd 
overgedragen naar de ministers, die achter gesloten deuren in de Raad beslissen. Het 
Europees Parlement had enkel een raadgevende rol. 
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Echter sinds het Verdrag van Lissabon (2007) is een deel van dit tekort opgelost door invoering 
van medewetgevende bevoegdheden: wetten goedkeuren gebeurt via  codecisie van het 
Europese Parlement en de Raad. Ook voorziet het Verdrag van Lissabon in de invoering van 
een Europees burgerinitiatief. Een dergelijk initiatief bestaat uit een petitie die is ondertekend 
door ten minste één miljoen EU-burgers, en roept de Europese Commissie op een wetsvoorstel 
te publiceren over een bepaald onderwerp. Ook de invoering destijds van rechtstreekse 
verkiezingen van de leden van het Europees Parlement in 1979 was een stap in het wegnemen 
van een democratisch tekort in de Europese Unie. 

Zorgen over een democratisch tekort in de Europese Unie richten zich nu meer op bijvoorbeeld 
de relatief lage opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen (in vergelijking met de 
nationale parlementen, zij het niet in vergelijking met het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden) en de kloof tussen politici en de algemene bevolking door de vaak erg 
complexe werking van de Europese Unie. 

Een ander probleem is bijvoorbeeld dat kiezers bij de Europese parlementsverkiezingen meer 
stemmen op basis van nationale onderwerpen en dat de verkiezingen meer gebruikt worden 
door de kiezers om hun regering in het midden van hun termijn af te straffen. Een ander 
probleem is dat er onvoldoende een Europese publieke opinie/ Europese publieke sfeer is die 
Europese politici wegstemt of beloont. Een laatste probleem is de grote invloed 
van  lobbygroepen op de Europese instellingen. 

  

 

 

Oligarchie 
Bij een oligarchie (Oudgrieks: ὀλίγος (oligos) = 'weinig' en ἄρχειν (archein) = 'heersen') is de 
macht in handen van een kleine groep van mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of 
stand. In de oudheid was het de heersende kaste die over het machtsmonopolie  beschikte: 
een erfelijke, sociale groepering die door religie, verwantschap, economische status, prestige 
en soms zelfs taal is afgescheiden van de rest van de maatschappij. Dergelijke elites hebben 
de neiging om macht uit te oefenen in het belang van hun eigen kaste.  

In een oligarchische regeringsvorm is de rechtsgeldigheid van de wetten gebaseerd op het 
goeddunken (groepswillekeur) van deze gesloten elite. Het is een van de vijf 
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staatvormen beschreven door Plato, die de oligarchie identificeert als de 'slechte' variant van 
aristocratie omdat de oligarchie uitsluitend de bevoordeling van de eigen klasse voor ogen he 

De beroemdste oligarchische polis was Massalia (het latere Marseille), wiens 
staatsinrichting gedurende de oudheid de bewondering van velen genoot. Ook de poleis 
Sparta, Korinthe en Athene zijn ooit voorbeelden geweest van oligarchieën, evenals enkele 
Nederlandse steden in de zeventiende en achttiende eeuw.. Ook de Feneische handelsstad 
Carthago was een oligarchie. 

De term 'oligarch' werd weer veel gebruikt toen na het uiteenvallen van de Sowjet 
Unie verschillende topmensen uit de Russische zakenwereld nauwe banden bleken te 
onderhouden met de politiek en zo hun invloed konden aanwenden bij politieke 
besluitvorming. Om dezelfde reden worden de Verenigde Staten tegenwoordig ook steeds 
vaker als oligarchie getypeerd.  

Voorbeeld van een door een oligarchie bestuurd land in de huidige tijd is Saoedi Arabië, waar 
de macht gedeeld wordt door een duizendtal prinsen die deel uitmaken van het Huis van 
Saoed.  

Socioloog Robert Michels stelde dat alle organisatievormen, onafhankelijk van het 
democratische of autocratische gehalte in het begin, onvermijdelijk oligarchisch worden. 
Daarmee sluit deze ijzeren wet van de oligarchie aan bij de elitetheorie van Pareto en Mosca. 

Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving 
voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen. De naam is een samenstelling 
van de Griekse woorden πλουτος (rijkdom) en κρατειν (regeren, de macht hebben). 

De term wordt ook wel gebruikt voor de heerschappij van het grote kapitaal. Het is een vorm 
van oligarchie: heerschappij door een bevoorrechte minderheid. 

 

 

 

Machiavelli 
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli  is geboren  te Florence op 3 mei 1469 en overleden te 
Florence op 21 juni 1527. Hij was een Italiaanse diplomaat, politiek filosoof, militair strateeg, 
historicus, dichter, toneelschrijver en humanist gevestigd in Florence tijdens de Italiaanse 
renaissance. Hij geldt als de grondlegger van de moderne politieke wetenschappen. Hij was 
secretaris van de Tweede Kanselarij van de Florentijnse Republiek van 1498 tot 1512, toen de 
Medici hun macht respectievelijk al verloren hadden maar deze later zouden herwinnen. 



39 

 

De vorst, dat in eerste aanleg een handgeschreven traktaat was ten behoeve van een telg van 
de familie dei Medici, behoort tot literaire categorie vorstenspiegel. Pas na zijn dood werd het 
uitgegeven. Vanwege de controversiële inhoud werd het Machiavelli's bekendste boek. Hij 
schreef het in de periode 1513-1515. 

De Italiaanse stadstaten beleefden volgens Machiavelli in die jaren een rampzalige tijd, vooral 
sinds in 1494 de Italiaanse Oorlogen begonnen toen de Franse koning Karel VIII met zijn 
legers over de Alpen Italië binnentrok, waartegen de Italiaanse staten en staatjes vrijwel geheel 
machteloos stonden. Deze bedreiging zou tot 1559 duren. In de geschiedenis van het oude 
Rome, zoals die onder andere beschreven is door Titus Livius, zag Machiavelli hoe 
bedreigingen van buiten wél het hoofd geboden konden worden. De weerslag hiervan is zijn 
uitgebreide tractaat Il Discorsi 

Zijn leven lang probeerde Machiavelli Italië aan te sporen om zich te bevrijden van 
buitenlandse heersers. Hiervoor bezat hij wel de kennis en het inzicht maar niet de macht. Zij 
die wel macht bezaten wilden zijn kennis noch inzichten dienaangaande gebruiken. 

In juni 1498, na de afzetting en executie van boeteprediker en stichter van de Florentijnse 
republiek Girolamo Savonarola, benoemde de raad de negenentwintigjarige Machiavelli tot 
secretaris van de Tweede Kanselarij van de republikeinse stadstaat. Hij werd tevens secretaris 
van de Raad van Tien, het voornaamste militaire orgaan van Florence. Deze belangrijke 
functies, waarvoor hij een laag salaris ontving, bekleedde hij tot 1512. Als hoofd van de 
Tweede Kanselarij was Machiavelli verantwoordelijk voor vraagstukken aangaande het 
grondgebied en voor de buitenlandse politiek. Florence was sinds vier jaar een republiek, 
nadat de burgers de laatste erfelijke Heer van Florence Pierro de Medici hadden afgezet. Vijf 
dagen voor het aantreden van Machiavelli in mei 1498 was hij ooggetuige van de 
terechtstelling van de stichter van de republiek, Girolamo Savonarola, die opgehangen en 
levend verbrand werd op het Plazza della Signoria na het einde van de Eerste Italiaanse 
Oorlog. 

Alhoewel hij met zijn speelse natuur in Florence bekendstond om zijn gebrek aan respect voor 
alles en iedereen, was en opereerde hij als politicus en diplomaat zeer serieus. Machiavelli 
was ervan overtuigd dat alleen een sterke staat zijn burgers kan beschermen. Echte oorlogen 
en de dreigingen daarvan waren destijds een constant gegeven. Enkel een krachtig 
uitgebouwde staat kon zich tegen interventies van andere te weer stellen, zoals Venetië en 
Napels en grote mogendheden zoals het Heilige Roomse Rijk, Frankrijk en Spanje. 
Hoewel Florence rijk was, wilden haar burgers niet investeren in een eigen leger. De stad-
staat werd daarom militair niet serieus genomen door de grote mogendheden. De stad 
probeerde in de meeste conflicten neutraal te blijven, maar als zij dat iets te lang bleef, moest 
ze niet-zelden haar vrijheid afkopen met grote geldsommen (gouden dukaten). Daardoor ging 
Florence ook internationaal door als plek waar geldelijk veel te winnen viel. Het stadsbestuur 
was besluiteloos en wachtte af en koos voor het compromis door elke dreiging af te kopen. 
Machiavelli begreep dat die situatie niet kon blijven duren; het geld van de rijke maar weerloze 
natie zou uiteindelijk niet voldoende zijn om haar te redden. Hij wilde een militie, geen 
huursoldaten, gevormd uit burgers die de republiek trouw zouden zijn. 

Via een omweg kreeg Machiavelli toestemming van de Grote Raad om hiervoor manschappen 
te rekruteren, boeren uit de omgeving van de stad, hoewel de adel zich tegen dit besluit 
verzette. Machiaveli zette echter door en op 15 februari 1506 liet hij vierhonderd boeren door 
de straten marcheren in een witte wambuis, een paar wit-rode kousen en witte baret, schoenen 
en een ijzeren kuras. In 1509 slaagde hij erin Pisa te heroveren. 

Toen Florence betrokken raakte bij de Oorlog van de Liga van Kamerijk tussen paus Julius 
II en koning Lodewijk XII van Frankrijk, bleef de stad tegen het advies van Machiavelli in te 
lang neutraal. Toen de Fransen zich terugtrokken rekenden de troepen van de Heilige Liga met 
de Florentijnen af en hielpen De Medici opnieuw aan de macht. De overtuigde republikein 
Machiavelli belandde hierdoor in 1513 in de gevangenis, waar hij gemarteld werd op 
verdenking van verraad jegens het nieuwe bewind, maar uiteindelijk werd hij op grond van 
collectieve amnestie vrijgelaten. 

Na zijn vrijlating werd hij tijdelijk verbannen en trok zich terug op zijn boerderij Sant Andrea 
in Percussina aan de weg naar Siena. Machiavelli wilde zijn ambt weer terug alsof er niets 
gebeurd was. Hij was de facto werkloos, uit op herstel en op zoek naar een nieuwe betrekking. 
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Met het doel de nieuwe machthebber De Medici als beoogd nieuwe broodheer te behagen, 
schreef hij een 'sollicitatiebrief' in de vorm van een tractaat Il Principe geheten, oftewel De 
vorst, c.q. De Heerser. Als politicus wilde hij vooral een pragmaticus zijn in tegenstelling tot 
de toen heersende doctrine dat een machthebber altijd de weg van de deugd moest 
bewandelen. Daarbij speelde hij vooral zijn ervaringen in de toenmalige Italiaanse en 
buitenlandse politiek uit. Men moest goed zijn zolang het kon, maar anders een vos, om de 
vallen te kennen, en een leeuw, om de wolven af te schrikken. Machiavelli vond het woord 
Realpolitik  niet uit, maar schreef er wel de eerste goede handleiding over. 

Hij stierf zes weken na de beruchte Plundering van Rome in 1527 door de Duitse, veelal 
lutherse troepen van keizer Karel V tijdens de Oorlog van de Liga van Cognac. Zijn 
grafmonument bevindt zich in de Santa Croce basiliek, met opschrift ‘Tanto nomini nullum 
par elogium’ (geen lof is toereikend voor zo een naam). 

 

 
Standbeeld van Machiavelli in de Uffizi, Florence 

 

In de periode 1513-1515 schreef hij Il Principe (in het Nederlands vertaald als De Vorst maar 
ook als De heerser), een boek dat nog steeds gelezen wordt. De hoofdmoot van het boek wordt 
gekenmerkt door utilistisch denken: het doel heiligt de middelen. Dit staat ook wel bekend als 
consequentialistische ethiek. Dit is het tegenovergestelde van de deontologische ethiek, die 
naar de ethische aanvaardbaarheid van daden op zich kijkt. Centraal in Il Principe is het 
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begrip Virtù, wat eerder op politieke daadkracht van een man (Latijn: vir) duidt dan op deugd. 
Prinsen werden hierin gemaand niet te zacht te zijn en steeds het belang van de staat voor 
ogen te houden. Gesteld voor de keuze om geliefd te zijn of gevreesd, zou een prins er steeds 
voor moeten kiezen om gevreesd te zijn. Als rolmodel voor een prins die Virtù bezat stelde 
Machiavelli de gevreesde Cesare Borgia voor. Zijn enige tijdens het leven gepubliceerde 
werk Dell'arte della guerra handelt over militaire wetenschap in al zijn praktische 
consequenties.  

Omvangrijker en misschien ook belangrijker dan Il Principe zijn de Discorsi, voluit de Discorsi 
sopra la prima deca di Tito Livio (Verhandelingen over de eerste tien boeken van Titus Livius). 
Het is niet precies bekend wanneer deze geschreven zijn, maar Machiavelli's eigen verwijzing 
ernaar in zijn Il Principe (hoofdstuk II) geeft aan dat de Discorsi reeds voor 1513 geschreven 
moeten zijn. Zijn denkbeelden over macht en politiek gaan door als het voorbeeld van de 
cynisch-realistische benadering van politieke macht. 

Het enige traktaat dat bij Machiavelli's leven in druk verscheen is De krijgskunst (Dell'arte 
della guerra) uit 1521, dat is opgenomen in verzameling (in het Nederlands) van Machiavelli's 
politieke geschriften die vanaf september 2018 - aan het vooravond van het Machiavelli-
herdenkingsjaar 2019 - opnieuw in druk zal verschijnen. 

Machiavelli schreef niet in het Latijn maar in het Italiaans, meer bepaald het Florentijns of 
het Toscaans van Dante, Petrarca en Boccaccio. 

Als diplomaat bewees Machiavelli goede diensten aan zijn meesters, als militair deskundige 
speelde hij een beslissende rol in de (tijdelijke) onderwerping van Pisa, de opstandige vazalstad 
van Florence. Desondanks kon hij het verval van Florence niet verhinderen. Vijf jaar na 
Machiavelli's dood hield Florence op als soevereine stadstaat te bestaan. 

Biografen omschrijven Machiavelli's karakter als open en loyaal, scherpzinnig en ook cynisch, 
onhandig en sociaal zwak. Zijn belangrijkste werk Il Principe - een minofmeer 'sollicitatiewerk' 
bedoeld om in de gunst te komen van een voorname telg van de regerende Florentijnse familie 
dei' Medici, dat door Machiavelli niet was bedoeld voor publicatie en dat pas na zijn overlijden 
alsnog in druk verscheen - zorgde voor eeuwige bekendheid en roem. Het werd het meest 
invloedrijke en beruchte politieke traktaat ooit. 

De Engelse kardinaal Reginald Pole - familielid van koning Hendrik VIII van Engeland - 
beschouwde Machiavelli's Il Principe - dat tot de literaire categorie 'vorstenspiegel' behoort - 
als een listige handleiding voor politieke zelfmoord, bedoeld om de Medici's uit hun macht te 
ontzetten en de republikeinse status van Florence te herstellen. 

Machiavelli projecteerde als eerste het principe van regeren als Realpolitik, zonder enig 
godsdienstige of levensbeschouwelijk voorbehoud of uitgangspunt, waarbij voor hem 
vaststond dat hierin geen zinvolle overtuiging kan bestaan zonder strategische onderbouwing 
en zonder beredeneerde inschatting van de mogelijke gevolgen.  

Vijfhonderd jaar nadat Niccolò Machiavelli ‘Il principe’ schreef, worden zijn ideeën omarmd 

door conservatieve filosofen, managementgoeroes en vrouwenversierders. Niet gek voor 

iemand wiens naam lange tijd synoniem was met die van de duivel.  

Vermoeide reizigers die in het najaar van 1513 halt hielden bij de taveerne van Sant’Andrea, 
een gehucht net onder Florence, hadden grote kans daar een man te treffen die de 
geschiedenis in zou gaan als een van de meest beruchte denkers aller tijden. In dit 
drinklokaal, gezeten aan een van de ruwhouten tafels, verdeed Niccolò Machiavelli zijn tijd 
met kaarten en backgammon spelen met de lokale boeren en arbeiders, waarbij er regelmatig 
geruzied werd over vermeende valsspelerij. 

Het moet een hard gelag zijn geweest voor Machiavelli omringd te zijn door het werkvolk. Kort 
daarvoor nog bestond zijn biotoop uit de majestueuze paleizen van Florence en vulde hij zijn 
dagen met politiek gekonkel op het hoogste niveau. Veertien jaar lang had hij zich nuttig weten 
te maken als raadgever van het bestuur van de Florentijnse republiek. Zijn carrière kwam 
abrupt ten einde toen het roemruchte huis van De Medici in 1512 opnieuw de macht greep. 
Als aanhanger van het oude regime werd Machiavelli gevangen gezet, gemarteld en uiteindelijk 
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teruggestuurd naar zijn geboortedorp. Daar, zo schreef Machiavelli in een brief aan een vriend, 
zat hij ‘opgehokt met de luizen’. 

Toen Machiavelli zich erover beklaagde dat Vrouwe Fortuna hem zo had vernederd, was hij 
nog niet de omstreden filosoof die hij later werd. De drinkebroers in de taveerne van 
Sant’Andrea zaten aan tafel met een uit de gratie gevallen ambtenaar, afkomstig uit een weinig 
aanzienlijk geslacht dat wat landerijen rondom het dorp bezat. Il principe (De vorst), het boek 
waarmee de naam ‘Machiavelli’ synoniem zou worden met gewetenloze machtspolitiek, moest 
nog geschreven worden. Ook zijn tweede grote politieke werk, de Discorsi, stond nog niet op 
papier. Totdat hij een balling werd had Machiavelli zijn pen vooral gebruikt voor ambtelijke 
stukken. 

Het is niet onaannemelijk dat Il principe voortkwam uit zoiets ordinairs als verveling en 
geldnood. Niccolò Machiavelli was gewend aan een volle agenda en wist van ellende niet meer 
wat hij met zijn tijd moest doen. Bovendien was het zonder salaris moeilijk om mevrouw 
Machiavelli plus zes kinderen te onderhouden. En dus, toen hij op een winteravond in 1513 
thuiskwam na weer een vergooide avond in de kroeg, deed hij zijn gewone kloffie uit, hulde 
zich in zijn mantel waarin hij normaal gesproken op audiëntie ging en begon aan wat hij ‘een 
klein gekkigheidje’ noemde: een traktaat over de vraag hoe macht verworven werd en, 
belangrijker, hoe macht kon worden behouden. 

Behalve een teveel aan tijd en gebrek aan geld was ook bezorgdheid over de staat van het land 
een reden waarom hij zijn ganzenveer in de inkt doopte. Het Italië van Machiavelli was een 
craquelé aan kleine vorstendommen met de pauselijke staten in het zuiden en de Venetiaanse 
gebieden in het noorden, die voortdurend met elkaar overhoop lagen. Om de haverklap 
marcheerden Franse en Spaanse legers de grens over in voortdurend conflict over wie de 
dienst mocht uitmaken op het Italiaanse schiereiland. De Florentijnse republiek nam een 
bijzondere positie in op dit toneel: permanent gesandwicht tussen verschillende strijdende 
partijen, overgeleverd aan de grillen van andere vorsten. Italië verdiende een krachtige leider 
die het land autonomie zou bezorgen, vond Machiavelli. 

Was Il principe verschenen in het Nederland van nu, dan waren populisten op rechts 
waarschijnlijk naar de boekhandel gesneld. Rechtdoorzee, wars van compromissen en weten 
dat waar gehakt wordt spaanders vallen, dat zijn de kwaliteiten die Machiavelli toedicht aan 
een ideale heerser. Een heel contrast met de regering waar hij zelf voor werkte, een 
schipperende club regenten die vijanden liever afkocht dan probeerde te verslaan. Een 
geslaagd heerser moet geen genoegen nemen met half werk, vond Machiavelli. Wie een 
opstand neerslaat moet dat meedogenloos doen, wie een staat verovert moet de oude 
machthebbers uitroeien, anders dreigt er revanche. Ook onafhankelijkheid staat hoog in het 
vaandel. Vandaar dat Machiavelli een pleidooi afsteekt voor een leger van dienstplichtige 
burgers. Huurlingen, de gewapende arm waar Florence in de zestiende eeuw gebruik van 
maakte, waren onbetrouwbaar. Dat Machiavelli zelf ook graag daad bij woord voegde, blijkt 
uit zijn verwoede pogingen om eigenhandig een militie op de been te brengen. 

De passages waar Il principe zijn donkere reputatie vooral aan te danken heeft gaan over de 
moraal van de leider. Behalve geweld zijn list en bedrog wat Machiavelli betreft een wezenlijk 
onderdeel van de gereedschapskist van een vorst. Hij moet zowel ‘leeuw’ als ‘vos’ zijn, is een 
veel geciteerde wijsheid. Een leider die altijd het goede nastreeft, trekt uiteindelijk aan het 
kortste eind, meende de filosoof. Met deze boodschap zette hij de heersende opvattingen over 
goed en kwaad op z’n kop. Het christendom schreef voor deugdzaam te zijn en ook volgens de 
denkers uit de klassieke oudheid, de era waar Machiavelli’s tijdgenoten zich graag aan 
spiegelden, was het nastreven van deugden het parool. Machiavelli had niks met dit soort 
braafheid. ‘Men dient te beseffen dat een vorst, en vooral een nieuwe vorst, niet al die dingen 
in acht kan nemen die mensen een rechtschapen reputatie bezorgen, omdat hij omwille van 
de macht vaak dingen moet doen die strijdig zijn met trouw, strijdig met naastenliefde, strijdig 
met menselijkheid, strijdig met godsdienst’, aldus Machiavelli in Il principe.  
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Model voor Machiavelli’s ideale leider stond Cesare Borgia, bisschop annex roofridder en de 
zoon van paus Alexander VI. Hij ontmoette Borgia toen die bezig was met een 
veroveringscampagne waarbij hij het ene na het andere vorstendom onder de voet liep. 
Machiavelli was gestuurd om hem ervan te overtuigen Florence met rust te laten. En hoewel 
de belangen van Machiavelli’s eigen staat haaks stond stonden op de pan-Italiaanse ambities 
van Borgia, raakte de Florentijnse diplomaat volledig in de ban van de militante pausenzoon, 
wiens gezicht schuilging achter een zwart masker om een verwoest gelaat als gevolg van syfilis 
te verbergen. 

Toch bleek ook een geweldenaar als Cesare Borgia breekbaar. Zonder zijn vader de paus, die 
hem een hand boven het hoofd hield, was het gauw met hem gedaan. Toen Alexander VI in 
1503 stief, vluchtte Borgia met de staart tussen de benen weg uit Rome. Uiteindelijk sneuvelde 
hij op eenendertigjarige leeftijd tijdens een onbeduidende veldslag in Noord-Spanje. 
Machiavelli’s mateloze bewondering was toen al omgeslagen in minachting. Na een tweede 
ontmoeting met Borgia omschreef Machiavelli hem als een ‘onbetekenend graafje, dat met één 
been in het graf staat’. En toch, in Il principe wordt Borgia opgevoerd als een held: ‘Er is geen 
beter voorbeeld voor een heerser dan Cesare Borgia. Ik zou niet weten wat ik op hem zou 
moeten aanmerken.’ Dit was in zichzelf een staaltje machiavellisme. Immers, in Il principe valt 
te lezen dat leiders niet altijd woord hoeven te houden. 

Vijfhonderd jaar na dato wordt Machiavelli nog steeds van stal gehaald om de mythe te 
ontkrachten dat politiek draait om goede bedoelingen. Zo is er in de Verenigde Staten 
waarschijnlijk geen grotere Machiavelli-fan te vinden dan Harvey Mansfield, hoogleraar 
politieke wetenschappen aan Harvard en auteur van Manliness, een boek dat pleit voor 
eerherstel van ‘mannelijke waarden’. ‘Het denken van Machiavelli is een tegengif voor 
moralisme, een ziekte van deze tijd’, zo licht Harvey Mansfield zijn enthousiasme voor de 
denker toe tijdens een telefonisch gesprek. ‘Ik zie Il principe als een waarschuwing tegen het 
gemakzuchtige idee dat je anderen de les kunt lezen over wat het goede is, iets waar 
progressieven nogal eens een handje van hebben.’ Mansfield vertaalde Il principe zelf in het 
Engels en schreef vele artikelen over de Italiaan. Hij staat symbool voor de typische 
Machiavelli-liefhebber van het afgelopen decennium: een man van het wat strengere soort 
realpolitikers dat eerder neigt tot behoudzucht dan tot idealistische vergezichten. 

Toch is niet vanzelfsprekend dat Machiavelli zou uitgroeien tot troetelkindje van neocons en 
anti-humanisten. Het oeuvre van de Florentijn is rijk, complex en vaak tegenstrijdig; hij wordt 
daarom al eeuwenlang heen en weer gesleept tussen verschillende politieke tradities. 
Montesquieu en Rousseau zagen in Machiavelli een geestverwant die geen pleidooi voor 
alleenheerschappij, maar juist de gevaren van tirannie ontleedde en zo de republikeinse 
staatsvorm een dienst bewees. Tijdens de Italiaanse Risorgimento werd Machiavelli opgevoerd 
als een vroege pleitbezorger van de Italiaanse eenheidsstaat. In de twintigste eeuw kreeg 
Machiavelli belangstelling uit linkse hoek: Antonio Gramsci zag Il principe als instructieboekje 
voor de arbeidersklasse, waarmee het proletariaat kon leren hoe de macht in elkaar zat om 
hem vervolgens omver te kunnen werpen. 

In een inmiddels klassiek essay uit 1971 in The New York Review of Books breekt Isaiah Berlin 
een lans voor Machiavelli. Berlin keerde zich tegen de karikatuur van Machiavelli als immorele 
denker. Volgens Berlin gaat er juist een sterk normatief besef schuil achter de inzichten van 
Machiavelli, wiens toetssteen voor goed en kwaad het welzijn en de veiligheid van de res 
publica was. Berlin hijst Machiavelli op het schild als een bijzonder origineel denker die 
‘ontdekte’ dat in het echte leven, verschillende doelen, beide even belangrijk en waardevol, 
met elkaar in strijd kunnen zijn en dat er geen hemelse arbiter is die kan oordelen welke 
keuze de beste is. Machiavelli’s grootste verdienste, zo betoogde Berlin, was dat hij afstand 
nam van de theologische blik op politiek, en staatszaken vanuit de praktijk bekeek. 

Zou Niccolò Machiavelli horen over zijn hedendaagse populariteit dan zou hij van verbazing 
achterover slaan. Wijde erkenning als politiek denker heeft hij nooit geoogst. Misschien kwam 
dat door het onderwerp (een hagiografie van Cesare Borgia, wrede veroveraar die half Italië 
onder de voet liep) of wellicht viel de boodschap van Il principe (lang leve de heerser met de 
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ijzeren vuist!) slecht in het democratische Florence, het boek werd geen bestseller. Pas in 
1532, vijf jaar na zijn dood, verscheen het manuscript officieel, daarvoor circuleerden er alleen 
wat clandestiene kopieën. Eenmaal gepubliceerd werd Il principe vooral een succès de 
scandale. In kerkelijke kringen gold het boek als een duivels traktaat en de auteur als een 
gevaarlijke atheïst. In 1559 zette de paus het boek op de index van verboden werken. In 
Elizabethaans Engeland werd ‘Old Nick’ dankzij Machiavelli een bijnaam van de duivel. Ook 
waren het de Engelsen die ‘machiavellistisch’ tot bijvoeglijk naamwoord doopten. Later, tijdens 
de Verlichting, schreef Frederik de Grote het essay The Anti-Machiavel waarin Il principe punt 
voor punt werd bestreden. Volgens Leo Strauss, de conservatieve filosoof die gold als de grote 
Machiavelli-kenner van de jaren vijftig, moest hij worden beschouwd als ‘the teacher of evil’. 

Wie graag wil vasthouden aan het beeld van Machiavelli als doortrapte schurk, kan recente 
biografieën die over hem verschenen maar beter dicht laten. Hoewel deugdzaamheid als 
imperatief in Il principe een flinke optater krijgt, heeft de filosoof zelf weinig uitgehaald om zijn 
luciferiaanse imago te verdienen, zo blijkt. Tot aan zijn dertigste deed Machiavelli wat alle 
Florentijnse jongemannen van zijn tijd en statuur deden: de klassieken bestuderen, zich 
bekwamen in schrift en retorica en de bordelen van de stad bezoeken. Daarna volgden veertien 
jaar waarin Niccolò Machiavelli daadwerkelijk in zijn element was: als tweede kanselier van 
de Grote Raad van de Florentijnse Republiek. Wat volgt is de slotakte van Machiavelli als 
kamergeleerde, de jaren tot aan zijn dood op 21 juni 1527, waarin hij hengelde naar een 
baantje bij De Medici. 

Zijn jaren in de ambtelijke dienst zijn veruit de meest interessante. Machiavelli onderhandelde 
als diplomaat met grootheden als keizer Maximiliaan I, de koning van Frankrijk en de paus 
van Rome. Samen met Leonardo da Vinci bedacht hij een plan om de loop van de rivier de 
Arno te verleggen en zo het rivaliserende Pisa een hak te zetten. Hij ontmoette Michelango, 
toen die door het stadsbestuur werd ingehuurd om fresco’s te schilderen. Machiavelli zelf 
maalde overigens weinig om kunst. Het contact met Michelangelo kwam Machiavelli dan ook 
vooral van pas omdat de kunstenaar regelmatig heen en weer pendelde tussen Florence en 
Rome en daarom poststukken voor hem kon meenemen. 

Ziedaar de opdracht van de Machiavelli-biograaf: schrijven over een man die lange tijd is 
verguisd, maar een leven had dat vooral bestond uit het braaf uitvoeren van ambtelijk werk 
en een vervroegd pensioen. Wat ook niet helpt is de beperkte hoeveelheid biografisch 
materiaal. De auteur van ll principe schreef honderden brieven, die allemaal keurig zijn 
bewaard maar vooral gaan over staatszaken. Over zichzelf schrijft Machiavelli weinig, zeker 
gedurende de jaren waarin hij als diplomaat van het ene hof naar het andere reisde. Over zijn 
gezinsleven is nog minder bekend. Er is welgeteld één brief van Marietta Corsini, met wie 
Machiavelli trouwde toen hij 31 was, waarin ze klaagt dat haar Niccolò voor de zoveelste keer 
op pad gaat. Wellicht wordt daarom het beschikbare materiaal in de meeste biografieën zo 
ruim mogelijk opgerekt. Anders kom je al snel uit op een samenvatting zoals Heidegger die 
ooit schijnt te hebben gegeven in een college over het leven van Aristoteles: hij werd geboren, 
hij werkte, hij ging dood. 

Dat de naam Machiavelli vooral associaties oproept met snode praktijken is zo bezien een 
zegen voor de Machiavelli-biograaf: er is in ieder geval een beeld om je tegen af te zetten. En 
dus wordt in veel recente werken alles uit de kast gehaald om te laten zien dat Niccolò 
Machiavelli eigenlijk best een geschikte vent was. De toon werd gezet door Maurizio Viroli, 
hoogleraar aan Princeton en een van de grote Machiavelli-experts van dit moment. In 2002 
kwam zijn boek Niccolo’s Smile: A Biography of Machiavelli uit. Viroli presenteert Machiavelli 
als een levenskunstenaar die in zijn geschriften geslepen maar in daden een modelburger, 
goede vriend en een gezinsman was. Dit jaar verscheen Viroli’s Redeeming the Prince, waarin ll 
principe wordt gepresenteerd als patriottisch traktaat waarin wordt geroepen om een leider 
die Italië moet verlossen van buitenlandse machten en haar eigen kortzichtige vorsten. 

Ook de boeken over Machiavelli die verschenen in de opmaat naar de vijfhonderdste 
verjaardag van ll principe leggen het accent op Niccolò de Aimabele. In The Garments of Court 
and Palace betoogt Philip Bobbitt, een Amerikaanse historicus en jurist, dat Machiavelli een 
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door en door ethische denker was die, toen de Middeleeuwen met haar door God 
gesanctioneerde vorsten tegen het einde liepen, het denken over politiek van een nieuw moreel 
fundament voorzag. Alan Ryan, historicus te Oxford, looft in On Machiavelli: The Search for 
Glory ll principe als een krachtig werk dat ons leert oordelen over hoe mensen echt zijn in 
plaats van over hoe ze zouden móeten zijn. 

‘Machiavelli moet gered worden van zijn sinistere imago’, vertelt de Amerikaanse historicus 
Joseph Markulin over de telefoon. Hij schreef Machiavelli: A Renaissance Life, een 
gefictionaliseerde biografie waarin de filosoof een hartelijke man is met gevoel voor humor, 
wiens hart klopt voor Florence. ‘Machiavelli was geen cynische droogstoppel. Hij schreef ook 
scabreuze toneelstukken en komische boeken’, zo licht Markulin zijn missie toe. Dat Markulin 
daarbij de werkelijkheid mooier voorstelt dan zij is (iets wat in ll principe als belangrijke 
eigenschap van een succesvol vorst wordt genoemd) moet Machiavelli zelf in ieder geval geen 
probleem gevonden hebben. Zo voert Markulin een minnares op met wie Machiavelli een 
vlammende affaire begint. ‘Machiavelli had nu eenmaal vele affaires buiten zijn huwelijk om’, 
zegt Markulin. 

Het verhaal gaat dat Machiavelli op zijn sterfbed een droom had waarin hij twee groepen 
mannen zag. Een meute armoedzaaiers, gehuld in lompen. ‘Wij zijn de gezegenden op weg 
naar de hemel.’ Daarna volgde een clubje filosofen en staatslieden gekleed in de fijnste stoffen: 
de verdoemden op weg naar de hel. Het leidde bij Machiavelli tot de uitspraak dat hij liever 
eeuwig wilde branden in de hel met dit illustere gezelschap dan zich te vervelen met de brave 
Hendriken in de hemel. Waarschijnlijk verzon Machiavelli deze droom, maar het laat zien hoe 
graag hij speelde met het denken over goed en kwaad. Dat Machiavelli-vorsers van nu op zoek 
zijn naar de nobele inborst van de filosoof die vond dat kwaad doen soms noodzakelijk is, zal 
de Florentijn ongetwijfeld zijn bekende spottende glimlach hebben ontlokt. Bron: degroene.nl.  

 

 

In Il Principe zette Machiavelli uiteen hoe volgens hem een waardig heerser zou moeten 
regeren. Een belangrijke motivatie voor het schrijven van dit werk vormde de politieke situatie 
in Italië. Terwijl bijvoorbeeld Frankrijk zich ontwikkelde tot een grote soevereine staat, was er 
in Italië slechts sprake van versnipperde en daardoor kwetsbare machtscentra. Om niet van 
de kaart geveegd te worden en ook in Italië een politieke eenheid te creëren, was daadkrachtig 
politiek optreden van een leidersfiguur nodig - iemand als Borgia. Vanuit het idee dat er in de 
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politiek voortdurend sprake was van een zucht naar expansie en groei, argumenteerde 
Machiavelli dat een vorst zich allereerst moesten realiseren dat zijn macht tijdelijk was. Zijn 
heerschappij was onderhevig aan de ‘grilligheid van Vrouwe Fortuna’. Een beetje geluk was 
noodzakelijk, maar een vorst moest er tegelijkertijd zelf alles aan doen zijn macht zo lang 
mogelijk te behouden. Hoe kon een vorst dit ‘doel’ volgens Machiavelli bereiken?  

Machiavelli maakte zich allereerst los van de middeleeuwse christelijke moraal, en zette 
(vanuit het humanistische gedachtegoed) de mens centraal in zijn filosofie. Zijn visie op de 
mens was echter allesbehalve optimistisch. Volgens Machiavelli was de mens namelijk van 
nature geneigd tot het kwade. En dat niet alleen: ‘De mensen zijn zo onnozel en ze richten 
zich zo op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil 
laten bedriegen’. Het zou volgens Machiavelli erg dom en naïef zijn om slechts te leven en 
handelen naar de ‘goede’ christelijke moraal, want vroeg of laat zou dit nadelig uitpakken. Zo 
hadden christelijke waarden als deugdzaamheid, verdraagzaamheid en vredelievendheid in 
Italië geresulteerd in zwak, lafhartig leiderschap en instabiele politieke situaties. 

Vanuit bovenstaand idee argumenteerde Machiavelli: ‘Een man die zich altijd en overal goed 
betoont, gaat noodzakelijk te gronde te midden van zovelen die niet goed zijn. Daarom moet 
een heerser, wanneer hij zich wil handhaven, leren om niet goed te zijn. En dit vermogen dient 
hij wel of niet in praktijk te brengen, al naargelang de omstandigheden hem er toe dwingen’. 
Volgens Machiavelli mochten heersers daarom, als het zo uitkwam, best ‘moreel verwerpelijke’ 
middelen inzetten om hun doel te bereiken. Sterker nog: dit was soms onvermijdelijk. Wat een 
heerser nodig had, was wat Machiavelli beschreef met het woord ‘virtù’: energie, intelligentie, 
daadkracht, de gave om situaties te beoordelen en 'effectief' op te treden - wat in de meeste 
gevallen wreedheid vereiste. Om macht te consolideren was het nu eenmaal noodzakelijk 
geweld te gebruiken. 

 
De middelen die een doel ‘heiligden’ hoefden niet per se slecht te zijn, of in strijd met ethiek, 
godsdienst en zedelijkheid. Het uiteindelijke streven was een politiek beleid dat 
'toevalligheden' zoveel mogelijk uitsloot. Om stabiliteit te garanderen en het volk in toom te 
houden, kon zelfs zoiets vreemds als religie (in de vorm van religieuze vrijheid) een handig 
instrument zijn. Machiavelli formuleerde zo een politieke filosofie die niet zozeer ‘immoreel’ 
(indruisend tegen de wetten van de ethiek), maar ‘amoreel’ was: een ethische dimensie was 
irrelevant. Hoewel denkers vóór hem zich ook wel in meer of mindere mate met staatkundige 
vraagstukken bezig hadden gehouden, was Machiavelli de eerste die de politiek op deze manier 
‘isoleerde’ en beschouwde als een op zichzelf staande wetenschap. Het soort opportunistische 
politieke opvatting dat hier uit voortvloeide, wordt ook wel aangeduid als Realpolitik – een 
beleid dat bijvoorbeeld eeuwen later ook door Von Bismarck zou worden gehuldigd. Bron: 
ISgeschiedenis. 
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Rechten van de Mens 
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is een verklaring die op 10 

december 1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties (A/RES/217) om de Rechten van de Mens (basisrechten/grondrechten) te omschrijven. 

De UVRM is tot op heden van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard, 

als vaak gebruikte bron voor een nieuwe internationaal verdrag of een nationale grondwet, en 

als basis van het werk van mensenrechtenactivisten en -organisaties. 

Actuele betekenis 

• Belangrijke juridische standaard De UVRM is niet in strikte zin bindend. Maar volgens 
uitspraken van de VN-Commissie voor Internationaal Recht heeft een verklaring die door 
een groot aantal landen over langere tijd is aanvaard, een status die niet veel lager is dan 
die van een verdrag. Rechters hebben in verscheidene landen in verscheidene uitspraken 
naar de UVRM verwezen. (Baehr, 2000) 

• Bron van verdragen De UVRM is gebruikt als basis voor twee bindende VN -verdragen 
voor de mensenrechten, namelijk het internationaal verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten en het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten. Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 1950 is erop 
gebaseerd. Inmiddels hebben de VN op het gebied van mensenrechten zo’n driehonderd 
verdragen en (niet-bindende) verklaringen aangenomen. Zo kwam er in 1984 een verdrag 
tegen martelen, in 1989 een Verdrag inzake de rechten van het kind, in 2007 een verdrag 
tegen gedwongen verdwijning. Bij de meeste verdragen zijn toezichthoudende comités 
ingesteld. 

• Weerslag in grondwetten De UVRM heeft aantoonbaar invloed gehad, met vaak expliciete 
verwijzingen, op meer dan negentig grondwetten, waaronder ten minste negentien 
grondwetten van nieuwe staten die zich na 1948 (vooral in Afrika) vormden. (Morsink, 
1999) 

• Mensenrechtenverdedigers De UVRM werd ook de grondslag van organisaties en 
activisten voor mensenrechten. De grootste hiervan is Amnesty International, met in 2008 
meer dan 2,2 miljoen leden over de hele wereld. Andere van dergelijke organisaties zijn 
bijvoorbeeld Human Rights Watch en Aim for human rights. In bijna alle landen zijn 
verder plaatselijke comités voor mensenrechten actief. Mensenrechtenverdedigers zijn ook 
actief in staten die het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten niet hebben geratificeerd, zo’n vijftig landen. In die landen is de UVRM een 
belangrijke leidraad, omdat ze immers automatisch geldt voor alle lidstaten van de 
Verenigde Naties. 

• Niet alleen voor staten De UVRM richt zich niet alleen op staten, maar ook op individuen 
en 'organen’. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook bedrijven. Volgens de UVRM moeten die 
organen 'ernaar streven door onderwijs en opvoeding' de mensenrechten te bevorderen en 
'door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten 
algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen'. Het gaat dus om een plicht 
tot zowel educatie als daadwerkelijke maatregelen. 

• Voortgaande bewustwording De UVRM wordt nog steeds aangehaald door 
wetenschappers, advocaten en grondwettelijke rechtbanken. Internationale rechters 
debatteren geregeld over de vraag of onderdelen van de verklaring overeenkomen met de 
gebruikelijke internationale wetgeving. De meningen zijn wereldwijd verdeeld over deze 
vraag, vanaf een enkel onderdeel tot aan de gehele verklaring. Vooral niet-westerse landen 
die ten tijde van het opstellen van de verklaring nog onder koloniaal bestuur stonden, 
hebben het universele karakter van de UVRM betwist.  
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Geschiedenis 

Het eerste mensenrechtenverdrag was het Engelse Magna Carta (Groot Handvest), dat dateert 
uit 1215. Het bevatte bepalingen zoals: 'De kerk moet vrij zijn en haar rechten mogen niet 
worden geschonden. Het is iedereen toegestaan ons koninkrijk te verlaten en er weer terug te 
keren. Geen vrije burger mag worden gearresteerd of gevangengezet tenzij na een veroordeling 
door de rechters volgens de wetten van het land. Als rechters en gerechtsdienaren zullen 
alleen diegenen worden aangesteld die de wetten van het koninkrijk kennen en die er oprecht 
naar streven die na te leven.' 

Op 26 juli 1581 werd het Plakkaat van Verlathinge getekend in Den Haag. Het stelt dat 'een 
vorst is door God aangesteld om heerser over zijn volk te zijn, het tegen onderdrukking en 
geweld te verdedigen als een herder zijn schapen en wanneer hij zich niet zo gedraagt maar 
hen onderdrukt dan is hij niet langer een vorst maar een tiran en dan mogen zij wettig 
overgaan tot de keuze van een andere vorst.' 

Het Plakkaat van Verlatinghe diende Thomas Jefferson tot inspiratie voor de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring van 1776, waarin veel rechten van (vrije) burgers werden 
vastgelegd. 

De Amerikaanse verklaring was een voorbeeld voor de Verklaring van de Rechten van de Mens 
en de Burger van de Franse Revolutie. De Franse verklaring somde, vanuit het idee van de 
zelfbeschikking van het volk en het individu, een lange reeks rechten op. Ze stelde dat mensen 
vrij en gelijk in rechten zijn geboren. Ze verbood gevangenschap zonder proces. Ze bracht 
rechten zoals die op godsdienstuitoefening, bezit en controle op de rechtvaardigheid van 
belastingen. Ze stelde dat burgers vrijelijk mochten spreken, schrijven en hun ideeën in druk 
mochten laten verschijnen, zolang dat althans geen inbreuk was op de wet. 

De Britse schrijver Herbert George Wells, toentertijd waarschijnlijk de meest gelezen auteur 
ter wereld, schreef in oktober 1939, toen hij drieënzeventig jaar was, een ingezonden brief aan 
het dagblad The Times. Daarin stelde hij voor een nieuwe verklaring van de rechten van de 
mens op te stellen. Het voorstel legde hij dat jaar persoonlijk voor aan de Amerikaanse 
president  Franklin D. Roosevelt. Roosevelt ontvouwde in januari 1941 de ‘Vier Vrijheden’: 
vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van 
vrees. Later is een prijs hiernaar vernoemd: de Four Freedoms Award. 

De ontzetting over de Holocaust was echter doorslaggevend in de formuleringen voor en 
debatten over de UVRM (Morsink, 1999). Artikelen zoals over recht op huwelijk, recht op werk 
en beroep, recht op vrije keuze van onderwijs voor kinderen en geloofsvrijheid, zijn direct terug 
te voeren op bescherming tegen het soort discriminerende maatregelen dat de nazi's namen 
tegen Joden. 

Totstandkoming 

 

Eleanor Roosevelt met de UVRM 
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De auteurs van de belangrijkste studies melden het volgende over de totstandkoming van de 
UVRM: 

• De belangrijkste initiatiefnemers voor de verklaring waren enkele niet-gouvernementele 
organisaties, vooral joodse organisaties en joodse intellectuelen in de Verenigde Staten. 
(Korey, 2001) 

• Dat de verklaring, voor z’n tijd, opvallend vrij is van vooringenomenheid met betrekking 
tot gender (sekse) is vooral te danken aan de intensieve bemoeienis van 
vrouwenorganisaties. 

• Aan de tekst werd gewerkt door een grote verscheidenheid van mensen. Tot de 
grondleggers behoren de Amerikaanse presidentsweduwe Eleanor Roosevelt, de Canadese 
jurist John Peters Humphrey en de Franse jurist René Cassin. De laatste kreeg later de 
Nobelprijs voor de vrede. Leden van de redactiecommissie waren verder een Libanese 
rechtsfilosoof, een voormalige Tsjechische president, een linkse Chileense diplomaat en 
een Panamese rechtsgeleerde. Verder werkten onder meer een Chinees, een Uruguayaan, 
een Iraniër, een Mexicaanse en een Indiase diplomaat aan de voorbereiding van de tekst 
mee. Ook de eerste Russische gedelegeerde toonde zich coöperatief. (Morsink, 1999) 

• De UVRM is gebaseerd op rechtsnormen vanuit de hele wereld. De redactiecommissie deed 
een uitnodiging uitgaan naar vertegenwoordigers van alle stromingen, religies en 
ideologieën, en verwerkte honderden reacties (onder meer die van Gandhi kreeg veel 
aandacht). 

• Vooral de Sovjetstaten brachten het beginsel van bescherming tegen discriminatie sterk 
naar voren, in weerwil van de wens van de Amerikanen (die toen nog een beleid van 
rassensegregatie voerden). 

• De nadruk op sociaal-economische rechten kwam vooral van de Latijns-Amerikanen, die 
eerder in 1948 al een Inter-Amerikaanse Verklaring van de Mensenrechten hadden 
aangenomen. Deze rechten vonden weerklank bij de twee belangrijkste auteurs van de 
tekst, John Humphrey en René Cassin, die beiden socialistische idealen koesterden. 

• Een belangrijke invloed van Eleanor Roosevelt was dat ze de gedelegeerden ervan 
overtuigde af te zien van een bindende tekst, die zou namelijk naar haar inschatting geen 
voldoende steun hebben gekregen. Ze kreeg gelijk: zelfs de niet-bindende tekst kon alleen 
met veel moeite door de Verenigde Naties worden geloodst. (Glendon, 2002) 

• Acht staten onthielden zich van stemming: de Sovjet-Unie plus vijf andere staten van het 
Oostblok, Zuid-Afrika en Saoedi Arabië. Saoedi-Arabië steunde de UVRM niet, omdat die 
niet in overeenstemming zou zijn met de islam. Pakistan, het grootste islamitische 
zelfstandige land ten tijde van 1948, tekende wel. Andere staten met een islamitische 
meerderheid die de aanvaarding steunden waren Afghanistan, Egypte, Iran, Irak, Jemen, 
Syrië en Turkije. 

Nederlands aandeel 

Onder meer de jonge afgevaardigden Marga Klompé (KVP) en Hilda Verwey-Jonker (PvdA) 
waren aanwezig bij vergaderingen over de UVRM, maar ze hadden geen belangrijke inbreng. 
De meest prominente Nederlandse gedelegeerde was pater Leo Beaufort (1890-1965). Hij 
maakte zich voor de vermelding van God sterk. Aanvankelijk kreeg hij enige bijval, maar 
geleidelijk rees bij steeds meer gedelegeerden de vrees dat christenen, moslims, boeddhisten 
en atheïsten het nooit over een verwijzing naar een Opperwezen eens zouden worden. Toen 
Beaufort merkte dat er nogal wat bezwaar was, voegde hij aan zijn pleidooi toe dat wie het 
daar niet mee eens was, de desbetreffende zin in de verklaring gewoon kon negeren. Waarop 
de vertegenwoordiger van Polen opmerkte dat de staten dan vrij zouden zijn om alles te 
negeren wat hun niet beviel (Samnøy, 1993). Uiteindelijk werd God in de UVRM buiten 
beschouwing gelaten. Mensen zijn, volgens artikel 1, 'begiftigd met verstand en geweten', maar 
het wordt in het midden gelaten door wie of wat ze daarmee begiftigd zouden zijn. (Morsink, 
1999) 
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Structuur en inhoud 

De UVRM is een heel ‘dichte’ tekst; er zijn niet minder dan vijfenzestig verschillende rechten 
in vervat. Ze bevat een preambule, waarin de 'inherente waardigheid en onvervreemdbare 
rechten van de mens' worden erkend, en dertig artikelen. Artikelen 1-21 hebben betrekking 
op burgerrechten en politieke rechten. Daaronder zijn integriteitsrechten zoals die op leven, 
op erkenning als persoon voor de wet en op vrijwaring van marteling. Enkele artikelen van de 
UVRM formuleren de hoofdlijnen van een democratie: recht op inspraak in bestuur, op gelijke 
benoeming in openbare functies en stemrecht in vrije verkiezing. Artikelen 22-27 gaan over 
economische, sociale en culturele grondrechten. Dat zijn onder meer de rechten op werk, rust 
en vrije tijd, beloning, sociale zekerheid, onderwijs, huisvesting en medische verzorging. 

 

Preambule 

 

De preambule (inleiding) van de UVRM zet uiteen wat de overwegingen zijn geweest om tot de 
verklaring te komen. De preambule zegt onder meer: ‘Overwegende, dat erkenning van de 
inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de 
mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; 
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid 
hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben 
aangedaan.’ Vooral twee zinsneden trekken in de preambule de aandacht. Ten eerste de zin: 
‘opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot 
opstand tegen tirannie en onderdrukking’. Waar de preambule op duidt is het aloude 
gewoonterecht om tegen een onderdrukkend regime of een onrechtvaardige heerser een 
verzetsbeweging te organiseren. Ten tweede de zinsnede dat de UVRM is afgekondigd ‘opdat 
ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap er naar zal streven ... de eerbied voor deze 
rechten en vrijheden te bevorderen’. De UVRM is dus niet alleen gericht tot staten, maar ook 
tot individuen en organisaties. Die zin wordt door mensenrechtenorganisaties aangehaald om 
te wijzen op de verantwoordelijkheid voor mensenrechten die onder meer bedrijven hebben. 

 

Integriteitsrechten 

 

De integriteitsrechten zijn misschien wel de meest aanvaarde bepalingen uit het gehele 
internationale recht (Baehr, 2000). Bijna alles wat erover in de UVRM staat, komt ook terug 
in twee VN-mensenrechtenverdragen uit 1966 en in de regionale mensenrechtenverdragen 
van Europa, Amerika en Afrika. Onder deze rechten vallen de 'niet-opschortbare' rechten, 
rechten die volgens internationale verdragen ook ten tijde van een noodtoestand niet mogen 
worden opgeheven. Dat zijn de rechten op leven, vrijheid van geweten en religie, erkenning als 
persoon voor de wet (habeas corpus), vrijwaring van marteling en wrede behandeling, 
vrijwaring van gevangenneming wegens schulden, en vrijwaring van tweemaal bestraffing voor 
hetzelfde misdrijf (ne bis in idem). Verder worden ook rechten als die op gelijkheid voor de 
wet, bescherming van privacy en vrijwaring van discriminatie vaak tot de integriteitsrechten 
gerekend. 

 

Vrijheid van meningsuiting en informatie 

 

Het recht op vrijheid van meningsuiting omvat de vrijheid ‘inlichtingen en denkbeelden van 
welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de 
vorm’. Met andere woorden, dit artikel (art. 19) schrijft zowel de vrijheid van meningsuiting 
als die van informatie voor. Wel kunnen, zoals VN-verdragen aangeven, beperkingen worden 
aangebracht door de wet, om de rechten van anderen of de openbare orde te beschermen. Zo 
is bijvoorbeeld het oproepen tot racisme en andere haatspraak verboden volgens het VN-
Verdrag tegen rassendiscriminatie uit 1965. Een ander VN-verdrag verbiedt propaganda voor 
het beginnen van een oorlog. 
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Vrijheid van vereniging, participatierechten 

 

De vrijheid van vereniging en vergadering houdt in: men mag zich vrijelijk verenigen en zich 
bij een vakbond aansluiten, behoudens beperkingen zoals die van de openbare orde en andere 
'die in een democratische samenleving nodig zijn'. Dergelijke beperkingen worden, ook in 
westerse democratieën, nogal eens opgelegd aan het recht op staking (bijvoorbeeld dat van 
ambtenaren of militairen) en aan het oprichten van bepaalde politieke partijen (als ze extreme 
ideeën verkondigen of zich schuldig maken aan haatspraak). 
De participatierechten in de UVRM zijn de rechten op deelname aan het bestuur van een land, 
het recht te kiezen en gekozen te worden in algemene geheime verkiezingen, en gelijke rechten 
op openbare functies. Andere bepalingen in deze categorie zijn het gelijke kiesrecht voor man 
en vrouw en het recht op een nationaliteit. 

 

Gevangenen 

 

Van de rechten van de arrestant, beklaagde en gevangene is het belangrijkste het recht op 
een eerlijke rechtszaak.  De UVRM verbiedt willekeurige arrestatie. Ze verplicht tot 
onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, en het recht voor onschuldig te worden gehouden 
tot schuld is bewezen. Pas in latere verdragen en verklaringen zijn meer details uitgewerkt. 
Zo zijn toegevoegd de rechten op berechting op redelijke termijn, op rechtsbijstand, op 
gelegenheid en tijd tot het voorbereiden van een verdediging, en op de mogelijkheid tot 
beroep en gratie. In de diverse VN-verklaringen worden uitgebreide opsommingen gegeven van 
richtlijnen voor bijvoorbeeld kleding, voeding en medische verzorging van gevangenen. 

 

Vluchtelingen en migranten 

 

De UVRM zegt dat mensen het recht hebben hun land te verlaten en er terug te 
keren. Vluchtelingen hebben recht op bescherming tegen refoulement, dat wil zeggen 
terugzending naar een land waar men vervolgd wordt. Ze hebben het recht politiek asiel 'te 
zoeken en te genieten'. 

 

Speciale categorieën 

 

De verklaring regelt de rechten van ieder mens in het algemeen gelijkelijk en zonder aanzien 
des persoons. De meeste bepalingen beginnen dan ook met de kenmerkende 'een ieder' of 
'niemand'. Maar speciale rechten worden onder meer toegekend aan mensen die een gezin 
willen stichten (artikel 16). Ook het gezin zelf verdient volgens dit verdrag bijzondere 
bescherming. Ook werknemers worden als groep speciale rechten toegekend. Het verdrag 
maakt onderscheid naar sekse door in het bijzonder moeders (‘bijzondere bijstand voor 
moeders en kinderen’) extra rechten toe te kennen (artikel 25). 

 

Sociaal-economische en culturele rechten 

 

De sociaal-economische rechten, ook wel sociale grondrechten genoemd, zijn rechten op de 
minimumvoorwaarden voor welvaart en welzijn. Ze omvatten rechten zoals die op werk, 
beloning, sociale zekerheid, onderwijs, huisvesting, rechtshulp en medische verzorging, in 
totaal zo’n twintig verschillende rechten. Daaronder zijn ook het recht op bescherming tegen 
werkloosheid, op gratis en verplicht onderwijs en op 'rust en vakanties met behoud van loon'. 
Dergelijke rechten zijn uitgewerkt in het Internationaal verdrag inzake economische, sociale 
en culturele rechten van 1966. Deze grondrechten zijn bijvoorbeeld ook opgenomen in de 
Nederlandse grondwet. De culturele rechten omvatten onder meer het recht op deelname aan 
het culturele leven en wetenschappelijke vooruitgang, en het auteursrecht. Artikel 27 stelt dat 
iedereen recht heeft om te genieten van Kunst en Cultuur. 
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Rechten die ontbreken 

- Er wordt niet gesproken over de doodstraf of over het recht op omzetting van 
doodstraf. 

- De vrijheid van drukpers, de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, het 
stakingsrecht, het recht op eigen taal en naam, en het individueel klachtrecht 
(bij internationale organisaties) worden niet genoemd. 

- Evenmin wordt genoemd: de bescherming van vrouwen tegen geweld 
(waaronder seksueel geweld en vrouwenbesnijdenis) en de bescherming van 
kinderen tegen schadelijke kinderarbeid. 

Deze rechten zijn later in het internationaal recht wel uitgewerkt. Van andere rechten is de 
status tot op heden betwist: 

- Er wordt in de UVRM geen gewag gemaakt van de collectieve rechten. Zo’n 
collectief recht is bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. In het 
eerste artikel van beide VN-verdragen van 1966 is het recht op zelfbeschikking 
van volken wél opgenomen. Het is nu algemeen aanvaard dat een 'volk' 
zelfbeschikking kan verwerven, en zich af mag splitsen van een staat als het 
lang onder onderdrukking heeft geleden. Met een beroep op dat recht 
verklaarde Kosovo zich begin 2008 onafhankelijk van Servië. 

- Het recht op ontwikkeling staat evenmin in de UVRM, dit kwam pas later op. 
Het is in 1986 vastgelegd in een VN-verklaring. Volgens dat recht kunnen 
individuele mensen de nationale en internationale gemeenschap aanspreken 
op de verplichting om hen te vrijwaren voor absolute armoede. Het recht op 
ontwikkeling is gebaseerd op het 'recht op een adequate levensstandaard' van 
de UVRM (art. 25). Volgens de verklaring van 1968 is ontwikkeling een 
economisch, sociaal, cultureel en politiek proces, dat gericht is op de 
voortdurende verbetering van het welzijn van de bevolking als geheel en van 
alle individuen. Het recht op ontwikkeling betekent in de praktijk vooral: 
bescherming tegen kolonisatie en andere vormen van internationale 
afhankelijkheid die nationale vooruitgang tegenhouden. Er is veel kritiek op de 
formulering van dit recht. Het zou regeringen de gelegenheid bieden om in het 
kader van de gewenste 'ontwikkeling' bepaalde grondrechten op te schorten. 
Bovendien is erg onduidelijk welke volken of andere groepen het recht op 
ontwikkeling zouden moeten genieten. 

Kritiek en aanvullingen 

Kritiek en aanvullingen op de UVRM kwamen sinds 1948 vanuit heel verschillende 
invalshoeken (Bronkhorst 2001): 

- Cultuurrelativisme: Bepaalde gebruiken worden in de ene cultuur wel en in de 
andere culturen niet als schendingen van mensenrechten gevoeld. Dit zou 
bijvoorbeeld gelden voor besnijdenis bij zowel mannen als vrouwen, het 
verbranden van weduwen, maar ook voor doodstraf of lijfstraffen. Om die reden 
meende de Amerikaanse Antropologische Vereniging in 1947 dat een universele 
verklaring niet mogelijk was. 

- Liberalisme.  De vrijheidsrechten zijn het belangrijkst, daaronder het recht op 
bezit. Het individu is de maat van de dingen, een regering heeft alleen macht 
in zoverre die door individuen is afgestaan. Rechten die verder gaan dan 
individuele vrijheidsrechten, zoals de sociaal-economische rechten, zouden 
niet tot de mensenrechten moeten worden gerekend. 

- Conservatisme: Mensenrechten houden een traditie van saamhorigheid en 
rechtsgevoel in ere. De Nederlandse columnist Bart Jan Spruyt betoogt dat 
bepaalde niet-westerse godsdiensten en filosofie, zoals de islam, een bedreiging 
zijn voor de mensenrechten omdat ze geen democratische traditie zouden 
hebben. 
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- Femenisme: De mensenrechten zoals ze nu zijn geformuleerd komen vooral ten 
goede aan mannen. Als iedereen op gelijke voet behandeld wordt, wordt uit het 
oog verloren dat vrouwen bijvoorbeeld veel vaker de zorg voor kinderen moeten 
dragen en daarom recht zouden moeten hebben op speciale voorzieningen. 

- Marxisme: De mensenrechten houden geen rekening met de daadwerkelijke 
machtsverhoudingen die voortkomen uit de economische ongelijkheid tussen 
mensen: ‘tussen gelijke rechten beslist de macht. De mensenrechten bieden 
geen uitkomst in conflicten die uit deze ongelijkheid voortkomen; deze worden 
beslist door klassenstrijd. 

- Confucianisme: Onder meer de Chinese overheid heeft betoogd dat 'harmonie' 
de voorkeur heeft boven het vastleggen van individuele rechten. 

- Ontwikkelingslanden. Mensenrechten zouden te weinig rekening houden met 
de omstandigheden van de armste landen. Die hebben vaak een koloniaal 
verleden en worden nu nog door de internationale betrekkingen uitgebuit. 

- Islam: Het Arabisch Handvest voor de Mensenrechten, Arab Charter on Human 
Rights (ACHR) uit 1994 stelt in de inleiding god en de sharia (islamitische 
wetgeving) boven de universele mensenrechten. Het handvest geeft een beperkt 
recht op vrijheid van meningsuiting en het verklaart de doodstraf alleen 
onwettig als die wordt opgelegd voor politieke misdrijven. Op gelijkaardige wijze 
stelt de Universele islamitische verklaring de sharia boven de UVRM. In zekere 
zin is dit gelijkaardig aan de UVRM, waar gewone wetten boven de universele 
verklaring worden gesteld, bijvoorbeeld door de toevoeging ‘op willekeurige 
wijze’. 

- Hans Kung en anderen stelden in 1998 bij vijftigste verjaardag van de UVRM 
een 'Universele verklaring van plichten' voor. Er waren uiteindelijk geen staten 
die dat initiatief steunden. 

- Libertarisme. Mensenrechten, zijn helemaal geen rechten in de gewone zin: ‘De 
idee van 'rechten' – in tegenstelling tot bijvoorbeeld 'begeerten' of 'gunsten' – 
impliceert immers dat rechten een coherente orde (een rechtsorde) vormen. Dat 
wil zeggen dat het mogelijk is alle rechten tegelijk te respecteren. In de UVRM 
is dat met de huidige tekst niet mogelijk’. Bijvoorbeeld van het 'recht op 
gezondheid' zoals geformuleerd door de onder auspiciën van de VN opgerichte 
Wereldgezondheidsorganisatie: ‘Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, 
mentaal en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of letsel. 
Het genot van de hoogst bereikbare maat van gezondheid is een van de 
fundamentele rechten van iedere mens zonder onderscheid van ras, religie, 
politieke overtuiging, economische of sociale situatie’. Dit betekent dat iedereen 
recht heeft op alle optimale zorgen voor gelijk welk letsel of gelijk welke 
frustratie. Zoiets is principieel niet realiseerbaar gezien de schaarste der 
middelen waarover de mensheid in haar geheel beschikt. Om ook maar een 
miniem deel van het geschetste 'fundamentele recht' voor eenieder te 
garanderen, zouden op grootscheepse schaal bij alle mensen middelen en 
rijkdom moeten worden weggenomen, wat natuurlijk weer ingaat tegen andere 
'fundamentele rechten' van de aldus beroofden. Er moeten dus prioriteiten 
worden gesteld, door een instantie die boven de mensenrechten en de 
mensenrechtsubjecten uitstijgt. Die keuze gebeurt per definitie buiten het 
recht om, want de keuze moet juist de door het valse 'recht' opgeroepen 
problemen oplossen. Er is geen coherente orde of rechtsorde mogelijk. Een 
tweede fundamentele kritiek is dat de mensenrechten uit de UVRM en 
verzameling is van begeerten, terwijl het recht op zelfbeschikking op eigen 
leven, vrijheid en producten van die vrijheid (eigendom) geen specifieke 
bescherming genieten. Artikel 3 zegt: ‘Een ieder heeft het recht op leven, 
vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon’. Er staat niet:’Ieder mens heeft 
het recht met het zijne, met al zijn middelen, te doen en te laten wat hij wil, en 
dus ook, dat geen enkel mens het recht heeft wat dan ook te doen met de 
middelen van een ander, zonder diens toestemming’. Een samenleving waar 
het individu geen echte rechten heeft, maar alleen claims op anderen, heeft 
bijgevolg nood aan een sterke autoriteit, die beslist wie wat krijgt ten koste van 
wie. Dit is precies de samenleving zoals beschreven door Thomas Hobbes in 
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zijn boek Leviathan. Een samenleving gebaseerd de rechten zoals gedefinieerd 
door John Locke leidt tot een vrije samenleving zoals deze die de libertariërs 
voorstaan, en staat in schril contrast met de samenleving zoals die beschreven 
is in Leviathan. De UVRM van de rechten van de mens wordt bijgevolg gezien 
als een justificatie van de gedwongen representatie in het systeem van 
representatieve democratie, terwijl het systeem van directe 
democratie gebaseerd is op zelfbeschikking van het individu, een recht dat niet 
door de UVRM van de rechten van de mens wordt gegarandeerd. 

Weerlegging van sommige kritieken 

- Ondanks de cultuurverschillen is er aanzienlijke 'universaliteit' tussen de 
culturen. De Nederlandse rechtsgeleerde Paul Cliteur betoogt dat in alle 
culturen bepaalde beginselen gelden als een basis van rechtvaardigheid. Elke 
cultuur kent het verbod op moord en diefstal, de plicht tot de eerlijke 
behandeling van onrecht, en de plicht tot bescherming van zwakken tegen de 
willekeur van machthebbers. Een ander bezwaar tegen het cultuurrelativisme 
is dat het gemakkelijk leidt tot willekeur. Als elke 'cultuur' de waarheid in pacht 
kan hebben, vervalt elk argument pro of contra een bepaalde opvatting van 
mensenrechten. 

- In de praktijk worden de verschillen tussen culturen kleiner. Zo was de 
lijfstraf begin twintigste eeuw in de meeste landen van de wereld nog een 
aanvaarde strafpraktijk, nu is ze dat nog maar in een klein aantal landen. Het 
aantal opgelegde doodstraffen is wereldwijd vele malen kleiner dan een eeuw 
geleden. De slavernij is nu overal verboden. Rond 1900 was er bijna nergens 
kiesrecht voor vrouwen, nu is dat nagenoeg algemeen. 

- De mensenrechten zoals genoemd in de UVRM zijn in veel bindende verdragen 
bevestigd. De verdragen zijn op brede schaal aanvaard, ook door landen die 
kritiek hebben geuit op de UVRM. De kritiek dat de UVRM van 'westerse' 
oorsprong zou zijn, is historisch niet juist. 

- In diverse verklaringen, waaronder die van Wenen in 1993, hebben politici 
benadrukt dat alle mensenrechten uit de verklaring 'ondeelbaar en onderling 
afhankelijk' zijn. Er zou volgens deze verklaring geen hiërarchie in de 
mensenrechten zijn. In werkelijkheid blijft de conflicterende situatie bestaan 
tussen echte rechten (bijvoorbeeld recht op bezit, recht op vrije meningsuiting) 
en rechten die in feite claims op anderen zijn (bijvoorbeeld recht op onderwijs, 
huisvesting,...), en die inbreuken vormen op de rechten van anderen (recht op 
bezit). Zo besliste het hof van Beroep in Gent in 2004, dat het recht op vrije 
meningsuiting ondergeschikt is aan het recht op niet gediscrimineerd te 
worden. 

De Internationale Dag van de rechten van de mens is vastgesteld op 10 december. Dat is de 
dag waarop de UVRM in 1948 in het leven werd geroepen 

 



55 

 

 

 

Trias politica 
De trisas politica, driemachtenleer of scheiding der macht(en) is een theorie van de 

staatsinrichting waarin de staat opgedeeld is in drie organen die elkaars functioneren 

bewaken. De oorspronkelijke verdeling, voorgesteld door John Locke, is die in wetgevende, 

uitvoerende en federatieve macht, waarvan de laatste de landsverdediging beoogt. De 

tegenwoordig meer gebruikelijke verdeling kent een wetgevende macht die wetten opstelt, een 

uitvoerende macht die het dagelijks bestuur van de staat uitoefent en een rechterlijke 

macht die deze uitvoering toetst aan de wet. Deze verdeling gaat terug op het werk van de 

Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu, die met deze staatsinrichting een 

alternatief formuleerde voor het Franse absolutisme. 

De trias politica (de scheiding der machten) is een belangrijk principe van de democratische 
staatsorganisatie. Het gaat terug op het oud-Griekse concept inzake de maatschappelijke 
organisatie, en vooral inzake de verdeling van de uitoefening van macht. 

In de vroege middeleeuwen (na de val van het Romeinse Rijk) werd Noordwest-Europa tijdens 
de Grote Volksverhuizing overstroomd door voornamelijk Germaanse stammen. De Germanen 
hadden een tribale organisatie van hun samenleving, waarbij zowat elk dorp een dorpshoofd 
had. In het tribale systeem werden beslissingen genomen door het dorpshoofd en een raad 
van dorpswijzen. Die beslissingen waren zowel wetgevend, uitvoerend als rechterlijk. Dat 
tribale systeem evolueerde vrij vlug tot het feodale systeem waarbij de edellieden alle macht 
uitoefenden; macht die zij zich in eerste plaats toe-eigenden maar die later in hun adelbrieven 
werd vastgelegd. In tegenstelling tot de Griekse en Romeinse formele rechtstraditie hadden de 
Germanen een gewoonterecht. 

Vrij snel in deze evolutie werd de rechtspraak (op enkele belangrijke onderwerpen na) door de 
edelen overgedragen aan vertrouwelingen. Met de ontwikkeling van de steden in Europa 
ontstonden ook zogenaamde ‘vrijheden’, gebieden die niet aan de macht van de heren 
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onderworpen waren. Steden kregen eigen besturen, vaardigden regels uit en er ontwikkelde 
zich rechtspraak. 

In Engeland kregen de Edelen via het Magna Carta inspraak in het wetgevende deel van de 
macht en kreeg ze toezicht op de uitgaven van het koninkrijk. De koning werd vooral de 
uitvoerende macht toebedeeld, maar bleef een belangrijke speler in het uitvaardigen van 
wetten. Juist door het gewoonterecht was de wetgevende macht omgeven met een flou 
artisique. 

In de Lage Landen ontwikkelden zich de Staten Generaal, die eigenlijk een uitvoerend orgaan 
waren, maar die gerust de voorloper van het parlement in continentaal Europa genoemd 
kunnen worden. 

Tot aan  de Verlichting werd er eigenlijk nooit over de wijze waarop macht werd uitgeoefend 
gefilosofeerd. Bij de verlichtingsfilosofen was het vooral Charles Montesquieu die zich liet 
inspireren door de Staten-Generaal in de Nederlanden en de consulaire periode in het 
Romeinse Rijk. Na de Franse Revolutie van 1789 drong het concept van Montesquieu door, 
men installeerde een driemanschap dat de uitvoerende macht (defensie, openbare orde en 
belastingen) verzekerde en een decretale raad die allerlei beschikkingen trof en te boek stelde. 
Toen Napoléon Bonaparte aan de macht kwam eigende hij zich de uitvoerende macht toe 
(vooral defensie), en liet hij al die losse wetgeving bundelen in de Code Napoléon, verder hield 
hij de senaat bezig om boekhouder te spelen. Hij maakte van zijn staatsbestel een soort 
piramide van dorpen, steden, prefecturen en departementen met daarnaast een gelijke 
piramide van de rechterlijke macht. 

Moderne ontwikkelingen 

Nadat de Amerikaanse staten hun onafhankelijkheid hadden bevochten in de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog en de kruitdampen van de Burgeroorlog waren vervlogen, stelde 
men ook in Europa vast dat er in de VS een getrapt systeem van drie machten was ontstaan: 

• De wetgevende macht, met op het federale niveau een tweekamerparlement, een gekozen 
volksvertegenwoordiging en een senaat van vertegenwoordigers van staten, en ook in 
veruit de meeste staten is er een tweekamerparlement; 

• de uitvoerende macht, bestaande uit een president met een kabinet van ministers en 
staatssecretarissen op het federale niveau, en gouverneurs op het vlak van de staten; 

• de rechterlijke macht, die piramidaal georganiseerd is met aan de top een grondwettelijk 
hof. 

Na de napoleontische periode begint in Europa de periode van de vorming van de 
zogenaamde natiestaten. In dat proces voltrekken zich gelijktijdig twee fenomenen: 

• de burgerij (de kapitaalkrachtige industriëlen) neemt definitief de macht over van de 
verarmde adelstand en dringt gelijktijdig de clerus uit het staatsapparaat, de rationele 
benadering van het uitoefenen van macht leidt onvermijdelijk tot de zogenaamde 
instrumentalisering: het staatsapparaat wordt een hiërarchie van klerken, het 
wispelturige gewoonterecht wordt vervangen door een formeel geacteerde wetgeving (het 
statutair recht). 

• de verdringing van de clerus heeft ook een secularisering tot gevolg: het parlement (dus 
de mens) wordt de bron van het recht, Gods rol is in deze materie uitgespeeld. 

De scheiding van kerk en staat en de scheiding der machten worden de twee filosofische pijlers 
van de moderne staatorganisatie. 

De meeste natiestaten kiezen voor dezelfde verdeling van de macht: de drie piramiden van de 
macht worden nationaal vertegenwoordigd door: 

• de wetgevende macht met tweekamerparlement; 

• de uitvoerende macht met een koning (waarbij de eerste minister meestal de macht 
uitoefent) of een gekozen president; 

• de rechterlijke macht met aan de top een grondwettelijk hof. 
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Die drie piramiden dupliceren deze structuur naar verschillende lagere overheden: in 
Nederland en België zijn dat de provincies en lager de gemeenten of andere lokale eenheden 
(na de federalisering van België is daar een niveau aan toegevoegd: de gewesten en 
gemeenschappen tussen de nationale en provinciale overheden). 

Het staatsgezag vindt sindsdien zijn beslag bij de verschillende organen die hiertoe 
gemachtigd zijn. Men wilde voorkomen dat de ene macht inwerkte op de andere en voerde 
daarom de scheiding der machten in waarbij de rechterlijke macht ook conflicten, enerzijds 
tussen de wetgevende en uitvoerende macht, en anderzijds tussen de verschillende echelons 
arbitreert. 

Met horizontale machtenscheiding wordt bedoeld een verdeling van de macht volgens 

Montesquieu in de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, die macht mag nooit in 

handen van dezelfde persoon of instantie zijn. 

• De wetgevende macht. 

o In Nederland zijn dat de regering en de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) 
(Art. 81 GW). 

o In België is dit het federale parlement (de Kamer van volksvertegenwoordigers en 
de Senaar) voor de nationale beleidsdomeinen. 

• De uitvoerende macht  

o In Nederland de regering (waar de koning deel van uitmaakt) 

o In België de koning en de regering (ministers) 

• De rechterlijke macht: de rechters (en het Openbaar Ministerie in Nederland) 

De machten hebben ieder hun eigen bevoegdheden en zelfstandigheid. Bovendien is er geen 
macht die hiërarchisch duidelijk boven de andere machten staat. Al deze machten afzonderlijk 
hebben ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de burger verantwoordelijkheden door 
middel van ingebouwde controlemechanismen. 

De uitvoerende macht is verantwoording schuldig aan de wetgevende macht, de wetgevende 
macht is vervolgens verantwoording verschuldigd aan de burgers. De burgers hebben invloed 
op de wetgevende macht door middel van verkiezingen. 

De rechterlijke macht controleert vervolgens de uitvoering van wetten en regelgeving, en 
arbitreert bij conflicten tussen de machten. De rechterlijke macht zelf zou volgens de 
grondprincipes van de Trias kunnen worden gecontroleerd door middel van openbaarheid van 
zittingen, openbaarheid van uitspraken, goed klachtrecht en zicht op belangenverstrengeling 
(nevenfunctieregisters), maar in de praktijk wordt de rechterlijke macht gecontroleerd door de 
uitvoerende macht die rechterlijke macht organiseert, de nodige infrastructuur en middelen 
ter beschikking stelt. 

De wetgevende macht heeft ook een gerechtelijk wapen in de zin dat zij middels 
onderzoekscommissies toezicht kan uitoefenen op de uitvoering van de andere macht(en). 

Ook de ambtenarij, media en externe adviseurs worden soms als macht onderkend, dit wordt 
wel omschreven als schaduwmacht of ook de vierde macht.  

Tegenover de horizontale scheiding der machten staat ook een verticale scheiding, dit is de 
bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. 

Deze verticale scheiding vloeit niet direct voort uit de theorie van Montesquieu, maar volgt 
deze wel. 

Zij houdt in dat de spreiding van bevoegdheden over de hogere en lagere overheden ook 
volgens de regels van de trias politica geschiedt. De regelende bevoegdheid van de overheid is 
bijvoorbeeld overgedragen aan provincies, waterschappen en gemeentes omdat niet alles door 
de centrale overheid tot in detail geregeld kan worden. In het verleden werd de autonomie van 
de verschillende bestuurslagen vooropgesteld. Dit noemt men de driekringenleer. 
Tegenwoordig is de scheiding van de horizontale bestuurslagen minder streng en is er dikwijls 
sprake van samenwerking.  
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De theorie van verdeling van bevoegdheden tussen de hogere en lagere overheden 
heet  subsidiariteit, waarbij de verantwoordelijkheid inzake regelgeving uitvoering op het 
meest geschikte niveau komt te liggen. Zo heeft het geen zin om een gemeente 
verantwoordelijkheid te geven over een autosnelweg op zijn grondgebied, zoals het niet nuttig 
is de nationale overheid te laten beslissen over een doodlopend straatje in een lokaal woonerf. 

In theorie is het systeem van de trias politica een van de basisprincipes van de westerse 
democratie. In de praktijk is een aantal fundamentele beginselen als openbaarheid van 
uitspraken en verbod op vermenging van functies, hoewel vastgelegd in de Nederlandse 
Grondwet en in verdragen als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het EU-
verdrag al dan niet terecht, minder van toepassing geworden. Zo zijn er rechters die tevens 
volksvertegenwoordiger zijn. Met de uitspraak in de zaak B&P versus het Verenigd 
Koninkrijk heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de openbaarheid van 
uitspraken als absoluut principe verlaten. 

Huidige situatie in Nederland 

De kiesgerechtigden kiezen de leden van parlement tijdens de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. De uitvoerende macht, de regering, is verantwoording schuldig aan de wetgevende 
macht, door middel van ministeriële verantwoordelijkheid. De rechterlijke macht (Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de raad van State, rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad) 
controleert de toepassing van wetten en regelgeving. 

De trias politica is in Nederland niet volledig aanwezig. Dat Nederland de machtenscheiding 
volgens Montesquieu niet strikt heeft toegepast blijkt onder andere uit de procedure van 
formele wetgeving. Een formele wet komt niet tot stand door het parlement alleen, ook de 
instemming van de uitvoerende macht is hiervoor vereist (zie artikel 81 Grondwet. Bovendien 
heeft de regering als uitvoerende macht een zelfstandige bevoegdheid tot materiële wet- en 
regelgeving met behulp van Algemene Maatregelen van Bestuur (zie artikel 89 Grondwet). Men 
noemt dit de omkering van de triasleer: formele wetgever geeft slechts heel algemeen de 
beleidsrichting aan in een kader of raamwet, terwijl de eigenlijke normstelling plaatsvindt door 
de regering in de vorm van een gedelegeerde Algemene Maatregel van Bestuur. Dit heeft te 
maken met de verzorgingsstaat waar snel overheidsoptreden op het juiste overheidsniveau 
van groot belang is. 

Een belangrijk handvat waarmee het parlement invloed kan uitoefenen op de regering is de 
(ongeschreven) vertrouwensregel. Dit wil zeggen dat als het parlement geen vertrouwen meer 
heeft in de regering het parlement de mogelijkheid heeft een motie van wantrouwen in te 
dienen en zo de regering te dwingen om op te stappen als de motie wordt aangenomen. Verder 
bestaat deze vertrouwensregel ook tussen de regering en de Eerste Kamer. 

In Nederland is het principe van de openbaarheid van uitspraken leidend. In zaken die 
minderjarigen betreffen kan de privacy (8.1 EVRM) conform bovengenoemde uitspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) boven de openbaarheid worden 
gesteld. 

Er is soms kritiek op de scheiding van machten binnen instituties in Nederland. Een voorbeeld 
is de functie van de Nederlandse Raad van State, die zowel de hoogste bestuursrechter is als 
adviesorgaan voor parlement en regering, waaronder advisering over alle nieuwe wetten; de 
raad heeft dus functies op het gebied van alle drie de machten uit de driemachtenleer. Na een 
uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zag de Nederlandse staat zich 
gedwongen om binnen de Raad van State een afdeling bestuursrechtspraak in het leven te 
roepen aangezien de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet gewaarborgd was als hetzelfde 
orgaan betrokken was bij de totstandkoming van wetten. Luxemburg werd in deze uitspraak 
(Procola-arrest) op de vingers getikt omdat het eenzelfde indeling had voor zijn Raad van State. 

Daarnaast is ook de OM-afdoening een voorbeeld van een onvolledige scheiding der machten. 
De Wet OM-afdoening geeft de officier van justitie het recht om misdrijven en overtredingen 
buiten de rechter af te doen. Een belangrijk kenmerk van de Wet OM-afdoening is dat de 
verdachte, door geen verzet aan te tekenen tegen een strafbeschikking van het Openbaar 
Ministerie (OM), zich neerlegt bij een strafblad. Het Openbaar Ministerie valt onder het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie en maakt dus deel van de uitvoerende macht, terwijl 
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straffen bij volledige scheiding der machten alleen kunnen worden opgelegd door de 
rechterlijke macht. Men zou kunnen zeggen dat de officier van justitie op de stoel van de 
rechter gaat zitten. 

Een weinig besproken deel is de onschendbaarheid van bedrijfsmatige rechtspersonen. Het is 
onmogelijk voor een civiel persoon om een aanklacht in te dienen tegen een bedrijf en dat 
terwijl wetsonderdelen zoals de zorgwet burgers bij wet verplichten om een zakelijk contract 
aan te gaan met een bedrijf. Het bedrijf blijft echter onschendbaar en Niet Aanklaagbaar ook 
indien er misbruik van gemaakt wordt van de wettelijk verplichte situatie door te frauderen 
of valsheid in geschrifte te plegen. 

 

 

Macht  
Macht in de politiek is de invloed die een persoon of organisatie heeft op andere personen of 
organisaties. Macht over anderen houdt in dat de machthebber hen kan opdragen of dwingen 
om zijn wensen uit te voeren. Er zijn verschillende gradaties van macht. In een dictatuur is 
alle macht in de handen van één of een kleine groep mensen; bij tirannie zal die persoon of 
die groep proberen alle macht in handen te houden, met middelen als geheime politie, 
terreur en andere geweldsinstrumenten. In een democratie wordt macht of invloed vergroot 
met overleg, lobbyen, overreding en via de stembus. Een specifieke uiting van macht 
is gezag. Gezag is gebaseerd op de erkenning of rechtmatigheid om macht uit te oefenen. 

Veel mensen in de politiek streven ernaar hun macht te vergroten met alle mogelijke middelen. 
Volgens 'insiders' is macht over anderen verslavend en als men eenmaal macht heeft is het 
verleidelijk om die steeds verder uit te bouwen. Ook is het moeilijk om eenmaal verworven 
macht weer af te staan. Dit heeft enerzijds te maken met het statusverhogende effect van 
macht, maar anderzijds ook met de extra (financiële en andere) voordelen die macht kan 
geven. 

Toen de mens nog in stamverband leefde was er meestal alleen een leider nodig in crisistijden, 
zoals conflicten met andere stammen of bij natuurrampen die de stam troffen. Dan was het 
nodig dat iemand snel beslissingen nam die dan door de anderen uitgevoerd werden. Meestal 
had de leider dan ook een soort adviesraad samengesteld uit de oudere en ervaren mensen. 
Toen de samenleving groter en ingewikkelder werd ontstonden de eerste staten. Allengs 
namen de welvarendste en invloedrijkste mensen en families steeds meer de touwtjes in 
handen en lieten zich steeds minder beïnvloeden door de 'armere' leden van de samenleving. 
Dit leidde tot de situatie, waarbij binnen de invloedrijkste families de macht door overerving 
werd doorgegeven: de aristocratie met aan het hoofd de belangrijkste familie. Eenmaal aan de 
macht kwamen uit deze families de koningen voort, waardoor de monarchie ontstond. Meestal 
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vonden de koningen het niet goed dat hun macht werd betwist door andere personen of 
groepen. Vaak volgden op kritiek op de koning zware straffen en niet zelden de doodstraf. 
Tijdens de Verlichting kwam hierin in het westen langzaam verandering en werd de macht in 
sommige landen volgens de trias politica van Montesquieu verdeeld in een wetgevende, een 
rechtsprekende en een uitvoerende macht. Tegenwoordig is dit in de westerse wereld de norm. 
In veel andere gebieden van de wereld is echter nog altijd de dictatuur de norm zoals de 
absolute monarchie, een militaire dictatuur of onder het mom van soms een president voor 

het leven'. 

Macht corrumpeert 

Een bekend adagium (bedacht door de Engelse historicus Lord Acton) is: Macht maakt 
corrupt en absolute macht maakt absoluut corrupt (Power corrupts and absolute power corrupts 
absolutely). 

Dit heeft te maken met het feit dat de verleiding aanwezig is machtsinstrumenten te 
misbruiken om zodoende voordelen te behalen. Dit kunnen materiële en financiële voordelen 
zijn, maar ook immateriële voordelen, zoals seksuele gunsten. Ze kunnen al dan niet direct 
behaald door toepassing van de macht (bijvoorbeeld een dictator die zelf de kiescommissie 
benoemt die hem prompt met 99.99 procent van de stemmen tot winnaar van de verkiezingen 
uitroept) of door anderen tegen betaling of verstrekking van giften met behulp van deze macht 
voordelen te verschaffen (bijvoorbeeld een onderwijzer die een leerling een goed rapport geeft 
na een royale gift van diens vader). In dit geval is de machthebber corrupt geworden en worden 
zijn beslissingen niet meer ingegeven door het algemeen belang maar door het eigen voordeel. 
Uiteindelijk is dit schadelijk voor de economie en de rechtszekerheid. 

Macht kan ook corrumperen in de zin dat de machthebber zo veel macht naar zich toe trekt 
dat men hem niet meer durft tegen te spreken uit angst voor consequenties voor de eigen 
positie. Hierdoor ontstaat een situatie als in het sprookje De nieuwe kleren van de keizer, 
waarin een verkeerde beslissing wordt genomen en uitgevoerd door een gebrek aan controle 
en overleg, of dat een onwenselijke situatie niet wordt opgelost omdat niemand er iets van 
durft te zeggen. 

Corruptie kan worden voorkomen door een controlesysteem (checks and balances), waarin 
iedere machthebber gecontroleerd wordt door een andere machthebber of door een collectief. 
Uiteraard dienen deze controleurs de bevoegdheid te hebben de machthebber te corrigeren en 
zo nodig te ontslaan of zelfs te bestraffen. Ook kan corruptie worden voorkomen door een te 
sterke samenballing van macht in een persoon of orgaan te voorkomen, hetgeen in de meeste 
democratische staten zijn uiting vindt in het principe der scheiding der machten. Aangezien 
veel machthebbers reputatiegevoelig zijn, kan berichtgeving en naming and shaming ook een 
corrigerend effect hebben. 

Wanneer macht wegvalt ontstaat een machtsvacuüm. Macht kan wegvallen doordat een 
machthebber plotseling wegvalt omdat hij wordt afgezet, overlijdt of vlucht. Ook rampen 
kunnen een machtsvacuüm creëren, wanneer de overheid alle middelen moet aanwenden voor 
het bestrijden van de ramp. Een machtsvacuüm kan leiden tot onrust en plunderingen.  
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Het meten van macht 

Macht speelt in het politieke systeem een centrale rol, daarom wordt aan het meten en 
registreren van macht veel belang gehecht. Maar het is een gecompliceerd begrip dat zich niet 
makkelijk leent voor wetenschappelijke meting. Er zijn twee belangrijke beperkende factoren: 

• Er is sprake van een tijdketen, doordat er minstens twee momenten zijn: het moment 
waarop de actor macht uitoefent en het moment waarop de ander zijn gedrag verandert. 
Bij het meten van macht moet men onder meer nagaan of de overige omstandigheden in 
die tijdspanne gelijk zijn gebleven. Hoe groter de tijdspanne, hoe groter de kans op 
tussentijdse veranderingen. De gedragsverandering kan dan het gevolg zijn van de macht 
van de actor, maar ook van de veranderde omstandigheden; 

• Gedragswijzigingen zijn nooit exact te bepalen. Het is haast onmogelijk om vast te stellen 
wat de reactor had gedaan als de actor géén macht had uitgeoefend. Misschien had hij 
zijn gedrag dan wel op dezelfde wijze veranderd. Het meten van gedragswijzigingen komt 
dus neer op het doen van schattingen in termen van waarschijnlijkheid. 

Om macht te meten worden verschillende methoden gehanteerd: 

• Om vast te stellen welke actoren de meeste macht hebben, gaat men met de formele 
positiemethode na welke actor de meeste en de meest vergaande formele bevoegdheden 
heeft. Een minister wordt dan geacht meer macht te hebben dan een topambtenaar, 
omdat de ambtenaar formeel hiërarchisch  ondergeschikt is. Het voordeel van deze 
methode is dat het bijvoorbeeld door analyse van documenten ook op het verleden is toe 
te passen. Maar volgens critici is het naïef om macht te meten aan de hand van formele 
bevoegdheden. Men meet daardoor niet de feitelijke uitvoerende macht of de feitelijke 
mogelijkheden tot het uitvoeren van macht. Soms kan een bepaalde formele positie eerder 
een belemmering zijn bij het uitvoeren van macht, en machtsdragers ‘achter de schermen’ 
blijven buiten beschouwing. 

• De netwerkmethode sluit aan bij de formele positiemethode, maar let meer op gedrag dan 
op formele posities. Gekeken wordt naar de macht die uit kan gaan van netwerken. 
Bestudeerd wordt ‘wie met wie omgaat’. Een bekend voorbeeld is het Oxbridge syndicaat: 
politieke leiders die op Oxford of Cambridge gestudeerd hebben, blijken te opereren als 
een hechte groep. De geldigheid van de netwerkmethode is beperkt, want het opsporen 
van een netwerk betekent nog niet dat dit netwerk feitelijk macht uitoefent. 
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• Volgens de participatiemethode oefent iemand die deelneemt aan het politieke proces per 
definitie feitelijke macht uit. Maar een belangrijk punt van kritiek op deze methode is 
de regel van de geanticipeerde reactie die stelt dat er in het politieke proces sprake is van 
niet-zichtbare invloed van de ene op de andere deelnemer. Als bijvoorbeeld de 
regering denkt dat een voorstel in het parlement niet haalbaar is en daarom het voorstel 
nog vóór de indiening wijzigt, is er feitelijk sprake geweest van een impliciete invloed van 
het parlement op de regering. De invloed is echter niet zichtbaar geweest, en zal daarom 
bij toepassing van de participatiemethode niet worden opgemerkt. Een ander punt van 
kritiek is dat participatie niet altijd leidt tot macht, bijvoorbeeld als op het moment 
van  participatie de beslissing eigenlijk al vaststaat. 

• De besluitvormingsmethode let niet alleen op de participatie, maar ook op het gewicht van 
de invloed van de diverse actoren op de uitkomst van de besluitvorming. 
Machtsstructuren worden onderzocht door bestudering van belangrijke beslissingen. 
Nagegaan wordt wie deelnamen aan het besluitvormingsproces en hoe zij zich gedroegen. 
Via deze methode kan ook machtsuitoefening in het verleden bestudeerd worden. Nadeel 
van deze methode is dat actoren achter de schermen geen aandacht krijgen. 

• De before-after-methode wordt vaak gecombineerd met de besluitvormingsmethode. Deze 
methode gaat ervan uit dat degene wiens oorspronkelijke eisen het dichtst bij de 
uiteindelijke beslissing liggen, de meeste macht heeft uitgeoefend. Nadeel van deze 
methode is dat oorspronkelijke voorkeuren vaak moeilijk te achterhalen zijn, en dat 
voorkeuren in de loop der tijd veranderen. Ook worden hierdoor bepaalde vormen van 
machtsuitoefening, zoals het verhinderen dat er überhaupt een besluit genomen wordt, 
over het hoofd gezien. 

• De reputatiemethode vraagt personen hun mening te geven omtrent de vraag wie de 
meeste macht heeft. Men kan delen van de bevolking enquêteren, maar ook bijvoorbeeld 
deskundigen of bekleders van formele posities. Volgens critici meet deze methode echter 
geen macht, maar prestige, wat een sociale status is. Als mensen dénken dat een actor 
veel macht uitoefent, wil dat nog niet zeggen dat dat ook werkelijk zo ís. 

• De conditionele methode is een methode om de macht van organisaties te meten op basis 
van de middelen waarover deze organisaties beschikken, in combinatie met de wijze 
waarop zij deze middelen aanwenden. De middelen bestaan uit financiële, culturele 
(medewerkers en bestuurders) en sociale (netwerk) middelen. 

Volgens sommigen meet elke methode een andere dimensie van macht. Daarom worden vaak 
diverse methoden tegelijk gebruikt. Soms blijken de verschillende methoden dan te leiden tot 
onverenigbare uitkomsten. 

Machtsbronnen en machtsmiddelen 

Er zijn vijf machtsbronnen 

• Beloningsmacht: iemand beïnvloeden door middel van één of meerdere beloningen 

• Afgedwongen macht: iemand beïnvloeden door te dreigen met straf 

• Legitieme macht: gezag 

• Expertisemacht: iemand beïnvloeden door kennis/deskundigheid 

• Referentiemacht: iemand beïnvloeden op basis van prestige of bewondering 

 

Machtsmiddelen: 

• Positiegebonden 

o Fysieke middelen: bijvoorbeeld opsluiting 

o Economische middelen: bijvoorbeeld boete 

o Informatiemiddelen: bijvoorbeeld het onthouden van informatie, of verstrekken van 
informatie 

• Persoonsgebonden middelen 
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o Expertise: bijvoorbeeld iemand wel of niet ondersteunen door het delen van kennis 
of deskundigheid 

o Relationele middelen: bijvoorbeeld iemand negeren 

 

 

 

 

 

 

Menselijk migratie 
Menselijke migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere. 
De mensheid is ontstaan in een beperkt gebied of hooguit in enkele gebieden. Door de 
millennia heen zijn mensen gemigreerd en zo is de mensheid over de gehele aarde verspreid 
geraakt. Volksverplaatsingen vinden nog steeds plaats in de moderne tijden. 

Migratie wordt veelal gezien als permanent, maar ook nomadische en seizoensgebonden 
migratie zoals transhumance vallen hieronder. Forencisme (pendelen tussen werk en huis) 
kan ook gezien worden als een vorm van migratie. 

Iemand die migreert wordt een migrant genoemd. 

Het Nederlands kent de volgende soorten migranten: 

• emigrant-  iemand die het land verlaat 

• immigrant - iemand die van buiten in het land komt 

• remigrant - een teruggekeerde emigrant 

• transmigrant - iemand die tijdelijk in het land woont 

• doorreismigrant, transmigrant - iemand die tijdelijk in een doorreisland verblijft (land 
van herkomst → doorreisland → land van aankomst) 

Andere soorten migranten, naar oorzaak of reden van migratie, zijn: 

onvrijwillig: 

• vluchteling uit vrees voor (oorlogs-)geweld, uit vrees voor zijn leven 

• displaces person, ontheemd, buiten zijn thuisland door krijgshandelingen 

• klimaatvluchteling wegens de gevolgen van klimaatverandering 
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• gedeporteerde: gedwongen verplaatsing van mensen, vaak onder dwang in grote groepen 
naar straf-, werk- of concentratiekampen, of naar nieuwe woongebieden 

Wegens werk: 

o economische migratie  

o transhumance in de Alpen: seizoensgebonden migratie van personen met hun 
vee tussen vaste zomer- en wintergebieden in de Alpen 

o kennismigrant, immigrant met toestemming om te werken op grond van 
technische of wetenschappelijke kennis 

• buitenlander 

• pensioenmigrant of rentenier, niet meer economisch actieve migrant 

• circulaire migrant, waarbij de migrant af en toe de plek bezoekt waar men vandaan 
kwam 

Verschillende migraties 

 

Romeinse tijd 

• Volksverhuizing in de Lage Landen (Frankische tijd): het oversteken van de Rijn door 
Franken die het Romeinse Rijk in de derde eeuw binnendrongen in de Frankische 
tijd. Tegen de zevende eeuw hadden zij zich tot in het zuiden verspreid en definitief 
hun Frankische Rijk gevestigd. 

• Grote Volksverhuizing: het binnendringen van meerdere stammen in het Romeinse 
Rijk tussen de vierde en de zesde eeuw. 

 

Middeleeuwen 

• Invasies in Europa (793-1000): de grootste migraties sinds de Grote 
Volksverhuizing, in de eeuwen voor de Frankische periode, in de negende en de 
tiende eeuw. De Hongaren of Magyaren belegerden de oostgrenzen van Europa, 
de Saracenen de Middellandse Zeekusten en de Noormannen of 
Vikingen belaagden de noordelijke en Atlantische kusten. De kolonies van de 
Vikingen zouden bovendien uitgroeien tot sterke, onafhankelijke staten in het 
Europa van de Vroege Middeleeuwen. 

 

16e - 18e eeuw 

• De trans-Atlantische slavenhandel waarin slaven van Afrika naar Amerika 
gebracht werden. Deze bereikte zijn hoogtepunt in de achttiende en 
negentiende eeuw en geldt als de grootste gedwongen migratie uit de 
geschiedenis. 

• Migratiestroom in de Nederlanden: de vluchtelingenstroom in de zestiende 
eeuw die vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar voornamelijk de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden, maar ook naar Duitsland, Frankrijk en 
Engeland verliep. 

 

19e eeuw 

• De Trail of Tears  de gedwongen westwaartse herplaatsing in 1838 van 
de Ahniyvwiya (Cherokee). Bij uitbreiding wordt de term ook gebruikt 
voor de deportatie van andere inheemse volken binnen de Verenigde 
Staten.  

• De Ierse hongersnood (1845-1850) dreef ongeveer een miljoen Ieren tot 
emigratie. 
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• Deutsches Auswanderenhaus, een museum in Bremerhaven in Noord-
West-Duitsland met als hoofdonderwerp de emigratie van Duitsers en 
mensen uit Oost-Europa van Bremerhaven naar de Verenigde Staten in 
de negentiende eeuw. 

20e eeuw 

• Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

• De Armeense genocide, waarbij de gezonde mannen gedood werden 
en alle overigen gedeporteerd werden, tot in de Syrysche Woestijn. 
Dit kostte een tot anderhalf miljoen mensen het leven. En de deels 
vergelijkbare Griekse genocide, waarbij een half tot een miljoen 
mensen omkwamen. 

• De Grote Afro-Amerikaanse volksverhuizing  

• De Lange Mars van Mao Zedong en ongeveer 130.000 Chinese 
communisten van het Rode Leger in 1934. De mars liep van 
Jiangxi naar Yan’an in Shaanxi. Tienduizenden overleefden de tocht 
niet. 

• Peratie Black Tulip: uitzetting direct na de Tweede Wereldoorlog van 
de in Nederland wonende Duitsers. 

• Aliyah Bet: de illegale immigratie van Joden in het mandaatgebied 
Palestina van 1934 tot 1948. 

• Gedwongen volksverhuizingen in de Sovjet-Unie: 

1. deportatie van het ‘antisovjet’-deel van de bevolking, vaak 
‘vijanden van het proletariaat’ genoemd 

2. deportatie van naties, arbeidskrachtverhuizingen 

3. georganiseerde migraties in tegengestelde richtingen om 
etnisch gezuiverde gebieden te herbevolken 

• Internationale Organisatie voor Migratie: een intergouvernementele 
organisatie met een hoofdkantoor in Genève, met het doel om 
ontheemden in Europa in de naoorlogse jaren terug te begeleiden 
naar huis. 

• Verdrijving van Duitsers na de Tweede Wereldoorlog: 

1. de etnische zuivering van Duitse staatsburgers uit de 
voormalige officiële vooroorlogse oostelijke provincies van 
Duitsland, welke in 1945 aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Europa door Polen werden geannexeerd. 

2. uit andere delen van Midden- en Oost-Europa, waar tussen 
1945 en 1949 een etnische zuivering plaatsvond van 
Duitstalige minderheden (Volksduitsers) uit de Sovjet-Unie, 
Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Hongarije en Joegoslavië. 
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Mondialisering 
Mondialisering of globalisering is een voortdurend proces van wereldwijde economische, 
politieke en culturele integratie, met als centraal kenmerk een wereldwijde arbeidsindeling, 
waarbij productielijnen over de wereld worden gespreid die gedreven worden door de 
informatie- en communicatietechnologie en door internationale handel. Mondialisering wordt 
mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op het gebied van vervoer en telecommunicatie. Ze 
kenmerkt zich verder door verregaande schaalvergroting, het ontstaan van een 
wereldwijd kapitalisme en de verspreiding van een consumentencultuur. 

Met regionalisering heeft mondialisering internationalisering tot gevolg waarbij betrekkingen 
over steeds grotere afstanden worden aangegaan en zo over de landsgrenzen heen reiken. Dit 
heeft tot gevolg dat nationale overheden bij hun beleid gebonden zijn aan internationale 
afspraken en ontwikkelingen, en minder greep hebben op de nationale economie. 

De term globalization of globalisation (mondialisering) wordt vaak toegeschreven aan 

Theodore Levitt, die het begrip in 1983 hanteerde in het tijdschrift Harvard Business 

Review. Hij beschreef mondialisering als: ‘de veranderingen in sociale gedragspatronen en 

technologie die bedrijven in staat stellen om hetzelfde product over de hele wereld te verkopen’. 

Volgens een artikel in de New York Times was de term globalization al ruim voor het artikel 

van Levitt in omloop, in ieder geval vanaf 1944. Onder economen was de term reeds in 1881 

in gebruik. Desondanks kan Levitt wel verantwoordelijk worden gehouden voor de 

verregaande popularisering van de term. Een andere veelgebruikte definitie is 'het proces 

waarbij de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt'. 

Mondialisering kan gezien worden als: 

1. Een proces; het mondiaal dichter bij elkaar komen van verschillende 
maatschappijen, culturen en economieën. 
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2. Een tijdvak; de periode sinds het loslaten van de goudstandaard door Richard 

Nixon begin jaren zeventig. 

Aan het einde van de twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw vindt een 
toenemende mondialisering plaats. Soms wordt gesteld dat dit geen nieuw verschijnsel is, 
aangezien het volume van de wereldhandel aan het begin van de twintigste eeuw een 
hoogtepunt kende dat pas aan het eind van de eeuw opnieuw bereikt werd; hiertegen kan 
worden ingebracht dat de verspreiding van productielijnen een recente ontwikkeling is.  

Door mondialisering neemt de handel tussen alle landen in de wereld toe. Ook heeft 

mondialisering gezorgd voor bevordering van de internationale arbeidsverdeling. 

Transport wordt steeds goedkoper en beter geïntegreerd. Zo is met de invoering van het 

containervervoer de wereldwijde transportsector ingrijpend veranderd. Ook het 

personenvervoer is veel meer geïntegreerd dan voorheen. 

Sommige landen presteren naar economische maatstaven beter dan andere. Net als in 

communicerende vaten, stroomt het geld in een gemondialiseerde economie steeds naar die 

plekken waar het geld het beste rendeert. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld voor 

kapitaalbeheerders interessante investeringen in aandelen, of gunstige rentestanden in 

bepaalde landen en investeringen in bijvoorbeeld gebouwen in landen waar economische groei 

de trend is. 

Als er meer van een bepaald product gemaakt wordt dan zullen de productiekosten van dat 
product lager zijn. Een bezem voor één euro in de winkel vinden, kan alleen als deze en 
masse gemaakt worden. Als een bedrijf het land waar deze geproduceerd worden een te kleine 
markt vindt, kan het besluiten andere afzetmarkten te zoeken. 

De mogelijke voordelen in het doelgebied refereren aan het volgende: als men een product 
meer functies geeft (economisch of scope) of als men een product met andere producten laat 
samengaan, dan ontstaan er nieuwe markten. Er is een grote kans dat je meer producten zult 
verkopen. Denk bijvoorbeeld aan Douwe Egberts en Philips met Senseo, of Krups en 
Heineken met de Beer Tender, telefoons met camera en all-in-one printers/faxen/copiers. Dit 
soort economische voordelen kan onder meer bereikt worden door (strategische) allianties, 
bedrijfsovernames, ‘organische groei’ en acquisitie. 

Problematisch daarbij is dat risico’s niet-lineair zijn. Zo heeft het faillissement van een kleine 
bank relatief weinig invloed, maar bij een bank die zo groot is dat deze als systeembank wordt 
beschouwd, bestaat de potentie om de rest van het financiële systeem en de reële economie 
ernstige schade te berokkenen.  

Niet-lineaire systemen hebben met elkaar gemeenschappelijk dat ze een bepaald kenmerk 
missen, namelijk lineariteit. Lineair betekent 'rechtlijnig' (Latijn: linearis, 'uit een lijn 
bestaand'). In dagelijks spraakgebruik wordt dit ook wel rechtevenredig genoemd. 

Economen zeggen dat in een wereld zonder bovengenoemde zogeheten schaalvoordelen en 
waarbij een land alles goedkoper kan maken dan de rest van de wereld, het nog steeds 
voordelig is om de productie over de wereld te verdelen. Dit komt doordat ieder land een 
comparatief voordeel zou hebben in een bepaald goed.  

Comparatief voordeel is het handelsvoordeel dat een land behaalt in een situatie 
van  vrijhandel, wanneer het een bepaald product goedkoper kan produceren dan een 
handelspartner, zelfs wanneer één land alle verhandelbare producten voordeliger kan 
produceren dan het andere land. 

Internet, telefoon, faxen en andere communicatiemiddelen zijn ontwikkelingen die de wereld 
‘kleiner maken’. Het zijn ook goedkope middelen geworden. Door middel van deze technieken 
is het heel eenvoudig geworden om fabrieken en bijvoorbeeld productiecijfers te volgen vanaf 
de andere kant van de wereld, nieuwe ideeën op te pikken en te delen op het internet, 
enzovoort. 

Mondialisering bevordert daardoor de groei van de economie wereldwijd. Echter door onder 
andere het verschil in economische stand van verschillende landen komt het voor dat 
mondialisering leidt tot inefficiënt gebruik van grondstoffen (bijvoorbeeld een exorbitante 
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hoeveelheid energie die nodig is om goederen die zijn geproduceerd in landen waar de lonen 
laag zijn, over de wereld te transporteren). 

Mondialisering wordt ook in verband gebracht met het afslijten van de nationale 
grenzen doordat in grote gebieden van de wereld wetgeving en vrij verkeer van kapitaal, 
goederen en diensten op elkaar worden afgestemd. In het verlengde hiervan zien veel auteurs 
een afslijting van de soevereiniteit van natiestaten. Over de mate waarin dit gebeurt, de nieuwe 
aard van soevereiniteit en de waardering voor dit verschijnsel lopen de meningen uiteen. 

Zeker is dat steeds meer soevereiniteit wordt overgedragen aan supranationale organisaties. 
Voorbeeld is de Europese Unie die haar lidstaten bindt aan verdragen. Ook landen die niet bij 
de EU horen, passen uit economische en handelsoverwegingen hun wetgeving aan de EU aan. 
Eenzelfde proces is gaande tussen verschillende landen in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië.. 

Globalisering heeft het toerisme een populaire wereldwijde vrijetijdsbesteding gemaakt. De 
World Health Organization (WHO) schat dat op elk willekeurig moment tot 500.000 mensen 
in een vliegtuig zitten. In 2010 bereikte het internationale toerisme een omvang van 919 
miljard dollar (US), een groei van 6,5% ten opzichte van 2009. In 2010 waren er meer dan 940 
miljoen internationale aankomsten van toeristen over de hele wereld, wat neerkomt op een 
groei van 6,6% in vergelijking met 2009. 

Regels en beleid tussen landen worden zo op elkaar afgestemd dat het voeren van handel 

makkelijker wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opheffen van (als 

belemmerend ervaren) barrières, zoals tarieven op import en andere constructies in de 

douanewetgeving. Landen met grote markten zetten in onderhandelingen andere landen of 

‘economische gemeenschappen’ onder druk om hun markten open te stellen voor producten 

die in dat grote land zijn gemaakt.  

Mondialisering wordt ook in verband gebracht met het afslijten van de nationale 
grenzen doordat in grote gebieden van de wereld wetgeving en vrij verkeer van kapitaal, 
goederen en diensten op elkaar worden afgestemd. In het verlengde hiervan is een afslijting te 
zien van de soevereiniteit van natiestaten. Over de mate waarin dit gebeurt, de nieuwe aard 
van soevereiniteit en de waardering voor dit verschijnsel lopen de meningen uiteen. Zeker is 
dat steeds meer soevereiniteit wordt overgedragen aan supranationale organisaties. Voorbeeld 
is de Europese Unie die haar lidstaten bindt aan verdragen. Ook landen die niet bij de EU 
horen, passen uit economische en handelsoverwegingen hun wetgeving aan de EU aan. 
Eenzelfde proces is gaande tussen verschillende landen in Noord- en Zuid Amerika en in Azië. 

Mondialisering wordt door critici, anti-globalisten geassocieerd met neokolonialisme van het 
Westen. Volgens hen houden de vroegere westerse koloniale mogendheden nu met 
economische middelen de wereld in hun greep zoals vroeger met militaire middelen. Ook wordt 
het Westen verweten dat men aan cultureel imperialialisme doet onder het mom van 
mondialisering: de wereld wordt steeds sneller omgevormd naar het westerse model. Overal 
draagt men dezelfde westerse kleding, kijkt men naar westerse media, eet men westers voedsel 
en onderwijst men (vaak kapitalistische of neoliberale) westerse waarden. Hierdoor verdwijnen 
ook in steeds sneller tempo meer traditionele maatschappijvormen, wat door veel anti-
globalisten als een culturele verarming wordt gezien. Sommige pro-mondialisten vinden deze 
houding paternalistisch en stellen dat het de vrijwillige keuze van de bevolking in niet-
Westerse landen moet zijn om Westerse cultuur wel of niet over te nemen. 

Mondialisering of globalisering is een voortdurend proces van wereldwijde economische, 

politieke en culturele integratie, met als centraal kenmerk een wereldwijde arbeidsdeling, 

waarbij productielijnen over de wereld worden gespreid die gedreven worden door de 

informatie- en communicatietechnologie en door internationale handel. Mondialisering wordt 

mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op het gebied van vervoer en telecommunicatie. Ze 

kenmerkt zich verder door verregaande schaalvergroting, het ontstaan van een wereldwijd 

kapitalisme en de verspreiding van een consumentencultuur. Met regionalisering heeft 

mondialisering internationalisering tot gevolg waarbij betrekkingen over steeds grotere 

afstanden worden aangegaan en zo over de landsgrenzen heen reiken. Dit heeft tot gevolg dat 

nationale overheden bij hun beleid gebonden zijn aan internationale afspraken en 

ontwikkelingen, en minder greep hebben op de nationale economie.  
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Joan Derk van der Capellen 
Joan Derk baron van der Capellen tot den Pol is geboren te Tiel op 2 november 1741 en 
overleden te Zwolle op 6 juni 1784. Hij was Nederlands politicus en edelman die als 
grondlegger wordt beschouwd van de patriottenbeweging. 

Van der Capellen steunde de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, had kritiek op het 
politieke bestel en regentenstelsel. Hij is vooral bekend als de auteur van het anoniem 
gepubliceerde pamflet Aan het Volk van Nederland, dat in de nacht van 25 op 26 september 
1781 in alle grote steden van de Republiek werd verspreid. 

Joan Derk van der Capellen was de enige zoon van een kapitein in het Staatse leger. Zijn 
vader stamde uit een zijtak van een oud Gelders geslacht. Maar meer invloed op de jonge Joan 
had zijn grootvader van moederskant, een uit Arnhem verbannen regent. Deze bracht zijn 
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kleinzoon de beginselen bij van een klassieke opvoeding. Na de Latijnse school (gymnasium) 
te ’s Hertogenbosch ging hij in 1758 in Utrecht rechten studeren en raakte daar overtuigd van 
de noodzaak de Nederlandse politiek te hervormen. Om dit van binnenuit te kunnen doen, 
was het nodig lid te worden van een Ridderschap, het bestuursorgaan waarin de adel 
vertegenwoordigd was en dat samen met de steden de State vormde. Daarvoor moest men een 
‘riddermatig goed’ bezitten, een landgoed waaraan stemrecht verbonden was. Pogingen te 
worden geadmitteerd tot de Ridderschap van Nijmegen en van Zutphen mislukten. 

In Overijssel had hij wel succes, hoewel hij ook hier flink werd tegengewerkt. Door middel van 
een koop verwierf Joan Derk de havezathe De Bredenhorst, maar dit was niet genoeg. Omdat 
Van der Capellen niet aan de voorwaarden om te worden toegelaten kon voldoen, deed hij een 
beroep op prins Willem V. De stadhouder steunde hem aanvankelijk totdat deze ervoer dat 
Van der Capellen zijn grootste tegenstander werd. 

Als kersvers Statenlid manoeuvreerde Van der Capellen zich door zijn duidelijke mening en 
zijn felle betogen in een moeilijke positie. Van der Capellen was:  

1. voor versterking van de vloot in tegenstelling tot de stadhouder, die versterking van 
het leger wilde; 

2. tegen de uitlening van de Schotse Brigade aan de koning van Engeland, die daarmee 
de opstand in de Amerikaanse koloniën wilde neerslaan; 

3. tegen militaire jurisdictie - het feit dat de militaire rechtbank ook zaken tussen 
soldaten en burgers behandelde en de soldaten bevoordeelde; 

4. voor het handhaven van het Regeringsreglement en tegen de informele 
benoemingspraktijk en vriendjespolitiek; 

5. voor de afschaffing van de drostendiensten, een uit de Middeleeuwen stammend 
instituut dat boeren in Overijssel verplichtte om tweemaal in het jaar hand-en-
spandiensten te verrichten. 

 

Portret van Van der Capellen met op de voorgrond een gebroken juk en ketenen, door T. De 
Roode 
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In zijn strijd maakte Van der Capellen gebruik van verschillende strategieën. Hij heeft veel 
afgekeken van de Engelse politicus en demagoog John Wilkes (1725-1797), die in de jaren 
zestig van de achttiende eeuw  Londen op stelten zette. Willem V noemde in zijn 
privécorrespondentie Van der Capellen ironisch wel 'Notre Wilkes'. Van der Capellen was 
creatief. De rede van Van der Capellen tegen de uitlening van de Schotse Brigade werd 
gedrukt, waarschijnlijk met zijn medeweten, en was overal in Nederland te koop. Van der 
Capellen beweerde echter tegenover zijn collega's dat deze publicatie buiten zijn medeweten 
was geschied. Omdat deze eerste druk fouten bevatte verscheen er een tweede druk van de 
rede waarin Van der Capellens woorden wel goed werden weergegeven. Het laten uitlekken én 
het opnieuw laten drukken van zijn advies tegen de uitlening van de Schotse Brigade zorgde 
voor een nationaal schandaal. Wat eerst achterkamertjespolitiek was, werd nu openlijk 
besproken in de herbergen en op de pleinen, in de huiskamers en de leesgezelschappen. Er 
ontstond een sterk antistadhouderlijke stemming. De koning van Groot-Brittannië trok 
daarom zijn verzoek maar in. 

Van der Capellen was goed in theater. Toen zijn rede over de handhaving van het 
Regeringsreglement in de Secrete Capse (de doofpot) belandde, toonde Van der Capellen zich 
hevig verontwaardigd. Hij vond dat hij als geboren regent het recht had om in alle vrijheid zijn 
adviezen te geven. Hij hoefde toch zeker geen blad voor de mond te nemen? Het ging hem 
immers om de vrijheid en het algemeen belang! Van der Capellen suggereerde dat hij de enige 
was die een eerlijk en betrouwbaar regent was, een echte patriot, en plaatste zich hiermee in 
een uitzonderingspositie. Van der Capellen zag zichzelf als een roepende in de woestijn, als 
een profeet die niet door zijn vaderstad werd geëerd. Door zo op te treden werd Van der 
Capellen wel erg populair bij het volk maar minder bij zijn collega's. Van der Capellen durfde 
grote risico's te nemen. In 1778 hield hij zijn rede over de onwettigheid van de 
drostendiensten in Overijssel. Joan Derk had deze rede van tevoren laten drukken en onder 
het volk verspreid. Omdat Van der Capellen harde woorden had gebruikt, hij had onder andere 
de drostendiensten vergeleken met slavernij en gezegd dat de drosten die in de zeventiende 
eeuw de diensten opnieuw hadden ingevoerd schurken waren, werd hem de toegang tot de 
vergadering ontzegd. Zijn politieke ballingschap zou vier jaar duren. 

Van der Capellen liet in deze tijd zien dat hij geen eendagsvlieg was maar over een groot 
doorzettingsvermogen beschikte. Hij zette zijn strijd tegen de drostendiensten voort. Zijn 
vriend en wapenbroeder Francois Adriaan van der Kemp, een doopsgezind predikant uit 
Leiden, schreef voor Van der Capellen onder verschillende pseudoniemen een serie pamfletten 
tegen de drostendiensten en bracht het verzamelwerk Capellen regent uit. Dit bestond uit zes 
delen en bevatte naast alle redes van Van der Capellen ook officiële documenten die eigenlijk 
niet voor publicatie bestemd waren. Van der Capellen legde door de publicatie van dit werk 
rekenschap van zijn daden af aan het publiek en brak weer met de gedragscode van 
geheimhouding.  

Aan het Volk van Nederland  

 

Gouden gedenkpenning aangeboden door de inwoners van Twente, ontworpen door J.G. 
Holtzhey 
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De readmissie van Van der Capellen in de vergadering van Ridderschap en Steden van 
Overijssel op 1 november 1782. 

 

Het bekendste geschrift van Van der Capellen is Aan het Volk van Nederland, het anonieme 
pamflet waarin de vriendjespolitiek van de regenten en het zwakke beleid van Willem V worden 
aangeklaagd en dat in de nacht van 25 op 26 september 1781 over heel Nederland werd 
verspreid. Dit pamflet was de klaroenstoot voor de patriottenbeweging. Dissidente regenten 
en ontevreden burgers verbonden zich en gingen ijveren voor politieke hervormingen en meer 
burgerinvloed. Van der Capellen werd een van de belangrijkste leiders van de patriotten, 
zonder dat tijdens zijn leven echter ooit bekend werd dat het anonieme manuscript van zijn 
hand was. Pas in 1891, ruim honderd jaar na het verschijnen van het pamflet, kon 
onomstotelijk worden bewezen dat Van der Capellen de auteur was. In dat jaar had de 
historicus Adriaan Loosjes een uittreksel van de autobiografie van François Adriaan Van der 
Kemp, die in 1787 naar Amerika was geëmigreerd, toegezonden gekregen waaruit duidelijk 
werd dat Van der Capellen 'Aan het Volk van Nederland' geschreven moest hebben. 

Hij probeerde met een nieuwe petitiebeweging zijn terugkeer in de Staten van Overijssel te 
bewerkstelligen. Dit lukte en op 1 november 1782 werd Joan Derk weer tot de 
Statenvergadering toegelaten. Ten slotte werden in februari 1783 eindelijk de gehate 
drostendiensten in Overijssel afgeschaft. De dankbare boeren die deze diensten altijd hadden 
moeten verrichten, boden hun bevrijder een gouden gedenkpenning aan. 

In de laatste jaren van zijn leven boekte Van der Capellen met steun van het volk enkele grote 
successen. Dankzij een petitiebeweging waarin Van der Capellen een aanzienlijke rol had 
gespeeld, erkende Nederland als tweede land in 1782 de onafhankelijkheid van de Verenigde 
Staten van Amerika. Van der Capellen speelde een belangrijke rol in zijn functie als lid van de 
ridderschap van Overijssel bij het voorkomen van het uitlenen van de Schotse brigade. Hoewel 
de Schotse brigade slechts naar Gibraltar uitgezonden zou worden om de daar gelegerde 
Britse troepen vrij te kunnen maken om de opstand in Amerika te bestrijden, waren 
verscheidene Nederlandse patriotten bang dat de Schotse brigade ook ingezet zou worden bij 
de onderdrukking van Amerikaanse patriotten. Van der Capellen organiseerde ook een 
inzamelingsactie ter ondersteuning van de Amerikaanse zaak, waarbij het niet onaanzienlijke 
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bedrag van tweehonderdduizend gulden ingezameld werd. Van dit bedrag had Van der 
Capellen zelf  twintigduizend gulden uit persoonlijke middelen ter beschikking gesteld. 

Van der Capellen kon slechts een korte tijd van zijn roem genieten. Op 6 juni 1784 overleed 
hij plotseling te Zwolle, na een kort ziekbed.  

De erfenis van Van der Capellen  

 

Sterfbed Van der Capellen tot den Pol met als onderschrift ‘Capellen een waare Patriot sterft 
Trouw aan Vaderland en God. 

 

De politieke oplossingen die Van der Capellen aandroeg, worden door zijn tegenstanders uit 
de twintigste eeuw niet zo bijster vernieuwend gevonden. Zijn gedachtegoed en dat van de 
patriotten vormde volgens dezen een mengeling van oude en nieuwe ideeën. De patriotten 
wilden meer democratie maar wisten niet hoe ze dit streven goed bestuurlijk vorm moesten 
geven en hadden hun blik sterk op het verleden gericht. Desondanks ontleende Van der 
Capellen zijn ideeën niet aan Frankrijk zoals vaak wordt beweerd, maar zijn deze 
oorspronkelijker en wel degelijk uit de Nederlandse politiek afkomstig. Zijn democratisch 
gevoel is zeer duidelijk leesbaar in zijn pamfletten en vanuit dit gevoel was hij een van de grote 
voorvechters van de onafhankelijkheid en de democratie van de Verenigde Staten van 
Amerika. De VS verklaarden zich onafhankelijk in 1776, ruim vóór de Franse Revolutie van 
1789, zodat de politiek vernieuwende standpunten van Van der Capellen alleen al vanuit dit 
perspectief hun tijd ver vooruit waren. 

In 1787 maakte het leger van Pruisen een einde aan het patriottische experiment. De echte 
breuk met het ancient régime vond daarom pas plaats in 1795 toen na de Franse inval 
de Bataafse Republiek werd uitgeroepen. 

Wel heeft Van der Capellen er mede voor gezorgd dat in Zwolle en omstreken een progressief-
liberaal intellectueel klimaat ontstond dat figuren als Herman Willem Daendels, Rutger Jan 
Schimmelpenninck en later Everhardus Johannes Potgieter en Johan Rudolph 
Thorbecke zou voortbrengen. 
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Van der Capellen is vooral relevant omdat hij op een nieuwe manier politiek bedreef. Hij bracht 
door zijn optreden de politiek dichter bij de burger. Zaken die normaal geheim waren werden 
door hem naar buiten gebracht. Hij ijverde voor de vrijheid van meningsuiting en drukpers. 
Hij legde de vinger op de zere plek. Van der Capellen zorgde ervoor dat de politieke discussie 
weer breed werd gevoerd, dat politiek weer ergens over ging. 

Als geen ander slaagde Van der Capellen erin de kloof tussen burger en politiek te 
overbruggen. Zijn creativiteit, zijn gevoel voor dramatiek, zijn durf, zijn doorzettingsvermogen 
en het feit dat hij altijd handig gebruik wist te maken van de publieke opinie hebben andere 
politici weten te inspireren. Met name Pim Fortuyn zei door hem geïnspireerd te zijn. Fortuyn 
noemde een van zijn geschriften Aan het volk van Nederland als verwijzing naar Van der 
Capellen.. 

In zijn laatste woonplaats Zwolle herinnert tegenwoordig de Van der Capellen 
Scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs aan hem. Tevens baseerde Hella Haasse haar 
boek ‘Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern’ uit 1989 op het leven van Van der Capellen. 

Na de dood van Van der Capellen  

 

7 augustus 1788, verwoesting van de begraafplaats Van de Capellen, Reinier Vinkeles 

 

Het in 1785 gestichte grafmonument van Joan Derk van der Capellen tot den Pol ontkwam 
niet aan de terreur van Oranjegezinden. Eerst werd het aanwezige familiewapen op 23 
september 1787 vernield. In de nacht van 6 op 7 augustus 1788 lieten militairen het hele 
gedenkteken in Gorssel met buskruit in de lucht vliegen. De grafkisten met de stoffelijke 
resten van Joan Derk van der Capellen tot den Pol en zijn vrouw waren toen al in veiligheid 
gebracht, mogelijk naar kasteel Rechteren aan de Vecht, waar de schoonzoon van Joan Derk 
van der Capellen tot den Pol zijn verblijf had. 

Deze schoonzoon, Rudolf Christiaan van Rechteren, was gehuwd met Betje, het enige kind 
van Joan Derk. Hun zoon Jacob Hendrik Van Rechteren van Appeltern was een van de 
negenmannen, die onder leiding van Johan Rudolph Thorbecke een initiatief namen tot 
invoering van de parlementaire democratie. 

Rond 1984 werden Kamervragen gesteld of de tweehonderdste sterfdag van Joan Derk van 
der Capellen tot den Pol niet herdacht moest worden. De Kamervragen mochten niet baten; 
de sterfdag werd landelijk niet herdacht. De Staten van Overijssel daarentegen gaven wel hun 
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fiat aan de Joan Derk-herdenking, ondanks felle protesten van de protestantse partijen 
GPV en RPF. Het Provinciaal Overijssels Museum in Zwolle organiseerde een tentoonstelling 
en bracht ook een boek uit dat de betekenis van Van der Capellen voor de vaderlandse 
geschiedenis misschien wel het treffendst verwoordt: ‘De wekker van de Nederlandse natie.’ 

De Bataafse Republiek wilde Van der Capellen eren met een standbeeld. De regering trok 
vijfenveertigduizend gulden uit voor de bouw van een classicistisch grafmonument in de Grote 
Kerk van Zwolle met meerdere marmeren figuren. Daarvoor werd een opdracht verleend aan 
de Italiaanse beeldhouwer Guiseppe Ceracchi. In de periode voor zijn vertrek van Rome naar 
Parijs in 1799 werkte Giuseppe Ceracchi aan het standbeeld. Capellen werd als Romeins 
senator in toga afgebeeld. Omdat de kunstenaar betrokken was bij de aanslag op Napoleon 
op 24 december 1800 werd hij gearresteerd en ter dood gebracht[4]. Het standbeeld bleef in 
Rome achter en werd daar in een park, bij de Villa Borghese, opgesteld met het opschrift 
‘Giovanne Derec de la Cappelo’. De Orde van den Prince, afdeling Zwolle en andere partijen 
werken er al jaren aan om dit beeld naar de Grote Kerk in Zwolle te verhuizen, maar dit is tot 
op heden nog niet gebeurd.  

 

 

 

Volksraadpleging 
Een volksraadpleging of referendum is het voorleggen van een vraag met betrekking tot 

wetgeving aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied. Dit voorleggen gebeurt 

door een bepaalde overheid (al of niet in opdracht van de desbetreffende bevolking). Net als 
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bij verkiezingen komen de kiesgerechtigden naar het stembureau of stemmen op afstand en 

maken hun keuze met betrekking tot de vraag. Wanneer de overheid juridisch niet verplicht 

is de uitslag te respecteren, spreken we van een volksraadpleging. Wanneer de uitslag bindend 

is spreekt men van een referendum.  

Er zijn verschillende soorten volksraadplegingen of referenda: 

• Referenda kunnen bindend of niet bindend zijn. Bij een bindend referendum wordt, 
meestal bij een hogere dan een vooraf vastgestelde minimale opkomst, de uitslag 
overgenomen. Bij een niet bindend of adviserend referendum wordt de uitslag 
beschouwd als een advies aan de volksvertegenwoordiging en kan het overgenomen 
worden. Dat is meestal ook het geval. 

Dan zijn er nog soorten referenda afhankelijk van het onderwerp of de procedure: 

• Een raadplegend referendum is een door de politiek aangevraagd referendum. Dat kan 
door het bestuur zijn of door de volksvertegenwoordiging. 

• Een correctief referendum is een door de bevolking aangevraagd referendum waarbij 
gestemd wordt over een reeds genomen besluit van de volksvertegenwoordiging. Het kan 
al of niet bindend zijn. In het laatste geval is het een correctief raadgevend referendum  

• Een keuzereferendum is een referendum waarbij niet voor of tegen een bepaald voorstel 
gestemd kan worden, maar gekozen kan worden tussen alternatieven. Dat kan zijn 
aansluiting bij de ene of de andere gemeente, bouwplan A of bouwplan B, of een 
burgemeestersreferendum, zoals het burgemeestersreferendum in Nederland. 

• Een volksinitiatief is de mogelijkheid voor burgers zelf iets op de politieke agenda te 
zetten. Vaak wordt geëist dat een minimaal aantal mensen dit initiatief ondersteunen.  

In Nederland bestaat de mogelijkheid om een raadgevend referendum te houden sinds 1 juli 
2015 op basis van de Wet Raadgevend Referendum. In principe is dat mogelijk voor alle 
aangenomen wetten tenzij uitzonderingen van kracht zijn. Zo is het niet mogelijk om een 
referendum te verzoeken over rijkswetten, de begroting, of het koningshuis. Een aanvraag van 
een referendum verloopt in twee stappen. In de eerste fase kan een inleidend verzoek worden 
ingediend door tienduizend stemgerechtigde Nederlanders binnen vier weken na publicatie 
van de wet. Indien voldoende handtekeningen voor een inleidend verzoek zijn ontvangen, 
treedt de tweede fase in werking en dienen binnen zes weken 300.000 handtekeningen te 
worden ingediend. Als aan die voorwaarde is voldaan, wordt een referendum gehouden.  

Een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de grondwet, strekkende tot invoering van een 
bindend correctief referendum (Wet van 30 september 2014, houdende verklaring dat er grond 
bestaat een voorstel overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot 
opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) werd op 15 april 2014 in eerste 
lezing door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel in tweede lezing werd op 23 mei 
2017 door Tweede Kamerlid Van Raak (SP) in procedure gebracht, nadat de leden van de 
fracties van de initiatiefnemers bekend hadden gemaakt hiertoe zelf niet bereid te zijn. Op 27 
september 2017 werd door de Tweede Kamer gedebatteerd over het voorstel in tweede 
lezing. Het wetsvoorstel werd op 23 november 2017 verworpen. 

Op 19 mei 1999, de zogenaamde Nacht van Wiegel, verwierp de Eerste Kamer in tweede lezing 
een eerdere grondwetsherziening strekkende tot opneming van bepalingen inzake het 
correctief referendum. 

Er waren volksraadplegingen van 2002 tot 2005 geregeld in de Tijdelijke referendumwet. 
Volgens deze wet was een wet of verordening afgewezen als de meerderheid van het aantal 
uitgebrachte stemmen tegen was, en die meerderheid ten minste dertig procent van het aantal 
kiesgerechtigden omvatte. In dat geval was de overheid verplicht het wetsvoorstel te 
heroverwegen. Het referendum was dus niet bindend. Ze konden alleen gaan over wetten die 
door de Tweede Kamer waren aangenomen. Er heeft geen referendum op grond van deze wet 
plaatsgevonden. Voor het referendum over de Europese Grondwet is een aparte wet 
aangenomen. 
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Op lokaal niveau zijn referenda soms mogelijk door plaatselijke verordeningen.  
D66 pleit sinds 1986 voor het invoeren van referenda. Sinds 2001 was het mogelijk via een 
raadplegend referendum de bevolking te laten kiezen tussen twee kandidaten voor het 
burgemeesterschap van een gemeente. Dit is echter in 2008 weer afgeschaft, wegens lage 
opkomsten.  

In juni 2005 is in Nederland voor het eerst in tweehonderd jaar een landelijk raadplegend 
referendum gehouden over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa,  
hiervoor Referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Het 
was het gevolg van een initiatiefwetsvoorstel van Farah Karimi (GL), Niesco Dubbelboer (PvdA) 
en Boris van der Ham (D66). 

Het Nederlandse referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en 
Oekraïne was een raadgevend referendum dat heeft plaatsgevonden op 6 april 2016. 

Veel gemeenten en enkele provincies hebben in een referendumverordening geregeld op welke 
wijze een referendum kan worden aangevraagd en wanneer de uitslag gezien wordt als een 
advies voor de volksvertegenwoordiging.  

In 2018 is het raadgevend referendum weer afgeschaft. Als de meerderheid bij referendum 
tegen de wet stemt, en de opkomst is boven de dertig procent, wordt de wet niet van kracht, 
tenzij hij opnieuw wordt goedgekeurd door parlement.  

 

 

 

Eind achttiende eeuw kwamen in Nederland ‘de patriotten’ op, die voor een democratischer 
landsbestuur pleitten. De patriotten riepen met behulp van Franse troepen op 19 januari 
1795 de Bataafse Revolutie uit. De leiders van de nieuwe Bataafse Republiek gingen gelijk 
aan de slag met het ontwikkelen van een grondwet, waar het Nederlandse volk per referendum 
inspraak in werd gegeven. Op 8 augustus 1797 werd het allereerste referendum in Nederland 
gehouden, over de nieuwe grondwet, waarbij een ruime meerderheid tegenstemde (108.761 
tegen; 27.955 voor). Op 22 januari 1798 pleegden radicale Bataven een staatsgreep en hielden 
enkele maanden later opnieuw een referendum over een gewijzigd grondwetsontwerp. Deze 
keer werd het ontwerp wel aangenomen (11.597 tegen; 153.913 voor). 
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In de negentiende eeuw werd het recht op een volksraadpleging niet opgenomen in de 
Nederlandse grondwet. Ook bij de liberale grondwetsherziening van 1848, die werd geleid door 
de liberaal Johan Rudolph Thoerbecke, werd geen juridische erkenning verleend aan het 
referendum. Volgens de doctrine van Thorbecke moest het parlement immers in staat zijn om 
op onafhankelijke wijze beslissingen te nemen. Binnen deze ideologie was daarom geen plaats 
voor instructieve stemmingen van de Nederlandse bevolking. 

  

 

Het referendum maakte echter in 1952 een opmerkelijke comeback. In dat jaar vond namelijk 
een opmerkelijke volksstemming plaats over de toekomst van Europa. Na de Tweede 
Wereldoorlog probeerden Europese landen meer eenheid op het continent te scheppen. 
Stemgerechtigde inwoners van de Nederlandse steden Delft en Bolsward mochten in 1952 in 
een proefreferendum hun mening geven over de Europese ontwikkelingen. De steden werden 
gekozen omdat ze als ‘gemiddeld’ werden gezien. 

De steden werden bestormd door de buitenlandse pers en door Nederlandse politici, die de 
steden bezochten om mensen over te halen om voor een verenigd Europa met een eigen 
grondwet te stemmen. Op de dag van het referendum stemde 96,5 procent van de inwoners 
van Bolsward vóór een verenigd Europa, in Delft 93 procent. 

Op 9 juni 1981 diende het actiecomité ‘Referendum: Ja’ een petitie in bij de Tweede Kamer, 
waarin het comité vroeg om de invoering van het referendum bij zaken van groot nationaal 
belang. Het actiecomité, een initiatief van de Rotterdamse hoogleraar S.W. Couwenberg, 
pleitte allereerst voor een adviserende volksraadpleging. Als dat goed liep, zou het bindend 
referendum kunnen worden ingevoerd. 

De Tweede Kamer nam hierop een motie aan waarin werd aangedrongen op hernieuwde 
bestudering van het referendum. De staatscommissie onder leiding van oud-premier Barend 
Biesheuvel die met deze studie werd belast, concludeerde in 1985 dat zowel de invoering van 
het bindend als het raadgevend referendum een goede zaak zou zijn. Vrijwel alle politieke 
partijen keurden het rapport goed. Het kabinet onder leiding van Ruud Lubbers nam dit 
advies echter niet over.  

In 1997 werd nogmaals een poging gedaan om het referendum in te voeren. Hans Dijkstal, 
destijds minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, deed hiertoe een voorstel 
tot wijziging van de Grondwet. Dit voorstel kwam vrijwel geheel overeen met de adviezen van 
de commissie-Biesheuvel, hoewel de voorwaarden voor het aanvragen van een referendum 
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strenger waren. Het grondwetsvoorstel werd in eerste lezing aangenomen door zowel de 
Tweede als de Eerste Kamer, maar dit moest ook in een tweede lezing nog gebeuren. 

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 zette het kabinet-Kok II de plannen met 
betrekking tot het referendum door. Tijdens de tweede lezing van het voorstel in de Tweede 
Kamer werd deze met de vereiste meerderheid aangenomen. Maar bij de nachtelijke stemming 
in de Eerste Kamer, op 19 mei 1999, kwam het voorstel één stem te kort voor de vereiste 
tweederdemeerderheid. Dit was het resultaat van een dissidente stemmer, VVD-senator Hans 
Wiegel, die als enige coalitiegenoot van het paarse kabinet tegen het voorstel stemde. 

 

 

Het zou vervolgens tot 2005 duren voor het referendum weer een plaats kreeg in de 
Nederlandse politiek. Op woensdag 1 juni 2005 mochten alle stemgerechtigde Nederlanders 
tijdens een landelijk raadplegend referendum antwoord geven op de vraag: ‘Bent U voor of 
tegen instemming door Nederland met het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor 
Europa?’ 

In totaal werden er 7.646.415 stemmen uitgebracht, waarmee de opkomst 63,3 procent was. 
Van de kiezers bleek 61,5 procent tegen het aanvaarden van het grondwettelijk verdrag. De 
behandeling van de goedkeuringswet voor het verdrag werd daarna dan ook ingetrokken door 
de Tweede Kamer, die van tevoren al had aangegeven dat zij de uitslag van het referendum, 
onder voorwaarden, zou respecteren. Het verdrag, dat ook in Frankrijk tijdens een referendum 
werd verworpen, werd uiteindelijk vervangen door het Verdrag van Lissabon. 

Tien jaar later, op 1 juli 2015, ging de Wet raadgevend referendum (Wrr) van kracht, zodat 
burgers een raadgevend referendum konden aanvragen als zij binnen een bepaalde periode 
ten eerste tienduizend handtekeningen, en vervolgens minimaal driehonderdduizend 
handtekeningen konden verzamelen. 

Van deze wet werd al vrij snel gebruik gemaakt; actiegroep GeenPeil, een 
samenwerkingsverband tussen de website GeenStijl, het Burgercomité EU en de toenmalige 
denktank Forum voor Democratie, voerde actie voor een referendum over de 
associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne uit 2014. Het referendum 
hierover vond plaats op 6 april 2016. 61 procent van de opgekomen kiezers stemden tegen de 
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wet. Hoewel de opkomst slechts 32,2 procent was en de uitslag hierdoor volgens sommigen 
ongeldig verklaard zou moeten worden, werd de ratificatie van de overeenkomst door 
Nederland maandenlang uitgesteld. Op 30 mei 2017, bijna veertien maanden na het 
referendum, werd het Oekraïneverdrag na aanpassing alsnog geratificeerd. 

Het referendum van maart 2018 over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten – ook 
bekend als de zogeheten ‘Sleepwet’ - was het tweede en laatste raadgevend referendum in de 
Nederlandse politieke geschiedenis. In deze volksraadpleging sprak een meerderheid van de 
stemmers zich uit tegen wetgeving die voorzag in ruimere opsporingsbevoegdheden voor de 
geheime diensten. 

Op 22 februari 2018 stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor afschaffing van het 
raadgevend referendum. Volgens de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU had het 
democratische instrument niet gebracht wat ervan verwacht werd. Een verzoek van de 
voltallige oppositie om een referendum over de afschaffing van het referendum te organiseren, 
werd door het kabinet verworpen. Het raadgevend referendum werd hierop definitief 
afgeschaft in juli 2018.  

Het meest recente hoofdstuk in de geschiedenis van het Nederlandse referendum werd 
geschreven in oktober 2019. In die maand sprak de Raad van State zich positief uit over een 
referendumwet die werd ingediend door SP-Kamerlid Ronald van Raak. In deze wet werd 
voorzien in een zogenaamd corrigerend referendum, waarmee kiezers wetsvoorstellen zouden 
kunnen wegstemmen voordat deze in werking treden. Volgens de Raad van State zou zo’n 
correctieve ingreep kunnen helpen om relatief geïsoleerde groepen in de samenleving te 
betrekken bij de politieke besluitvorming.  

Of Van Raaks voorstel uiteindelijk zal leiden tot de formele erkenning van een bindend 
referendum in Nederland, moet in de aankomende jaren blijken. Desalniettemin kan voorlopig 
worden gesteld dat zijn initiatief in een lange traditie kan worden geplaatst. Bron: 
ISgeschiedenis.nl. 

 

 

Na vier pogingen en twee daadwerkelijk gehouden referenda is het raadgevend referendum 

vandaag bij het Haagse grofvuil gezet. De Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag tijdens haar 

laatste vergadering voor het zomerreces in met het afschaffen van dit instrument. Dit gebeurde 

op initiatief van het huidige kabinet, dat vindt dat het referendum ‘niet heeft gebracht wat 
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ervan werd verwacht’. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden vóór, evenals 

de SGP.  

De bestaande instituties zitten niet te wachten op directe democratie. Nederland is een land 

van schikken en plooien. Ja-of-nee-uitkomsten zijn niet heel welkom bij bestuurders. Dat 

past niet zo bij onze poldercultuur van water bij de wijn doen. 

 

Nieuwe media 
Nieuwe media is een term uit de mediatheorie die gebruikt wordt om media in te delen. 
'Nieuwe media' komen dan tegenover 'oude media' te staan. Het gebruik van de term varieert. 
In de mediastudies vormen nieuwe media doorgaans een relatief nieuwe discipline die zich 
concentreert op kwantitatieve en kwalitatieve studies naar menselijk gedrag en hoe mensen 
computer-gemedieerde communicatie (cmc) gebruiken. Hiermee worden vooral de personal 
computer, mobiele telefonie, handsheld,  (telefoon in één hand vast te houden en te bedienen 
in één hand), virtuele werkelijkheid en andere digitale apparaten en technieken bedoeld. 

Tegenwoordig worden vooral de digitale media bedoeld met de term nieuwe media. In die zin 
hoort een mobiele telefoon bij de nieuwe media, terwijl een analoge telefoon bij de 'oude' media 
hoort. Het internet, videogames, computers, digitale film, virtual reality, digitale fotografie, 
mobiele telefonie en meer digitale media vallen hier dan onder. Onder de 'oude' media verstaan 
we dan traditionele film, televisie, pers en fotografie.  

 

 

 

Steeds minder wordt de term gebruikt om vooral audiovisuele media aan te duiden. In die zin 
zijn film, televisie en digitale media als het internet de nieuwe media. Onder 'oude media' 
worden dan voornamelijk de gedrukte media verstaan. 

De meeste experts zijn het erover eens dat nieuwe media nieuwe eisen stelt aan de 
producenten van de media. Zo is een krant bijvoorbeeld niet een-op-een over te zetten in 
een website. Het vereist bijvoorbeeld een nieuwe manier van lay-out, maar ook van schrijfstijl. 
Vaak ook worden de artikelen op het web gecombineerd met de typische mogelijkheden die 
het web biedt, zoals een functionaliteit voor lezers om direct reacties bij het artikel achter te 
laten. 
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In PopUp, de botsing tussen oude en nieuwe media geven Henk Blanken en Mark Deuze een 
overzicht van de transitie van oude naar nieuwe media. Hier wordt geïllustreerd dat typische 
oude media (zoals de kranten, maar ook bijvoorbeeld het journaal) worstelen met de nieuwe 
mogelijkheden en hun krimpend marktaandeel. 

Op het internet zijn bijvoorbeeld heel nieuwe betaalmodellen gewoon. Sites als NU.nl en 
Google News weten met beperkte mankracht en kosten geduchte concurrentie voor de 
traditionele nieuwsvoorzieners op te werpen, waarvoor de lezer niets hoeft te betalen. Dit komt 
doordat distributie via het internet goedkoper is dan traditionele media te drukken en te 
verspreiden. Ook zijn deze bedrijven goed in het aantrekken van adverteerders op het nieuwe 
medium. 

Een ander kenmerk van nieuwe media is de toenemende rol van burgerjournalistiek (citizen 
journalism, een vorm van user-generated content). Lezers willen bijdragen en hun mening 
geven, en het is aan de media ze deze mogelijkheden te geven. Deze ontwikkeling hangt sterk 
samen met de ontwikkeling van het wen 2.0.. Volgens Blanken en Deuze hangt ze ook samen 
met de overgang van oude naar 'nieuwe politiek', en de daaraan gepaard gaande toekenning 
van meer inbreng aan de burger. 

Daarnaast kan nieuwe media ook refereren aan gebruik in de communicatie-wereld, in dit 
opzicht wordt nieuwe media beschouwd als de volgende stap in communicatie en wordt vooral 
gestreefd naar interactie; een dialoog in plaats van een monoloog met de consument. In dit 
opzicht wordt nieuwe media dan als tegenhanger van bijvoorbeeld drukwerk of tv-reclames 
gezien. De verschillende vormen van nieuwe media zijn bijvoorbeeld  internet, bluetooth en 
augmented reality. 

Studies nieuwe media gaan over de sociale en ideologische invloed van de personal 
computer, computernetwerken, digitale mobiele apparaten en virtual reality. Op het gebied 
van de personal computer wordt vooral veel onderzoek gedaan naar het Internet en 
computergames. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe media-kunst. 

Dit vakgebied is een onderdeel van de studie mediastudies. Deze studies vallen onder de 
wetenschappelijke stromingen letteren en geesteswetenschappen. 

Met media (meervoud van medium) worden technologieën bedoeld die gebruikt worden om 
communicatieve berichten te versturen. Deze kunnen we onderverdelen in 
massamedia (krant, tv, radio), populaire media (tv, film, boeken), visuele media (film, 
fotografie) en digitale media (computergames, internet, virtuele werkelijkheid maar ook onder 
andere media als pocket-pc en smartphone ). 

De studie doet dus onderzoek naar nieuwemediagebruik. Ook vraagt de studie af in hoeverre 
nieuwe media 'nieuw' zijn. Meestal komen bij deze nieuwe media namelijk veel kenmerken uit 
oude media voor. Met 'nieuw' wordt wel bedoeld: 

• dat apparaten digitaal zijn 

• dat de computer de toekomst zal zijn 

• de gigantische snelheid waarin nieuwe apparaten en technologieën zich ontwikkelen 

• onontwikkelde, imperfecte en experimentele ruimten (zoals virtuele realiteit) 

• het nieuwe vakgebied nieuwe media en onderzoek naar de digitale cultuur, die 
wetenschappers uit vele andere disciplines heeft aangetrokken.   
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De invloed van de nieuwe media 
De media zijn de poortwachters tussen individu en samenleving. Dat gold voor de traditionele 

media als drukpers, radio en televisie, en dat geldt nog veel meer voor de nieuwe online media. 

Die media hebben een belangrijke kunstzinnige dimensie: vormgeving, beeldmateriaal en 

muziek spelen een grote rol in de manier waarop de boodschap verpakt wordt, en wordt 
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ontvangen. Tezamen geven media daardoor letterlijk vorm aan de manier waarop we de wereld 

beleven. Bij deze vraag gaat enerzijds aandacht uit naar de invloed van (nieuwe)media op de 

ontwikkeling van kinderen en de kansen en bedreigingen die deze media bieden voor jongeren. 

Anderzijds is er een groot aantal vragen over de opkomst van sociale media en andere nieuwe 

technologieën en de manieren waarop die kunnen bijdragen aan het probleemoplossend 

vermogen van individu en samenleving. Een derde groep vragen heeft betrekking op hoe de 

effectiviteit van mediacommunicatie geoptimaliseerd kan worden. 

Innovaties op het gebied van informatie- en communicatietechnologie vormen de basis voor 

nieuwe (mobiele) communicatiemiddelen en sociale netwerken die mensen, onafhankelijk van 

tijd en plaats, met elkaar in contact kunnen brengen. De huidige generatie hiervan is vooral 

gericht op bonding: het bijeenbrengen van gelijkgestemden middels vrienden, volgers en likes. 

Daarnaast zorgt de overweldigende hoeveelheid informatie die via het internet beschikbaar is 

voor een sterke mate van selectieve blootstelling: mensen zien, horen en overwegen zaken die 

sporen met bestaande attitudes en preferenties. Tegelijkertijd zijn de vraagstukken op zowel 

micro- als macroniveau over bijvoorbeeld gezondheid, milieu, democratie of innovatie 

complexer dan ooit. Voor het oplossen van deze complexe vraagstukken is naast bonding juist 

bridging noodzakelijk: het bij elkaar brengen van groepen met verschillende belangen, kennis 

en meningen. Hoe kunnen processen van bonding en bridging via nieuwe technologie naast 

financieel en sociaal kapitaal ook informatiekapitaal genereren? En hoe verhouden deze 

nieuwe technologieën zich tot de kunsten en de manier waarop vanuit dat perspectief 

gereflecteerd kan worden op de maatschappij? Artistieke interventies kunnen immers via 

verbeelding of narrativiteit bijdragen aan bijvoorbeeld processen van maatschappelijke in- en 

uitsluiting of technologische verandering, dan wel een rol spelen bij sociale cohesie of 

anderszins een sturende factor zijn in de samenleving. Om te begrijpen hoe dat in zijn werk 

gaat, moeten we ook meer weten over de manier waarop webdiensten mensen in staat stellen 

om informatie te delen en zelf ook weer communicatie te beïnvloeden. Bron: 

vragenwetenschapsagenda.nl. 
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Overheidsfinanciën 
Openbare financiën (ook overheidsfinanciën) is het deelgebied van de economie dat zich 

bezighoudt met vraagstukken met betrekking tot collectieve of overheidsactiviteiten, en met 

de administratie en de inrichting van deze activiteiten. De openbare financiën worden vaak 

onderverdeeld in aan de ene kant vragen over wat de overheid of collectieve organisaties 

zouden moeten doen of ook daadwerkelijk doen en aan de andere kant vragen over hoe deze 

activiteiten door middel van allerlei belastingen betaald moeten worden. 

De overheidsfinanciën hebben grote invloed op iedere burger. Iedereen in Nederland betaalt 

op de een of andere wijze wel aan de overheid. Of het nu gaat om de BTW op een patatje of de 

inkomstenbelasting op je salaris. Daarnaast profiteert ook elke Nederland van de overheid. 

Niet in gelijke mate, maar toch: denk maar aan straatverlichting, wegen of de veiligheid van 

een stelsel van sociale uitkeringen.  

De laatste decennia werden de overheidsfinanciën gekenmerkt door tekorten. De uitgaven 

lijken de inkomsten structureel te overtreffen. Dat heeft geleid tot een forse staatsschuld van 

zo’n  vierhonderdtachtig miljard euro. Dat bedrag is voor een deel in eigen land geleend, zodat 

we kunnen zeggen dat we ‘een schuld aan onszelf hebben’, maar de overheid moet jaarlijks 

wel een flink deel van de belastinginkomsten aan rentelasten uitgeven. 

De overheid geeft meer uit dan er binnen komt.  Op dit punt lijkt de overheid op een normale 

persoon: wanneer je meer wilt uitgeven dan je verdient, moet je óf je spaarrekening plunderen 

óf geld lenen. De spaarrekening van de overheid is leeg, dus wanneer de overheid geld tekort 

komt, moet zij dat geld lenen. In dit voorbeeld komt de overheid in deze periode een bedrag 

van dertien miljard euro. tekort. Dat bedrag moeten geleend worden op de kapitaalmarkt. Dit 

noemen we het begrotingstekort 
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Met het huidige overheidsbeleid stevent Nederland af op een tekort van zestien miljard euro 

in 2025. Als er niet ingegrepen wordt, kunnen mensen in de toekomst niet meer zo profiteren 

van overheidsvoorzieningen zoals dat nu kan. 

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB)  op  17 december 2019 in de studie ‘Zorgen 

om morgen’. Vijf jaar geleden was het zogenoemde houdbaarheidssaldo van de 

overheidsfinanciën nog een klein overschot van 0,2 procent. Maar vooral door het beleid van 

kabinet-Rutte III en de stijgende zorguitgaven gaat dat richting een tekort van 1,6 procent. 

De overheidsschuld zal zonder ingrijpen ook heel hard op gaan lopen. Nu zit die nog onder 

vijftig procent van het nationaal inkomen, maar zonder ingrijpen loopt dat op naar  honderd 

procent in 2060 en 157 procent in 2080. 

Het is lang niet zeker of het kabinet in 2020 nog de kans krijgt te laten zien dat het écht op 

veel terreinen investeert. En het geld om onrust nog af te kopen raakt op. Het begrotingstekort 

loopt na 2020 weer op. 

De Nederlandse overheid heeft in de eerste helft van 2019 bijna veertien miljard euro meer 

ontvangen dan zij uitgaf. Het begrotingsoverschot van de Staat kwam daarmee uit op 1,8 

procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat meldde het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de inkomsten, uitgaven en schulden van de 

overheid. 

De overheidsschuld als percentage van het bbp komt halverwege 2019 uit op 50,9 procent, 

tegenover 52,4 procent eind 2018. Het gerealiseerde overschot in de eerste helft van 2019 is 

ruim twee miljard euro hoger dan het overschot over heel 2018. De miljoenennota gaat uit 

van een overschot van 10,8 miljard euro voor heel dit jaar, of 1,3 procent van het bbp. 

Nederland voldoet daarmee ruimschoots aan de Europese eisen, waarbij het begrotingstekort 

niet groter mag zijn dan drie procent van het bbp en de staatsschuld maximaal zestig procent 

van het bbp mag bedragen. Bron: hnl.be.  

Het geld dat de overheid tekort komt in een bepaald jaar wordt geleend op de kapitaalmarkt. 
De overheid maakt vaak gebruik van onderstaande twee manieren om geld op die 
kapitaalmarkt aan te trekken: 

Onderhandse leningen 
Dat zijn grote sommen geld die de minister van financiën leent van institutionele beleggers 
(verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen). Belangrijkste voordeel voor beide partijen 
is dat er onderhandeld wordt over de voorwaarden van de lening. Er is dus sprake van 
‘maatwerk’. 

Obligatieleningen 
Dat zijn verhandelbare schuldbekentenissen van de overheid met een vaste (relatief kleine) 
omvang, een vaste rente en een vastgelegde looptijd. Wanneer de overheid een nieuwe 
obligatielening aangaat, kan iedereen intekenen; dat wil zeggen kenbaar maken dat je de 
overheid onder de genoemde voorwaarden geld wilt lenen. Al deze kleine leningen samen 
vormen natuurlijk weer een behoorlijk grote som geld. Institutionele beleggers, particulieren, 
maar ook buitenlandse partijen kunnen gebruik maken van deze obligatielening. De 
voorwaarden van de lening liggen vast, het is ‘confectiewerk’. 

Eerst enkele relativerende opmerkingen met betrekking tot financieringstekorten en 
staatsschuld: 

De Nederlandse overheid leent een deel van Nederlandse partijen. Het geld blijft dus in eigen 
land en we lenen als het ware van onszelf. Het belastinggeld dat nodig is voor de rente-
verplichtingen gaat rechtstreeks terug naar Nederlandse burgers. Deze Nederlandse burgers 
ontvangen dat geld niet alleen wanneer ze obligaties hebben, maar ook via hun 
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pensioenfondsen. Die hebben namelijk een deel van hun opbrengst te danken heeft aan 
leningen aan de staat. 

We kunnen wellicht zelfs dankbaar zijn voor deze overheidsleningen, want die bieden 
beleggers een relatief risico-arm alternatief voor beleggen op de beurs. Wat zou er gebeurd zijn 
met de pensioenfondsen wanneer die in het verleden veel meer geld op de aandelenbeurs 
hadden belegd? Een beurskrach zou dan de pensioenen écht in gevaar hebben gebracht. 

Wanneer de overheid leent voor iets waar we nog lange tijd profijt van hebben, is het niet zo 
erg om ervoor te lenen. Op die manier betalen de mensen die profijt ervan hebben. 

Is de staatsschuld dan geen probleem? Jawel, want: 

Wanneer de overheid geld leent op de kapitaalmarkt oefent zij extra vraag uit. Extra vraag 
leidt tot een prijsstijging. Wanneer de overheid dus veel geld leent, zal de prijs van geld (rente) 
gaan stijgen. Een stijging van de rente kan negatieve gevolgen hebben voor particuliere 
bestedingen (lenen voor een huis of een nieuwe auto) en voor de particuliere investeringen 
(lenen voor de uitbreiding van het bedrijf). De overheid verdringt particulieren van de 
kapitaalmarkt. Dat noemen we crowding out. 

Wanneer de overheid  tien miljard euro nodig heeft om rente te betalen, kan dat geld niet 
gebruikt worden voor onderwijs/gezondheidszorg/onderzoek/of ander nuttig werk. Rente 
verdringt nuttige uitgaven van de begroting. Bron: economielokaal.nl. 

 
 

Een begrotingstekort ontstaat als de uitgaven (aflossing inbegrepen) van de Rijksoverheid in 
een jaar hoger liggen dan de inkomsten. De inkomsten bestaan uit de heffing van directe eb 
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indirecte belastingen, en niet-belastingontvangsten (dividenden uit staatsdeelnemingen en in 
Nederland vooral aardgasbaten). De uitgaven bestaan uit de bestedingen van de ministeries. 

Het ministerie van financiën financiert de staatsschuld door het uitschrijven van obligaties op 
de kapitaalmarkt. Aan het eind van de looptijd moet een obligatielening worden afgelost. Als 
de overheidsuitgaven hoger zijn dan de inkomsten, dan moet het af te lossen bedrag opnieuw 
geleend worden. Ook de aflossingen die gedaan worden op de staatsschuld behoren tot de 
uitgaven. 

In de Miljoenennota die in Nederland op Prinsjesdag wordt gepubliceerd, wordt een begroting 
van inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar gepresenteerd. De Najaarsnota geeft een 
tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. 

Het begrotings- en het financieringstekort worden vaak vermeld als percentage van het bruto 
binnenlands product (BBP). Doordat het bbp op de middellange termijn door verschillende 
factoren toeneemt, neemt de relatieve staatsschuld af wanneer de absolute staatsschuld 
constant blijft. 

Het begrotingstekort wordt ook wel de financieringsbehoefte genoemd. Het begrotingstekort 
wordt vaak verward met het financieringstekort en het overheids- of EMU-tekort. 

Er is sprake van een financieringstekort als de lopende uitgaven van het Rijk hoger zijn dan 
de inkomsten. De aflossingen op de staatsschuld worden dan niet meegerekend. Door het 
financieringstekort neemt de staatsschuld toe. In de politieke besluitvorming speelt het 
financieringstekort een grotere rol dan het begrotingstekort. 

Als de lopende uitgaven lager zijn dan de inkomsten, dan is er sprake van 
een financieringsoverschot. In dit geval neemt de staatsschuld af. 

De staatsschuld of overheidsschuld omvat het totaal van de schulden van de 
centrale overheid, de niet-centrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) en de 
wettelijke sociale verzekeringsinstellingen. Formeel is de tweede naam juister dan de eerste, 
daar de staatsschuld officieel een naam is voor alleen de brutoschuld van het Rijk. 

De staatsschuld van alle landen bij elkaar bedraagt bijna zestig biljoen dollar, omgerekend 
zo'n vierenvijftig biljoen euro.  

Een staatsschuld ontstaat door een opeenstapeling van tekorten, omdat er, jaar na jaar, meer 
wordt uitgegeven dan er inkomsten (voornamelijk belastingen) zijn. Wanneer een overheid in 
een jaar dus meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, wordt dit het begrotingstekort genoemd. 
Bij de uitgaven in dat jaar zijn dan de aflossingen van de staatsleningen meegerekend. Als er 
geleend moet worden om bestaande leningen af te lossen, zoals bij een begrotingstekort het 
geval is, loopt de staatsschuld op. Er bestaat ook het begrip financieringstekort. Dit begrip 
geeft aan in hoeverre de staatsschuld toeneemt of afneemt. 

Men kan de staatsschuld terugdringen door of te bezuinigen, dus de uitgaven te verminderen, 
of de inkomsten (belastingen) te verhogen. Dit is een door de politiek bepaalde keuze. 

Een rol speelt ook het tekort of het overschot op de betalingsbalans. In een open economie - 
een land met veel buitenlandse handel - kan er geld naar het buitenland wegvloeien door meer 
te importeren dan te exporteren, waardoor de bezittingen in het land toenemen of de schulden 
toenemen. Omgekeerd kan geld vanuit het buitenland toevloeien waardoor de bezittingen in 
het land afnemen of de schulden afnemen. Exportbaten komen in eerste instantie terecht bij 
de winsten van bedrijven, de privé-inkomens of de privévermogens. De belasting die de staat 
hierover heft, komt wel de staat ten goede. Een overschot op de betalingsbalans genereert dus, 
indirect, ook inkomsten voor de staat. In Nederland bijvoorbeeld, vloeien er al decennia grote 
hoeveelheden geld naar de staat toe uit de buitenlandse opbrengst van aardgas, dat maakt de 
Nederlandse staat als grootaandeelhouder van de NAM rijker. 

Een staat kan een staatsschuld scheppen door geld te lenen bij particulieren, bedrijven, 
organisatie en andere staten. Dit gebeurt meestal door de uitgifte van staatsobligaties. In 
Nederland leende de staat tot 1995 vooral bij pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen; nadien vrijwel altijd via obligaties. 

Obligaties lopen over het algemeen tien jaar, maar zowel in het verre als recente verleden zijn 
ook obligaties met veel langere looptijden succesvol geplaatst. Leningen met een looptijd van 
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honderd jaar kwamen rond het begin van de twintigste eeuw voor. Later zijn, vooral door de 
toegenomen vraag naar langer lopende waardepapieren, verschillende Europese overheden 
overgegaan tot het uitgeven van obligaties met een looptijd van dertig jaar. De staatsschuld 
raakt niet 'ontspoord' als het overheidstekort constant is in verhouding tot het bruto 
binnenlands product (bbp). 

Ook kan een staat lenen van de eigen centrale bank. Boekhoudtechnisch wordt ook dit als 
een schuld beschouwd van de staat aan de centrale bank, maar wat feitelijk gebeurt is dat de 
staat de centrale bank aanzet tot geldschepping. De behandeling van het geschapen geld als 
schuld dient ter beheersing van de hoeveelheid geld die de overheid zo kan laten scheppen, 
omdat ongelimiteerde geldschepping de neiging heeft om (hyper-inflatie te veroorzaken. In 
hoeverre dit middel gebruikt kan worden is afhankelijk van de positie van de centrale bank 
t.o.v. de staat. 

Het is in de geschiedenis vaak voorgekomen dat Staten (in de praktijk meestal de koning of 
keizer) hun schulden laattijdig, slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugbetaalden 
(staatsbankroet). Om een einde te maken aan de financiële instabiliteit die hiervan het gevolg 
was, met name bij het financieren van oorlogen, ontstond de behoefte aan een vorm van 
officieel erkende staatsschuld. Dit leidde in 1694 tot de oprichting van de Bank of 
England onder het toenmalige koningschap van Willem III.  Door die instelling ontvingen de 
bankiers betalingsgaranties, en het systeem vond later ingang bij andere Europese 
mogendheden, en nadien over de hele wereld. 

Na 1945 werd de overheidsschuld internationaal meer en meer onderhandeld in verdragen, al 
dan niet in het kader van internationale instellingen zoals het IMF en de Europese Unie. Het 
kwam nadien meermaals tot crises, zoals de Latijns-Amerikaanse schuldencrisis (1980-1990) 
en de Europese staatsschuldencrisis (sedert 2009). 

 

 

 

 

John Maynard Keynes 
John Maynard Keynes is geboren te Cambridge op 5 juni 1883 en overleden te Firle, East 

Sussex op 21 april 1946. Hij was een Brits econoom. Hij is vooral bekend geworden door het 

in 1936 verschenen boek The General Theory of Employment, Interest and Money (de 

algemene theorie over werkgelegenheid, rente en geld). Daarmee zou hij de grondlegger worden 

van de naar hem vernoemde keynesiaanse economie. De General Theory gold zo'n dertig jaar, 

vanaf kort na het verschijnen tot eind jaren zestig, als de grondslag van de macro-economie en 
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indirect van het economisch beleid in de meeste westerse landen. Vanaf de jaren zeventig 

boette zijn werk aan populariteit in. Onder invloed van de in 2007 ontstane kredietcrisis leefde 

de belangstelling voor zijn werk aan het begin van de eenentwintigste eeuw.  

Keynes' vader, John Neville Keynes, was eveneens econoom en zijn moeder was een 
voorvechtster van vrouwenrechten. Keynes had al op jonge leeftijd de neiging om zijn wil aan 
andere mensen op te leggen. Op de lagere school had hij al iemand in dienst om zijn boeken 
te dragen in ruil voor hulp bij huiswerk. Ook had hij een contract met iemand aan wie hij een 
hekel had: deze persoon moest vijftien meter bij hem vandaan blijven in ruil voor de bezorging 
van een bibliotheekboek per week. Na de exclusieve kostschool Eton College bezocht te 
hebben, studeerde Keynes aan de Universiteit van Cambrigde. Hij studeerde aanvankelijk 
wiskunde en filosofie aan King’s College. Pas later ging hij economie studeren. Vanaf zijn 
eerste jaar in Cambridge maakte hij deel uit van de Cambridge Apostles. 

Als jonge man was Keynes een vooraanstaand lid van de Bloomsburygroep, Engelands 'avant-
garde van intellectuelen en kunstenaars. In 1921 werd hij verliefd op de Russische ballerina 
Lydia Lopokova, een van de sterren van de Sergei Diaghileys Ballets Russes. Tijdens de eerste 
jaren van hun hofmakerij onderhield Keynes, naast die met Lopokova, tevens een affaire met 
een jongere man, Sebastian Sprott. Op den duur koos hij echter voor een exclusieve relatie 
met Lopokova. In 1925 traden de twee in het huwelijk. Lopokova werd in 1927 zwanger, maar 
kreeg een miskraam; het echtpaar zou kinderloos blijven. 

Keynes vergaarde in de jaren twintig een groot vermogen dankzij slimme beleggingen in 
buitenlandse valuta. Als gevolg van de beurskrach van 1929, die hij niet had voorzien, ging 
hij vrijwel failliet; alleen door steun van zijn vader en van vrienden wist hij financieel overeind 
te blijven. Spoedig wist hij zijn verliezen weer terug te verdienen. 

Keynes bouwde een omvangrijke kunstverzameling op. Hij had onder andere werken van Paul 
Cezanne, Edgar Degas, Amedeo Modigliani, George Braque, Pablo Picasso en Georges 
Seurat in bezit. Daaronder waren ook enige belangrijke werken, waarvan sommige nu te zien 
zijn in het Fitzwilliam Museum in Cambridge. 

 

 

 

 

 

 

 
John Maynard Keynes  

 

In 1907 werd hij ambtenaar bij het ministerie van Koloniën, al was hij liever bij de 
spoorwegen gegaan. Hij werkte toen al aan een boek over waarschijnlijkheidsberekening. Hij 
werd hoofdredacteur van het invloedrijke Britse economische tijdschrift  The Economic 
Journal in 1911. In  1913 publiceerde hij het boek Indian Currency and Finance. Hij keerde 
terug naar Cambridge als docent. 
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De Britse regering deed vlak voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog een beroep op de expertise 
van Keynes. Hoewel hij in 1914 formeel niet opnieuw in dienst van de overheid trad, reisde 
Keynes een paar dagen voordat de vijandelijkheden zouden uitbreken op verzoek van de 
regering naar Londen. De Londense bankiers drongen er sterk bij de regering op aan om 
specie- -betalingen - dat wil zeggen de convertibiliteit van bankbiljetten in goud - op te 
schorten, maar met Keynes' hulp kon men minister van financiën (toen Lloyd George) ervan 
overtuigen dat dit een slecht idee was; het zou de toekomstige reputatie van de City schaden 
als de betalingen werden opgeschort voordat dit absoluut noodzakelijk was. 

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog weigerde Keynes actieve dienst. Wel bekleedde 
hij een post bij het ministerie van financiën. Op die post heeft hij volgens sommigen veel 
bijgedragen aan de oorlogsinspanning. 

Aan het eind van deze oorlog was Keynes aanwezig als topambtenaar bij de vredesconferentie 
van Versailles. Hij nam ontslag omdat hij het niet eens was met wat werd besproken op die 
conferentie. Hij schreef hierover het boek The Economic Consequences of the Peace. Volgens 
Keynes stond in Versailles niet het herstel van Europa voorop, maar een politieke wraakactie 
die een grotere oorlog zou uitlokken. Hij voorspelde ook dat de herstelbetalingen die Duitsland 
waren opgelegd de Duitse economie zouden ruïneren. Zijn gelijk werd bevestigd door de Duitse 
hyperinflatie en door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 

Keynes had zijn A Tratise on Probability al voor de oorlog voltooid, maar dit werk pas in 1921 
gepubliceerd. Het werk was een opmerkelijke bijdrage aan de filosofische en 
wiskundige onderbouwing van de kansberekening. Keynes poneerde de opvatting 
dat kansen niet meer, maar ook niet minder waren dan waarheidswaarden, halfweg 
waarheid en onwaarheid. Keynes ontwikkelde in de hoofdstukken 15 en 17 van dit boek de 
eerste boven-ondergrens-probabilistische intervalbenadering van waarschijnlijkheid. In 
hoofdstuk 26 ontwikkelde hij de eerste beslissingsgewicht benadering met zijn conventionele 
coëfficiënt voor risico's en gewichten, 

Naast zijn academische werk was Keynes in de jaren twintig actief als journalist. Hij verkocht 
zijn werk internationaal en werkte in Londen als financieel consultant. 

Keynes viel de naoorlogse deflatiepolitiek aan. In 1923 verscheen van zijn hand A Tract on 
Monetary Reform. Hierin verwoordde hij zijn overtuiging dat landen zich op de stabiliteit van 
de binnenlandse prijzen moesten richten, deflatie moest als het even kon vermeden worden, 
zelfs als dit devaluatie van de munt zou betekenen. Groot-Brittannië had het grootste deel van 
de jaren twintig te lijden onder hoge werkloosheid, wat Keynes er toe verleidde om devaluatie 
van het Britse pond aan te bevelen om zo de Britse export betaalbaarder te maken voor 
buitenlanders, waardoor de werkgelegenheid zou worden gestimuleerd. Vanaf 1924 pleitte hij 
ook voor een fiscale reactie; de regering zou banen kunnen creëren door de uitgaven voor 
openbare werken te verhogen. Tijdens de jaren 1920 hadden Keynes' aanbevelingen maar een 
beperkt effect op politieke beleidsmakers en de mainstream van de academische opinie - 
volgens Hyman Minsky was een van de redenen hiervoor dat de theoretische onderbouwing 
van zijn aanbevelingen op dat moment nog wat ‘ondoorzichtig’ was.  
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John Maynard Keynes  

 

In de Tract pleitte Keynes ook voor een einde aan de  goudstandaard. Keynes adviseerde dat 
het niet langer een netto voordeel voor landen zoals Groot-Brittannië was om deel te nemen 
aan de goudstandaard, omdat deelname op gespannen voet stond met de behoefte aan 
binnenlandse politieke autonomie. De goudstandaard kon landen dwingen om een deflatoir 
beleid te voeren op precies het moment dat expansieve maatregelen vereist waren om een 
stijgende werkloosheid te bestrijden. Het ministerie van financiën (Treasury) en de Bank van 
Engeland stonden nog steeds achter de goudstandaard en in 1925 waren zij in staat om de 
toenmalige minister van financiën  Winston Churchill van hun ideeën te overtuigen, wat een 
drukkend effect op de Britse industrie had. Keynes reageerde hierop door het schrijven 
van The Economic Consequences of Mr. Churchill. Hij bleef tegen de gouden standaard ageren 
tot Groot-Brittannië deze uiteindelijk in 1931 verliet.  

In 1930 publiceerde hij het boek The Treatise on Money. In dat werk besprak hij het afwisselen 
van oplevende en afnemende bedrijvigheid. 

In 1936 verscheen zijn boek General Theory of Employment, Interest and Money. Dit boek zou 
standaardlectuur worden voor economen in de decennia van 1945 tot in de jaren tachtig. Tot 
het schrijven ervan werd hij gebracht door de grote crisis in de jaren dertig. Het maakte hem 
tot een van de invloedrijkste economen van de twintigste eeuw. Keynes legde de nadruk op de 
vraagkant van de economie. Hij stelde daarnaast dat een overheid moet investeren in de 
economie om hiermee herstel te stimuleren. Als de overheid bijvoorbeeld een groot 
infrastructureel project opstart, zal dit leiden tot meer banen en een hogere consumptie en 
daardoor weer tot een hogere productiviteit. Door de investeringen van de overheid kan de 
vraagkant van de economie worden gestimuleerd, wat positieve gevolgen heeft voor de 
welvaart. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog betoogde Keynes in How to Pay for the War, gepubliceerd in 
1940, dat de oorlog grotendeels moest worden gefinancierd middels hogere belastingen en met 
name door gedwongen besparingen (werknemers worden verplicht geld aan de overheid te 
lenen), in plaats van door tekortfinanciering om op die manier inflatie te voorkomen. 
Verplichte besparingen zouden de binnenlandse vraag dempen en zo helpen in het 
kanaliseren van extra middelen in de richting van de oorlogsproductie, ook zou het eerlijker 
zijn dan het heffen van zeer hoge belastingen. Ook zou dit het voordeel hebben om een 
naoorlogse recessie te voorkomen, wanneer de werknemers na de oorlog weer over hun 
gedwongen besparingen zouden kunnen beschikken. 



93 

 

In september 1941 werd Keynes voorgedragen voor een vacature binnen de Raad van Bestuur 
van de Bank van Engeland. Hij werd benoemd en diende vanaf april 1942 een volledige 
termijn. In juni 1942 werd Keynes tijdens de King's Birthday Honours voor zijn diensten 
beloond met een erfelijke adellijke titel. Op 7 juli werd zijn titel in het officiële publicatieblad 
van de Britse overheid bekendgemaakt als baron Keynes van Tilton, in het 
graafschap Sussex. In de House of Lords nam hij op de banken van de Liberale Partij plaats. 

Vanaf het moment dat de geallieerde overwinning zeker leek, was Keynes, als leider van de 
Britse delegatie en voorzitter van de Wereldbank-commissie nauw betrokken bij 
onderhandelingen in de zomer van 1944 die uiteindelijk leidden tot het Bretton Woods-
systeem. Het Keynes-plan pleitte wat betreft een internationale clearinqunie voor een radicaal 
systeem voor het beheren van de diverse aangesloten valuta's. Hij stelde de instelling van een 
gemeenschappelijke wereldmunteenheid voor, de Bancor, en ook die van nieuwe mondale 
instituten - een wereldwijde centrale bank en de internationale clearinqunie. Keynes wilde dat 
deze instituties het internationale handels- en betalingsverkeer met sterke prikkels voor de 
landen zouden beheren. Op die wijze zouden aanzienlijke handelstekorten of 
handelsoverschotten moeten worden voorkomen. De grotere onderhandelingskracht van de 
Verenigde Staten betekende echter dat de eindresultaten beter aansloten met de meer 
conservatieve plannen van Harry Dexter White, de Amerikaanse onderhandelaar. Volgens de 
Amerikaanse econoom Brad DeLong heeft Keynes op bijna elk punt, waar hij door de 
Amerikanen werd overruled, achteraf door de loop der gebeurtenissen gelijk gekregen.  

Deze twee nieuwe instituties, die later bekend zijn komen te staan als de Wereldbank en het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF), werden als een compromis opgericht dat in de eerste 
plaats tegemoetkwam aan de Amerikaanse visie. Er zouden geen prikkels voor staten komen 
om grote handelsoverschotten te voorkomen, in plaats daarvan zouden de lasten om 
onevenwichtigheden in het handelsverkeer te corrigeren alleen door de tekortlanden gedragen 
moeten worden. De tekortlanden waren volgens Keynes het minst in staat om de problemen 
op te lossen zonder economische deprivatie voor hun bevolking te veroorzaken. Toch was 
Keynes toen hij de definitieve overeenkomst aanvaardde nog steeds tevreden. Hij zei dat als 
de nieuwe instituties trouw zouden blijven aan hun fundamentele beginselen, ‘de 
broederschap aller mensen meer zal worden dan alleen een frase.  

Aan het eind van zijn leven speelde Keynes nog een rol bij het opstellen van het systeem van 
Bretton Woods voor het naoorlogse internationale geldstelsel. Keynes was gouverneur van 
Eton en lid van de Raad van Bestuur van de Bank van Engeland. In 1942 werd hij als baron 
Keynes in de adelstand verheven. Hij nam zitting in het Hogerhuis en voerde daar ook geregeld 
het woord. Hij verkreeg eredoctoraten van de universiteiten van Edinburgh, Parijs (Sorbonne) 
en van Cambridge. 

John Maynard Keynes overleed in 1946 op tweeënzestigjarige leeftijd. Hij werd overleefd door 
zijn ouders, zijn broer en Lydia Lopokova. Hij werd  gecremeerd en zijn as verstrooid. Bij zijn 
dood liet hij een vermogen van vijfhonderdduizend pond na, (omgerekend naar 2009 zo’n 
twaalf miljoen euro.   
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Het keynesiaanse overwicht, 1939-1979 

Vanaf het einde van de Grote Depressie tot het midden van de jaren 1970 was het werk van 
Keynes de belangrijkste inspiratie voor economische beleidsmakers in Europa, Amerika en 
een groot deel van de rest van de wereld. Terwijl economen en beleidsmakers vanaf het midden 
en late jaren 1930 steeds meer overtuigd raakten van Keynes' manier van denken, was het 
pas na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dat de overheden op voldoende grote schaal 
begonnen met het lenen van geld (om militaire uitgaven te betalen) om de werkloosheid te 
elimineren. Volgens de econoom John Kenneth Galbraith (destijds regeringsfunctionaris 
belast met het beheersen van de inflatie) was de sterke opleving van de economie als gevolg 
van de oorlogsuitgaven, ‘de beste demonstratie van de keynesiaanse ideeën die men zich kon 
wensen.’  

De keynesiaanse revolutie werd in de naoorlogse periode geassocieerd met de opkomst in het 
Westen van het moderne liberalisme. Keynesiaanse ideeën werden zo populair dat sommige 
wetenschappers op Keynes wezen als de vertegenwoordiger van de idealen van het moderne 
liberalisme, zoals Adam Smith de idealen van het klassieke liberalisme vertegenwoordigde.  

 

Neokeynesiaanse economie 

In de late jaren 1930 en 1940 probeerden economen (met name John Hicks, Franco 
Modigliani en Paul Samuelson) de geschriften van Keynes te interpreteren en in termen van 
formele wiskundige modellen te formaliseren. In een proces dat wordt aangeduid als ‘de 
neoklassieke synthese’ combineerden zij de keynesiaanse analyse met de neo-klassieke 
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economie. Als resultaat produceerden zij de neokeynesiaanse economie, die de 
daaropvolgende veertig jaar de hoofdstroom van het macro-economisch denken zou vormen. 

Aan het begin van de jaren 1950 werd keynesiaans beleid in bijna de gehele ontwikkelde 
wereld toegepast en werden soortgelijke maatregelen voor een gemengde economie door vele 
ontwikkelingslanden gebruikt. Tegen die tijd waren Keynes' opvattingen over de economie de 
norm geworden aan universiteiten in de hele wereld. Gedurende de jaren 1950 en 1960 
genoten de ontwikkelde en opkomende vrije kapitalistische economieën een uitzonderlijk hoge 
economische groei en lage werkloosheid. 

 

Invloed op het economieonderwijs 

Keynes' ideeën worden nog steeds onderwezen en hebben het economische denken drastisch 
veranderd. Zijn theorie is nog steeds terug te vinden in de meeste HAVO- en VWO-
schoolboeken. 
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Racisme  
Racisme is het idee dat rassen gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten 

opzichte van elkaar. Daaruit voortvloeiend kunnen voor het ene ras andere maatstaven 

worden aangelegd dan voor het andere. 

De term racisme wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In de meest algemene zin betekent 
racisme dat leden van een bepaald ras zich inherent superieur achten aan leden van een 
ander ras. Bij debatten over racisme is echter vaak sprake van verwarring over de precieze 
betekenis of implicatie van deze term. Velen gebruiken het woord 'racisme' in algemene zin 
als aanduiding van xenofobie (angst voor vreemdelingen) of etnocentrisme. Anderzijds 
trachten wetenschappers laatstgenoemde begrippen juist af te bakenen van racisme als 
ideologie of wetenschappelijk racisme. 

Hoewel de term racisme meestal een negatieve lading heeft en wordt gebruikt ter aanduiding 
van vooroordelen, geweld, discriminatie of onderdrukking in verband met opvattingen over 
raciale verschillen, zijn er ook andere omschrijvingen mogelijk. Zo is volgens de Oxford English 
Dictionary racisme gebaseerd op de ‘mening of de ideologie dat leden van een ras bepaalde 
eigenschappen of kwaliteiten bezitten die specifiek zijn voor dat ras, in het bijzonder om het 
als beter of slechter van een ander ras te onderscheiden’. De Merriam Webster 
Dictionary omschrijft racisme als ‘ de opvatting dat ras de belangrijkste bepalende factor is 
van menselijke eigenschappen of vermogens, en dat raciale verschillen de basis vormen van 
de inherente superioriteit van een bepaald ras’. 

Volgens het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie betekent raciale discriminatie ‘elke vorm van onderscheid, uitsluiting, 
beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische 
afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of 
cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, 
dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.’  

De laatste definitie maakt dus geen onderscheid tussen discriminatie op grond van ras of 
etniciteit. Het onderscheid tussen beide begrippen blijkt ook voor antropologen een onderwerp 
van debat. Ook de Britse wet verstaat bijvoorbeeld onder raciale groep ‘elke groep mensen 
gedefinieerd op grond van ras, huidskleur of nationaliteit (inclusief burgerschap), of etnische 
of nationale afkomst’. 

Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie, ging uit van de fundamentele 
biologische gelijkheid van verschillende bevolkingsgroepen. Niet zelden beroepen personen 
met racistische ideeën zich niettemin op een wetenschappelijke onderbouwing van hun 
denkbeelden. Er zijn zeer uiteenlopende visies over zo'n onderbouwing voor 
rassenonderscheid. 

Racistisch gedrag en racistisch denken worden in het bijzonder gezien als een gevolg van de 
maatschappelijke ontwikkeling rond de multiculturele en multiraciale samenleving, waarin 
de leden van een (al dan niet dominante) raciale groep zich (terecht of onterecht) bedreigd 
voelen in hun bestaan en vrijheden. Ook in andere samenlevingen zijn er echter altijd vormen 
van racisme geweest. 

Reeds in de oudheid waren vele volkeren etnocentrisch, zij beschouwden andere volkeren als 
barbaren, maar meer op culturele dan op raciale gronden. In het antisemitisme zoals dat in 
de  vijftiende eeuw in Spanje opleefde, werden religieus-culturele elementen vermengd met 
raciale elementen. Vanaf de zeventiende eeuw onderscheidden sommige 
Europese theologen een hiërarchie waarin de blanke mens het dichtst bij god stond; 
daaronder de negroïde, dan de aap enz. Voor veel achttiende en negentiende eeuwse 
slavenhandelaren vormden deze denkbeelden een rechtvaardiging voor hun doen en laten. 
'Natuurwetenschappelijke' rassentheorieën ontstonden in de negentiende eeuw, onder meer 
door uitwerking van bepaalde inzichten uit de evolutietheorie. Men meende dat bepaalde 
rassen een natuurlijk recht hadden op een hogere positie en dat het zogenaamd superieure 
blanke ras door vermenging met andere rassen dreigde te verzwakken en ten onder te gaan. 
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In de negentiende eeuw werd de racistische theorie vaak gebruikt als rechtvaardiging voor 
kolonialisme; er werd beweerd dat blanken het morele recht hebben om landen met een niet-
Europese bevolking te overheersen. 

Het bekendste voorbeeld van racisme is de rassenpolitiek in nazi-Duitsland, vóór en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Adolf Hitler voerde zijn persoonlijke, op semi-mystieke, semi-
religieuze, historische, maar ook biologische, sociaal-economische en maatschappelijke 
gronden gevestigde rassentheorie uit, tot in de uiterste consequenties: beginnend met de 
Neurenberger wetten, door de nazi’s 's aangenomen in 1935, werd bijvoorbeeld elk seksueel 
contact tussen mensen van het Arisch ras (ariërs: Duitsers, Oostenrijkers, maar tot op zekere 
hoogte bijv. ook Nederlanders) en Joden verboden. Uiteindelijk liep Hitlers 
antisemitische visie en streven naar zijn ideaalbeeld van Arische, raciale puurheid uit op de 
systematische, structurele moord – op industriële schaal – op onder andere zés miljoen Joden. 
Hitler bepleitte en beval als ‘Endlösung der Judenfrage’ (kortweg de ’Endlösung’) — in het 
Nederlands : ‘Definitieve oplossing van het Joodse probleem’ — simpelweg de totale 
genocide op / finale vernietiging van álle Joden – op zijn minst in Europa. Bovendien liet hij 
zo'n honderdduizend gehandicapten en vele duizenden zigeuners, homoseksuelen en andere 
door hem inferieur geachte mensen systematisch uitroeien. Hitler maakte een begin met een 
door de nazi-overheid opgezet geboorteprogramma, voor het door geselecteerde vrouwen / 
echtparen laten verwekken, baren en opvoeden van groepen ‘zuiver Arische’ kinderen tot 
model-Duitsers. Ook de wetenschap, bijvoorbeeld eugenetica, werd ingezet om onderzoek te 
doen naar ‘typisch Arische’ lichaamskenmerken. 

Buiten de vervolging door nazi-Duitsland stonden de Joden eeuwenlang aan vervolgingen 
bloot. Tot na de Tweede Wereldoorlog vonden voornamelijk in Oost-Europa progroms plaats 
waarbij Joden door de niet-joodse bevolking werden vermoord. Joden worden op sommige 
plaatsen in de wereld nog steeds negatief benaderd. 

De Roma (waarvan vooral Sinti) waren tijdens de Tweede Wereldoorlog net als de Joden 
slachtoffer van uitroeiingspolitiek van de nazi's. Ook na deze zigeunervervolging hebben Roma 
blijvend te kampen met discriminiologisch racisme is racisme op basis van biologische 
kenmerken, zoals echt of vermeend ras. Dit zag men bij de Europese koloniale rijken terug. 
In Brits-Indië was de hoogste positie die een Indiër kon behalen lager dan de laagste positie 
van een Engelsman. 

Het blanke ras werd door de blanken zelf biologisch als de hoogste evolutionaire vorm van de 
mens aangemerkt. Daaronder kwamen de Arabieren, Japanners en Chinezen, die weliswaar 
een rijke traditie hadden, maar in technische vooruitgang door de blanken waren 
voorbijgestreefd. Op de laagste treden bevonden zich Indianen en zwarten, die werden 
beschouwd als een tussenvorm tussen mens en aap. Joden namen in de ogen van 
antisemieten op basis van het nepverslag van de Protocollen van de wijzen van Sion een aparte 
categorie in. Hierin werden ze beschreven als tegenstrevers die de wereld trachtten te regeren 
vanuit de schaduw, als moordenaars van Jezus Christus of als parasieten die hardwerkende 
burgers hun zuurverdiende geld trachtten af te troggelen. De (vermeende) biologische 
elementen (zwart haar, kromme neus, bochel) werden hier opzettelijk vermengd met 
religieus/cultureel racisme. 

Met 'cultureel racisme' wordt het veroordelen van andere omgangsmanieren bedoeld. Bij 
cultureel racisme beschouwt men de eigen normen en waarden als superieur aan die van 
anderen en zal die ander worden afgewezen. Cultureel racisme wordt ook wel het 'nieuwe 
racisme' genoemd. De Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington  beschreef in zijn 
boek Botsende beschavingen de theorie dat de grote scheidslijnen tussen mensen en de 
overheersende bron van conflicten cultureel van aard zullen zijn. Cultureel racisme is een zeer 
omstreden concept, aangezien het bestaan ervan door diverse academici wordt ontkend en 
door anderen bevestigd. Een belangrijke kritiek van de rechterzijde op cultureel racisme is dat 
de term het bekritiseren van andere culturele gebruiken, waardenpatronen en ideeën 
onmogelijk maakt (bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis).  

Institutioneel racisme (ook bekend als structureel racisme, staatsracisme of systemisch 
racisme) is rassendiscriminatie door overheden, bedrijven, religies of onderwijsinstellingen of 
andere grote organisaties met de macht om het leven van veel individuen te beïnvloeden. De 
Amerikaanse burgerrechtenactivist Stokely Carmichael zou de term eind jaren zestig hebben 



98 

 

gemunt. Institutioneel racisme werd door Sir William Macpherson in het Lawrence-rapport 
uit 1999 omschreven als: ’Het collectieve falen van een organisatie om mensen een gepaste en 
professionele service te verlenen vanwege hun kleur, cultuur of etnische afkomst. Het kan 
worden waargenomen in processen, attitudes en gedragingen die op discriminatie neerkomen 
door onbewuste vooroordelen, onwetendheid, onnadenkendheid en racistische stereotypes die 
bepaalde bevolkingsgroepen benadelen.’ 

Racisme kan verschillende effecten hebben. Door racisme leren mensen een andere groep, 
bijvoorbeeld migranten, zien als ‘anders en minderwaardig’ tegenover de eigen groep. Racisme 
kan ook bepaalde maatregelen motiveren zoals het opdelen van een samenleving in blanke en 
zwarte gebieden, het maken van wetten waardoor bepaalde mensen minder rechten hebben 
dan andere (zoals vroeger de Joden en zigeuners in nazi-Duitsland op basis van de 
Neurenberger wetten). Doordat een bepaalde groep als ‘slecht’ beschouwd wordt, krijgen alle 
leden van die groep te maken met negatieve discriminatie (achterstelling) op gebieden zoals 
werk, huisvesting en onderwijs. 

Racisme kan zowel de racist als zijn slachtoffer psychisch sterk beïnvloeden. Het slachtoffer 
voelt zich vaak aangevallen of uitgesloten en kan hierdoor bijvoorbeeld 
minderwaardigheidsgevoelens krijgen en gefrustreerd raken. 

De groepen waartegen racisme gericht is, worden er vaak van beschuldigd de oorzaak te zijn 
van de problemen die een bepaald land of een bepaalde streek teisteren, zoals werkloosheid, 
overbevolking en inflatie. In de praktijk worden deze groepen meestal juist het zwaarst 
getroffen door deze crises. 

In nazi-Duitsland waren Joden en zigeuners (en intellectuelen, communisten, liberalen) de 
zondebok: zij kregen de schuld van alle maatschappelijke problemen, en de deportatie en/of 
uitroeiing van deze groepen zou alle problemen oplossen. 

Sigmund Freud heeft, wijzend op de gedachte dat iedere groep een zondebok kent, opgemerkt 
dat ‘het antisemitisme ouder is dan het jodendom’. 

Racisme heeft effect op individuen, maar ook op de samenleving als geheel. Racisme wordt 
weleens beschouwd als een verdeel-en-heerstactiek, die mensen tegen elkaar opzet om ze 
verdeeld te houden. Door winkels en bedrijven van bepaalde etnische groepen te boycotten, 
neemt de economische efficiëntie af. Openlijk geweld kan leiden tot een afname van het 
veiligheidsgevoel en vertrouwen in de regering. Ook kan racisme binnen een land de 
internationale reputatie van het land verslechteren, waardoor het diplomatiek geïsoleerd raakt 
of zelfs doelwit wordt van internationale (handels)sancties, zoals Zuid Afrika tijdens 
de apartheid. 

Bestrijden van racisme 

Een groot aantal landen in de wereld heeft mensenrechten ingeschreven in zijn grondwet. 
In  Europa erkennen veel landen bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens, dat op zijn beurt gebaseerd is op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Met het aannemen van deze verklaringen bestempelen regeringen vormen van 
discriminatie zoals racisme als moreel verwerpelijk en juridisch strafbaar. Ondanks de 
beperking van de persoonlijke vrijheid is er een breed maatschappelijk draagvlak voor deze 
wetten. 

Iedere burger kan een klacht indienen wegens discriminatie. De Commissie Gelijke 
Behandeling houdt zich bezig met de bestrijding van discriminatie. 

De sportwereld, met name het voetbal, is niet vrij van racistische uitingen van supporters. In 
dit verband startte de Europese voetbalbond of de UEFA een campagne tegen racisme in 
stadions. Vlak voor de aftrap van de beide halve finales van het Europees kampioenschap op 
25 en 26 juni 2008 spraken de ploegaanvoerders van de elftallen een boodschap uit tegen alle 
vormen van racisme en riepen op om vreedzaam samen te leven met andere culturen. 

Volgens een door Psychological Science gepubliceerd onderzoek, uitgevoerd door G. Hodson 
(Brock University (Ontario)), kunnen kinderen met een lager IQ tijdens volwassenheid sterker 
racisme gaan vertonen.  
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Zo zouden ‘low-intelligence adults’ voornamelijk sociaal-conservatieve ideologieën aanhangen, 
waarna zij zich gesterkt voelen in hun conservatieve gedachtegoed. 

Eerdere studies wezen reeds uit dat er een correlatie is tussen een laag scholingsniveau en 
een hogere graad van etnocentrisme Ook leidt een lager scholingsniveau tot het hebben van 
meer vooroordelen jegens andere rassen. Deze bevindingen bevestigen dat een algemene 
hogere scholingsgraad kan leiden tot een daling van racisme.  

Een aanvullende verklaring voor de waargenomen relaties is dat uiterst rechts minder 
intelligente kiezers aantrekt door het gebruik van stereotypen. Deze stereotypen zouden het 
voor zulke kiezers eenvoudiger maken om de complexe wereld te begrijpen, zonder rekening 
te moeten houden met nuances. Voorbeelden van zulke stereotypes zijn ‘De wereld is een 
gevaarlijke plaats’ en ‘Zwarten zijn beter in sport, maar ze zijn wel minder slim’. Zo zorgen 
conservatieve ideologieën voor psychische stabiliteit en trachten ze het status quo in stand te 
houden.  

Daarnaast hebben rechts geïnspireerde kiezers gemiddeld meer angst dat buitenstaanders 
(out-groups) de desintegratie van maatschappelijke morele standaarden en de teloorgang van 
tradities zullen veroorzaken.  

 

 

 



100 

 

 

 

 

 



101 

 

Desi Bouterse 
 

Desiré Delano (Desi) Bouterse is geboren te Domburg op Suriname op 13 oktober 1945. Hij  
is de huidige president van Suriname. Van 1980 tot 1988 was hij dictator van Suriname en 
voerde hij een militair bewind. 

Bouterse is de voorzitter en oprichter van de politieke partij de Nationale Democratische 
Partij (NDP), die met negentien zetels de grootste partij is in het politiek blok de 
Megacombinatie (MC) dat tevens door Bouterse wordt voorgezeten. Op 19 juli 2010 werd 
Bouterse met zesendertig van de vijftig parlementaire stemmen gekozen tot president van 
Suriname (het 51ste lid van De Nationale Assemblée was toenmalig president Ronald 
Venetiaan wiens ambt als president niet kon worden gecombineerd met het lidmaatschap van 
het parlement). Op 12 augustus 2010 werd Bouterse als zodanig geïnaugureerd in een 
buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée (voor deze gelegenheid eenmalig 
verplaatst naar de Anthony Nesty Sporthal in Paramaribo) en nam hij officieel de macht over 
van zijn voorganger Venetiaan.  

In de periode sinds 1975, toen Suriname onafhankelijk werd van Nederland, is Bouterse 
gaandeweg uitgegroeid tot de meest omstreden figuur in de jonge Zuid-
Amerikaanse republiek. Bouterse is hoofdverdachte in het strafproces rond de zogenoemde 
Devembermoorden van december 1982. Hij wordt ook gezien als de hoofdverantwoordelijke 
voor de Moiwana-slachting van november 1986, waarbij ten minste negenendertig 
onschuldige Surinaamse Marrons vermoord werden door het Nationale Leger van Suriname. 

Ook is hij in Nederland wegens zijn betrokkenheid bij een drugstransport van 
vierhonderdvierenzeventig kilogram cocaïne bij verstek veroordeeld tot elf jaar 
celstraf. Eoropol heeft wegens zijn veroordeling een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. 
Als staatshoofd geniet hij echter diplomatieke onschendbaarheid zodat hij naar het 
buitenland kan reizen zonder te worden aangehouden.  

Bouterses verkiezing tot president van Suriname bracht enorme schade toe aan de 
diplomatieke relatie tussen Suriname en Nederland, het voormalig moederland van 
Suriname. Maxime Verhagen, toenmalige demissionair minister van Buitenlandse Zaken van 
Nederland, liet kort na de verkiezing van Bouterse tot president van Suriname tijdens een 
persconferentie weten dat Bouterse ‘alleen in Nederland welkom is om zijn celstraf uit te 
zitten’. 

Op 29 november 2019 werd hij door de Surinaamse krijgsraad bij verstek veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van twintig jaar wegens zijn aandeel in de Decembermoorden (1982). Enkele 
dagen later tekende hij tegen deze beslissing verzet aan. 

Jeugd en opleiding 

Bouterse werd op 13 oktober 1945 in Domburg (in het district Suriname) geboren als de zoon 
van Desiré Juliaan Bouterse en Wilhelmina van Gemert. Hij is een telg van een 
Zeeuwse boerenzoon, die als soldaat naar Suriname kwam en opzichter van de plantage 
Vredenburg werd. Het is niet duidelijk wat de precieze etniciteit is van Bouterse, maar zijn 
oma van vaders zijde was Indiaans en zijn oma van moeders zijde was Creools. Als kleuter 
verhuisde Bouterse naar Paramaribo, waar hij werd opgevoed door zijn tante. Na de lagere 
school kwam hij terecht op het jongensinternaat St. Jozef, dat geleid werd door de fraters van 
Tilburg. Later kwam Bouterse terecht op de Middelbare Handelsschool in Paramaribo, die hij 
niet afmaakte.  

In 1968 vertrok Bouterse naar Nederland waar hij in het Nederlandse leger diende. Nadat zijn 
dienst erop zat, meldde hij zich aan bij de Koninklijke Militaire School in Weert. In deze 
periode blonk Bouterse uit als sporter en werd hij gekozen tot leider van het 
basketbalteam. Hij werkte in Nederland als sportinstructeur en verdiende wat bij met de 
verkoop van pornoboeken. Bouterse heeft in Nederland op verschillende plaatsen gewoond, 
waaronder Rotterdam (aan de Kruiskade), Havelterberg en Steenwijk (bij het 47ste 
pantserinfanteriebataljon).  
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In 1970 trouwde Bouterse met Ingrid Figueira die hij als tiener in Suriname al kende. Ze 
zouden twee kinderen krijgen: Peggy en Dino. Bouterse speelt in deze periode basketbal bij 
sportclub Alcides uit Meppel en bij BC Arta in Steenwijk. In 1972 vertrok het echtpaar naar 
de militaire basis Seedorf in Duitsland. Bouterse is inmiddels gescheiden van Figueira en is 
in 1990 getrouwd met Ingrid Jolanda Waldring. Zij kregen een dochter, Jen-ai.  

Het gezin keerde op 11 november 1975 terug naar Suriname, vlak voor de onafhankelijkheid 
van Suriname die op 25 november van dat jaar werd uitgeroepen. Bouterse zou gaan helpen 
met de opbouw van het Nationaal Leger van Suriname. Hij werkte als commandant op het 
militaire opleidingskamp te Zanderij. Vervolgens werd hij in 1979 door sergeant Roy 
Horb gevraagd om de toen pas opgerichte Bond voor Militair Kader (Bomika), een vakbond 
voor militairen, te leiden. Bouterse aanvaardde dit verzoek en werd voorzitter van Bomika. 

Sergeantencoup  

 

1985, Desi Bouterse als dictator van Suriname 

Tijdens de regeerperiode van het kabinet van  Henck Arron verslechterde de Surinaamse 
economie, wat leidde tot hoge werkloosheid. Dit zorgde voor toenemende ontevredenheid 
onder grote delen van het Surinaamse volk, waarop premier Arron besloot de verkiezingen te 
vervroegen naar 27 maart 1980, anderhalf jaar eerder dan gepland.  

Binnen de context van de bovenomschreven situatie pleegden zestien onder-officieren onder 
leiding van Bouterse en Roy Horb op 25 februari 1980 (één maand voor de vervroegde 
verkiezingen) een staatsgreep waarbij de regering Arron werd afgezet. Deze staatsgreep kwam 
bekend te staan als de Sergeantencoup. De militairen creëerden de Nationale Militaire 
Raad (NMR) en Bouterse werd de voorzitter hiervan. De NMR eigende zich de regering van het 
land toe en Bouterse functioneerde als de facto leider van Suriname. 

De militaire coup, die relatief zonder veel bloedvergieten verliep (het dodental bleef op vier), 
werd door de overgrote meerderheid van de bevolking niet bestreden. Dit was mogelijk te 
wijten aan de vele klachten die er waren over de wijze van besturen van de vorige regering. 
Maar gaandeweg bleek dat ook deze militaire leiders Suriname niet uit het dal konden trekken, 
wat wel de verwachting was van de meerderheid van het Surinaamse volk. Integendeel bleken 
corruptie en vriendjespolitiek hoogtij te vieren tijdens het bewind van de NMR. Ook zouden 
vele van de hoge militaire functionarissen zich schuldig maken aan cocaïnehandel. Langzaam 
nam ook het verzet van de bevolking tegen de NMR toe en de Decembermoorden van 1982 
betekende de keerpunt in de vertrouwensrelatie tussen de Surinaamse bevolking en de NMR.  

De Sergeantencoup was het begin van de dictatuur in Suriname die tot 1988 zou duren. Deze 
periode werd gekenmerkt door hevige censuur en gebrek aan persvrijheid (er was een verbod 
op de verschijning van een aantal dagbladen en een verbod van uitzending van verschillende 



103 

 

radio- en televisiestations), het aanwezig zijn van een avondklok, beperking van het recht van 
vergadering en een verbod op politieke partijen (dit verbod was bovendien discriminatoir, want 
alleen de PALU mocht haar politieke activiteiten ontplooien), het regelmatig schenden van 
mensenrechten (met als dieptepunten: de Decembermoorden en Moiwana slachting) en het 
zonder vorm van proces martelen en executeren van burgers die beschuldigd werden van 
plundering, het verstoren van de openbare orde, het ondermijnen van de staatsveiligheid en 
andere vormen van criminaliteit. Na de Decembermoorden (1982) werd ook de universiteit van 
Suriname gesloten. Vanwege het slecht economisch beleid en de isolatie van Suriname was 
er tijdens de dictatuur ook een grote schaarste aan eerste levensgoederen en een voortdurend 
toenemende inflatie.  

Tijdens de militaire dictatuur werden de banden van Suriname met Cuba, Grenada, 
Venezuela, Nicaraqua en Libië geïntensiveerd, terwijl de banden met Nederland (het 
voormalig moederland) en andere westerse landen verslechterden. De toenmalige Nederlandse 
regering veroordeelde de coup en zette na de Decembermoorden de ontwikkelingshulp richting 
Suriname stop. Ook werd tijdens de dictatuur door middel van propaganda van de militairen 
getracht om haatgevoelens tegenover Nederland aan te wakkeren.  

25 februari nationale feestdag 

Nadat Bouterse in augustus 2010 president van Suriname werd, maakte hij 25 februari, om 
de coup (die hij zelf de ‘revolutie ‘ noemt) te herdenken, tot een nationale feestdag. Dit besluit 
stuitte op veel kritiek. Volgens de Nationale Partij Suriname, die in 1980 door de coup werd 
afgezet, moet 25 februari een nationale rouwdag zijn. Ook vanuit Nederland kwam er kritiek. 
De PVV had een brief gestuurd naar de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri 
Rosenthal, waarin zij de regering vroeg om de viering van deze feestdag te boycotten en de 
Nederlandse vlaggen op de ambassade in Paramaribo die dag halfstok te laten hangen. Ook 
wilde zij dat de Nederlandse regering andere landen met diplomatieke vertegenwoordiging in 
Paramaribo zou overhalen om hetzelfde te doen.  

Na de coup in 1980 was 25 februari ook uitgeroepen tot een feestdag, maar begin jaren 
negentig schrapte de regering van het Nieuw Front onder leiding van president Venetiaan de 
dag weer als nationale vrije dag.  

Hoogste onderscheiding 

Op 24 februari 2011 eerde president Bouterse de negen nog levende Surinamers die op 25 
februari 1980 samen met hem de Sergeantencoup pleegden met de hoogste Surinaamse 
onderscheiding, het Grootlint in de Ere Orde van de Gele Ster. Dit zorgde voor heel wat 
controverse, omdat alle negen personen net als Bouterse verdacht worden van de 
Decembermoorden van 1982.  

Traditie 

Sinds de terugkeer van de democratie leggen Bouterse, een paar van zijn partijgenoten en de 
meeste van de overgebleven coupplegers elke nacht van 24 februari kransen bij het Monument 
van de revolutie aan de Waterkant. Dit monument staat waar destijds het hoofdbureau van 
de Surinaamse politie gevestigd was. Het hoofdbureau werd tijdens het plegen van de coup 
vanuit de Surinamerivier door de militairen beschoten en vervolgens in brand gestoken. De 
brandweer werd bedreigd en tegengehouden door de militairen, waardoor zij de brand niet 
blusten. Het hoofdbureau van de politie brandde helemaal af, alleen enkele delen van de zuilen 
bleven beschadigd over. Deze delen maken hedendaags deel uit van het monument. 

Mensenrechtenschendingen 

Tijdens de dictatuur van Bouterse vonden er veel mensenrechtenschendingen plaats, waarvan 
de bekendste: de Decembermoorden (rond 8 december 1982) en de slachting van ten minste 
39 burgers (verschillende bronnen vermelden gegevens die variëren van 39 tot 153 doden) in 
het marrondorp Moiwana (29 november 1986) tijdens de Binnenlandse Oorlog. Deze twee 
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gevallen brachten Suriname meermalen in conflict met 
internationale mensenrechtenorganisaties.  

Decembermoorden 

Op 7, 8 en 9 december 1982 werden 16 prominente critici op 1 na van het militair regime van 
Bouterse uit hun bed gelicht en gebracht naar Fort Zeelandia (toenmalig kantoor van 
Bouterse) waar ze gemarteld en vervolgens gefusilleerd werden. Deze daden staan bekend als 
de Decembermoorden. 

De vijftien slachtoffers zijn: 

• John Baboeram (advocaat) 

• Bram Behr (journalist) 

• Cyrill Daal (vakbondsleider) 

• Kenneth Goncalves (advocaat) 

• Eddy Hoost (advocaat) 

• André Kamperveen (journalist) 

• Gerard Leckie (hoogleraar) aan de sociaal-economische faculteit van de Universiteit van 
Suriname 

• Sugrim Oemrawsingh (wis- en natuurkundige) 

• Lesley Rahman (journalist) 

• Surendre Rambocus (militair) 

• Harold Riedewald (advocaat) 

• Jiwanshingh Sheombar (militair) 

• Jozef Slagveer (journalist) 

• Robby Sohansingh (ondernemer) 

• Frank Wijngaarde (journalist Nederlandse nationaliteit) 

Bouterse zei in een verklaring die op 10 december 1982 op de Surinaamse televisiezender 
STVS door de nieuwslezer werd voorgelezen: ‘Toen woensdagmiddag (8 december) het 
transport van de verdachten van het Fort Zeelandia naar de kazerne op technische problemen 
stuitte, werd besloten dit transport in de avonduren plaats te doen vinden. Bij dit transport 
ondernam een aantal der aangehoudenen, vermoedelijk op instigatie van twee der 
aangehouden militairen, een wilde vluchtpoging. Nadat schoten in de lucht hen niet van hun 
ontsnappingspoging konden weerhouden, moest gericht worden geschoten waarbij een deel der 
aangehouden samenzweerders het leven liet’. 

In het Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) 
uitgebracht op 14 februari 1983 staat de volgende conclusie over de slachtoffers van de 
Decembermoorden: ‘Het comité dat de verwondingen zoals geconstateerd en hierboven 
gerapporteerd leiden tot de conclusie dat de veertien Surinamers en één Nederlander zwaar zijn 
gemarteld en opzettelijk ter dood zijn gebracht’. 

In het rapport wordt vermeld wat getuigen die tussen 10 en 13 december 1982 in 
het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis zijn geweest hebben waargenomen op de 
lijken van de vijftien slachtoffers. Zo staat er in het rapport vermeld dat ten minste één bron 
beweert dat Cyrill Daal gecastreerd was, dat Surindre Rambocus van linkervoet tot nek was 
doorzeefd met kogels, en dat er in de borst- en buikstreek van Jiwansingh Sheombar met 
kogels een patroon van een kruis gemaakt was. Volgens het rapport vertoonden vrijwel alle 
lijken sporen van zware mishandeling in het gezicht, botbreuken, fysieke littekens van 
uitgedrukte sigarettenpeuken en andere verwondingen waarvan in het rapport uitdrukkelijk 
vermeld staat dat deskundigen op dit gebied verklaard hebben dat zulke verwondingen niet 
afkomstig kunnen zijn van geweerschoten.  

Terugkeer van de democratie 

Sinds het proces van herdemocratisering had Bouterse zich niet vaak uitgelaten over de 
Decembermoorden, maar uiteindelijk bood hij in 2007 zijn excuses aan voor de moorden. 
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Tegelijk pleitte hij voor amnestie voor de daders en hun medeplichtigen. Bouterse stelde 
slechts politiek verantwoordelijk te zijn voor de moorden en gebruikte ook de woorden: ‘Het 
was zij of wij’. Ook verklaarde Bouterse zelf niet aanwezig te zijn geweest in het fort tijdens de 
martelingen en moorden. Freddy Kruisland, de advocaat van de nabestaanden, reageerde met 
de opmerking: ‘Bouterse was toen bevelhebber en deze functie is geen politieke functie’. 
‘Bovendien hoe kan je praten over politieke verantwoordelijkheid bij moord ?’, aldus Kruisland.  

Op 30 november 2007 is te Boxel, Domburg het strafproces betreffende de Decembermoorden 
begonnen. Er zijn 25 verdachten en Bouterse is de enige hoofdverdachte. 

In mei 2012 zou er uitspraak zijn in dit proces, maar vanwege de amnestiewet van april 2012 
werd de uitspraak gehinderd. De rechter besloot dat een constitutioneel hof de geldigheid van 
deze amnestiewet zou moeten toetsen aan de grondwet. In Suriname moet een constitutioneel 
hof nog worden opgericht. 

Drugscriminaliteit 

Bouterse werd op 16 juli 1999 in Nederland voor zijn betrokkenheid bij een drugstransport 
van 474 kilogram cocaïne, dat in 1997 werd onderschept in de haven van Stellendam, bij 
verstek tot zestien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Voor zijn betrokkenheid bij andere 
drugstransporten of deelname aan een criminele organisatie was volgens de rechtbank 
onvoldoende bewijs geleverd (Bouterse werd aangeklaagd voor de smokkel van in totaal 1200 
kilo cocaïne). Nadat zijn advocaat Bram Moszkowicz in hoger beroep ging werd de straf 
verlaagd tot elf jaar. Bouterse reageerde op zijn veroordeling met de bewering dat de 
kroongetuige in de rechtszaak, de Belg Patrick van Loon, omgekocht was door de Nederlandse 
justitie. 

In de Nationale Democratische Partij, de politieke partij van Bouterse, waren er weinigen die 
bereid waren te reageren op het vonnis. Jennifer Simons, toen parlementariër namens de 
Nationale Democratische Partij, zei dat het vonnis geen invloed zou hebben op de politieke 
carrière van Bouterse. ‘Hij heeft zoveel politieke tegenslagen moeten incasseren’, aldus Simons 
toen, ‘dat hij allang dood had moeten zijn’. 

Het Christen-Democratisch Appèl pleitte in Nederland voor de uitlevering van Bouterse, maar 
zo ver kwam het nooit. Vanwege de veroordeling kan Bouterse niet alleen in Nederland worden 
gearresteerd, maar ook in de landen waar Nederland een uitleveringsverdrag mee heeft.  

De zoon van Desi Bouterse, Dino Bouterse, werd in augustus 2005 in Paramaribo veroordeeld 
tot acht jaar celstraf, wegens actieve betrokkenheid bij internationale drugshandel en 
wapensmokkel.  

Wapenhandel 

Bouterse zou volgens verklaringen van Ruben Rozendaal, een van de 25 verdachten in het 
Decembermoorden proces, wapens uit het buitenland, waaronder Libië, laten halen en deze 
laten smokkelen naar de Colombiaanse rebellenbeweging FARC in ruil voor cocaïne. Volgens 
door Wikileaks gepubliceerde Amerikaanse stukken uit 2006 zou Bouterse met de hulp van 
Roger Khan wapens smokkelen voor de FARC in ruil voor drugs.  

Het radioprogramma Argos onderzocht in 2011 brieven, faxen en verklaringen afkomstig uit 
het nalatenschap van de in 2004 overleden publicist Willem Oltmans Uit deze documenten 
blijkt dat Oltmans aan het einde van de jaren tachtig had bemiddeld in een wapendeal tussen 
Bouterse en de veroordeelde wapenhandelaar Theo Cranendonk. Zo zou Oltmans in 1987 
Cranendonk hebben voorgesteld aan Bouterse en werd geprobeerd een wapendeal te 
organiseren tussen Bouterse en de Oostenrijkse wapenfabrikant Stevr Daimler-Puch. Een 
oud-topman van de Oostenrijkse wapenfabrikant bevestigde dat in de jaren tachtig 
onderhandelingen waren gevoerd. Een exportvergunning van de Oostenrijkse regering voor de 
levering van de wapens aan Suriname ontbrak.  

Oltmans, Cranendonk en een derde tussenpersoon, Dirk Keijer, zouden indien de deal gelukt 
was een commissie van een miljoen Zwitserse francs krijgen. Oltmans, die volgens de 
documenten een aantal keren naar Suriname was gereisd om de deal verder in orde te maken, 
schreef in 1984 een boek getiteld In gesprek met Desi Bouterse.  
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Nationale Democratische Partij 

Na de terugkeer van een gekozen burgerregering, trachtte Bouterse via democratische weg 
aan de macht te komen. Op 4 juli 1987 richtte hij de  Nationale Democratische Partij (NDP) 
op. Bij de parlementsverkiezingen van 1987 behaalde de NDP, vanwege woede bij het volk 
over het gevoerde beleid tijdens de militaire periode, slechts drie zetels, terwijl het Front voor 
Democratie en Ontwikkeling veertig van de eenenvijftig zetels won. Ramsewak Shankar werd 
namens de Vooruitstrevende Hervormingspartij president van Suriname en Henck Arron werd 
vicepresident names de Nationale Partij Suriname. 

Telefooncoup 

Om de ontwikkelingshulp weer op gang te laten komen probeerde president Shankar de 
banden met Nederland weer aan te halen, iets waar de legerleiding (en met name Bouterse) 
niet blij mee was. De spanningen tussen Shankar en Bouterse liepen half december 1990 
hoog op toen het vliegtuig, waarin Bouterse en president Shankar zaten, een tussenlanding 
maakte op Schiphol. De Nederlandse politie schermde Bouterse af van de pers en van de in 
Nederland verblijvende Surinamers. Bouterse wilde hen aanvankelijk toespreken, maar door 
het politiekordon werd hem dit onmogelijk gemaakt. Terug in Suriname was Bouterse niet 
alleen kwaad op de Nederlandse autoriteiten, maar ook op president Shankar. Hij vond dat 
Shankar het niet genoeg voor hem opnam tijdens het 'incident'. Dit was de reden waarom op 
24 december, rond middernacht, Bouterse zijn tweede coup pleegde: de  telefooncoup. Hierbij 
werd president Shankar door de legerleiding per telefoon meegedeeld dat hij ‘maar beter naar 
huis kan gaan’. President Shankar en zijn regering werden zonder geweld afgezet. Ivan 
Graanoogst werd waarnemend president van Suriname. 

In Nederland werd heftig gereageerd op de staatsgreep. De regeringspartijen (het CDA en de 
Partij van de Arbeid) en de VVD stemden in met het wederom stopzetten van de 
ontwikkelingshulp aan Suriname. Pas na het aantreden van president Ronald Venetiaan in 
1991 verbeterde de relatie tussen Suriname en Nederland aanzienlijk. 

Millennium Combinatie 

In 2000 ging de NDP, die informeel soms ook wel 'de paarse partij' wordt genoemd, een 
samenwerking aan met de Kerukunan Tulodo Prenatan Inggil (KTPI) en met het Democratisch 
Alternatief. Bij de parlementsverkiezingen van mei 2000 haalden deze drie partijen 
in Millennium Combinatie verband toen tien zetels, waarvan zeven voor de NDP. De NDP schoof 
Rahied Doekhi naar voren als tegenkandidaat van Ronald Venetiaan bij de 
presidentsverkiezingen in juli van dat jaar. Venetiaan werd opnieuw gekozen als president 
van Suriname en de NDP belandde in de oppositie. Bouterse werd lid van De Nationale 
Assemblee (DNA). 

Verkiezingen 2005 

Bij de verkiezingen van 2005 was Bouterse opnieuw lijsttrekker voor de NDP in Paramaribo en 
het lukte de partij toen om vijftien zetels te behalen. Bouterse schoof toen Rabin 
Parmessar naar voren als presidentskandidaat namens de NDP (aanvankelijk was Bouterse 
zelf de kandidaat voor de presidentsverkiezingen, maar hij besloot later hiervan af te zien). 
Parmessar moest het opnemen tegen zittend president Ronald Venetiaan (NPS).. Bij de 
stemming in de Verenigde Volksvergadering werd Venetiaan voor de derde keer gekozen als 
president van Suriname. De NDP belandde wederom in de oppositie en Bouterse werd opnieuw 
parlementariër. 

Spookambtenaar 

Nadat door toenmalig parlementsvoorzitter Paul Somohardjo was vastgesteld dat Bouterse 
tussen 1 december 2007 en 31 december 2008 de presentielijst in het parlement niet had 
getekend, werd Bouterse op 27 januari 2009 per deurwaardersexploot meegedeeld dat hij 
ontslagen was als parlementariër. De wet in Suriname zegt dat een parlementslid na vijf 
maanden afwezigheid ontslagen mag worden. Op politieke podia had Bouterse vaker geroepen 
dat hij niet naar het parlement gaat, omdat het volgens hem een 'poppenkast' zou zijn. Hoewel 
binnen de partij van Bouterse was overeengekomen dat niemand van de NDP hem in het 
parlement zou vervangen, besloot Rudi Balker desondanks zich beschikbaar te stellen voor 
de vrijgekomen zetel. 
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Megacombinatie 

De Nationale Democratische Partij ging in juli 2008 een samenwerking aan met 
de PALU, Nieuw Suriname, de KTPI, DNP en de BVD. Deze samenwerking heet 
de Megacombinatie (MC) en Bouterse is de voorzitter hiervan. De combinatie werd opgericht 
met het doel om gezamenlijk mee te doen aan de parlementsverkiezingen van 25 mei 2010. 
Van de zes partijen bleven er bij de verkiezingen van 2010 maar vier over, want door 
spanningen tussen NDP en BVD verliet de laatste in 2009 de Megacombinatie, terwijl DNP 
2000 werd opgeheven en alle leden automatisch overstapten naar de NDP. 

De Megacombinatie haalde bij de verkiezingen van 2010 drieëntwintig zetels, waarvan 19 voor 
de NDP, twee voor NS, één voor de KTPI en eveneens één voor de PALU. Voorzitter Bouterse, 
die als verkiesbare politicus landelijk ook de meeste stemmen had behaald, werd door de 
combinatie naar voren gedragen als kandidaat voor het presidentschap. Door de 
samenwerking van de Megacombinatie met de A-Combinatie (zeven zetels) en de Pertjajah 
Luhur (zes zetels) van respectievelijk Ronnie Brunswijk en Paul Somohardjo werd Bouterse in 
juli 2010 met zesendertig van de vijftig parlementaire stemmen gekozen tot president van 
Suriname. 

Tegen 2012 bestond de Megacombinatie in de volksvertegenwoordiging nog maar uit de 
PALU en de NDP. Op 24 maart 2011 is Nieuw Suriname uit de Megacombinatie gestapt 
vanwege ‘de behandeling die zij kregen binnen de Megacombinatie’ Zij vormden toen een eigen 
fractie, maar maakten nog steeds deel uit van de coalitie totdat zij op 24 april 2012, vanwege 
hun standpunt over de amnestiewet, door president Bouterse uit de coalitie werden gezet. De 
KTPI maakt nog steeds deel uit van de Megacombinatie, alhoewel de enige parlementariër 
namens de KTPI, Oesman Wangsabesari, uit de Megacombinatie is getreden en een eigen 
partij heeft opgericht: Nieuwe Stijl. In maart 2012 is de Basispartij voor Vernieuwing en 
Democratie volledig opgegaan in de NDP. 

Op 14 april 2014 werd coalitiepartner Pertjajah Luhur door Bouterse uit zijn regering gezet. 
De leider ervan, Paul Somohardjo, werd door de president 'onbetrouwbaar' genoemd. Als 
gevolg van deze stap kan de regering-Bouterse nog slechts op de kleinste meerderheid in het 
parlement rekenen.    
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Proces Decembermoorden 

Op 30 november 2007 is voor de Krijgsraad het strafproces betreffende 
de Decembermoorden begonnen. Aanvankelijk was de aanvang van het proces gepland voor 
oktober 2006, maar doordat drieëntwintig verdachten na hun dagvaardingen rechtszaken 
aanhangig maakten tegen hun vervolging werd de aanvang steeds uitgesteld (het gebrek aan 
een beroepskamer en het tekort aan rechters zorgde ervoor dat de behandeling van deze zaken 
extra veel tijd in beslag nam). Uiteindelijk bleven er 25 verdachten over, waarvan Bouterse de 
enige hoofdverdachte is. Speciaal voor dit strafproces liet de toenmalige minister van 
Justitie, Chan Santokhi, een zwaar beveiligde rechtszaal bouwen te Boxel, (Domburg) (deze 
rechtszaal is tevens de modernste rechtszaal van Suriname). De Krijgsraad in het 
Decembermoorden proces (de officiële naam van dit proces is het Acht December strafproces) 
heeft twee kamers. In de burgerkamer wordt hoofdrechter Cynthia Valstein–Montnor door de 
burgerrechters Robby Rodrigues en Iwan Rasoelbaks bijgestaan en in de militaire kamer zitten 
naast Valstein–Montnor, de militaire rechters kolonel Mike Cooper en luitenant-kolonel Carlos 
Li Fo Sjoe. Ook werd in april 2007 de Nederlandse advocaat Gerard Spong door minister 
Santokhi benoemd tot adviseur van het Openbaar Ministerie in het Decembermoorden 
strafproces. 

In de aanloop van het proces werd door minister Santokhi een speciale nationale 
veiligheidsplan opgesteld en uitgevoerd. Santokhi zei in die tijd ‘harde informatie’ te hebben 
dat ‘sommigen serieuze plannen hadden om de aanvang van het proces te hinderen of te 
verstoren’. De NDP protesteerde tegen het veiligheidsplan en noemde de maatregelen 
‘overtrokken’. Sinds de aanvang van het proces heeft het op veel verzet gestuit. Bouterse zelf 
heeft nooit gehoor gegeven aan zijn oproep om te verschijnen voor de rechter, maar zijn 
advocaat, Irwin Kanhai, was wel regelmatig aanwezig tijdens de behandeling van de 
rechtszaak. In een interview met Al Jazeera in februari 2009 zei Bouterse dat ‘het strafproces 
door zijn politieke tegenstanders gebruikt wordt om te voorkomen dat hij mee doet met de 
verkiezingen’ (doelend op de parlementsverkiezingen van mei 2010). In april 2012, twee 
maanden voor uitspraak in het Acht December strafproces, zei André Misiekaba, partijgenoot 
van Bouterse, tijdens een debat in het parlement: ’Het Decembermoorden strafproces een 
politiek proces is waarbij er getracht wordt om de heer Bouterse politiek uit te schakelen’. Dit 
zou volgens Misiekaba de reden zijn waarom amnestie voor de Decembermoorden nodig is.  

Op 25 juli 2008 wraakte de raadsman van Bouterse, Irwin Kanhai, rechter Cynthia Valstein-
Montnor, omdat hij vond dat zij gelieerd was aan de Nationale Partij Suriname (NPS) en 
daardoor niet neutraal was als rechter. De NPS is een felle politieke tegenstander van 
Bouterse. Het verzoek van Kanhai werd niet gehonoreerd, omdat de argumentatie van Kanhai 
te zwak gevonden werd; Kanhai beweerde dat rechter Cynthia Valstein-Montnor gelieerd was 
aan de NPS, omdat haar echtgenoot karate lessen verzorgt in een ruimte op Grun Dyan (het 
hoofdkwartier van de NPS). Volgens Kanhai zou de echtgenoot van Valstein-Montnor hiervoor 
ook geen huur betalen aan Grun Dyari. Ook voerde Kanhai aan dat wanneer de echtgenoot 
van rechter Valstein-Montnor zijn auto parkeert op het terrein van Grun Dyari, deze kosteloos 
beveiligd wordt door de bewaking die daar aanwezig is.  

Onthullingen van Ruben Rozendaal 

Op 1 februari 2012 zei Ruben Rozendaal, een van de vijfentwintig verdachten in het Acht 
December-proces, in de media dat hij vond dat de ‘tijd voor hem rijp was’ om met de waarheid 
over de Decembermoorden te komen. Rozendaal verklaarde op 23 maart 2012 onder ede voor 
de rechter dat Bouterse destijds persoonlijk Cyrill Daal enSurendre Rambocus, twee 
slachtoffers van de Decembermoorden, had doodgeschoten. Op 8 mei 2010 legde Rozendaal 
een verklaring tegenover de rechter af die in het voordeel was van Bouterse. Rozendaal 
verklaarde toen dat Bouterse niet in Fort Zeelandia was tijdens de moorden en dat hij niemand 
vermoord had. Kort na deze verklaring zou Irwin Kanhai Rozendaal tienduizend Amerikaanse 
dollars hebben gegeven  Dit als een teken van dank dat Rozendaal geen bezwarende 
verklaringen tegenover Bouterse had afgelegd. 

In maart 2012 liet Rozendaal via zijn advocaat deze verklaring intrekken en in zijn nieuwe 
verklaring zei hij dat Bouterse, behalve voor de dood van Daal en Rambocus, ook 
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verantwoordelijk is voor de dood van Roy Horb, Guno Mahadew, Roy Tolud en Wilfred Hwaker. 
Hij verklaarde ook dat Bouterse een drugsdealer en wapenhandelaar was. Zo zou Bouterse 
volgens hem wapens uit het buitenland, waaronder Libié, laten halen en deze sturen naar de 
FARC in ruil voor cocaïne. Rozendaal zei dat ‘Bouterse vergeleken kan worden met 
de Godfather ‘ 

De reden waarom Rozendaal plotseling met deze onthullingen kwam is dat hij naar eigen 
zeggen niet lang meer te leven heeft (hij lijdt aan een ernstige nieraandoening) en hij voor zijn 
dood zijn naam wil zuiveren. ‘Ik doe dit voor mijn dertien kinderen, zodat hun vader niet wordt 
gezien als een moordenaar’, zei Rozendaal tegenover een journalist van de Volkskrant. 
Rozendaal verklaarde dat zijn enige rol in de Decembermoorden was dat hij André 
Kamperveen thuis had opgehaald en had gebracht naar Fort Zeelandia. Hij verklaarde niet te 
hebben deelgenomen aan de martelingen en moorden.   
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Amnestiewet 

Op 19 maart 2012 werd door de parlementariërs Melvin Bouva (MC), Rashied Doekhi (MC), 
André Misiekaba (MC), Anton Paal (MC), Ricardo Panka (MC)) en Ronny Tamsiran (Pertjajah 
Luhur, een wetsvoorstel voor amnestie voor de Decembermoorden ingediend. De wet zou in 
effect bestraffing van de Decembermoorden moeten voorkomen. Op 4 april 2012 werd, na drie 
dagen van zwaar en emotioneel debat, deze omstreden amnestiewet aangenomen in De 
Nationale Assemblee. Aanvankelijk zou de wet ook gelden voor daders van de Moiwana 
slachting, maar een paar minuten voor de stemming werd dit geschrapt uit de wet. De 
amnestiewet zorgt ervoor dat de verdachten van de Decembermoorden, waaronder 
hoofdverdachte Bouterse, gevrijwaard worden van strafrechtelijke vervolging. Dit zou dus 
kunnen betekenen dat het Decembermoorden strafproces wordt stopgezet.  

De amnestiewet werd aangenomen met achtentwintig stemmen voor en twaalf tegen. Ook 
parlementsvoorzitter Jennifer Simons stemde voor de amnestie. Alle aanwezige oppositieleden 
stemden tegen. Nieuw Suriname en de Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), beide 
coalitiepartijen van Bouterse, verlieten tijdens de stemming de zaal omdat zij ‘niet wilden 
meewerken aan een wet waar een groot deel van de Surinaamse samenleving bezwaar tegen 
heeft’ 

Na goedkeuring van de wet zei Bouterse dat de amnestiewet nodig was voor een ‘nieuw begin 
van Suriname’. Volgens hem is de amnestiewet bedoeld ‘om het hele land weer bij elkaar te 
brengen’. 

Edgar Ritfeld, een van de vijfentwintig verdachten, was fel tegen amnestie voor de 
Decembermoorden. Volgens hem gaf het proces hem de enige hoop dat het ooit voorgoed 
afgelopen zou zijn met de valse beschuldigingen aan zijn adres. ‘Er kleven geen moleculen van 
bloed aan mijn vingers’, aldus ex-militair Ritfeld. Ook Ruben Roozendaal en Wim Carbiere, 
beide verdachten, hadden gevraagd om voortzetting van het proces zodat hun 'onschuld 
bevestigd kan worden' 

Op 13 april 2012 zou Roy Elgin, de auditeur militair in het Decembermoorden proces, 
zijn eis formuleren tegen vijf verdachten in het proces, waaronder hoofdverdachte Desi 
Bouterse. Maar Bouterse's advocaat, Irwin Kanhai, diende een verzoek in om het Openbaar 
Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren vanwege de amnestiewet. Hoofdrechter Cynthia 
Valstein–Montnor verklaarde toen dat de amnestiewet eerst zou moeten worden getoetst aan 
de grondwet. Op 11 mei was er weer een zitting in het proces en hier besloot de krijgsraad om 
het Decembermoorden-strafproces op te schorten totdat er volgens de rechters duidelijkheid 
is of de amnestiewet in strijd is met de grondwet van Suriname die inmenging in een lopende 
strafzaken verbiedt. Een constitutioneel hof, een instantie die wetten kan toetsen aan de 
grondwet, bestaat er in Suriname nog niet. Het is daarom onduidelijk voor hoelang het 
Decembermoorden-proces opgeschort is. De jurist Jennifer van Dijk-Silos is door president 
Bouterse belast met de voorbereiding van de instelling van dit hof.  

Het Surinaamse Hof van Justitie oordeelde op 1 december 2015 dat het Openbaar 
Ministerie alsnog de verdachten van de decembermoorden moet vervolgen ondanks 
de amnestiewet uit 2012.  

Op 28 juni 2017 eiste Elgin een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twintig jaar tegen 
Bouterse. Volgens de openbaar aanklager van de krijgsraad heeft Bouterse zelf niet geschoten, 
maar was hij wel aanwezig. Volgens Elgin was er sprake van voorbedachte rade bij het plegen 
van de moorden en is Bouterse medeplichtig.  

Reactie van Nederland 

Als reactie op aanname van de amnestiewet liet de Nederlandse minister van Buitenlandse 
Zaken, Uri Rosenthal, de volgende dag de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Aart 
Jacobi, terug halen naar Nederland. Rosenthal zei tegenover persbureau Novum dat hij het 
‘diep teleurstellend’ vond dat het parlement in Suriname de omstreden amnestiewet heeft 
aangenomen. ‘Mijn eerste gedachten gaan uit naar de nabestaanden, voor wie dit een zware 
slag moet zijn’, zei Rosenthal 

De PVV wilde een internationaal reisverbod voor de 28 parlementsleden die voor de 
amnestiewet gestemd hebben. PVV-Kamerlid Louis Bontes zei dat de ‘28 ja-knikkers van 
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Bouterse lak hebben aan de open wonden van de nabestaanden en slachtoffers’ Ook wilde de 
PVV dat de Surinaamse zaakgelastigde Chantal Doekhi, dochter van NDP-parlementariër 
Rashied Doekhi, per direct Nederland werd uitgezet. De derde eis van de PVV was dat Aart 
Jacobi niet terugkeert naar Suriname zolang Bouterse daar president is. Minister Rosenthal 
ging niet mee met deze wensen van de PVV, maar hij liet wel de geplande twwintig miljoen 
euro ontwikkelingshulp aan Suriname opschorten. VVD en PvdA vonden dit niet genoeg en zij 
pleitten voor economische sancties. De Nederlandse premier Mark Rutte noemde de 
amnestiewet ‘onverteerbaar’ en zei dat ‘Suriname het zou merken dat het dit besluit heeft 
genomen’  

Als reactie op het opschorten van de twintig miljoen euro ontwikkelingshulp zei Bouterse in 
een persconferentie op 20 april 2012: ‘Twintig miljoen euro, ik heb je geen twintig miljoen euro 
gevraagd. We hebben een economische reserve van bijna achthonderd miljoen dollar’. Bouterse 
noemde de sancties een ‘zware lobby vanuit de Noordzee’. 

Op 24 juni 2012 besloot minister Rosenthal dat de vijfentwintig verdachten in het 
Decembermoorden proces Nederland helemaal niet meer binnen mogen. Volgens Rosenthal 
kan de reisbeperking zich ook uitstrekken tot de andere lidstaten van de Europese Unie. 
Rosenthal schreef ook een brief naar de  Tweede Kamer waarin hij zei dat het altijd nog kan 
dat een bepaalde EU-staat toch visum verleent. Dit zou het geval moeten zijn met Harvey 
Naarendorp, de Surinaamse ambassadeur in Frankrijk en ook verdachte in het 
Decembermoorden proces. Dit zou dus betekenen dat Naarendorp zich alleen in Frankrijk vrij 
kan bewegen.  

Reactie van internationale gemeenschap 

Maar de kritiek op de omstreden amnestiewet kwam niet alleen vanuit Nederland. Ook de 
ambassadeurs van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Brazilië uitten hun bezorgdheid over de amnestiewet bij de Surinaamse 
minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin. Vooral John Nay, ambassadeur van de 
VS, benadrukte dat ‘gerechtelijke procedures vrij moeten zijn van politieke inmenging’ en dat 
‘er in ieder land verantwoordelijkheid moet zijn voor mensenrechtenschendingen uit het 
verleden ongeacht wie de daders of vermeende daders zijn’. 

Ook de Verenigde Naties, Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters Without 
Borders,  Allied Collective en het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelden 
de amnestiewet. Human Rights Watch vroeg zelfs in een verklaring uitgebracht op 19 april 
2012 om ‘onmiddellijke intrekking van de amnestiewet’. 

President van Suriname  

 

Billboard in Paramaribo van president Bouterse en vice-president Robert Ameerali 
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Op 25 mei 2010 behaalt de Mega Combinatie van Bouterse een eclatante overwinning in de 
Surinaamse parlementsverkiezingen, maar aanvankelijk lijkt Bouterse, ondanks dit, toch 
persoonlijk nog een paar parlementaire stemmen te kort te komen om nu ook het 
presidentschap van de republiek te kunnen opeisen. Die situatie verandert weken later 
evenwel ingrijpend als de Volksalliantie van Paul Somohardjo alsnog besluit Bouterse in die 
ambitie te steunen. De 23 stemmen van zijn eigen Mega Combinatie plus de zeven van de A 
Combinatie van zijn voormalige aartsvijand Ronnie Brunswijk leveren, eenmaal aangevuld 
met de zes Volksalliantie-stemmen, nu namelijk een totaal van zesendertig stemmen op en 
dat zijn er precies twee méér dan de voor directe verkiezing vereiste tweederdemeerderheid in 
de eenenvijftig leden tellende Nationale Assemblée. 

Op 19 juli 2010 weet Bouterse deze onverwachte meerderheid tijdens de presidentsverkiezing 
in De Nationale Assemblée inderdaad te verzilveren en wordt hij aldus officieel verkozen tot 
de negende president van de republiek Suriname. Zijn tegenkandidaat Chan 
Santokhi feliciteerde hem, maar scheidende president Ronald Venetiaan weigerde Bouterse te 
feliciteren en noemde de naam van Bouterse geen enkele keer in zijn reactie in het parlement 
op diens verkiezing. Volgens Venetiaan had zijn besluit om Bouterse niet te feliciteren niets 
te maken met rancune. ‘Je kan niet om half twee zeggen dat de heer Bouterse als kandidaat 
voor het presidentschap niet acceptabel is en om half drie feliciteer je hem met zijn overwinning’, 
zei Venetiaan op 29 juli, nadat hij een twee uur durende gesprek had gehad met Bouterse 
over de machtsoverdracht en inauguratie van Bouterse die volgens protocol door het 
secretariaat van Venetiaan georganiseerd zou moeten worden. De twee politieke tegenstanders 
hadden elkaar achttien jaar lang niet gesproken. Een flink deel van de vijftien Surinamers die 
tijdens de Decembermoorden omkwamen kende Venetiaan persoonlijk.  

Inauguratie 

Op 12 augustus werd Bouterse geïnaugureerd als president van Suriname in een 
buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée die gehouden werd in het Nationaal 
Indoor Stadion (NIS) in Paramaribo. Omdat Ronald Venetiaan, de vertrekkende president, 
weigerde om zijn ambtsketen, zoals het volgens traditie hoort, zelf om te hangen bij Bouterse, 
werd die taak overgenomen door de voorzitter van het parlement, Jennifer Simons. Een van 
de ceremoniemeesters tijdens de plechtigheid was ex-rebellenleider en voorzitter van de A 
Combinatie, Ronnie Brunswijk. 

De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Aart Jacobi, was de enige ambassadeur in 
Suriname die niet uitgenodigd was voor de inauguratie. De Surinaamse Minister van 
Buitenlandse Zaken Winston Lackin verklaarde toen dat ‘de Nederlandse regering geen 
respect heeft voor de bevolking van Suriname’ en ook dat ‘[als] de democratisch gekozen 
president van Suriname niet welkom [is] in Nederland. Dan is de Nederlandse ambassadeur 
ook niet welkom bij de inauguratie van ons staatshoofd.’ Ondanks dit deelde de Nederlandse 
ambassade de Surinaamse regering mee dat hun ambassadeur de plechtigheid toch zal 
bijwonen. Bij aankomst van Jacobi bleek dat er geen stoel voor hem was gereserveerd. Na te 
zijn geïnaugureerd, hield Bouterse een uitvoerig dankwoord waarbij alle voorname gasten en 
diplomaten met naam en toenaam werden genoemd en alleen de Nederlandse ambassadeur 
nadrukkelijk onvermeld bleef.  

Ook zei Bouterse in zijn eerste toespraak als president van Suriname: ‘We gaan de banden 
met Europa voortaan bekijken vanuit Parijs’. ‘Frankrijk is via  Frans-Guyana buurland van 
Suriname’, aldus Bouterse. Bouterse is de eerste Surinaamse president die opdracht gaf om 
een ambassade te vestigen in Frankrijk. Op 24 oktober 2011 vond de opening plaats van deze 
in Parijs staande ambassade en Harvey Naarendorp werd benoemd tot de ambassadeur.  

Eenmaal in zijn nieuwe ambt beëdigd, krijgt Bouterse een praktisch volkomen vrije hand om 
het land naar eigen goeddunken te regeren. In de presidentiële republiek Suriname is het 
ambt van president immers met veel macht bekleed: het verenigt niet alleen de functies van 
staatshoofd en regeringsleider in één persoon. In artikel 99 van de Surinaamse grondwet staat 
dat de uitvoerende macht bij de president berust. Ook is de president van Suriname de 
opperbevelhebber van het Nationale Leger. 
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Immuniteit 

Volgens een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit 2002 zou Bouterse als 
staatshoofd, ondanks zijn veroordeling, wel kunnen vrij reizen omdat hij door zijn functie 
immuniteit geniet. Maar volgens het United Nations Convention against illicit traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances verdrag van de Verenigde Naties kan Bouterse wel in het 
buitenland worden gearresteerd, omdat hij veroordeeld is voordat hij benoemd werd tot 
president van Suriname. Paul de Waart, emeritus hoogleraar Volkenrecht aan de Vrije 
Universiteit bevestigde dit. Volgens Maxime Verhagen, toenmalige Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken, zou Bouterse overal heen kunnen reizen, behalve Nederland en de 
landen waar Nederland een uitleveringsverdrag mee heeft. Suriname is sinds 1975 lid van de 
Verenigde Naties.  

Maxime Verhagen liet ook weten dat Bouterse alleen in Nederland welkom is om zijn celstraf 
uit te zitten. Nederland heeft besloten alleen op basis van ‘functionele noodzaak’ contact te 
onderhouden met Bouterse.  

Onthullingen over invasie 

Op 20 november 2010 werd bekend dat Nederland in 1986 een invasie in Suriname beoogde 
om Bouterse af te zetten. Toenmalig  minister-president Ruud Lubbers en toenmalige minister 
van Buitenlandse Zaken  Hans van den Broek bevestigden dat tegenover de Volkskrant. Het 
kabinet-Lubbers stelde de plannen op op verzoek van drie Surinaamse regeringsleden, onder 
wie premier Prelaab Radhakishun, die wilden dat Nederland Suriname zou 'verlossen' van de 
dictatuur van Bouterse. Bij de invasie, die uitgevoerd zou worden met 850 mariniers, zestien 
helikopters, vliegtuigen en marineschepen, zou onder meer de luchthaven te Zanderij worden 
ingenomen en Bouterse worden opgepakt. In 2007 werd al door Maxime Verhagen bekend dat 
Nederland in 1986 met de steun van de Verenigde Staten plannen had opgesteld voor de 
evacuatie van Nederlanders uit Suriname, omdat er in die tijd in Suriname een vijandige 
houding bestond tegenover Nederlanders. Volgens SP-lid Harry van Bommel werden er ook op 
de Antillen voorbereidingen getroffen voor de invasie.  

Op het laatste moment werden de plannen geschrapt, omdat de Nederlandse regering het 
risico te hoog vond voor de mariniers en Nederlandse burgers in Suriname.  

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin was blij dat er eindelijk een 
'bevestiging' kwam van dat wat Bouterse al heel lang beweerde. ‘Toen wilden veel mensen hem 
niet geloven, maar eindelijk komt nu de bevestiging’, aldus Lackin. Lackin vroeg zich ook af 
waarom 'Nederland' ervoor koos speciaal dit tijdstip met deze publicatie te komen.  

Facebookaffaire 

In november 2010 was de dochter van president Bouterse betrokken bij de 
geëscaleerde Facebookaffaire, waarbij een leerkracht van het Ewald P. Meyer Lyceum 
op  facebook was beledigd door studenten van de school. De studenten hadden een 
beledigende bewerkte foto van de leerkracht geplaatst op Facebook en de dochter van de 
president had, net als ongeveer vijftien andere studenten, een reactie daarop geplaatst. 
Hiervoor werd zij, net als de andere studenten, door de schooldirecteur voor enkele dagen 
geschorst. Het ministerie van Onderwijs gaf namens president Bouterse de opdracht aan de 
schooldirecteur, Joan Doelwijt, om de schorsing ongedaan te maken omdat de sanctie volgens 
hen veel te zwaar zou zijn voor zo een lichte overtreding. Toen de schooldirecteur weigerde 
daaraan gevolg te geven, werd zij door het ministerie uit haar functie ontheven. De 
leerkrachten van de school waren gebelgd hierover en besloten het werk neer te leggen totdat 
het besluit van het ministerie teruggedraaid werd. De situatie escaleerde helemaal toen de 
Surinaamse Bond van Leraren (BVL) zich aansloot bij de actie van de leraren en dreigde met 
een landelijke staking te komen indien de schooldirecteur niet hersteld werd in haar functie. 
Velen in de Surinaamse maatschappij suggereerden dat het ministerie van Onderwijs zo fel 
had gereageerd, omdat de dochter van president Bouterse bij de zaak betrokken was, maar 
minister Raymond Sapoen ontkende dit. Volgens hem werd de directeur ontheven uit haar 
functie, omdat zij zich ‘onverantwoordelijk had gedragen in de richting van de studenten’. 
Uiteindelijk kreeg Joan Doelwijt haar baan terug.  
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Vriendjespolitiek 

In januari 2011 werd door het ochtendblad Dagblad Suriname onthuld dat enkele 
vertrouwelingen van president Bouterse op de loonlijst van de overheid waren geplaatst. 
Dagblad Suriname publiceerde een uitdraai van de lonen. Hieruit bleek dat de vrouw van 
president Bouterse, Ingrid Waldring-Bouterse, een maandelijkse toelage van SRD 8742 krijgt 
voor haar taak als first lady van Suriname. Hiermee verdient zij ongeveer evenveel als een 
parlementariër. Ook bleek dat Bouterses dominee Steve Maye voor zijn taak als ’geestelijke 
adviseur’ van de president ongeveer SRD 6000 ontvangt, terwijl de journalist Clifton 
Limburg voor zijn taak als perschef van het kabinet van de president, SRD 10.247 per maand 
verdient. Limburg staat in de Surinaamse gemeenschap, hoewel hij beweert politiek neutraal 
te zijn, bekend als een invloedrijke propagandist van Bouterse vanwege zijn jarenlange kritiek 
op het Nieuw Front en zijn jarenlange verheerlijking van Bouterse en de NDP in zijn 
radioprogramma Bakana Tori Origineel. Bij het aantreden van president Bouterse benoemde 
hij Limburg tot de perschef van het kabinet van de president (hiermee is Limburg de enige 
officiële woordvoerder van president Bouterse) en plaatste hij Limburg bij de staatsradio van 
Suriname (radio SRS), waar Limburg nu zijn bekende radioprogramma presenteert.  

Een ander geval was dat Bouterse zijn zoon, Dino Bouterse, in december 2010 benoemde tot 
hoofd van de zwaarbewapende Counter Terreur Unit (CTU), een politie- en militaire organisatie 
die volgens president Bouterse als doel heeft terrorisme in Suriname te bestrijden. Bij een 
persconferentie in december 2010 reageerde president Bouterse op een journalist die vroeg 
waarom Dino, ondanks zijn veroordeling, tot hoofd van CTU werd benoemd met de woorden: 
‘Bij CTU worden de allerbeste mannen geplaatst en mijn zoon behoort tot de allerbesten’. ’Hij 
heeft mede leiding in CTU en de wettelijke regelingen zijn niet overtreden’. De benoeming van 
Dino werd door velen als controversieel gezien. Jurist Freddy Kruisland wees erop dat Dino 
Bouterse veroordeeld is omdat hij de staatsveiligheid in gevaar bracht. ‘Dan kan hij niet 
benoemd worden in deze functie’, aldus Kruisland. Volgens Melvin Linscheer, directeur 
Nationale Veiligheid van het kabinet van de president, is Dino belast met 
logistieke aangelegenheden van CTU en neemt hij niet deel aan operaties.  

Ook benoemde president Bouterse Badrissein Sital, Errol Alibux, Harvey Naarendorp en 
Etienne Boerenveen, alle vier verdachten in het Decembermoorden strafproces, tot 
respectievelijk de coördinator van het landelijke rijstorgaan, adviseur van de president, 
ambassadeur in Frankrijk voor Suriname en president-commissaris van Staatsolie. Ook 
benoemde Bouterse de door Nederlandse justitie in januari 1992 voor drugshandel 
aangeklaagde Ivan Graanoogst, het brein achter de telefooncoup, tot secretaris van het 
kabinet van de president. Volgens Bouterse zijn deze ‘gasten die in de jaren 80 het voortouw 
genomen hadden’ nodig om ‘een aantal jongeren de laatste kans te geven om een stuk ervaring 
op te doen’. ‘Hierdoor kunnen de jongeren sneller overnemen dan ze hadden gedacht’, voegde 
president Bouterse toe.  

Schoolboekkwestie 

In juli 2011 verscheen de nieuwe versie van Wij en ons verleden, het geschiedenisboek voor 
de zesde klas van de lagere school van Suriname. In dit boek werd via enkele passages de 
Sergeantencoup van Bouterse negatief besproken en werd de betrokkenheid van Bouterse bij 
de Decembermoorden specifiek vermeld. Ook stond er in het boek een foto waarop Bouterse 
op een protestbord van demonstranten wordt uitgemaakt voor moordenaar. Deze foto zou kort 
na de Decembermoorden zijn genomen. De mysterieuze verdwijningen van mensen tijdens de 
dictatuur (bijvoorbeeld die van Roy Horb) werden in het boek ook vermeld. Bouterse was 
woedend over de inhoud van het schoolboek en eiste via Raymond Sapoen, de minister van 
Onderwijs, een herziening van het boek en het ontslag van Robert Soentik, de 
onderwijsdirecteur die opdracht had gegeven voor distributie van het boek. Volgens president 
Bouterse had Soentik zich schuldig gemaakt aan geschiedsvervalsing. Bouterse zei ook tegen 
Sapoen dat, indien Soentik aanbleef als directeur op het ministerie van Onderwijs, hij een 
ontslagbrief tegemoet zou zien. Kort na deze mededeling van Bouterse legde Soentik zelf zijn 
functie neer.  

Het kabinet van Bouterse sprak over ‘politieke opzet’ van het Nieuw Front. Volgens hen had 
het Nieuw Front in zijn regeerperiode de opdracht gegeven voor het herschrijven van het boek 
en wilde zij daarmee Bouterse criminaliseren. ‘Kenmerkend voor de lafhartige politiek van het 
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Nieuw Front die gevoed wordt vanuit Nederland’, is hoe de Nationale Democratische Partij het 
geval omschreef in een communiqué uitgebracht op 26 juli 2011. ‘Het boek had al voor de 
verkiezingen van mei 2010 moeten uitkomen, waardoor Bouterse minder stemmen had moeten 
krijgen’, zei Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president. Volgens hem 
ging het om een ‘politiek document’ en was het om die reden ‘wenselijk dat de huidige politiek 
zich met de inhoud van het boek bemoeide’. Ook riep de NDP het ministerie van Onderwijs op 
om ‘verdere verspreiding van deze misdadige geschiedvervalsing afkomstig uit het brein van 
het Nieuw Front’ te voorkomen.  

Alle exemplaren van het boek werden vernietigd en minister Sapoen gaf gehoor aan de 
opdracht van Bouterse om het boek te laten herschrijven.  

Controversiële gratieverlening 

In januari 2012 ontstond er veel ophef rond het verlenen van gratie door president Bouterse 
aan zijn voor roofmoord veroordeelde pleegzoon Romano Meriba. Deze was in 2005 door 
rechter Cynthia Valstein Montnor, die Bouterse ook berecht voor de Decembermoorden, 
veroordeeld voor de roofoverval en moord op een Chinese handelaar in 2003. Meriba werd ook 
veroordeeld voor het gooien van een granaat op het erf van de toenmalige Nederlandse 
ambassadeur Ruud Treffers. De granaat ontplofte in de tuin, maar niemand raakte 
gewond. Meriba probeerde enkele dagen daarvoor een overval te plegen, maar deze werd 
verhinderd door aanwezige beveiligers op het terrein van de ambassadeur. Uit wraak gooide 
Meriba de granaat in de tuin van de ambassadeur. Meriba werd voor zijn daden veroordeeld 
tot vijftien jaar celstraf. Maar in november 2011 kwam hij al vrij vanwege de gratie die 
president Bouterse aan hem verleende. 

De oppositie vond dat de criteria voor het verlenen van gratie aan Meriba onduidelijk waren. 
Zij beweerden dat er sprake was van vriendjespolitiek, maar Eugène van der San, directeur 
van Bouterses kabinet, ontkende dat. Volgens hem was de gratie verleend op ‘basis van sterke 
juridische argumenten’ en had Meriba in 2005 hoger beroep aangetekend tegen het vonnis, 
maar was dit verzoek niet binnen redelijke termijn afgehandeld waardoor Meriba in 
aanmerking was gekomen voor een collectieve gratieverlening. De oppositie vond ook dat 
Bouterse de grondwet geschonden had, omdat die bepaalt dat bij het verlenen van gratie eerst 
advies gevraagd moet worden aan de rechter in kwestie. President Bouterse had dat niet 
gedaan. Volgens Chan Santokhi, oud-minister van Justitie, kunnen personen die anderen 
met opzet van het leven beroofd hebben niet in aanmerking komen voor gratie. Hij noemde dit 
besluit een ‘klap in het gezicht van de rechterlijke macht’ 

Het Nederlandse PvdA Tweede Kamerlid Frans Timmermans kaartte de gratieverlening via 
schriftelijke vragen aan minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal aan. Hij riep minister 
Rosenthal op de gratieverlening te veroordelen en erop aan te dringen dat de straf voor Meriba 
volledig wordt uitgevoerd. Rosenthal zei dat president Bouterse een ‘verkeerd signaal’ gaf door 
zijn veroordeelde stiefzoon gratie te verlenen, maar dat de Surinaamse samenleving, het 
Surinaamse parlement en andere autoriteiten dat besluit moeten beoordelen.  

Meriba werd op 30 maart 2012 aangehouden door de politie, omdat hij die nacht daarvoor 
samen met enkele anderen een politieagent en een burger in een dansclub in Paramaribo zou 
hebben mishandeld. Meriba werd diezelfde dag weer vrijgelaten, omdat de aangifte tegen hem 
werd ingetrokken.  

Interim-president 

Bouterse was tijdens de dictatuur tweemaal interim-president, van 13 tot 15 augustus 1980 
en van 4 tot 8 februari 1982. 

Internationale politiek 

Op 22 september 2011 sprak Bouterse in New York kort de 66e Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties toe tijdens het algemeen debat. Daarbij sprak hij onder meer de officiële 
Surinaamse erkenning van de (overigens nog niet uitgeroepen) ‘souvereine staat Palestina ‘ 
uit en riep hij - doelend op de Verenigde Staten, zonder deze overigens met name te noemen 
- de lidstaten van de VN op tot krachtige afwijzing van het  
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‘eenzijdige’ handelsembargo tegen Cuba en de daarmee samenhangende economische en 
financiële sancties. 

Sinds Bouterse president is van Suriname zijn de diplomatieke banden van Suriname met 
Venezuela. Guyana, Cuba en Equatoriaal-Guinea versterkt terwijl de banden met het 
voormalig moederland, Nederland, zijn verslechterd. 

Relatie Suriname - Nederland 

In april 2012 bereikte de relatie Suriname-Nederland een dieptepunt na de aanname van de 
omstreden amnestiewet die voorkomt dat de daders van de Decembermoorden vervolgd 
worden. De Nederlandse regering waarschuwde het Surinaams parlement nog om zich niet in 
te mengen met zaken die bij de rechter zijn. Ook beargumenteerden zij dat 
mensenrechtenschendingen niet in aanmerking komen voor amnestie. De dag nadat de 
amnestiewet werd aangenomen liet Nederland zijn ambassadeur in Suriname, Aart Jacobi, 
terughalen. Premier Mark Rutte zette de aangekondigde 20 miljoen euro ontwikkelingshulp 
aan Suriname stop en zei dat Suriname ‘het zal merken dat het de amnestiewet aangenomen 
heeft’. Ook eiste de Partij voor de Vrijheid een Europees reisverbod voor de 28 parlementariërs 
die voor de amnestiewet gestemd hadden en dat de Surinaamse zaakgelastigde, Chantal 
Doekhi, Nederland werd uitgezet. Bouterse die pas terug was van een conferentie in 
Colombia reageerde op de sancties van de Nederlandse regering door te zeggen: ‘Suriname, ten 
minste mijn regering, raakt niet in paniek van de schijnbewegingen van politiek Den 
Haag. Wanneer je aan tafel zit met Calderón (president van Mexico), dan heb je echt geen 
boodschap aan die gasten daar aan de Noordzee ‘ 

Wikileaks 

Uit documenten van de Amerikaanse ambassade die in 2011 door Wikileaks zijn gepubliceerd 
blijkt dat Bouterse zich tot 2006 actief bezighield met drugszaken. De cables melden de relatie 
tussen Bouterse en Eduardo Beltran, die volgens de Verenigde Staten een belangrijke 
regionale tussenpersoon zou zijn bij de smokkel van cocaïne uit onder andere Colombia, in 
een stuk van zeven pagina's.  

In de documenten wordt ook gesproken over de samenwerking tussen Bouterse en de 
Guyanese crimineel Roger Khan. Zo zou Bouterse Roger Khan meerdere malen in 
Nickerie hebben ontmoet op onder andere een privéterrein van NDP-politicus Rashied 
Doekhi en in het dorp Washabo. Ook zou Bouterse, ondanks het internationaal 
opsporingsbevel tegen hem, zelfs naar Guyana gereisd zijn om Roger Khan te ontmoeten 
(waarschijnlijk via de Backtrack-route). Bouterse en Rashied Doekhi zouden, volgens de 
documenten, Roger Khan, die naar verluidt leider is van het Guyanese doodseskader Phantom 
Squad, gevraagd hebben om huurmoordenaar te leveren om toenmalig minister van Justitie 
Chan Santokhi en procureur-generaal Subhaas Punwasi te liquideren. Ook zou toenmalig 
president Ronald Venetiaan gegijzeld worden. Volgens de stukken zouden Khan en Bouterse 
ook wapens smokkelen voor de FARC in ruil voor cocaïne.  

Kort na de publicaties van de cables zei president Bouterse dat hij ‘niet zal reageren op 
'geruchten' van Wikileaks’. 

De cables bevestigen de beweringen van Chan Santokhi in 2006 dat er ‘harde informatie’ was 
dat er ‘mensen uit het buitenland’ ingehuurd waren om aanslagen te plegen op 
topfunctionarissen en chaos te veroorzaken in het land. Santokhi zei toen ook dat de 
aanslagen gepleegd zouden worden om de aanvang van het Decembermoordenstrafproces te 
hinderen.  

Roger Khan, die bekendstaat als de Pablo Escobar van Guyana, werd op 15 juni 2006 samen 
met drie van zijn lijfwachten in Paramaribo gearresteerd en in opdracht van de toenmalig 
minister van Justitie, Chan Santokhi, uitgeleverd aan de Verenigde Staten van Amerika waar 
hij nu een celstraf van veertig jaar uitzit wegens internationale drugs- en wapenhandel en het 
afpersen van getuigen.  

De beslissing van Santokhi om Khan niet naar Guyana, maar naar de VS uit te zetten stuitte 
op veel protest van de Nationale Democratische Partij die toen de grootste politieke partij in 
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de oppositie vormde. Toenmalig president Ronald Venetiaan merkte in het parlement toen op 
dat ’het leek alsof bepaalde parlementariërs zware criminelen hier wilden komen verdedigen’. 

Surinaams Olympisch Comité 

Van 1998 tot 2001 was Bouterse voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité. 

Benoemingen 

De advocaat van Bouterse is Irwin Kanhai. Diens dochter Ashna Kanhai, advocate sinds 2004, 
werd op 18 november 2011 op het presedentieel paleis te Paramaribo beëdigd tot 
buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname bij de Republiek 
India, met standplaats New Delhi.  

De dochter van Rashied Doekhi, Chantal Doekhi, werd kort na het aantreden van president 
Bouterse door hem benoemd tot chargé d’affaires van Suriname in Nederland  

 

 

 

Laatste woorden 
Nederland is nodig toe aan een democratische zelfreflectie. Ingrijpende maatschappelijke 

ontwikkelingen als de verplaatsing van de politiek, Europese integratie, mondialisering, 

vervreemde burgers en toenemende maatschappelijke dwingen hiertoe. De filosoof Sloterdijk 

stelt dat de mensheid op zoek moet naar nieuwe methoden om zichzelf te temmen. 

In de Verenigde Staten is de ongelijkheid nu zo groot geworden dat rijke mensen grotendeels 

de beleidsagenda bepalen. 

Migratie (menselijke migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar 

de andere)  zet de dingen nog het meest op scherp. Het recht van mensen om hun arbeid 

elders aan te bieden om hun lot te verbeteren, is eigen aan globale economische integratie, 
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maar het botst met het burgerschap, waarvan de leden van een natie de toegang bepalen. Het 

is een botsing tussen individualisme en een gemeenschap die haar eigen keuzes maakt, en 

zelf beslist wie bij de club hoort en wie niet. Op dat spanningsveld tieren succesvolle partijen 

dezer dagen welig. 

De afgelopen vijftig jaar is het aantal vluchtelingen verdubbeld. Wereldwijd zijn in 2017 bijna 

twintig miljoen mensen vertrokken uit hun land uit angst voor een conflict of vervolging. Nog 

nooit waren dat er zoveel. Oorlogen en conflicten zijn de voornaamste veroorzakers van de 

vluchtelingenstromen. Alleen al door de burgeroorlog in Syrië zijn sinds 2011 ruim zes miljoen 

mensen op de vlucht geslagen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de totale 

wereldbevolking de afgelopen vijftig jaar net als het aantal vluchtelingen twee keer zo groot is 

geworden. Verhoudingsgewijs zijn er dus niet meer mensen op de vlucht dan vijftig jaar 

geleden: het gaat om ongeveer één op de duizend mensen. 

De terughoudendheid van de Nederlandse regering om vluchtelingen asiel te verlenen is te 

zien in het asielbeleid dat de afgelopen vijftig jaar is verscherpt. Politici hopen hiermee de 

aantrekkingskracht te verminderen. Maar voor vluchtelingen blijft het Nederland relatief 

gastvrij en tolerant. 

De onrechtvaardigheid en het wantrouwen van de burgermaatschappij zitten nu zo diep dat 

de situatie explosief wordt. De elites die de globalisering hebben aangejaagd moeten beseffen 

dat ze voor keuzes staan. Willen ze nog wel meedoen aan de regels en het beleid?  Ik neem 

stelling tegen politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen in deze tijd, die 

gevaarlijk zijn. De accumulatie van vermogen bij enkelen, het politieke onvermogen en de 

onwil steeds diepere kloven in de samenleving te dichten, de aanval van conservatieve 

bewegingen op de wetenschappen, de onafhankelijke rechtspraak en de vrije media, 

nationalisme en populisme in verschillende verschijningsvormen.  Een eerlijke verdeling van 

kapitaal, kansen, voorzieningen (onderwijs voorop) en rechten staat daarbij centraal.  

Ministeries geven zelfs op de meest basale informatievragen geen, onvolledig of tegenstrijdig 
antwoord aan de Tweede Kamer. Als Kamerlid moet je dan maar tijd hebben om door te blijven 
vragen tot je het juiste antwoord krijgt. Waar dit toe kan leiden, hebben we gezien in de recente 
toeslagenaffaire. Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) hebben jarenlang een 
loopgravenoorlog met Kamervragen moeten voeren voordat er überhaupt werd erkend dat de 
Belastingdienst de fout was ingegaan door onschuldige mensen als fraudeur te kenmerken. 
Ondertussen werden de levens van de slachtoffers van de Belastingdienst steeds verder 
verwoest. De Nederlandse overheid raakt daarnaast structureel gevoelige dossiers ‘kwijt’. 
Zoals onlangs een belangrijk rapport rond het Nederlandse bombardement in Irak in 2015. 
Ook Wob-verzoeken worden in Nederland notoir slecht gehonoreerd. Zwart lakken van 
documenten lijkt wel de standaard. Er is dan verder geen echt mechanisme om te achterhalen 
of dat zwart lakken rechtmatig is. Dit transparantieprobleem is vooral onder de kabinetten-
Rutte enorm geworden. Zo was er de brief van de regering in 2016 over de toepassing van 
grondwetsartikel 68. Die brief verruimde ‘strijdigheid met het belang van de staat’ en gaf de 
overheid eigenlijk eenzijdig het recht om dat te bepalen. Het resultaat: artikel 68 is in feite 
helemaal uitgekleed. Pieter Omtzigt legde mij uit hoe weinig slagkracht er is om dit probleem 
te lijf te gaan: ‘De Tweede Kamer, dus de burger, kan hier bijna niks meer tegen doen. Er zijn 
geen middelen. Behalve dan elke keer dat de regering haar plicht tot transparantie niet 
nakomt het aftreden van de minister of van de regering eisen. En dat is meestal een 
paardenmiddel.’    
 

In 2018 is het raadgevend referendum weer afgeschaft. Als de meerderheid bij referendum 
tegen de wet stemt, en de opkomst is boven de dertig procent, wordt de wet niet van kracht, 
tenzij hij opnieuw wordt goedgekeurd door het parlement. 

 
Onder druk van veranderingen in economie en samenleving worden wet- en regelgeving steeds 

vaker als hinderlijke belemmering ervaren. De oplossingen die daarvoor gevonden worden, 

dreigen ten koste te gaan van de waarden waar de rechtsstaat op berust en uit te monden in 
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een structurele krachtmeting tussen rechter en bestuur en wetgever. Dat is niet nodig, maar 

de daarvoor vereiste kwaliteit van de besluitvorming en juridische kennis en inzicht zijn niet 

steeds even goed gewaarborgd in het proces van beleids- en besluitvorming. Bron: Raad van 

State. Op 13 december 2018 presenteerde de commissie haar eindrapport ‘Lage drempels, 

hoge dijken: democratie en rechtsstaat in balans’. Het werd aangeboden aan minister 

Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De staatscommissie presenteerde 

zeven aanbevelingen die volgens haar de speerpunten vormen van het gedane onderzoek: 

- Aanpassing van het kiesstelsel voor de Tweede Kamer; 
- Invoering van een correctief bindend referendum; 
- Invoering van een gekozen formateur; 
- Het instellen van een Constitutioneel Hof; 
- Het opstellen van een ‘Wet op de politieke partijen’; 
- Meer democratische kennis en vaardigheden in het onderwijs; 
- Invoering van het terugzend voor de Eerste Kamer. 

Op 26 juni 2019 verscheen namens het kabinet een reactie op het eindrapport. Het kabinet 
neemt niet alle aanbevelingen over. Door modernisering van het kiesstelsel wil het kabinet 
ervoor zorgen dat meer Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen in de politiek. 
Ook wil het kabinet meer jongeren bij de politiek betrekken door het opzetten van een 
jongerenparlement. Daarnaast komt er een Wet op de Politieke Partijen (WPP). Over een aantal 
aanbevelingen volgt op een later moment nog een standpunt van het kabinet. Het idee van de 
invoering van een gekozen formateur wijst het kabinet af. Bron: tweedekamer.nl.  

Ik mis Jan Schaefer, de bekende Amsterdamse banketbakker die staatssecretaris werd. 

Bekende uitspraken van Jan Schaefer  zijn: ‘Is dit beleid of is hierover nagedacht? En: ’In 

gelul kan je niet wonen.’ Schaefer was een politicus die zich weinig aantrok van de heersende 

mores. Hij droeg meestal een spijkerpak en had hij dikwijls geen stropdas om. Verder was hij 

een voorstander van helder taalgebruik in de politiek en in de ambtenarij. 

Er is een nog steeds een enorm democratisch tekort in Nederland, een kloof tussen gemaakt 
beleid en wat de meerderheid van de bevolking wil. Die kloof is inmiddels zo groot dat vooral 
de belangen van de rijken en de machtigen, oftewel de spreekwoordelijke één procent, worden 
gediend door de politiek. Ten koste van de belangen van de meerderheid van de bevolking. De 
bevindingen van het  onderzoek van Wouter Schakel, verbonden aan de programmagroep 
Political Economy and Transnational Governance aan de Universiteit van Amsterdam, zijn 
wat dat betreft schokkend. En glashelder. Terwijl er voorbeelden genoeg zijn om na te volgen, 
zoals bijvoorbeeld Machiavelli en Keynes. 
 
Met het economisch beleid kan de overheid via interventies, met inbegrip van de centrale bank 

en de lokale overheden, de economische activiteit sturen om groei, volledige werkgelegenheid  

en sociale rechtvaardigheid te bereiken. Economen onderscheiden een beleid dat gericht is op 

het sturen van de economische activiteit op de korte termijn en structureel beleid dat de 

werking van de economie op de middellange termijn gaat wijzigen. Het economisch beleid heeft 

de functie de toewijzing van middelen te verbeteren. Het kan een stabiliteitsfunctie hebben 

om terug te keren naar een evenwichtssituatie en het kan een herverdelingsfunctie hebben. 

Dat niemand bij de politie, in het onderwijs en de zorg wil werken omdat de verdiensten laag 

zijn en de werkdruk enorm hoog wijst erop dat de overheid zich de laatste veertig jaar niet 

heeft beziggehouden met sociale rechtvaardigheid. Het heeft geen zin de markt aan zichzelf 

over te laten, volgens Keynes.  

Machiavelli geloofde niet in de strategie van verdeel en heers. Hij was van mening dat van 

verdeeldheid enig nut te verwachten zou zijn. Een krachtige regering zal verdeeldheid in zijn 

gebieden niet dulden; het geeft blijk van zwakheid Rijke burgers die niet stemmen zijn nog 

altijd beter vertegenwoordigd dan arme burgers die wel stemmen. Hoe noem je een land met 

burgerlijke vrijheden en een democratisch politiek spel waarvan de spelregels ondemocratisch 

zijn en de uitkomsten dictatoriaal? Twee termen dekken volgens mij die lading:   
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- Liberal autocracy (liberale autocratie)    
- Democratic dictatorship (democratische dictatuur).   

Bron: wwwvn.nl. 
 

De invloed van het bedrijfsleven op de politiek reikt verder dan de Bilderbergconferentie. Dat 

het bedrijfsleven invloed heeft dat is zeker. Neem bijvoorbeeld Paul Polman, de topman van 

Unilever. Dan gaat het over de dividendbelasting. De politici laten hun oren teveel hangen 

naar het bedrijfsleven en lobbyisten.  

De politiek heeft het voor het zeggen, maar de invloed van buitenaf - de verborgen macht - is 

groot. In de praktijk zien we dat een kleine kring van kopstukken van de betrokken partijen 

een doorslaggevende rol speelt bij het formeren van een nieuw kabinet.  De fractievoorzitters 

doen meestal meer hun best om hun fractie op één lijn te houden, dan om haar wensen in de 

onderhandelingen te realiseren. 

Mogen we hopen dat dan tenminste de regering in ons land het voor het zeggen heeft. Helaas, 

de werkelijkheid is vaak anders. De vraag was hoe democratisch de Nederlandse politiek is? 

Het antwoord is inmiddels wel duidelijk. Niet dus. 

Van mij mag er gewoon een plafond komen aan een bedrag dat iemand in bezit zou mogen 

hebben. Wat moet je nou met een miljard, als individu, behalve investeren en meer geld 

verdienen en investeren in een bedrijf. 

Het falen van de sociaal-democratische partijen die zichzelf in de loop der tijd van partijen 

voor de lager opgeleiden en onderklasse hebben getransformeerd naar partijen voor de hoger 

opgeleiden en de welvarende middenklasse. Dat was een logisch gevolg van de succesvolle 

emancipatiepolitiek van die partijen, waardoor burgers van bescheiden afkomst omhoog 

konden klimmen in de maatschappij. 

De middengroepen hebben belang bij een goed sociaal vangnet, collectief bezit van essentiële 

diensten, toegankelijk onderwijs, tijdig pensioen, Mijn  constatering dat de sociaaldemocratie 

zich heeft omgevormd van sociaaldemocratische middenpartij naar neoliberale rechtse partij. 

Ik wil stelling nemen tegen politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen in 

deze tijd. de kapitaalvorming (toename van kapitaal door investeringen die niet worden 

gebruikt voor eigen consumptie) van vermogen bij enkelen, het politieke onvermogen en de 

onwil steeds diepere kloven in de samenleving te dichten, de aanval van conservatieve 

bewegingen op de wetenschappen, de onafhankelijke rechtspraak en de vrije media, 

nationalisme en populisme in verschillende verschijningsvormen. 

Het kapitalisme maakt een kleine groep rijken steeds rijker en de rest van de samenleving 

blijft achter of krijgt het zelfs slechter. De huidige vermogensbelasting, waarbij vermogen 

boven een bepaalde grens met 1,2 procent wordt belast, is niet genoeg om de groeiende 

ongelijkheid een halt toe te roepen. Maar dan moeten de rijken ook willen gaan voor een betere 

samenleving. Ze moeten dan niet hun vermogen in andere landen parkeren. Maar armen 

maak je niet rijker door rijken armer te maken. 

Piketty stelt dat de rijkste  tien procent nu tussen de zestig en zeventig procent van de welvaart 

bezit. Wordt dat veel meer, dan krimpt het aandeel van de middenklasse en dat is gevaarlijk 

voor onze democratie. Er moet genoeg overblijven voor de lagere- en middenklassen, aldus de 

Fransman. 

In Nederland ligt het totaal aan belastingen dat we betalen volgens Piketty hoog genoeg. Een 

lastendruk van rond de veertig procent is nog te doen, maar dat moet niet veel hoger. Een 

systeem met progressievere belastingen op vermogen kan voor de meeste mensen leiden tot 

lagere belastingen. Hij denkt aan een tarief van nul procent over vermogens tot één miljoen 

euro. Een  procent voor vermogens tussen één  en vijf miljoen en twee procent voor vermogens 

boven de vijf miljoen. 
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Echte vooruitgang is nooit het effect geweest van grote concentraties van rijkdom. Vooruitgang 

is het effect van een streven naar gelijkheid en toegang tot het onderwijs. 

 

Enter, 19 februari 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 


