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Interview Roel in ‘t Veld

Den Haag
minacht
de burger
Ons hele politieke systeem zakt in zee, ziet
oud-topambtenaar en adviseur Roel in ’t Veld.
Het wordt tijd om burgers intensief te laten
meebesturen. Maar de gevestigde machten willen
dat niet zien, zijn eigen PvdA al helemaal niet.

H
Kustaw Bessems

...

et cv van Roel in ’t
Veld (66) lijkt
wel een grap, zo
lang. Hoogste
ambtenaar op
het ministerie
van Onderwijs in
de jaren tachtig. Hoogleraar bestuurskunde geweest aan een sliert universiteiten. Welgeteld tien dagen staatssecretaris in 1993 (Wim Kok wilde
hem toch maar niet). Lange tijd veelgevraagd adviseur en lid van allerhande overheidcommissies. Nu nog
verbonden aan de Open Universiteit
en de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Raad voor Ruimte-, Milieu- en Natuuronderzoek.
Bij dat laatste instituut ontvangt
hij. In de namiddag komt dan witte
wijn op het bureau.
Niet ver van het Binnenhof zit hij,
waar het Nederlandse parlement zich
piepend en krakend probeert aan te
passen aan nieuwe tijden. Het is
voorbij met die volksvertegenwoordiging, denkt In ’t Veld.
‘Mijn bezwaar tegen de representatieve democratie is dat zij de burger
zo minacht. Die mag eens in de vier
jaar stemmen en verder is het : doei,
bekijk het maar weer! Alsof de burger
een debiel is die alleen voor de patat
gaat. Of in de woorden van Youp van
’t Hek: geil met een biertje op een wit
strand wil liggen en verder niet bestaat. Als je zo over burgers denkt,
bouw dan een varkenshok voor ze in
plaats van een politiek systeem.’
Waarom maakt u zich zo’n zorgen?
‘Het personalisme rukt op in de poli-

‘Mijstaat
voorogendat
iedereennet
zolangmag
meepraten
totergeen
argumenten
meerzijn.’

sies op internet, waarbij voorstellen
steeds worden getoetst, bijvoorbeeld
door financiële experts.
Dat klinkt als de – goeddeels mislukte – website van Rita Verdonks
Trots op Nederland.
‘Maar zij doet het half. Ze zegt dat
ze inspraak geeft, maar bepaalt uiteindelijk zelf wat en hoe. Mij staat
voor ogen dat iedereen net zo lang
mag meediscussiëren tot er geen
nieuwe argumenten meer bij komen
en je op een gegeven moment zegt:
dit is het wel ongeveer. Dat de discussie als vanzelf uitdooft. En niet dat de
beslissing aan een of andere knopendoorhakster is die zelf aan dat proces
niet heeft meegedaan.’
Datzelfde heeft hij tegen op de site
www.change.gov van Barack Obama.
Binnenkort gaat hij op bezoek in
Puerto Allegre in Brazilië, waar burgers al sinds 1988 mogen meebeslissen over de besteding van gemeentegelden. Eerst in zaaltjes, nu ook via
internet.
‘Zestigduizend mensen doen mee
op een bevolking van 1,3 miljoen.
Een mooie score.’

tiek. We kijken of iemand een aardige
vent is, of mevrouw. Dat wordt zorgelijk als iemand in staat wordt gesteld
om met steun van een grote groep
heel rare, inconsistente of haatdragende dingen te doen.’

Zo’n proces kan dus oneindig duren?
‘Je kunt geen deadline stellen, want
dan zullen mensen proberen vlak
vóór die deadline het besluitvormingsproces te kapen. Maar daar zit
nog een probleem, dat zie ik ook
wel.’

Referenda wil In ’t Veld niet. Geen
volksraadplegingen die het volk
slechts ‘ja’ of ‘nee’ laten zeggen. Hij
wil het volk juist intensief betrekken
bij gedetailleerde en ingewikkelde
besluitvorming, het medeverantwoordelijk maken. Met grote discus-

Grote mensenmassa’s kunnen ook
vreselijke dingen beslissen.
‘Een parlement kan dat net zo goed.
Je moet hoe dan ook checks and balances hebben. Een onafhankelijk rechter kan besluiten toetsen aan de
grondwet.’

10 dagen staatssecretaris

Premier Kok maakte In ’t Veld in 1993 staatssecretaris. Duurde 10 dagen. Kok had zich net tegen bijklussende hoogleraren gekeerd. En In ’t Veld was er een.

Kan over democratie

In ’t Veld citeert Van ’t Hek, maar kan ook bij Wim Kan
te rade: ‘Democratie is de wil van het volk. Elke
morgen lees ik stomverbaasd wat ik nou weer wil.’

CYNTHIA BOLL

Porto Alegre

Integraal te lezen op internet: The Porto Alegre
Experiment, door Marion Gret en Yves Sintomer,
over een uitprobeersel in directe democratie.
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U heeft vertrouwen in de burger.
‘Om mij heen zie ik consciëntieuze
mensen die hard werken en gevoel
hebben voor de algemene zaak.’

‘Pimenikwareneenbeetje
vriendjes.Ofvriend-vijanden,
zoalshijmetiedereenzo’n
ambiguerelatiehad.’

Dat ligt misschien aan de kringen
waarin u verkeert.
‘Misschien. Maar het systeem dat ik
voorsta, beloont de burger die meedoet, niet de burger die zich afzijdig
houdt.’
U wilt het politieke systeem omwoelen, mede omdat het te traag
is om de media bij te houden. Maar
heeft traagheid niet ook waarde?
‘Natuurlijk. Maar het parlement vervult de functie van bezinking al lang
niet meer. Het ageert slechts in de
trant: de krant van gisteren meldt dit
en dat en kan de minister nu even uitleggen waarom de wereld niet vergaat?
Het parlement is zelf hypeversterker
geworden.’
‘Het proces dat ik wil, daar mag de
tijd voor worden genomen. Je voorkomt juist dat het parlement steeds
snel moet reageren op de bevolking,
want die doet zelf mee.’
Ook in uw ideale model kunnen
charismatische persoonlijkheden
steun verwerven. Hoe helpt het tegen dat door u gevreesde personalisme?
‘Er zullen veel meer verschillende
persoonlijkheden een rol spelen.
Niet alleen van een handvol politici
maar van allerlei maatschappelijke
groepen.’
Het rare is dat u affiniteit had met
Pim Fortuyn. Terwijl alles wat u nu
voorstelt erop gericht lijkt om een
plotse opkomst als de zijne te
voorkomen.
‘Ik vond wat er met Fortuyn gebeurde
geen gewenste ontwikkeling. Hij en
ik waren een beetje vriendjes. Of
vriend-vijanden, zoals hij met iedereen zo’n ambigue relatie had.’
‘De laatste keer dat ik hem zag
voordat hij werd vermoord liepen we
op straat in Den Haag. Ik zag hoe
mensen met hem omgingen en
schrok erg. Hij werd verheerlijkt, liet
zich dat ook aanleunen. Ik dacht: jee,
dit is helemaal niet gezond.’
‘Maar het was de erfenis van het
kabinet-Paars II. Dat wist halverwege
de rit niet meer wat het moest doen
omdat het dacht dat Nederland af
was. Als burgers dan zeiden dat er een
heleboel problemen waren met allochtonen werd dat keihard ontkend.
Fortuyn werkte bevrijdend voor die
mensen. Er was toen een eruptie nodig van al die sentimenten die onder
tafel waren gebonjourd, maar ik wil
voor de toekomst graag een alternatief bieden voor dat soort erupties.’

HH
ANP

goed zoals het is, laten we ons vooral
niet vermoeien door na te denken
over hoe het anders kan. Bescherming van het eigen belang van de gevestigde partijen en geestelijke luiheid. Alsof het schandelijk is om
überhaupt te spreken over mogelijke
verandering.’
‘Het denken van die mensen is homeostatisch: wat er ook gebeurt, ze
zoeken steeds een nieuwe evenwichtspositie. Daar hebben ze het zo druk
mee dat ze niet zien hoe intussen het
hele systeem in zee zakt en onder de
oppervlakte verdwijnt. Iemand als de

minister nog wel, die de mond vol
heeft van: ik ben de minister van de
democratie en god weet wat.’
Ter Horst heeft aangekondigd dat zij
in Den Haag een Huis van de Democratie zal openen. In ’t Veld is met anderen bezig een dergelijk huis in Dordrecht op te zetten.
‘Zij richt haar huis historisch in,
gaat onderwijzen hoe het zo gekomen is en dat het goed is. Ons idee is:
laten we eens studeren en ons zorgen
maken en experimenten doen. Nou,
het huis van mevrouw Ter Horst krijgt

Fortuyn

In ’t Veld hielp Pim Fortuyn
in 1988 aan werk: directeur
OV studentenkaart.

Kent u haar persoonlijk?
‘Ja, aardig mens.’
Heeft u het dan wel eens met haar
over dit soort dingen?
‘Nee. Nee, want ze is totaal gesloten
daarover.’
Heeft u al contact met Verdonk ge-

had, die toch gevoeliger lijkt voor
uw soort argumenten.
‘Nee, maar ik zal haar mijn boekje
sturen. Eens kijken of ze reageert.’
Zit u nog echt in die PvdA of alleen
in naam?
‘Ik ben niet actief. Ik heb contacten
met sommige interessante mensen
in de PvdA. Met de directeur van het
wetenschappelijk bureau en met
Wouter Bos heel soms. Sommige
mensen willen dat horen. Anderen
denken: ach, een oude man, dat hebben we gehad.’ 1
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Is er sinds Fortuyn draagvlak voor
uw ideeën?
‘Niet massief, helemaal niet. De PvdA
vindt het helemaal niks. Ter Horst
vindt het helemaal niks.’
Guusje Ter Horst, net als In ’t Veld van
de PvdA, is als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor
openbaar bestuur.
In ‘t Veld: ‘Die wil alleen maar verder met de traditionele instituten.
Die heeft een heilig geloof in politieke partijen als de enige reddende
engelen van deze wereld. Ik weet werkelijk niet hoe je het nog kunt volhouden. Ze is wars van enige vorm
van de ramen open zetten.’
‘Je zou toch verwachten dat het
zelfvertrouwen dat ten grondslag lag
aan de lethargie van Paars II een beetje verdwenen zou zijn na Fortuyn.
Maar in het denken en handelen van
de huidige minister zie ik daar niets
van terug. De reactie is gewoon: het is

drie miljoen subsidie en wij nul. Maar
ik wil ook geen subsidie van haar,
hoor. Ik zou niet weten wat ik in haar
gedachtenis zou moeten doen of laten.’
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