
De gedoogcultuur zit diep verankerd 
 
 
Het heilig huisje van de poldercultuur ligt onder vuur. De roep van Kok om 
de gedoogcultuur aan te pakken krijgt navolging. Steeds meer bestuurders 
en politici roepen dat het zo niet langer kan (Wellink, Bolkestein, Thom De 
Graaf, Cohen). Het poldermodel –praten, praten, praten- staat onder druk, de 
overheid moet weer gezagvol en de wet afdwingen: doen, doen, doen! 
Nederland dient weer leefbaar te zijn, roept Leefbaar Nederland. 
 
 “Gedogen” wordt in verband gebracht met de rampen van Enschede en 
Volendam. Wat de commissies Oosting en Alders ons leren is dat het pappen 
en nathouden niet langer acceptabel is. Overtredingen mogen niet meer door 
de vingers worden gezien. De overheid moet weer handhaven en personen 
en organisaties aanspreken op hun gedrag. Regels zijn regels en daar heeft 
iedereen zich aan te houden. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Een 
overheid die overtredingen door de vingers ziet van organisaties die de 
regelgeving willens en wetens niet naleven: Schiphol (geluidsnormen), de 
Nederlandse Spoorwegen (prestatiekengetallen en concessievoorwaarden), 
ESF-affaire. Ook hier is het pappen en nathouden … totdat de overheid door 
de knieën gaat en de regels in het voordeel van de dwarsligger aanpast. Ook 
hier wordt gedoogd.   
Al veel langer zijn we vertrouwd met het gedogen van abortus, drugsgebruik 
en vrijwillige euthanasie. Het zijn verworvenheden van het algemene 
democratiseringsproces en deze maatschappelijke verworvenheden hebben, 
welke individuele opvattingen men ook koestert,  breed maatschappelijk 
draagvlak. Ook zij kennen een gedooghistorie. In de jaren ’80 werd vanuit 
het buitenland ook wel denigrerend over “Hollanditis” gesproken: een ander 
woord voor slappe knieën en gedogen.  Met de individualisering zijn 
gemeenschappelijke waarden en normen verloren gegaan. Wat mag en wat 
mag niet? Ons moreel besef is versplinterd. En daar waar het moreel besef 
eenduidig is, durven we er niet naar te handelen. Vaak uit angst. Kijken we 
niet allemaal de andere kant op als Marokkaanse bendes aan het plunderen 
zijn? Zo bezien zit het gedogen diep verankerd in onze cultuur, de 
ontboezeming van de premier ten spijt. 
 
Maar geen gedoogcultuur zonder gedoogstructuur, het zijn verschillende 
kanten van eenzelfde maatschappelijke werkelijkheid. Het 
geïnstitutionaliseerde overleg van het poldermodel met alle uitlaatkleppen en 
permanente herkansingsrondes bieden de vaste bodem voor een florerende 
gedoogcultuur. In het poldermodel krijgen we allemaal een beetje onze zin, 
als het niet via de voordeur is, dan via de achterdeur en anders wel via de 
zijdeur. De onderzoekscommissie is een beproefd gedooginstrument. Met 
het instellen van een onderzoeks- of adviescommissie wordt tijd gewonnen, 
besluitvorming en het maken van keuzes uitgesteld en het biedt een kans om 
het compromis te vinden. En het mooie is dat er altijd wel redenen te 
verzinnen zijn om het recept nog eens te herhalen: een nieuwe commissie is 
zo in het leven te roepen.  



Het polderse overleg- en vergadercircuit produceert bergen beleidsnota’s en 
regelgeving. De fixatie op beleid en wetgeving brengt met zich mee dat 
uitvoering en resultaten te weinig aandacht krijgen. Dit wordt al jaren 
geroepen, maar veranderingen gaan heel traag. Al is er dan een stap gezet 
met de 3e dinsdag in mei (“gehaktdag”), waarbij het kabinet aan de Tweede 
Kamer verantwoording moet afleggen over het gerealiseerde beleid. Maar 
nadenken over de maatschappelijke werkelijkheid is voorbehouden aan 
commissies, adviesorganen en beleidsmakers. Uitvoerenden worden niet 
geacht beleidsmatig na te denken, terwijl juist zij een duidelijk beeld van de 
werkelijkheid hebben en ook over (ervarings)deskundigheid beschikken. Er 
ontstaat een spanningsveld tussen theoretisch bedacht beleid, vertaald in 
wet- en regelgeving en het feitelijk gepraktiseerde beleid, de echte praktijk. 
De koppeling tussen maatschappelijk probleem, beleid als antwoord daarop, 
uitvoering als aanpak en terugkoppeling van bereikte resultaten, ontbreekt. 
Er wordt niet gedacht in ketens, de idee wordt ontkend dat 
overheidsorganisaties schakels zijn in een geintegreerd proces van 
dienstverlening aan de samenleving. Het asielbeleid is een treffend 
voorbeeld. Gedogen is, vanuit deze invalshoek bezien, een zeer voor de hand 
liggende strategie van degenen die erop moeten toezien dat het beleid ook 
wordt uitgevoerd, zeg maar de handhavers. Zo wordt gedogen tot een 
hoeksteen van het beleid. 
Het gedogen heeft kennelijk ook vat op de organisatie van de overheid. 
Overheidsinstellingen behouden hun autonomie en zelfbeschikking, ook als 
daar geen reden meer voor is. Iedere organisatie kiest zijn eigen optimum, 
het optimum van de keten telt niet. Het gevolg is dat regelgeving 
tegenstrijdig is, nodeloos ingewikkeld en dat de overheidsinstanties langs 
elkaar heen werken zonder dat iemand er iets aan doet. Waarbij het gekozen 
bestuur gedoogd en discussie gevoerd wordt over de vraag of het bestuur 
wel zeggenschap heeft over de verzelfstandigde en geprivatiseerde 
overheidsinstellingen. Bij verschillende rampen heeft dit mechanisme, de 
interne wanorde van de organisatie van de overheid, een rol gespeeld. 
 
Gedogen heeft te maken met Gezag. Gezag gedoogt (Nederland) of gedoogt 
niet (zero tolerance; Verenigde Staten). Heeft ons Gezag gezag? De politie 
heeft de laatste jaren sterk aan gezag ingeboet. Het gezag van onze 
bestuurders is (vermoed ik) bedenkelijk klein. De premier mogelijk 
uitgezonderd. Bestuurlijk falen wordt door bestuurders doorgaans niet 
vertaald in persoonlijke consequenties. Ook de ministeriële 
verantwoordelijkheid is ten prooi gevallen aan de gedoogcultuur. Zelfs 
Srebrenica is (voorlopig) weggedoogd. Als iets duidelijk is, is het dat de 
zittende politiek-bestuurlijke elite een grote verantwoordelijkheid draagt 
voor de heersende gedoogcultuur.  
 
Uiteindelijk gaat het ook om de vraag waarom er een overheid is. Wat komt 
er na de Verzorgingsstaat? Zonder duidelijke en gedeelde opvattingen over 
de bestaansgrond van de overheid ontstaat gedoogruimte binnen het 
voormalige publieke domein als vanzelf. De ondernemende ambtenaar. Het 
prediken van marktwerking door de Paarse kabinetten heeft vertrouwde 



waarden over de publieke zaak in de afgelopen jaren uitgehold. Door schade 
en schande wijs geworden worden nu bedenkelijke gevolgen van de invasie 
van de marktmoraal in het publieke domein uitgebannen. Zoals risicovol 
kapitaalbeheer (provincie Zuid-Holland). 
 
Hoe moet de conclusie nu luiden? Moeten we de handdoek maar in de ring 
gooien? Omdat gedogen te diep verankerd is? Dat lijkt me toch niet.  
Het is duidelijk dat we allemaal mede-verantwoordelijk zijn voor de 
gedoogcultuur. Dus we moeten ook bij onszelf beginnen. Daarnaast liggen er 
2 schone taakstellingen voor politici: duidelijkheid verschaffen omtrent de 
taken van de overheid (een oproep aan de politiek) en als gekozen 
bestuurder de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen (een oproep aan 
politici-bestuurders). De overheid heeft ook een dubbele opdracht: doen wat 
ze zegt te zullen doen (dus maatschappelijke problemen oplossen) en zich 
intern goed organiseren (weg met de verkokering). Iedereen kan aan de slag. 
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