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Voorwoord

Als je zoals ik bent opgegroeid in het utopische Nieuwe Land (Noordoost-
polder) en het territorium van de ouderlijke boerderij beslaat 48 hectare, dan 
wordt de essentie van je bestaan grenzen overschrijden om ‘ergens’ te komen. 
Dat heeft uiteindelijk via vele omwegen geleid tot het niveau van mondiale 
grand strategy en een analyse van Peacekeeping in Holland, zoals in deze stu-
die beschreven. Nu ik in intellectueel opzicht mijn top heb bereikt, overzie ik 
het verleden beter. Mijn vader, die als zoon van een Groninger herenboer het 
brood uit de polderklei moest stampen voor zijn grote gezin, kampte tot aan 
zijn dood met herinneringen aan een kortstondig maar traumatisch krijgs-
gevangenschap in mei 1940. Mijn moeder, die net voor de aanval van Japan 
op Nederlands-Indië in Holland was aangekomen om een opleiding te volgen, 
ontsnapte daardoor ternauwernood aan het jappenkamp. Jarenlang moest zij 
met de onzekerheid leven of ze haar vader, moeder en zus ooit zou terug-
zien. Gelukkig was dat wel het geval. Het heeft indruk op mij gemaakt hoe 
mijn grootvader aan een Oost-Duitse televisieploeg vertelde dat hij als jonge 
marine offi  cier met een onderzeeboot had geoefend in de verdwenen Zuider-
zee, vlak boven het aardappelveld van zijn schoonzoon… De Oost-Duitsers 
waren geïnteresseerd in de maakbare samenleving en planmatige landbouw. 
Waar zij waarschijnlijk minder oog voor hadden, was dat in ons kleine dorpje 
Bant drie kerken stonden en drie scholen. Wij groeiden in het Nieuwe Land 
perfect verzuild op; ook hier moesten nog grenzen overschreden worden.

Voor mij was de Tweede Wereldoorlog vooral de oorlog die ik niet heb meege-
maakt, maar die wel als een ongrijpbare donkere wolk boven mijn jeugd hing. 
Vandaar mijn levenslange interesse voor militaire geschiedenis en strategie. 
Eigenlijk is de verwerking van de oorlog in mijn hoofd nooit helemaal gestopt, 
ook al heeft onze generatie altijd in vrede geleefd – een unicum waarvoor wij 
niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Ik heb de oorlog in het dagelijks leven 
juist weer opgezocht, als hulpverlener en regionaal coördinator bij de opvang 
van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Op de achtergrond zie ik het beeld van 
tante Kilah, in sarong verdwaald in ons koude kikkerlandje. Daar ligt een link.
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Na 11 september 2001 kreeg ik beroepshalve te maken met het oplopen van de 
spanningen in de multiculturele samenleving en de polarisatie rondom mos-
lims. De behoefte aan wetenschappelijke oriëntatie kwam bij mij op om hier-
aan intellectueel het hoofd te bieden – niet voor niets was ik ooit afgestudeerd 
als researchpsycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lezing van 
de oratie ‘Het omstreden paradijs’ van de Surinaams-Nederlandse socioloog 
prof. dr. Ruben Gowricharn was voor mij een regelrechte eyeopener, die ik ook 
in mijn werk als lid van Provinciale Staten van Flevoland goed heb kunnen 
gebruiken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot persoonlijk contact met Ruben en 
vervolgens een promotietraject onder de vleugels van de SVMK (Stichting 
Vorming Multicultureel Kader). Mijn onderzoeksvoorstel over ‘evaluatie van 
het Nederlandse beleid in het licht van de polarisatie rondom moslims’ werd 
goedgekeurd; Peacekeeping in Holland kon beginnen… 

Terugkijkend op de afgelopen jaren kan ik bevestigen dat promoveren een 
hard grensoverschrijdend leerproces is, waarbij het pad altijd bergopwaarts 
gaat en waarbij de nodige tegenslagen geïncasseerd moeten worden. Je redt 
het niet als je geen gepassioneerde interesse hebt in je onderzoeksonderwerp, 
zoals Ruben mij al bij ons eerste gesprek vertelde. Dat klopt, maar dan kom 
je onderweg ook prachtige vergezichten tegen. 

Je redt het ook niet als je er alléén voor staat. Daarom wil ik graag de volgende 
personen bedanken voor hun bijdrage aan het promotieproces. In de eerste 
plaats mijn promotor en auctor intellectualis prof. dr. Ruben Gowricharn. 
Zonder hem was ik überhaupt niet vertrokken en zeker niet aangekomen! 
Prof. dr. Arie de Ruijter dank ik voor zijn belangstelling en vertrouwen bij 
de aanvang van het onderzoek. Dr. Jan Willem Brinkman en dr. Wouter van 
Straten dank ik voor hun tussentijdse korte maar krachtige ‘militaire’ com-
mentaren. Prof. dr. Gerd Junne ben ik zeer erkentelijk voor zijn belangstelling 
en kritische commentaar in de tussenfase van mijn onderzoek. Prof. dr. Dirk 
Korf (‘collega-Urker’) dank ik voor zijn interesse in de voortgang van het 
project en de bemoediging om geen hoogtevrees te hebben. Niet in de laatste 
plaats dank ik de leden van de promotiecommissie prof. dr. Jan Blommaert, 
dr. Th eo Brinkel, prof. dr. Han Entzinger, prof. dr. Arie de Ruijter en prof. dr. 
Paul Verweel voor hun kritische commentaren, die zeer zeker tot aanscher-
ping van mijn manuscript hebben geleid. Uiteraard blijft de inhoud geheel 
voor mijn rekening en verantwoordelijkheid. Van grote waarde voor mij 
was het contact met een aantal mede-promovendi van de SVMK: bedankt 
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 Jaswina Elahi, Astrid Runs en Artie Ramsodit! De volgende vrienden heb-
ben mij bijzonder geholpen door hun medeleven (en soms ook medelezen) 
gedurende het promotietraject: Willem van Kooten, Linda  Janmaat, Jacob 
Oeverbeek, Niels Falch, Baukje Prins en Dick Pels. Ten slotte: zonder de 
’gedoogsteun’ van mijn vrouw Janneke en mijn dochters Stientje en Lilian 
was mijn onderzoeksproject al in een vroeg stadium gestrand. Zij wisten dat 
dit werk voor mij van cruciale betekenis was en gaven mij daarom de ruimte. 
Gelukkig hadden zij de paarden…
 
Deze studie draag ik op aan al mijn moslimvrienden en -vriendinnen die ik 
de afgelopen jaren heb leren kennen. Zij kwamen uit Afghanistan, Algerije, 
Bosnië, China (Oeigoeren), Guinee, Irak, Iran, Ivoorkust, Koeweit en Liba-
non (Palestijnen), Mauretanië, Rusland (Tsjetsjenen), Sierra Leone, Soedan, 
Somalië en Turkije (Koerden). Zij vonden een veilig thuis in Nederland en 
gaven mij een mondiaal perspectief in de polder. 

Hans Crebas
Urk, 12 september 2012

Qua patet orbis





1. Inleiding

1.1 Probleemstelling

Op 22 april 2002 diende het tweede kabinet-Kok zijn ontslag in bij Koningin 
Beatrix naar aanleiding van het rapport Srebrenica, een ‘veilig’ gebied (2002) 
van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Compas-
sie en naïviteit, naast de ambitie om Nederland internationaal op de kaart te 
zetten, werden Nederland volgens het rapport fataal in een militaire misson 
impossible, die uiteindelijk leidde tot de val van Srebrenica op 11 juli 1995. 
Daarbij werden naar schatting 8000 moslimjongens en -mannen door Bos-
nische Serviërs gedeporteerd en vermoord. Zeven jaar later trok de Neder-
landse regering daaruit alsnog de uiterste consequentie en trad af. 

Beroepshalve was ik vanaf 1994 tot 2011 op regionaal niveau betrokken bij 
de opvang van vluchtelingen uit onder meer Bosnië, van wie sommigen ook 
uit Srebrenica kwamen. Zeker na 11 september 2001 was ik dagelijks verwik-
keld in het spanningsveld van de multiculturele samenleving. Zonder blauwe 
helm op, maar wel met dezelfde compassie en naïviteit. In die jaren is de notie 
Peacekeeping in Holland bij mij opgekomen als urgente uitdaging. De vraag 
die ik mij stelde, was: wat in Bosnië is gebeurd, kan dat ook in Nederland 
gebeuren? Wat moet de overheid doen om dat te voorkomen? In 2006 reali-
seerde ik mij dat het tijd was om, vanuit compassie, mijn naïviteit te verruilen 
voor een meer wetenschappelijke benadering van polarisatie. In deze disserta-
tie vindt u daarvan het resultaat. Ik begin met een historische situatieschets. 

De jihad-geïnspireerde terroristische aanslagen in de VS (2001), Madrid 
(2004) en Londen (2005), de moord op Th eo van Gogh (2004) en de nasleep 
van de Deense cartoonaff aire (2005-2006) hebben in Nederland aan het begin 
van de 21ste eeuw bij een substantieel deel van de autochtone Nederlanders tot 
angstbeelden van islamitische dominantie en inperking van democratische 
vrijheden geleid. Uitlatingen van fundamentalistische, antidemocratische 
imams en intolerante opvattingen en gedragingen van subgroepen allochtone 
jongeren hebben dit beeld nog verder verscherpt, en droegen bij aan een breed 
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gedragen gevoel van (fysieke) onveiligheid en wantrouwen ten opzichte van 
moslims. Ook de ‘scheve’ man-vrouwverhoudingen binnen de traditionele 
islamitische cultuur leidde tot scherpe afwijzing bij autochtone Nederlanders. 
Volgens opinie-onderzoek van het Pew Research Center (2005) was, gemeten 
op Europese schaal, het wantrouwen ten aanzien van islam en moslims in 
2005 relatief het grootst in Nederland. 

Van moslimzijde werd vooral de Amerikaanse hegemoniale politiek in 
Afghanistan en Irak en de kritiekloze steun aan Israël ten sterkste afgewezen; 
Nederland werd gezien als een overijverige bondgenoot van de VS. Een aan-
zienlijk percentage van de moslims beschouwde de oorlog tegen terrorisme in 
feite als een oorlog tegen de islam. Na de aanslagen van 9/11 en vooral ook 
door de nasleep van de moord op Th eo van Gogh voelde een substantieel 
deel van de moslimbevolking zich onveiliger en minder gewenst in de Neder-
landse samenleving. 

In dit verband merkt Beck (2002: 195) op dat we niet moeten onderschatten 
hoezeer ook het historisch gegroeide angst- en vijandbeeld van de islam in 
Nederland nog ontdooid moet worden als spiegel van de tijdgeest. Een beeld 
van de islam als inherent gewelddadige godsdienst leidt onvermijdelijk tot 
polarisatie en stigmatisering op basis van georganiseerd wantrouwen. In de 
periode 2005-2010 kwamen in Nederland 117 geweldsincidenten voor gericht 
tegen moskeeën. In dezelfde periode was dit aantal in de Verenigde Staten 
42 (Van der Valk 2012: 76-77). Voor een overzicht van opiniepeilingen en 
wetenschappelijk onderzoek naar de polarisatie tussen autochtone Nederlan-
ders en moslims in de periode 2001-2007, die voorafgaat aan de start van mijn 
onderzoek, verwijs ik naar de bijlage. 

De kloof tussen autochtone Nederlanders en Nederlandse moslims zette het 
wederzijdse gevoel van vrede en veiligheid in Nederland aan het begin van 
de 21ste eeuw ernstig onder druk. Gevoegd bij de economische achterstands-
situatie waarin veel (jonge) allochtonen verkeerden, kan de tegenstelling tus-
sen de autochtone bevolking en de moslimbevolking van Nederland in die 
periode als zorgwekkend en latent explosief worden gekarakteriseerd. Nogal 
wat burgers vreesden dat de Nederlandse samenleving uiteen zou kunnen 
vallen langs etnisch-religieuze lijnen. 
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De tendens dat tegenstellingen en overeenkomsten tussen groepen meer en 
meer gedefi nieerd worden langs (transnationale) religieuze scheidslijnen, kan 
vergroting van de interne cohesiedruk binnen groepen met zich meebrengen 
(groepsdwang), met als gevolg daarvan een verzwakking van de externe soci-
ale cohesie. Anders gezegd: toenemende samenhang binnen subgroepen in 
de samenleving kan ten koste gaan van de mogelijkheid om bruggen te slaan 
tussen subgroepen in de samenleving (Putnam 2000). Het begrip ‘weerstands-
identiteit’ wordt door Van Dam et al. (2005: 13) gehanteerd om aan te geven 
hoe subgroepen in de samenleving zich kunnen afsluiten en distantiëren van 
de ruimere sociale context. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de confl icten in 
Joegoslavië in de jaren negentig van de 20ste eeuw, waarbij van de ene op de 
andere dag goede buren tot gezworen vijanden werden. In een vicieuze cirkel 
werden gevoelens versterkt van wij tegenover zij. Versterkt nationalisme leidt 
tot culturele homogeniteitsdwang, waarbij ook religie wordt ingeschakeld 
voor politieke doeleinden (vgl. Gellner 1983). Dit proces van etnisch-religieu-
ze polarisatie kan tot potentieel zeer gewelddadige confrontaties tussen groe-
pen in de samenleving leiden. 

Een cruciaal element in het voorliggende onderzoek betreft de rol van de 
overheid. Aangezien polarisatie in de samenleving – het object van onder-
zoek – niet uit zichzelf uit de ‘gevarenzone’ zal geraken, is het de overheid 
die deze ontwikkeling zou moeten realiseren. Dit uitgangspunt is niet onom-
streden, getuige bijvoorbeeld het standpunt van Frissen (2007), die meent dat 
het uitsluitend aan de burgers is om hun waarden naar eigen goeddunken in 
te kleuren, liefst onderling zo verschillend mogelijk. Een dergelijk standpunt 
impliceert dat er geen regisserende actor nodig is. Boutellier (2011) geeft ech-
ter in zijn studie De Improvisatiemaatschappij aan dat zonder een normeren-
de functie sociale ordening niet te realiseren is. Refererend aan het concept 
van ‘dragend verhaal’ (Tops 2007: 30) betoogt Boutellier dat de overheid als 
een van de bronnen van gezag een normatieve richting meegeeft aan sociale 
ordeningsprogramma’s; hij beschrijft ‘beschaving’, ‘veiligheid’ en ‘burger-
participatie’. Een dergelijke normatieve richting wordt ook benadrukt door 
Brinkel (2007: 245-246), die op basis van zijn onderzoek naar nation building 
en pluralisme in Zuid-Afrika aangeeft dat het in een proces van dialoog en 
verzoening van belang is dat een toekomstideaal geformuleerd wordt waar de 
hele samenleving achter kan staan – naast een geaccepteerd constitutioneel 
kader met een democratische grondwet en respect voor de culturele, religi-
euze en linguïstische identiteit van mensen. 
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De opvatting dat de overheid een redresserende rol moet vervullen bij polari-
satie komt bij verschillende auteurs terug. Zo merkt Van Doorn (2009) op dat 
een multireligieuze samenleving in feite een kruitvat is dat door de overheid 
bij voortduring moet worden natgehouden. Om te voorkomen dat tegenstel-
lingen tussen bevolkingsgroepen tot gewelddadige botsingen leiden, moeten 
samenlevingen in staat zijn om confl icterende partijen door onderhandeling 
tot overeenstemming te brengen. Volgens Berger (1998) zijn hiervoor medi-
erende instituties en strategieën noodzakelijk, waarbij de overheid in al haar 
geledingen mede de taak heeft om deze te organiseren. De Ruijter (1995) geeft 
aan dat de overheid als coördinerende instantie daarbij niet moet inzetten 
op unifi cerende gemeenschappelijkheid van de verschillende culturele iden-
titeiten (commonality), maar op hun verenigbaarheid in de dagelijkse praktijk 
(compatibilty). Brinkel (2007) concludeert dat als mensen van overheidswege 
gedwongen worden zich te identifi ceren met de cultuur, taal en religie van 
een land, dit tot culturele fragmentatie zal leiden in plaats van tot de vorming 
van een natie met gedeelde waarden en normen. 

In het verlengde van deze noties over binnenlandse polarisatie en in dat kader 
de gewenste rol van de overheid, gaat mijn belangstelling in het voorliggende 
onderzoek uit naar de volgende centrale vraag: was de inrichting van het 
Nederlandse beleid op strategisch niveau adequaat in het licht van de polari-
satie tussen autochtone Nederlanders en moslims? Met de term ‘strategisch’ 
bedoel ik: de overkoepelende visie op het beleid met de bijbehorende globale 
doelstellingen. Hiermee wordt onderscheid gemaakt met het operationele 
niveau, dat verwijst naar de concrete uitwerkingen en uitvoeringspraktijk 
van het beleid. Met de gevonden uitkomst op strategisch niveau doe ik dan 
ook geen uitspraak over de vraag of de inzet van de operationele beleids-
instrumenten en de dagelijkse uitvoeringspraktijk in alle opzichten eff ectief 
is geweest. Per beleidsonderdeel zal dit steeds opnieuw geëvalueerd moeten 
worden. Hiermee is een eerste afbakening van het onderzoek geformuleerd. 

Strategische beleidsdoelen brengen een accommodatie van (delen van) het 
overheidsapparaat met zich mee. De samenhang tussen doelstellingen en 
beleidsapparaat noem ik in deze studie de ‘inrichting van het overheids-
beleid’. De gedachte hierachter is dat de doelstellingen van het beleid niet 
gerealiseerd kunnen worden zonder een adequate overheidsorganisatie. Een 
toegespitste ideologie en vakbekwaam personeel zijn noodzakelijke onderde-
len van de toerusting.
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Literatuuronderzoek wijst uit dat niet direct een benadering te vinden is 
waarmee de vraagstelling van dit onderzoek kan worden beantwoord. Wel 
zijn er oriëntaties die in eerste instantie van toepassing lijken, maar die bij 
nader inzien niet helemaal voldoen. Ik geef enkele voorbeelden om deze posi-
tie te illustreren:

1. Een eerste benadering is vanuit de literatuur over securitization (Buzan, 
Waever & De Wilde 1998; Williams 2003). Deze benadering van de zoge-
noemde Copenhagen School van het Copenhagen Peace Research Institute 
onderzoekt het verschijnsel dat in reactie op maatschappelijke gevoelens van 
onzekerheid en onveiligheid steeds meer issues door overheden beleidsma-
tig worden benaderd vanuit een veiligheidsoptiek. In deze constructivisti-
sche theorie wordt uitgegaan van een securitizing act. Deze bestaat uit een 
securitiserende actor (bijvoorbeeld de media en/of politieke partijen) die een 
securitiserend statement maakt over een referentieobject dat tegen een drei-
ging beschermd moet worden, en een publiek (audience) dat overtuigd moet 
worden van de bedreiging van de veiligheid. Securitisatie wordt binnen de 
Copenhagen School beschouwd als een extreme vorm van politieke mobili-
sering van de samenleving, die de toepassing van noodmaatregelen in naam 
van de veiligheid moet rechtvaardigen (Buzan, Waever & De Wilde 1998: 
25). Na de terroristische aanslagen van 9/11 heeft de securitisatiebenadering 
aan relevantie gewonnen. De Graaf (2010: 20) geeft in haar vergelijkende 
studie over terrorismebestrijding in navolging van de Copenhagen School 
aan dat securitisatie een intersubjectief proces is: het gaat niet om een objec-
tieve dreiging, maar om een subjectieve dreigingsperceptie. Een dergelijke 
sociale constructie blijft niet zonder eff ect op de personen die door de over-
heidsmaatregelen worden geraakt en kan polarisatie bevorderen. Ook Osinga 
(2011: 22) signaleert in navolging van de Nationale contraterrorismestrategie 
2011-2015 dat dreigingsbeelden en toegenomen aandacht van deskundigen 
kunnen leiden tot een reproductie van dreiging zonder dat er sprake hoeft te 
zijn van een reële dreiging. 

De securitization-benadering is interessant en bruikbaar om ontsporing van 
overheidsbeleid in repressieve zin te analyseren en om aanzetten te geven voor 
desecuritisatie (vgl. Aras & Polat (2008): From Confl ict to Cooperation). Het 
geeft echter geen theoretisch raamwerk voor de formulering van gewenst 
overheidsbeleid inzake polarisatie en binnenlandse vrede en veiligheid. In 
deze benadering ontbreekt het aan een overkoepelende visie op het beleid met 
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bijbehorende globale doelstellingen als ‘dragend verhaal’ waarmee overheids-
beleid kan worden geëvalueerd.

2. Een tweede benadering is vanuit de theorie en praktijk van peacebuilding 
en geweldloze actie in de islam (Awad 1984, 1988; Dajani 1993; Sachedina 
1996, 2000). Abu-Nimer (2003: 181) betoogt dat er een overmatige hoeveel-
heid (academische) literatuur bestaat over het gebruik van geweld in de isla-
mitische godsdienst en traditie, maar juist heel weinig over vredesopbouw en 
confl ict resolution in een islamitische context. Deze benadering is echter voor-
alsnog specifi ek gericht op de principes en praktijken van peacebuilding en 
geweldloosheid in de Arabisch-islamitische cultuur van het Midden-Oosten, 
en daardoor moeilijk toepasbaar in pluriforme democratische samenlevingen 
van westerse landen. Dit neemt niet weg dat een ‘vertaling’ van ideeën over 
islamitische vredesopbouw in een Europese context een belangwekkende bij-
drage kan leveren aan binnenlandse vrede en veiligheid. Deze benadering 
vereist echter deskundigheid en inside information met betrekking tot de isla-
mitische godsdienst en traditie, en kan daarom in het voorliggende onder-
zoek niet worden meegenomen.

3. Een derde benadering is die vanuit het perspectief van de power-sharing 
(Lijphart 1999; Rothschild 2005; Jarstad 2008). Met power-sharing wordt de 
politieke strategie bedoeld om vertegenwoordigers van subgroepen in een 
plurale samenleving op het niveau van de staat in een grand coalition op te 
nemen. Power-sharing – met zijn vooronderstelling van etnische en religieuze 
politieke partijen met eigen organisaties op allerlei maatschappelijke terrei-
nen, en met representatie op het hoogste politieke niveau door eigen elites 
– versterkt volgens critici juist het antagonisme tussen bevolkingsgroepen 
in plaats van dat tussen hen democratische bruggen worden geslagen (vgl. 
Dixon 2011). Met betrekking tot de Nederlandse situatie, waar vanaf de jaren 
zestig van de vorige eeuw het ontzuilingsproces om zich heen greep, heb-
ben politieke partijen op levensbeschouwelijke grondslag en daarmee ook een 
power-sharing-benadering aan betekenis ingeboet. 

4. Een mogelijk perspectief is ook de integratiebenadering. Deze benadering 
gaat uit van de wenselijkheid om etnische minderheden in de Nederlandse 
samenleving te incorporeren door hen te laten participeren in domeinen 
als onderwijs, arbeid, huisvesting en politiek. De overheid heeft daarvoor 
een specifi eke verantwoordelijkheid. De mate waarin vorderingen worden 
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gemaakt op de verschillende deelterreinen wordt jaarlijks door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) aangegeven in de Jaarrapporten Integratie. De 
integratiebenadering is vrij algemeen geaccepteerd in de samenleving en ont-
moet weinig kritiek. Wel geeft Entzinger (2010: 103) in een evaluatie van het 
Nederlandse beleid aan dat ongeduldige drang en dwang in het integratiebe-
leid averechts werkt en het wantrouwen tussen allochtonen en autochtonen 
kan voeden. 

Opmerkelijk is echter het feit dat miljardeninvesteringen in integratiebeleid 
door de overheid – vgl. het rapport ‘Bruggen bouwen’ van de parlementaire 
commissie-Blok (2004) – polarisatie in de samenleving niet heeft kunnen 
voorkomen. Zo geven Entzinger en Dourleijn aan, dat jonge Marokkanen 
en Turken in Rotterdam een toegenomen culturele afstand ervaren tot de 
autochtonen, ondanks duidelijke vorderingen in hun integratieproces. Zij 
hebben het gevoel dat voor hen de lat steeds hoger gelegd wordt (Entzinger 
en Dourleijn 2008: 156): 

“In reactie hierop neigen Turken en Marokkanen ertoe zich sterker af te zetten 
tegen hun omgeving. Sommigen zoeken hun heil in een zeker isolement, anderen 
in een grotere actiebereidheid. In dit polarisatieproces gaan zij meer nadruk leg-
gen op bepaalde aspecten van hun ‘eigen’ identiteit. In Nederland is het, vooral 
onder de jongere Marokkanen, de islam die wordt gebruikt als zo’n marker van 
identiteit, als een instrument om zichzelf te onderscheiden van anderen.”

Belangwekkend in dit verband is ook de uitkomst van een uitputtende lite-
ratuurstudie op basis van Nederlandse en buitenlandse bronnen, getiteld 
Interventies voor integratie (2007) van het SCP. Op basis van een inventa-
risatie van ten minste vierhonderd gedocumenteerde initiatieven en maat-
regelen op lokaal niveau om interetnische contacten te bevorderen, komen 
de onderzoekers tot de conclusie dat onduidelijk is wat al deze inspannin-
gen hebben opgeleverd. Ten dele komt dit doordat projecten niet of inade-
quaat zijn geëvalueerd, maar vooral ook ontbreekt het aan beleidstheoretisch 
inzicht in de al dan niet duurzame eff ecten en de mechanismen waarmee 
succesvolle projecten tot stand komen. Wel kwam uit het onderzoek naar 
voren dat gezamenlijke inspanningen van allochtonen en autochtonen voor 
gemeenschappelijke belangen en interesses kansrijker zijn om (wederzijdse) 
integratie te bevorderen. Een opvallende uitkomst van het SCP-onderzoek is 
dat de pogingen om de sociale cohesie te versterken door het bevorderen van 
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interetnisch contact vooral een Nederlandse aangelegenheid blijkt te zijn; in 
de buitenlandse literatuur zijn weinig aanwijzingen gevonden voor beleids-
interventies die het bevorderen van interetnisch contact expliciet als doel 
hebben. 

De constatering dat de inspanningen op het terrein van integratie de pola-
risatie niet heeft weten te voorkomen, rechtvaardigt de conclusie dat ook de 
integratiebenadering geen adequate benadering biedt om vraagstukken van 
binnenlandse vrede en veiligheid te beoordelen. Daarmee wordt vanzelf-
sprekend niet gezegd dat het niet van groot belang is om integratie en 
partici patie van nieuwkomers in de samenleving te bevorderen; door eigen 
inspanningen, maar ook door de inzet van overheid, bedrijfsleven en civil 
society als onderdeel van een meer omvattende strategie om de polarisatie te 
redresseren. Maar door het ontbreken van een directe of duidelijke relatie tus-
sen integratie en polarisatie ligt het niet voor de hand om deze benadering te 
kiezen om de probleemstelling te beantwoorden. 

Omdat de gangbare theorieën te weinig handvatten bieden om de vraagstel-
ling te beantwoorden, heb ik gemeend om op voorhand enkele randvoor-
waarden te moeten formuleren waaraan een acceptabele benadering moet 
voldoen. Het gaat vooral om twee randvoorwaarden: de cohesie in de samen-
leving moet worden versterkt, en de samenleving mag haar democratische 
karakter niet verliezen. Versterking van de sociale cohesie is nodig omdat de 
problematiek die hier aan de orde wordt gesteld (polarisatie) een verlies van 
cohesie impliceert. Sociale cohesie is dus niet alleen een doelstelling, maar 
ook een norm om de beleidsinrichting van de overheid te beoordelen. De 
uitwerking van de beleidsinrichting komt in de volgende hoofdstukken ter 
sprake. In deze benadering zijn de begrippen ‘sociale cohesie’ en ‘democratie’ 
onlosmakelijk met elkaar verbonden: het een versterkt het ander. 

Het cohesieperspectief moet in dit verband nader worden gekwalifi ceerd. 
Daartoe gebruik ik de opvattingen van de Surinaams-Nederlandse socioloog 
Ruben Gowricharn, zoals ontvouwd in zijn inaugurele oratie Het omstreden 
paradijs (2002). Naar zijn mening was aan het begin van de 21ste eeuw het 
terugverlangen naar ‘gemeenschap’ een zodanig dominant element van de 
bestuurlijke ideologie in Nederland dat de pluriformiteit in de samenleving 
feitelijk verbannen moest worden van de openbare ruimte naar het privé-
domein. Sociale cohesie staat in deze opvatting voor culturele eenvormig-



1. Inleiding 21

heid die door toenemende assimilatiedruk afgedwongen moet worden. Deze 
conceptie is echter volgens Gowricharn onmogelijk vol te houden, aange-
zien sociale cohesie in moderne multiculturele samenlevingen onvermijdelijk 
beperkt is. Processen van modernisering leiden tot voortdurende diff erentia-
ties van leefstijlen en identiteiten, en dit geldt ook voor integrerende etnische 
groepen die zijn ingebed in (veranderende) transnationale verbanden.

Gowricharn staat niet alleen in deze opvatting. Zijn inzichten worden onder-
steund door de resultaten van wereldomspannend empirisch onderzoek onder 
leiding van de socioloog Peter Berger, getiteld Th e Limits of Social Cohesion 
(1998). Ook vanuit verschillende theoretische perspectieven kan cultureel plu-
ralisme – en dus beperkte sociale cohesie – uitgelegd worden als een belang-
rijke consequentie van voortgaande modernisering, zoals onder meer wordt 
betoogd door Giddens (1990) en Appadurai (1996). Processen van mondi-
alisering, individualisering, secularisatie, transnationalisatie, immigratie en 
high-tech communicatie versterken elkaar en zorgen ervoor dat territoriaal 
begrensde, etnisch en cultureel homogene samenlevingen defi nitief tot het 
verleden behoren. De ‘moleculaire binding’ tussen burgers in moderne mul-
ticulturele samenlevingen kan dus niet meer gerealiseerd worden door cultu-
rele assimilatie op nationale basis. 

Gowricharn geeft aan dat om recht te doen aan de processen van globalise-
ring en transnationale gemeenschapsvorming als defi niërend kenmerk van 
moderne multiculturele samenlevingen, het meer voor de hand ligt om in de 
sociale en politieke praktijk een meer mondiale oriëntatie in de plaats te laten 
komen van denkbeelden over en praktijken van monoculturele nationale 
‘assimilatiedwang’. Door zich te beperken tot het nationale kader gaat men 
immers voorbij aan de na de Tweede Wereldoorlog opgekomen internatio-
nale rechtsvorming, bijvoorbeeld op het gebied van culturele mensenrechten 
en transnationale loyaliteiten die de natiestaat overstijgen. In de visie van 
Gowricharn (2002: 30) moet sociale cohesie dan ook gebaseerd worden op 
politieke waarden die weliswaar niet universeel gedeeld worden, maar die wel 
wereldwijd erkend worden als legitieme strevingen van een aanzienlijk deel 
van de mensheid. In het voetspoor van studies van Young (2000) en Parekh 
(2000) over culturele diversiteit en politieke theorievorming komt de auteur 
tot de volgende conclusie over wat wel en wat niet werkbaar is om de sociale 
samenhang in pluriforme samenlevingen op theoretisch niveau te conceptu-
aliseren (Gowricharn 2002: 31): 
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“Het zal duidelijk zijn dat het begrip cultuur niet het meest omvattende concept 
is dat deze samenhang bewerkstelligt. Culturen of elementen daarbinnen botsen 
immers, en doordat zij elkaar kunnen uitsluiten kan dit begrip geen paraplu-
functie vervullen. Een concept dat deze functie wel kan vervullen, is dat van de 
democratie. Zonder sociaaleconomische achterstanden te miskennen of geen oog 
en oor te hebben voor culturele praktijken die weerstanden oproepen, dus zonder 
blind te zijn voor de sociaaleconomische en culturele krachten die leiden tot een 
afbrokkeling van het wederzijdse vertrouwen, is het in het huidige tijdsgewricht 
van belang het accent te leggen op de politieke ontwikkelingen in de multicultu-
rele samenleving.” 

Bij deze politieke ontwikkelingen gaat het eerder om transnationale verban-
den dan om de geïsoleerde, afgegrensde democratie in natiestaatverband. De 
waarden die in het geding zijn, overstijgen immers de grenzen van de natie-
staat, zoals de vrijheid van meningsuiting, de rechtsgelijkheid van mannen 
en vrouwen, en de vrijheid van godsdienst. Het voorgestelde cohesieperspec-
tief oriënteert zich expliciet op deze waarden die tot de mondiaal gewenste 
politieke cultuur behoren, en staat in schril contrast tot de vigerende domi-
nante benadering van de multiculturele samenleving. Deze beperkt zich tot 
de natiestaat en is vooral gericht op de problemen en negatieve beeldvorming 
rond de allochtone onderklasse, en ziet assimilatie als de oplossing. 

Samengevat komt de intrinsieke verwevenheid van sociale cohesie en demo-
cratie tot uiting in de volgende principes die van belang zijn voor de ontwik-
keling van beoordelingscriteria in het toetsingskader voor binnenlandse vrede 
en veiligheid:

–  Er moet worden gewaakt voor enige mate van assimilatiedwang.
–  De natiestaat is een te beperkt kader, omdat in een globaliserende wereld 

de binnenlandse polarisatie mondiale dimensies heeft. De natiestaat moet 
daarom als referentiekader overstegen worden.

–  Op het overstijgende niveau moet aangesloten worden op politieke waar-
den die weliswaar niet universeel gedeeld worden, maar die wel wereldwijd 
erkend worden als legitieme strevingen van een aanzienlijk deel van de 
mensheid. 

Het ontbreken van een geschikt theoretisch perspectief voor de benadering 
van de binnenlandse polarisatie en van een richtinggevend model op het 
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niveau van de natiestaat, hebben mij ertoe gebracht om een eigen benadering 
te ‘ontwerpen’. Deze benadering moet, zoals in het voorgaande is uiteen-
gezet, voldoen aan twee kenmerken: het moet over democratisch draagvlak 
beschikken en de sociale cohesie van de nationale samenleving versterken. 
Cohesie-via-democratie zal in een pluriforme samenleving nooit volkomen en 
absoluut zijn, maar wordt wel wereldwijd ondersteund als na te streven uit-
komst van de politiek (Gowricharn 2002). Nationale staten zouden – gezien 
de intrinsieke beperktheid van sociale cohesie in pluriforme samenlevingen – 
moeten streven naar een normatief ‘dragend verhaal’ voor duurzame binnen-
landse vrede en veiligheid. Dat verhaal gaat over democratie met behoud van 
sociale cohesie en overstijgt de natiestaat. 

Als bron van expertise voor een te ontwikkelen toetsingskader voor nationaal 
beleid wordt gekozen voor het intergouvernementele instituut de Verenigde 
Naties als meest geloofwaardige representant van het streven naar de gewenste 
mondiale politieke cultuur. De vele vredesoperaties die de VN heeft georga-
niseerd, beantwoorden aan de principes waaraan nationale overheden volgens 
de gestelde criteria moeten voldoen. De cohesie tussen samenwerkende lan-
den is vaak broos; niettemin is dit het enige ’empirisch’ beproefde model dat 
beantwoordt aan de geponeerde principes. Het gaat hierbij nadrukkelijk om 
de theorie – de overkoepelende strategische beleidsvisie en lessons learned in 
het bredere theoretische kader van global governance – en niet om de dage-
lijkse praktijk van peacekeeping operations. Er is een groot aantal voorbeelden 
te noemen waarbij het mis is gegaan bij (het opzetten van) vredesoperaties. 
Maar een gebalanceerd oordeel noopt er ook toe om te wijzen op missies die 
wel een positieve bijdrage hebben geleverd aan duurzame binnenlandse vrede, 
zoals in Cambodja, El Salvador en Mozambique (vgl. Van der Lijn 2006). 

1.2 Relevantie van het onderzoek

De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek ligt in de hierboven 
onderbouwde constatering dat nog geen theoretisch perspectief ontwikkeld 
is waaruit een toetsingskader kan worden afgeleid voor de evaluatie van over-
heidsbeleid met betrekking tot binnenlandse vrede en veiligheid. Gowricharn 
(2002) geeft aan dat er behoefte is aan nieuwe wetenschappelijke concepten 
om de opkomende realiteit van transnationale, pluriforme samenlevingen in 
een globaliserende wereld goed te kunnen beschrijven. Deze poging is volgens 
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hem noodzakelijk; niet alleen voor de sociale wetenschappen zelf, maar ook 
voor burgers en politici om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag 
op welke wijze een duurzaam niveau van sociale cohesie gerealiseerd kan wor-
den in pluriforme samenlevingen. Dit onderzoek doet daartoe een poging.

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek ligt in het algemene belang 
dat de inzet van nationaal overheidsbeleid kan worden beoordeeld. Tal van 
actoren, zoals de media, politieke partijen, het buitenland, en niet te verge-
ten de betrokken etnische groepen zelf, kunnen hun voordeel doen met een 
dergelijk evaluatiekader. Het gaat bij het vraagstuk van binnenlandse polari-
satie overigens nadrukkelijk niet om een specifi ek Nederlandse, maar om een 
mondiale uitdaging. De meeste moderne natiestaten zijn multiculturele en 
multireligieuze samenlevingen. De problematiek die hier aan de orde wordt 
gesteld is van toepassing op de meeste van die landen. Zo beschouwd heeft 
dit onderzoek een brede scope en relevantie. 

Ten slotte is dit onderzoek ook beleidsmatig relevant. Het gehanteerde model 
verschaft ook aan de overheid zelf een instrument om haar beleidsinrichting 
op het hoogste niveau van de staat onder de loep te nemen: dat van de over-
koepelende visie op de vitale belangen van de staat en de daarmee verweven 
grand strategy. De Nederlandse overheid bestelt jaarlijks meer dan driehon-
derd evaluatie-onderzoeksprojecten op tal van deelterreinen, maar een der-
gelijke proliferatie van onderzoek kan op het grand strategy-niveau van de 
staat niet worden geconstateerd (vgl. Swanborn 2007: 27-28). In tegenstelling 
tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk ontbreekt het in Nederland aan 
een door de overheid gestimuleerde onderzoekstraditie op dit terrein (vgl. De 
Haas 2005; Murray 2012). 

1.3 Methodische aspecten 

Een belangrijk uitgangspunt voor de methodiek van dit onderzoek is om het 
onderwerp ‘polarisatie rondom moslims’ – juist ook omdat het een hot item 
is – zo koel en afstandelijk mogelijk te benaderen. De ontwikkeling van een 
toetsingskader waarmee als het ware van buitenaf door een omgekeerde verre-
kijker naar de verwikkelingen in ‘casus Nederland’ wordt gekeken, kan daar-
bij dienstbaar zijn. In dit kader is het eveneens van belang voor het welslagen 
van mijn onderzoek om persoonlijke (voor)oordelen over de islam en de ver-



1. Inleiding 25

schillende manieren waarop die geïnterpreteerd en gepraktiseerd wordt op te 
schorten. Om wetenschappelijke redenen beschouwen ik ‘de islam’ daarom 
tot nader order als een black box, waarover ik in het kader van deze studie 
geen opvattingen hebben. 

Eenzelfde neutrale houding heb ik aangenomen tegenover de politieke par-
tijen, hun politici, regeringsleiders en de coalities die het regeringsbeleid in de 
onderzoeksperiode 2001-2010 gedurende korte of langere tijd hebben vorm-
gegeven: CDA, LPF, VVD, D66, PvdA en ChristenUnie. Om de afstande-
lijke neutraliteit te bevorderen, zullen de namen en prestaties van individuele 
ministers in de verschillende kabinetten niet aan de orde komen; het beleid 
zal steeds behandeld worden als vigerend regeringsbeleid van een bepaald 
kabinet. Men zou hier in methodologisch opzicht van een soort van eideti-
sche reductie kunnen spreken in termen van de fenomenologische methode 
van Husserl: laat de fenomenen voor zichzelf spreken en schort uw persoon-
lijke (voor)oordelen op. Hoe moeilijk dat is, is mij gebleken uit mijn niet te 
onderdrukken voorgevoel bij de aanvang van dit onderzoek in 2006 ‘dat de 
regering het wel niet goed zal hebben gedaan’. De vraag waar deze conditio-
nering vandaan komt is interessant, maar maakt verder geen deel uit van het 
onderhavige onderzoek. 

Ik benadruk nogmaals dat dit onderzoek geen betrekking heeft op de beleids-
eff ecten, maar op de inrichting van het beleid rondom binnenlandse vrede en 
veiligheid in Nederland. Oftewel: niet de sociale werkelijkheid is het object 
van onderzoek, maar de ambtelijk-politieke werkelijkheid. Deze laatste is op 
haar beurt een complexe werkelijkheid die verder is afgebakend tot de beleids-
initiatieven. De adequaatheid van de inrichting van het beleid is niet beoor-
deeld aan de hand van het functioneren van onderdelen van het ambtelijk 
apparaat of processen van ambtelijke besluitvorming, maar aan de hand van 
te ontwikkelen criteria die passen in een grand strategy. 

De te onderzoeken periode is afgebakend vanaf de historische waterscheiding 
11 september 2001 – toen ook in Nederland in het kielzog van de terroristische 
aanslagen in de VS door Al Qaida de al aanwezige polarisatie rondom mos-
lims in hevigheid toenam (zie bijlage) – tot 2010. Daarmee wordt globaal het 
eerste decennium van de 21ste eeuw bestreken. Deze periode is toereikend om 
tot een beoordeling te komen van (de aanpassingen in) het langere-termijn-
beleid van de rijksoverheid. Ook andere auteurs nemen het eerste decennium 
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als beoordelingskader voor een terugblik. Zo karakteriseerde de directeur van 
het SCP Paul Schnabel (2010: 28) deze periode als “geen gemakkelijke tijd”:

“De eerste tien jaren van deze eeuw kunnen gemakkelijk als rare jaren omschreven  
worden. Twee politieke moorden, twee recessies, twee periodes van hoogconjunc-
tuur, vijf kabinetten van steeds wisselende samenstelling, een veelbesproken verlies 
van vertrouwen in de instituties van onze samenleving, tot aan de wetenschap en 
de rechterlijke macht toe.” 

De researchstrategie is gebaseerd op een combinatie van literatuuronderzoek, 
beleidsevaluatie (Swanborn 2007) en een one case study. Volgens Yin (1984) is 
een one case study een empirisch onderzoek van een enkelvoudig fenomeen in 
de contemporaine (real-life) context, waarbij de grenzen tussen het bestudeer-
de fenomeen en de context niet duidelijk zijn afgegrensd (in casu polarisatie in 
Nederland en de geglobaliseerde wereld), en waarbij uiteenlopende bronnen 
gebruikt worden voor de dataverzameling. 

Om het Nederlandse beleid voor binnenlandse vrede en veiligheid te kunnen 
evalueren, zal ik een toetsingskader opstellen bestaande uit criteria die ont-
leend zijn aan strategische documenten van het VN-systeem, waarin de over-
koepelende beleidsvisie beschreven staat met betrekking tot (binnenlandse) 
vrede en veiligheid en terrorismebestrijding. Globaal wordt de periode 1990-
2005 bestreken (de vijftien jaar voor de start van het voorliggende onder-
zoek), met Boutros Ghali en vanaf 1997 Kofi  Annan als secretaris-generaal 
van de VN. Ik zal aansluiten op een aantal richtinggevende ideeën (‘powerful 
ideas’) die in het kader van het United Nations Intellectual History Project 
als kernthema’s van de VN zijn geïdentifi ceerd. Voor de lessons learned op het 
gebied van vredesoperaties en terrorismebestrijding in democratische staten 
heb ik geput uit het standaardwerk van Art en Richardson (2007) over dit 
onderwerp, en uit de studies over grand strategy in de 21ste eeuw van Gordon 
(2007) en Sir Rupert Smith (2005). De hoeveelheid (academische) literatuur 
over terrorisme is na 9/11 geëxplodeerd; een strenge afbakening was daarom 
noodzakelijk, gezien het generalistische karakter van het voorliggende onder-
zoek. Een zekere mate van onderzoeker-bias is daardoor niet te voorkomen. 

In het toetsende gedeelte van het onderzoek beantwoord ik de vraag in welke 
mate de inrichting van het beleid van de Nederlandse rijksoverheid op het 
gebied van binnenlandse vrede en veiligheid in de periode 2001 tot 2010 in 
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overeenstemming was met de strategische criteria van het toetsingskader. Als 
bronnen voor de toetsing gebruik ik algemeen (ook via internet) toeganke-
lijke schriftelijke stukken, zoals beleidsnota’s en strategische plannen van de 
rijksoverheid, wetsteksten, regeerakkoorden, troonredes en toespraken van 
ministers en van de minister-president. Het gaat in verreweg de meeste geval-
len om primaire bronnen die het beleid van de Nederlandse rijksoverheid op 
strategisch niveau weergeven wat de polarisatie tussen bevolkingsgroepen in 
de Nederlandse samenleving in de periode 2001-2010 betreft. Alleen door de 
meerderheid van het parlement gesteunde beleidsvoornemens heb ik tegen 
het licht gehouden. 

Ik heb ernaar gestreefd om alle van toepassing zijnde strategische beleidsstuk-
ken van de rijksoverheid per deelterrein te behandelen, waarbij specifi ek pas-
sages over de onderwerpen uit het toetsingskader zijn geselecteerd. Hierbij wil 
ik opmerken dat deze zelfbeperking de kans op mentale survival aanzienlijk 
verhoogt. Zo geeft de specialist op het gebied van inlichtingen en veiligheid 
De Graaff  (2011: 152) aan dat tussen 18 september 2001 en begin 2011 alleen al 
op het terrein van terrorismebestrijding ruim 750 Tweede Kamerstukken het 
licht zagen. Ook komen adviezen aan de regering van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan de orde, en kritische onderzoeks- 
en evaluatierapporten die onderdelen van het beleid tegen het licht hielden, 
al of niet in opdracht van de overheid zelf. Zij werden geselecteerd op basis 
van directe relevantie voor het in hoofdstuk 2 te ontwerpen toetsingskader. 
Bij wijze van kanttekening merk ik hierbij op dat onderzoek in opdracht van 
de overheid niet per defi nitie ‘overheidssparend’ is, zoals sommige sceptische 
onderzoekers menen. Dit zal ook het geval blijken te zijn in het empirische 
gedeelte van het voorliggende onderzoek. 

De mate van overeenstemming van het beleid met het beoordelingskader 
wordt per criterium kwalitatief-descriptief aangeduid op basis van het repre-
sentatieve tekstmateriaal, gecombineerd met (waar mogelijk) de resultaten 
van beschikbare Europese en mondiale rankings. Op de bredere toepasbaar-
heid van het onderzoeksmodel zal ik in het slothoofdstuk nader ingaan. 

Bronnen met informatie over juridische en fi nanciële beleidsimplicaties zijn 
in het voorliggende onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit leidt tot de 
noodzakelijke thematische afbakening en cognitieve zelfbeperking. Een 
belangrijke beperking van het onderzoek is daardoor wel dat bijvoorbeeld de 
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materiële kosten en baten van het beleid niet in het toetsingskader voor bin-
nenlandse vrede en veiligheid worden meegenomen. Ook wordt de gunstige 
invloed die het terugdringen van criminaliteit door specifi eke subgroepen 
allochtonen kan hebben op de polarisatie in de samenleving, niet onderzocht 
in het kader van het voorliggende onderzoek. Deze problematiek vergt een 
andere theoretische benadering en onderzoeksopzet. Een laatste, welbewuste 
afbakening van mijn onderzoek betreft het immigratievraagstuk. In sommige 
politieke kringen in Nederland (met name de PVV van Geert Wilders) wordt 
gepleit voor een algehele immigratiestop voor moslims; dit vanuit de gedachte 
dat ‘de islam’ per defi nitie onverenigbaar is met de democratische rechtsstaat, 
waardoor integratieproblemen en culturele botsingen onvermijdelijk zijn. 
Afgezien van het feit dat een dergelijke maatregel in internationaal-rechterlijk 
en grondwettelijk opzicht onmogelijk is, leidt deze opstelling op voorhand 
tot een verheviging van de polarisatie tussen autochtone Nederlanders en 
moslims. De grondgedachte van de grand strategy voor binnenlandse vrede 
en veilig heid zal nu juist blijken te zijn dat heterogene bevolkingsgroepen, 
ongeacht afkomst en etnisch-religieuze identiteit, met elkaar kunnen samen-
werken en hun bijdrage leveren aan de samenleving, binnen het kader van de 
pluriforme democratische rechtsstaat. 

1.4 Opbouw van het boek

Gegeven de doelstelling van het onderzoek om de beleidsinrichting van de 
Nederlandse overheid te beoordelen, is de opbouw van het boek als volgt. Om 
de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden of de inrichting van 
het Nederlandse beleid op strategisch niveau adequaat was in het licht van de 
polarisatie tussen autochtone Nederlanders en moslims, heb ik in hoofdstuk 
2 een toetsingskader ontwikkeld voor binnenlandse vrede en veiligheid, met 
criteria aan de hand waarvan dit kan worden beoordeeld. 

In de volgende vier empirische hoofdstukken (3, 4, 5 en 6) zal ik de inrichting 
van het Nederlands beleid voor binnenlandse vrede en veiligheid toetsen aan 
de hand van de vastgestelde criteria. Het overheidsbeleid in het licht van de 
polarisatie rondom moslims en de dreiging van terrorisme wordt zodoende 
benaderd vanuit een algemeen paradigma voor binnenlandse vrede en veilig-
heid. In hoofdstuk 3 behandel ik de vraag of Nederland in de onderzoeks-
periode 2001-2010 beschikte over een grand strategy, en toets ik het beleid 
aan de criteria van de grand strategy. In de hoofdstukken 4 en 5 toets ik de 
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relevante onderdelen van het Nederlandse beleid aan de criteria van de zoge-
noemde ‘zone van samenwerking’ (onderverdeeld in drie algemene en drie 
bijzondere aspecten), en in hoofdstuk 6 aan de criteria van de zogenoemde 
‘zone van confrontatie’. Per criterium zal ik nagaan of een actuele mondiale 
of Europese ranking beschikbaar is, om daarmee de global position van het 
Nederlandse schip van Staat te kunnen bepalen. 

In hoofdstuk 7 ten slotte komt de beoordeling van de onderzoeksresultaten 
aan de orde. Op basis hiervan trek ik conclusies over de inrichting van het 
Nederlandse beleid. Met de vooruitzichten op de polarisatie rondom moslims 
in Nederland na 2010 sluit ik dit hoofdstuk af. 





2.  Ontwerp van een toetsingskader voor 
binnenlandse vrede en veiligheid

2.1 Inleiding

Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden of de inrichting 
van het Nederlandse beleid op strategisch niveau adequaat was in het licht 
van de polarisatie tussen autochtone Nederlanders en moslims, ontwikkel ik 
in dit hoofdstuk een toetsingskader voor binnenlandse vrede en veiligheid. 
Onder ‘binnenlandse vrede en veiligheid’ versta ik in deze context: de vreed-
zame maatschappelijke voortgang binnen de grenzen van een democratische 
staat, waarbij gewelddadigheden en terroristische incidenten worden voor-
komen dan wel ingedamd. Zoals ik in hoofdstuk 1 heb gemotiveerd, wordt 
het VN-systeem – als meest geloofwaardige representant van het streven 
naar de gewenste politieke cultuur in mondiaal verband – benut als bron van 
expertise voor de criteria van het te ontwerpen toetsingskader. In paragraaf 
2.2 behandel ik eerst de inbedding van de nationale staat in het mondiale 
systeem aan de hand van het concept global governance en de rol van de VN. 
Vervolgens beantwoord ik de vraag welke criteria voor de nationale strategie 
voor binnenlandse vrede en veiligheid ontleend kunnen worden aan de visie 
daarop binnen het VN-systeem (paragraaf 2.3), en aan de VN-visie en lessons 
learned met betrekking tot terrorismebestrijding (paragraaf 2.4). 

Over vredesoperaties bestaat een grote hoeveelheid specialistische literatuur 
die onder meer binnen het VN-systeem door het Department of Peacekee-
ping Operations wordt geïnventariseerd en verwerkt tot lessons learned en best 
practices. Het gaat in het voorliggende onderzoek echter nadrukkelijk niet 
om de do’s and dont’s van de daadwerkelijke inzet van VN-blauwhelmen bij 
vredesoperaties in onderling zeer verschillende confl ictsituaties en geografi -
sche gebieden, maar om de overkoepelende principes voor het bevorderen 
van binnenlandse vrede en veiligheid. In mijn benadering is het de nationale 
overheid zélf die als ‘peacekeeper’ interventies pleegt (‘in eigen land’) voor de 
sociale cohesie en binnenlandse vrede en veiligheid. 
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Aangezien het hoogste strategische beleidsniveau onderwerp van studie is, 
heb ik ervoor gekozen om in paragraaf 2.5 de ideeën over grand strategy in de 
21ste eeuw van de Britse generaal b.d. Sir Rupert Smith op te voeren, zoals hij 
die heeft neergelegd in zijn gezaghebbende studie Th e Utility of Force: Th e 
Art of War in the Modern World (2005). Onder grand strategy wordt verstaan 
de politieke strategie op het niveau van de nationale regering, waarbij vita-
le nationale belangen worden omgezet in doelstellingen. De doelstellingen 
moeten worden bereikt door de gecoördineerde aanwending van economi-
sche, diplomatieke, psychologische, militaire en andere politieke instrumen-
ten van de staat (vgl. Luttwak 2001; Teitler 2002; Murray 2010). Smith, die 
wel beschouwd wordt als de Clausewitz van onze tijd (Tromp 2006), heeft 
zijn inzichten geformuleerd op basis van krijgshistorisch onderzoek en per-
soonlijke lessons learned, onder andere als commandant van de VN-vredes-
macht UNPROFOR (United Nations Protection Force) in Bosnië. Ik pas zijn 
ideeën in paragraaf 2.6 toe als conceptueel raamwerk voor het toetsingskader 
voor binnenlandse vrede en veiligheid. Innovatief daarbij is de gedachte dat 
de grand strategy juist ook binnenlandse vitale belangen adresseert in een 
mondiaal tijdperk, waarin binnenlandse en buitenlandse vrede en veiligheid 
onlosmakelijk met elkaar zijn verweven. 

2.2 Het concept global governance en de VN

De term global governance is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgeko-
men in het onderzoeksveld van de internationale betrekkingen tussen staten, 
en sluit aan bij de theorievorming over de positie van nationale staten in de 
wereldsamenleving als één politiek systeem. Leurdijk (1994: 67) zegt hierover, 
in navolging van Burton (1972): 

“De aarde functioneert vanaf haar ontstaan als ecologische eenheid, maar het 
bewustzijn van de economische, militaire en ecologische interdependentie is 
recent. Tot voor kort is de wereld nimmer beschouwd als een enkel politiek en eco-
nomisch systeem. Er is derhalve aanleiding de studie van de wereldsamenleving 
of het wereldsysteem te zien als het bredere kader tegen de achtergrond waarvan 
de studie van het statensysteem kan worden geplaatst.”

Binnen deze gedachtegang blijven nationale staten wel degelijk de belang-
rijkste politieke actoren voor de besturing van het wereldsysteem (Modelski 
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1972). Boven de nationale staten is immers geen centrale autoriteit gevestigd 
die als wereldregering (world government) gezag kan uitoefenen over de in 
beginsel soevereine nationale staten. Om de oplossing van wereldomvattende 
politieke problemen toch naderbij te brengen en de permanente fricties tus-
sen nationale en mondiale belangen te verminderen, zijn complexe suprana-
tionale arrangementen nodig, waarin statelijke en niet-statelijke organisaties 
hun activiteiten en strategieën coördineren op basis van vrijwillige inzet. 
Deze ultieme poging tot mondiaal besturen wordt global governance genoemd 
(Rosenau 2000, 2002). Held en Mc Grew (2002: 7) geven twee karakteristie-
ken van global governance:

1.  Het systeem bestaat uit meerdere bestuurslagen die samen een complexe 
infrastructuur vormen: van supranationaal (VN), regionaal (bijvoorbeeld 
de EU en ASEAN), transnationaal (bijvoorbeeld de civil society en zakelijke 
netwerken) tot subnationaal (bijvoorbeeld gemeentebesturen). Daartussen 
ingeklemd ligt het niveau van de nationale regeringen; niet als wegzinkend 
historisch fenomeen, maar juist als strategische cockpits waar de bestuur-
lijke netwerken samenkomen en waar de overkoepelende bestuurlijke rege-
lingen worden gelegitimeerd en verantwoord. 

2.  Het systeem is pluralistisch en complex. Er is geen gefi xeerd gezags-
centrum, en de bestaande politieke structuren zijn sterk gefragmenteerd 
en onderling van elkaar verschillend qua politieke macht en sturingscapa-
citeit. In een dergelijke complexe context is alleen strategische coördinatie 
van nationale staten en een daaraan gelieerde niet-hiërarchische vorm van 
mondiaal management in staat om aan de mondiale politieke uitdagingen 
het hoofd te bieden.

Als supranationale bestuurslaag heeft de VN avant la lettre een vitale rol 
gespeeld bij de opkomst van ideeën over en praktijken van global governance 
(Baehr en Gordenker 2006). 

Voor een zuivere blik op de positieve en negatieve prestaties van het VN-
systeem is het verhelderend om een onderscheid te maken tussen wat Weiss, 
Carayannis en Jolly (2009) Th e Th ree UN’s noemen. Als First UN fi gureert de 
mondiale arena voor de politieke besluitvorming van de lidstaten van de VN 
en als Second UN het ambtelijk apparaat van de VN-secretariaten (naar Inis 
Claude, 1996). In hun theorievorming voegen de auteurs hieraan een Th ird 
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UN toe, die bestaat uit ngo’s, academici, consultants, experts, onafhankelijke 
commissies en andere groepen die zich vanuit mondiale betrokkenheid bezig-
houden met het reilen en zeilen van de wereldgemeenschap en de VN. Zij 
functioneren onafhankelijk van het permanente machtsspel van de lidstaten 
en het ambtelijke VN-apparaat, en oefenen in toenemende mate invloed uit 
op de denkrichtingen, beleidskeuzes en activiteiten van de VN. Men kan in 
dit verband spreken van een opkomende global civil society. 

Vooral bij de ontwikkeling en promotie van nieuwe concepten en ideeën 
speelde en speelt de Th ird UN een belangrijke rol. De toenmalige secretaris-
generaal Kofi  Annan schreef in zijn voorwoord bij de eerste studie in het 
kader van het United Nations Intellectual History Project daarover het vol-
gende (geciteerd in Emmerij, Jolly & Weiss, 2001: 11): 

“Ideas are a main driving force in human progress, and ideas have been among 
the main contributions of the Unites Nations from the beginning. Th e system and 
its policy research have often been attacked, sometimes rightly and often not. But 
at it’s best, the Unites Nations has always been rooted in powerful ideas refl ecting 
human concerns and aspirations.” 

Emmerij, Jolly en Weiss (2001: 16) geven aan dat vier powerful ideas decennia-
lang richting hebben gegeven aan de ideologische koers van het VN-systeem, 
oprijzend uit de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog: 

1.  Vrede: het idee dat soevereine staten een internationale organisatie en pro-
cedures moeten opzetten, die militaire agressie en oorlog vervangen door 
onderhandelingen en collectieve veiligheid.

2.  Onafhankelijkheid: het idee dat de volkeren van alle landen het recht heb-
ben op onafhankelijkheid en soevereiniteit (dekolonisatie en democratise-
ring). 

3.  Ontwikkeling: het idee dat alle landen doelgericht beleid moeten kunnen 
ontwikkelen voor de economische en sociale vooruitgang van hun bevol-
king. 

4.  Mensenrechten: het idee dat ieder individu, waar ook ter wereld, niet 
alleen een beroep moet kunnen doen op individuele maatschappelijke en 
politieke rechten, maar ook op meer collectieve economische en sociale 
vrijheden.
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De kracht van deze concepten schuilt in het gegeven dat zij binnen de ‘drie 
Verenigde Naties’ normatief-richtinggevend zijn geworden voor de mondiaal 
gewenste politieke koers. In de volgende paragraaf, waarin de visie van het 
VN-systeem op binnenlandse vrede en veiligheid nader wordt onderzocht, 
zullen varianten van deze powerful ideas in een geïntegreerd verband terug-
komen voor de verdere uitwerking van het toetsingskader. 

Dat er vaak een grote kloof bestaat tussen ideaal en werkelijkheid door bij-
voorbeeld het gedrag van individuele lidstaten doet niets af aan hun relevantie.  
Weiss en Th akur (2010: 7-23) hebben in hun studie over de historische beteke-
nis van de VN voor het praktiseren van global governance zelfs het bestaan 
van afwijkingen tussen de gewenste en de feitelijke stand van zaken centraal 
gesteld als frame voor hun analytisch paradigma. Zij spreken van fi ve gaps in 
global governance: er is gebrek aan kennis, gebrek aan normatieve eensgezind-
heid, gebrekkige beleidsvorming, er zijn institutionele tekortkomingen, en 
er is gebrek aan toewijding van nationale staten aan de gemeenschappelijk te 
bereiken doelen (compliance gaps). 

Daarnaast werpen de opkomst van Azië, met de grootmachten China en 
India, en de geleidelijke democratische emancipatie van islamitische naties 
een nieuw licht op het denken over UN-centered global governance. De vraag 
kan opgeworpen worden of het VN-systeem niet door historisch bepaalde 
omstandigheden te veel een bolwerk is geworden voor de politieke, culturele 
en economische belangen van ‘het Westen’ (de VS en Europa). Volgens Mah-
bubani (2008) biedt het Westen door zijn machtspositie – zoals die is geëvolu-
eerd na de Tweede Wereldoorlog – te weinig ruimte aan opkomende landen. 
Het ‘krimpende’ Westen zal ten gunste van Azië en van de emanciperende 
islamitische wereld institutionele ruimte moeten inleveren, juist ook om de 
eigen kernwaarden van de moderniteit op langere termijn en in ruimer ver-
band te laten prevaleren. Bescheidenheid en geduld, met oog voor autonome 
lokale ontwikkelingen, is in dit kader de gepaste grondhouding.

De Westerse bias doet afbreuk aan de keuze voor het VN-systeem als referen-
tie voor het toetsingskader. Niettemin kan gesteld worden dat de ideeën van 
het VN-systeem vitaal zijn voor elke gecoördineerde poging tot global gover-
nance: er is geen alternatief voorhanden. Concurrerende narratieven vanuit 
theocratisch-imperialistische hoek, van fascistische of communistische ideo-
logieën, of vanuit de hoek van nationale staten met hegemoniale pretenties 
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(recent nog de Verenigde Staten onder president Bush), slaagden er tot nu toe 
niet in om de wereldsamenleving blijvend te domineren. 

Als richtinggevend concept in nationale en mondiale discussies is het begrip 
duurzaamheid steeds belangrijker geworden. Zo betoogt Boutellier (2011: 7) 
in zijn studie De improvisatiemaatschappij dat een samenleving uiteenvalt 
in onzekerheid en onveiligheid als er geen duidelijke afspraken zijn over ‘de 
akkoorden waarbinnen geïmproviseerd kan worden’. Duurzaamheid, opge-
vat als verantwoorde continuïteit van niet alleen het milieu, maar ook van 
fysieke, sociale en economische processen, is in het tijdperk van een ‘onbe-
grensde wereld’ de thematische, ordenende grondtoon waarin de improvisa-
ties samenkomen. Het begrip staat ook centraal in het manifest Inspiration 
for Global Governance (Lubbers, van Genugten & Lambooy 2008). De 
auteurs behandelen hierin de relatie tussen het Universele Verdrag van de 
Rechten van de Mens (UVRM, 1948) en het aan het begin van het nieuwe 
millennium opgestelde Earth Charter voor duurzame ecologische, economi-
sche en sociale ontwikkeling. Mensenrechten en intergenerationele verant-
woordelijkheid voor de aarde worden aan elkaar gekoppeld als een ethisch 
en spiritueel kompas voor de ‘complementary governance’ van nationale staten, 
civil society en bedrijfsleven. 

Kortom:

1.  Nationale staten hebben onvoldoende autonome sturingskracht om de uit-
dagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen. Zij ontkomen er niet aan om 
te streven naar global governance, waarbij nationale en mondiale belangen 
(ondanks alle onvermijdelijke fricties) bij elkaar gebracht worden in een 
‘dragend verhaal’. Voor global governance is binnenlandse vrede en veilig-
heid in nationale staten een belangrijke voorwaarde. 

2.  Als supranationale bestuurslaag heeft het VN-systeem een vitale rol 
gespeeld bij de opkomst van ideeën over en praktijken van global governance. 
Vier powerful ideas hebben als normatief-richtinggevende ordeningsprinci-
pes een grote rol gespeeld: vrede, onafhankelijkheid van koloniale onder-
drukking, sociaaleconomische ontwikkeling en mensenrechten. Mondiale 
complexiteit heeft een globale orde opgeroepen met morele ankerpunten 
voor de gewenste uitkomst van de politiek. UN-centered global governance 
is echter verre van perfect; er zijn dagelijks waarneembare afwijkingen tus-
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sen de gewenste en de feitelijke stand van zaken. Zo is er gebrek aan kennis 
en aan normatieve eensgezindheid, is er gebrekkige beleidsvorming, zijn er 
institutionele tekortkomingen, en er is gebrek aan toewijding van natio-
nale staten aan de gemeenschappelijk te bereiken doelen. Niettemin is de 
input van het VN-systeem vitaal voor elke poging tot global governance; er 
is geen alternatief. 

2.3 VN: Cultuur van Vrede en Human Security 

De geloofwaardigheid en het imago van de VN op het vlak van vrede en veilig-
heid kregen een stevige steun in de rug door het verschijnen van het Human 
Security Report 2005 van het Human Security Centre van de University of Bri-
tish Columbia. In het rapport wordt vastgesteld dat na het einde van de Koude 
Oorlog in 1989 niet alleen het aantal oorlogen tussen staten drastisch was afge-
nomen, maar ook het aantal confl icten binnen staten. Volgens de onderzoekers 
liggen drie structurele factoren ten grondslag aan deze afname. Ten eerste werd 
de ideologische polarisatie tussen en binnen staten na de Koude Oorlog opge-
heven. In de tweede plaats beëindigden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 
de militaire en fi nanciële ondersteuning van hun cliënt-staten in de oorlogen 
in de Derde Wereld. Als belangrijkste factor wordt echter gezien dat door het 
einde van de Koude Oorlog de VN bevrijd werd uit de decennialange patstel-
ling tussen de confl icterende supermachten, waardoor hij voor het eerst in zijn 
bestaan een eff ectieve rol kon gaan spelen op het gebied van vrede en veilig-
heid. Pijnlijke lessen – zoals die van de gruwelijke gebeurtenissen in Joegoslavië 
en Rwanda in de jaren negentig –  werden geleerd en ook conceptueel verwerkt 
in het Brahimi-rapport over VN-vredesoperaties (2000). Van der Lijn (2006) 
toont op basis van vergelijkend onderzoek naar het rendement van vredesope-
raties in Cambodja, Mozambique, Rwanda en El Salvador aan dat de VN-
missies daar een positieve bijdrage hebben geleverd aan duurzame vrede. Zelfs 
in Rwanda was de bijdrage positief, maar helaas te kleinschalig van opzet en te 
kort van duur om een genocidale ramp te voorkomen.

Met de hernieuwde mogelijkheden van de VN om een rol van betekenis te 
spelen op het gebied van vrede en veiligheid ontstond in de internationale 
gemeenschap een breed gedragen verlangen om de oorzaken van geweld 
meer bij de wortel aan te pakken. Het wetenschappelijke uitgangspunt daar-
bij vormde het Sevilla Statement on Violence (1986), waarin door een aantal 
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prominente geleerden uit verschillende vakgebieden, zoals psychologie, etho-
logie en neurofysiologie, in consensus werd gesteld dat gebruik van geweld 
om confl icten op te lossen een vorm van aangeleerd gedrag is en dus een 
veranderbaar cultuurfenomeen. De mensheid hoeft niet gebukt te gaan onder 
biologisch pessimisme: om een vreedzame samenleving op te bouwen, is 
‘slechts’ een cultuuromslag nodig op alle niveaus van de samenleving: lokaal, 
nationaal en internationaal. Het werd een uitgesproken ambitie van de VN 
om een initiërende en stimulerende rol te spelen bij het naderbij brengen van 
de beoogde Cultuur van Vrede. De Spaanse biochemicus Federico Mayor, 
Directeur-Generaal van UNESCO van 1987 tot 1999, omschreef dit educa-
tieve streven naar geweldloosheid als ‘the second literacy of learning to live toge-
ther’, een fundamentele leeropdracht voor ieder mens naast lezen, schrijven 
en rekenen (Mayor 1999: 23). 

In 1999 nam de Algemene Vergadering van de VN een actieprogramma aan 
om de Cultuur van Vrede verder gestalte te geven (UNGA, 1999, Resolution 
53/243). Het programma omvat acht thema’s:

1. Bevorderen van een Cultuur van Vrede door opvoeding en onderwijs.
2. Bevorderen van een duurzame economische en sociale ontwikkeling.
3. Bevorderen van respect voor de rechten van de mens.
4. Verzekeren van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
5. Bevorderen van democratische participatie en democratisch burgerschap.
6.  Bevorderen van begrip, tolerantie en solidariteit tussen verschillende bevol-

kingsgroepen.
7.  Ondersteunen van deelname aan communicatie en de vrije stroom van 

informatie en kennis.
8. Bevorderen van internationale vrede en veiligheid.

Voor een goed zicht op de geschiedenis is het van belang te constateren dat 
al deze actiepunten al vanaf de oprichting op de agenda van de VN staan 
als powerful ideas (vgl. Emmerij, Jolly & Weiss 2001). Voor het eerst echter  
werden ze integraal met elkaar verbonden en gepresenteerd in het kader 
van een mondiaal streven naar een Cultuur van Vrede. Om de Cultuur van 
Vrede naderbij te brengen, moesten de geformuleerde actiepunten niet alleen 
door regeringen van nationale staten in praktijk worden gebracht, maar door 
ieder individu in welk sociaal verband dan ook: het moet geborgd zijn in het 
 persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel en de gezamenlijke inzet van alle 
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burgers. Voor mijn onderzoek beschouw ik de genoemde actiepunten voor 
een Cultuur van Vrede als de eerste oogst aan criteria vanuit de VN voor het 
toetsingskader voor binnenlandse vrede en veiligheid. 

Al eerder en elders binnen het VN-systeem werd in het rapport An Agenda 
for Peace (1992) een overeenkomstige visie op vrede en veiligheid gepresen-
teerd door de vigerende secretaris-generaal Boutros-Ghali. Gesteld wordt dat 
de oorzaken van confl icten en oorlogen diep en ingrijpend kunnen zijn, en 
dat een geïntegreerde aanpak nodig is om deze oorzaken aan te pakken (An 
Agenda for Peace, 1992: paragraaf 5): 

“Th e sources of confl ict and war are pervasive and deep. To reach them will 
require our utmost eff ort to enhance respect for human rights and fundamental  
freedoms, to promote sustainable economic and social development for wider pros-
perity, to alleviate distress and to curtail the existence and use of weapons of mass 
destruction.” 

Deze integrale visie op vrede en veiligheid, waarin respect voor democrati-
sche vrijheden en mensenrechten, duurzame sociaaleconomische ontwikke-
ling en het terugdringen van massavernietigingswapens in één adem worden 
genoemd, evolueerde verder binnen de VN en leidde tot het veiligheidsconcept 
human security. Dit begrip impliceert dat de inspanningen van de internatio-
nale gemeenschap, van nationale overheden en ook van niet-gouvernementele 
instellingen en individuele personen, gericht moeten zijn op de veiligheid van 
mensen, veeleer dan op de klassieke externe (militaire) veiligheid van de staat. 
Veiligheid wordt in deze betekenis verbonden met dimensies als werkgelegen-
heid en inkomenszekerheid, voedselveiligheid, gezondheid van mensen in een 
gezond ecosysteem, vrijwaring van criminaliteit in het dagelijks leven, en vrij-
waring van politieke onderdrukking. Het begrip is van toepassing in zowel 
rijke als arme landen en versterkt de notie dat een aantasting van human 
security  in het ene deel van de wereld onvermijdelijk repercussies heeft in 
andere delen van de wereld. In het Human Development Report (1994: 22) 
wordt dit als volgt onder woorden gebracht:

“When the security of people is attacked in any corner of the world, all nations are 
likely to get involved. Famines, ethnic confl icts, social disintegration, terrorism, 
pollution and drug traffi  cking are no longer isolated events, confi ned within nati-
onal borders. Th eir consequences travel the globe.” 
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Ook in de ontwikkeling van het denken over door de VN te ondernemen 
activiteiten op het gebied van vrede en veiligheid, zoals preventieve diplo-
matie, peacemaking, peacekeeping en (post-confl ict) peacebuilding, dringen de 
implicaties van het concept human security door. Zo werd in 1995 het rapport 
Supplement to an Agenda for Peace uitgebracht, waarin een geïntegreerde 
benadering van vredesoperaties prevaleert. Zowel bij preventieve diplomatie 
en peacemaking als bij peacekeeping-operaties die overgaan in peacebuilding 
gaat het om vijf kernmaatregelen, die in onderlinge samenhang moeten wor-
den ontplooid:

1. Het verdedigen van het geweldmonopolie van de staat.
2.  Het versterken van een democratische cultuur om geschillen op vreedzame 

wijze te beslechten.
3. Het verbeteren van het politiële en justitiële systeem (rule of law).
4. Het monitoren van de mensenrechten.
5. Sociale en economische ontwikkeling. 

Deze punten vormen het ‘dragende verhaal’ van het VN-systeem: een nut-
tig en noodzakelijk referentiekader binnen het mondiale streven naar global 
governance, ondanks teleurstellingen en tegenslagen in het wereldwijde poli-
tieke gebeuren van alledag. Wat Baehr en Gordenker (2006: 22) opmerken 
over de rechten zoals neergelegd in het Verdrag inzake Burgerrechten en Poli-
tieke Rechten, kan onverkort worden toegepast op de visie en missie van het 
VN-systeem: 

“Veel van deze rechten worden in een groot deel van de wereld niet of nauwelijks 
nageleefd. Het verdrag moet dan ook in de eerste plaats worden gezien als een na 
te streven standaard en als middel om vooruitgang te meten in de totstandkoming 
van een breed scala van economische, sociale en culturele voorzieningen.”

Deze passage geeft ook de grondgedachte van het voorliggende onderzoek 
goed weer. 
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2.4  Terrorismebestrijding: strategische VN-visie en lessons 
learned 

De relatie tussen polarisatie en terrorisme kan gezien worden als een race to 
the bottom: terrorisme komt voort uit polarisatie en beoogt deze door inci-
denteel grof geweld radicaal te verscherpen om politieke doelen naderbij te 
brengen. Daarmee is terrorisme als ‘Th eater van de angst’ (De Graaf 2010) 
een van de belangrijkste bedreigingen van binnenlandse vrede en veiligheid 
aan het begin van de 21ste eeuw. 

In reactie op de aanslagen in Dar es Salaam en Nairobi (1998), New York en 
Washington (2001), Bali (2002) en Madrid (2004) heeft de VN zijn inspan-
ningen om terrorisme te bestrijden aanzienlijk opgevoerd. Het High-level 
Panel on Th reats, Challenges and Change gaf in 2004 aan secretaris-gene-
raal Kofi  Annan de aanbeveling om tot een consistente mondiale strategie te 
komen, om zo de lidstaten van de VN beter in staat te stellen om terrorisme 
te bestrijden. Tijdens een herdenking in Madrid van de terroristische aanslag 
van 11 maart 2004 werd een conceptuele aanzet tot een dergelijke strategie 
gepresenteerd aan de hand van vijf basisprincipes, die bekend staan als ‘the 
fi ve D’s’ (Annan lays out detailed fi ve point UN strategy to combat terrorism, 
VN, 10 maart 2005):

1.  Dissuade: ontmoedig burgers om hun toevlucht te zoeken tot terrorisme of 
het ondersteunen daarvan.

2.  Deny: ontzeg middelen aan terroristen om een aanval uit te voeren, met 
speciale aandacht voor biologische en nucleaire strijdmiddelen.

3.  Deter: schrik staten af om terrorisme te steunen.
4.  Develop: voer de capaciteit van staten op om terroristen uit te schakelen.
5.  Defend: verdedig de mensenrechten, ook in de context van de bestrijding 

van terrorisme.

In het daaropvolgende rapport In Larger Freedom: towards development, 
security, and human rights for all (2005) werden de lidstaten opgeroepen om 
een strategie tegen terrorisme aan te nemen die op deze principes is geba-
seerd. In de World Summit Outcome (2005) accordeerden de staatshoofden 
van de lidstaten deze benadering, die verder werd uitgewerkt in het rapport 
Uniting against Terrorism: recommendations for a global counter-terrorism 
strategy (2006). Het principiële uitgangspunt in de visie van de VN is dat 
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terrorisme onder alle omstandigheden onacceptabel is, omdat deze strijdme-
thode ingaat tegen de beginselen van de rechtsstaat (rule of law) en tegen de 
mensenrechten. Terrorisme moet worden beschouwd als een uitingsvorm van 
criminaliteit en niet als een legitieme vorm van oorlogsvoering. Verdediging 
van de mensenrechten wordt als de kern gezien om alle aspecten van de stra-
tegie tegen terrorisme tot gelding te kunnen brengen; niet alleen omdat de 
mensenrechten van de slachtoff ers van terrorisme in de meest rabiate vorm 
worden geschonden, maar ook door de bestrijding van terrorisme. De waar-
den van de rechtsstaat en de normen van strafrecht en internationaal recht 
moeten bij de opsporing en vervolging van terroristen gewaarborgd blijven. 
Alleen zo kan voorkomen worden dat terrorismebestrijding in feite leidt tot 
een sluipende ondermijning van de rechtsstaat. Het is de taak van politieke 
en godsdienstige leiders om omstandigheden te creëren waarbij door dialoog 
vreedzame alternatieven voor confl ictoplossing een kans krijgen bij de oplos-
sing van polarisatie tussen bevolkingsgroepen.

In het rapport wordt benadrukt dat zich omstandigheden kunnen voordoen 
die de ondersteuning van terrorisme door gemarginaliseerde bevolkingsgroe-
pen kunnen bevorderen. Uitsluiting en discriminatie op grond van etnische 
achtergrond of godsdienst bijvoorbeeld kunnen leiden tot een toestand van 
vernedering en wrok, die de rekrutering van terroristen kan vergemakkelij-
ken. Sociaaleconomische ontwikkeling en de bestrijding van jeugdwerkloos-
heid heeft daarom grote prioriteit. Zonder naar de specifi eke uitvoeringskant 
van de fi ve D’s te kijken, blijkt de strategische VN-visie op terrorismebestrij-
ding in lijn te zijn met de al vastgestelde criteria voor het toetsingskader waar 
het gaat om het accent op economische en sociale ontwikkeling, handhaving 
van de rule of law, en de verdediging van de mensenrechten. 

In hun standaardwerk Democracy and Counterterrorism: Lessons from the 
Past (2007: 565-579) trekken Robert Art en Louise Richardson conclusies uit 
zo’n veertien casussen van terrorismebestrijding uit de afgelopen decennia, 
uiteenlopend van de PKK in Turkije, de Rode Brigades in Italië, tot de Tamil 
Tijgers in Sri Lanka. Daaruit komt naar voren dat een overheidsrespons op 
basis van sticks and carrots, waarbij primair de grondoorzaken van de terro-
ristische uitingen worden aangepakt, het meest succesvol is. Deze ‘wortel en 
stokmethode’, die qua naamgeving te veel doet denken aan de africhting van 
dieren, zal door mij worden opgevoerd als een methode van gecombineerde 
repressieve (onderdrukkende) en progressieve (in de gewenste richting voort-
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gang bevorderende) maatregelen. De lessen die Art en Richardson hebben 
getrokken met betrekking tot de repressieve maatregelen zijn de volgende:

1.  Ken uw tegenstander door goede inlichtingen. Een buitenproportionele 
repressieve militaire respons vervreemdt de lokale bevolking van de poli-
tieke leiding, en verhindert de overheid om inlichtingen te verzamelen over 
de terroristische opponent. 

2.  Internationale samenwerking is onontbeerlijk, aangezien veel terroristische 
netwerken mondiaal opereren. 

3.  Zorg voor een goede coördinatie van de overheidsinstellingen die zich met 
veiligheid bezighouden. Daarbij gaat het om het delen van inlichtingen 
en een eff ectieve werkverdeling tussen de verschillende departementen en 
het militaire, politionele en justitiële apparaat. Bijzondere aandacht ver-
dient de vraag op welke wijze inlichtingen leiden tot specifi eke operaties; 
de coördinatie daarvan is van doorslaggevende betekenis. 

4.  Zorg ervoor dat het gebruik van geweld specifi ek gericht is tegen de terro-
ristische opponent en de burgerbevolking ongemoeid laat. Dit kan alleen 
slagen als er een goede coördinatie is van de betrokken overheidsinstanties 
op basis van goede inlichtingen. Rekrutering van terroristen wordt verge-
makkelijkt door indiscriminate use of force tegen de burgerbevolking. 

Art en Richardson pleiten ervoor om in geval van een gewelddadig confl ict 
special forces in te zetten, die getraind moeten worden om een geconcentreer-
de (in tijd en plaats beperkte) militaire respons te geven binnen een algemeen 
kader, waarin de mensenrechten worden gerespecteerd. Bedacht moet wor-
den dat een overreactie van de overheid juist een van de doelen van terroristen 
is, naast intimidatie, polarisatie en de propaganda van de daad.

De voor mijn onderzoek relevante lessen die Art en Richardson getrokken 
hebben met betrekking tot de ‘progressieve maatregelen’ zijn:

1.  Mobiliseer de gematigde krachten. Als voorbeeld geven de auteurs de 
manier waarop de Spaanse regering reageerde op de terroristische aanslag 
in Madrid. De overheid mobiliseerde de Spaanse moslimgemeenschap op 
een zodanig eff ectieve wijze dat gematigde geestelijken een fatwa uitspra-
ken tegen Osama bin Laden als een perversie van de islam. 

2.  Zorg voor sociale hervormingen. Hoewel een rechtstreeks verband tussen 
sociaaleconomische maatregelen en succes bij terrorismebestrijding weten-
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schappelijk moeilijk is aan te tonen – vooral door de lange looptijd van 
maatschappelijke processen – blijkt uit het onderzoek van Art en Richard-
son dat armoede en sociale achterstelling factoren van betekenis kunnen 
zijn bij het ontstaan van terrorisme. Een overheid doet er daarom goed aan 
om voor de langere termijn een samenhangend programma van sociaal-
economische maatregelen te ontwikkelen. 

3.  Betrek (potentiële) tegenstanders bij het politieke proces. Hierbij is het voor-
al van belang dat personen die gerekruteerd zouden kunnen worden voor 
terroristische activiteiten, hun grieven kenbaar kunnen maken via vreed-
zame politieke kanalen. Ook kunnen door (informele) onderhandelingen 
afspraken gemaakt worden voor een de-escalatie van gewelddadigheden, 
die in een later stadium kunnen uitmonden in volwaardige vredesbespre-
kingen. Het politieke proces moet leidend zijn voor een samenhangende 
strategie tegen terrorisme.

4.  Zorg voor internationale samenwerking. Niet alleen met betrekking tot 
de repressieve maatregelen, maar ook in relatie tot de progressieve maat-
regelen is internationale samenwerking en internationale wetgeving van 
doorslaggevende betekenis. Landen die terrorisme steunen, moeten door 
wereldwijde maatregelen worden geïsoleerd. Maar ook moet de internati-
onale gemeenschap middelen ter beschikking stellen voor sociaalecono-
mische programma’s in gebieden die vatbaar zijn voor de opkomst van 
terroristische activiteiten. 

Art en Richardson vragen zich af of hun integrale methode wel van toepassing 
is op het mondiale jihadistische terrorisme, opgevat als transnationale ideolo-
gische beweging tegen het Westen, op basis van strenge opvattingen over ‘de 
zuivere islam’. De onderzoekers menen dat dit wel degelijk het geval is. Zij 
stellen dat er in de eerste plaats eenvoudigweg geen andere methoden ‘op de 
markt’ zijn om terrorisme succesvol aan te pakken. Bovendien is het jihadisti-
sche terrorisme qua politiek-religieuze motivering, organisatie en methodiek 
beslist niet uniek. Er zijn duidelijke overeenkomsten met andere terroristische 
bewegingen die zich in de loop van de geschiedenis hebben gemanifesteerd, 
zoals een mix van politieke en religieuze motieven, de noodzaak om toege-
wijde vrijwilligers te rekruteren en daarmee aanvallen uit te voeren, en het 
belang om een achterban van passieve supporters te creëren onder de bevol-
king van de gebieden waarin zij opereren. De onderzoekers zien dan ook geen 
goede redenen waarom niet ook het jihadistische terrorisme uiteindelijk uit-
gehold zou kunnen worden door de gecombineerde internationale inzet van 



2. Ontwerp van een toetsingskader voor binnenlandse vrede en veiligheid 45

de beschreven maatregelen. Temeer ook omdat uit het empirische materiaal 
duidelijk naar voren komt dat overheden door trial and error van hun acties 
leren, en daardoor in de loop van de tijd een meer adequate respons laten 
zien. Wel concluderen de onderzoekers dat de bestrijding van jihadistisch ter-
rorisme een zaak is van zeer lange adem, die vermoedelijk een generatie lang 
moet worden volgehouden (Art & Richardson, 2007: 580-583).

Wereldwijd is er – na een aanvankelijke golf van sympathie – diepgaande 
kritiek gekomen op de unilaterale manier waarop de regering-Bush de bestrij-
ding van het jihadistische terrorisme heeft aangepakt. Strategisch analist Phi-
lip H. Gordon (2007) ontwikkelde in reactie daarop een alternatief voor de 
lange termijn in zijn studie Winning the Right War. Zijn ideeën voor een 
nieuwe grand strategy zijn op hoofdlijnen in overeenstemming met de visie 
van de VN en de lessons learned over terrorismebestrijding zoals geformuleerd 
door Art en Richardson. Gordon geeft aan dat de regering-Bush in de stra-
tegische val van Osama bin Laden is gelopen door na de aanslag van 9/11 te 
reageren met grootschalige militaire off ensieven op islamitisch grondgebied. 
Daarbij werd bij het publiek de illusie gewekt dat terrorisme door militaire 
campagnes beslissend kan worden verslagen, mits de geallieerde naties zich 
maar onvoorwaardelijk aan de zijde van de VS zouden scharen. Terreur is 
echter ‘slechts’ een tactiek van een zwakkere partij in een poging politieke 
veranderingen te bewerkstelligen, en is net zo min uitroeibaar als crimina-
liteit of dodelijke ziekten. De VS heeft zich volgens Gordon laten verleiden 
tot the wrong war en zal uiteindelijk ook niet kunnen winnen, aangezien de 
terroristische opponent met een contraproductieve overreactie in de kaart 
werd gespeeld. Gordon stelt dat de VS moet omschakelen naar the right war. 
Fundamenteel uitgangspunt van dit strategische paradigma is dat het einde 
van de oorlog tegen jihadistische terreur pas naderbij komt als de geweld-
dadige ideologie die eraan ten grondslag ligt haar vitaliteit verliest. Dit zal 
alleen gebeuren als potentiële aanhangers van Bin Laden in de wereldwijde 
moslimgemeenschap gaan inzien dat zijn utopische toekomstvisie een fatale 
vergissing is, die onmiskenbaar zal uitlopen op een mislukking. In de visie 
van Gordon zal de transformatie van de islamitische wereld naar een cultuur 
die meer verenigbaar is met de moderniteit pas plaatsvinden als binnen de 
verschillende moslimgemeenschappen persoonlijkheden en leiders opstaan 
die op overtuigende wijze alternatieven aandragen voor de ideologie van het 
mondiale fundamentalistische islamisme en zijn terreurbewegingen. 
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Kernpunt van het betoog van Gordon is dat het Westen – opgevat als poli-
tieke waardengemeenschap – deze transformatie niet kan forceren, en zeker 
niet door (Amerikaanse) militaire machtsontplooiing. Wat van de kant van 
het Westen nodig is, is defensieve kracht: dit betekent indamming (contain-
ment) van dreigingen en onvoorwaardelijke toewijding aan de eigen waarden. 
Deze waarden – democratie, rule of law, mensenrechten, sociaaleconomische 
ontwikkeling en internationale samenwerking – waren ook de ideologische 
basis ten tijde van de Koude Oorlog. Uiteindelijk was het deze grand stra-
tegy die bijdroeg aan de uitholling en ineenstorting van het communisme 
als mondiaal ideologisch alternatief voor de liberale democratie. Als geduld 
en vasthoudendheid worden betracht, zal volgens Gordon blijken dat ook 
de ideologie van het islamitisch extremisme op den duur haar aantrekkings-
kracht zal verliezen in de islamitische gemeenschap. 

2.5 De grand strategy van Sir Rupert Smith 

In de visie van Sir Rupert Smith, zoals verwoord in zijn studie Th e Utility 
of Force (2005), leven we in de 21ste eeuw niet meer in een wereld waarin 
ofwel een toestand van oorlog dan wel een toestand van vrede heerst in een 
ordentelijke tijdsopvolging, maar in een wereld waarin sprake is van langdu-
rige ideologische confrontaties die van tijd tot tijd kunnen escaleren tot (ook 
weer voorbijgaande) militaire confl icten. Deze confrontaties en gewapende 
confl icten spelen zich af te midden van de bevolking die in haar veiligheid 
wordt bedreigd (war amongst the people), en niet zozeer tussen nationale legers 
die afgebakende territoria bevechten op goed te lokaliseren militaire tegen-
standers. 

Ik pas zijn ideeën toe om te komen tot een toetsingskader voor binnenland-
se vrede en veiligheid, aangezien Smith in zijn theorievorming conceptuele 
samenhang bewerkstelligt tussen een aantal relevante gebieden van mijn 
onderzoek. Zo gaat hij in op de democratische rechtsstaat en de rule of law als 
gewenste uitkomst van de politiek, het verschil tussen militaire confl icten en 
ideologische confrontaties, en het belang van strategisch woordvoerderschap 
als onderdeel van het strategieproces. Innovatief is de gedachte dat de grand 
strategy ook binnenlandse vitale belangen adresseert in een mondiaal tijdperk 
waarin binnenlandse en buitenlandse vrede en veiligheid onlosmakelijk met 
elkaar zijn verweven. 
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Volgens Smith gaat het bij een ideologische confrontatie uiteindelijk om the 
will of the people en is er in feite sprake van een politiek-psychologische strijd 
die niet door een militaire overwinning op zich kan worden bezegeld, zoals 
nog wel het geval was in de wereldoorlogen van de 20ste eeuw. Gegeven deze 
ontwikkeling moet de ideologische confrontatie worden aangegaan binnen 
een welomschreven politieke context, waarbij militaire inzet ‘slechts’ een van 
de factoren is die ertoe moeten bijdragen dat de gewenste politieke uitkomst 
ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De gewenste politieke uitkomst moet 
daarom op voorhand zodanig specifi ek worden geformuleerd dat op basis 
daarvan een integrale strategie ofwel grand strategy kan worden ontwikkeld. 
Van groot belang daarbij is om van tevoren vast te stellen welke aspecten van 
de confrontatie opgelost kunnen worden door een militair confl ict aan te gaan, 
en welke aspecten ongeacht de militaire inzet in een duurzame toestand van 
confrontatie zullen blijven. In de ideologische confrontatie staan toekomstvisies 
tegenover elkaar, waarbij het uiteindelijk niet gaat om veiligheid sec (iedereen 
wil veiligheid), maar om de vraag: wat zijn de na te streven centrale waarden in 
de samenleving, welke wetten en regels moeten er gelden, en wie zijn de rech-
ters? Bij een oorlog te midden van de bevolking is volgens Smith de gewenste 
politieke uitkomst (het strategische doel) altijd te omschrijven als een stabiele 
democratische rechtsstaat, waarin de rule of law in overeenstemming is met de 
internationale rechtsnormen, waar de mensenrechten in ere worden gehouden, 
en waar het economisch beleid betrouwbaar is. 

Opponenten die geweld gebruiken moeten uitgeschakeld worden, zodat het 
geweldmonopolie van de staat wordt hersteld. In die zin creëert militaire inzet 
de voorwaarde (condition) waaronder civiele autoriteiten, zoals politie en justi-
tie, hun werk binnen de rechtsstaat kunnen doen, en levert de inzet daarmee 
zijn specialistische bijdrage aan het bereiken van het strategische doel. Dit is 
wat Smith (2005: 381) bedoelt met de uitdrukking utility of force. Bij de start 
van de strategische planning is het van eminent belang om zo goed mogelijk 
te bepalen met welke partijen en personen de confrontatie moet worden aan-
gegaan, en met welke partijen en personen kan worden samengewerkt. Zon-
der een scherp gedefi nieerde opponent kan volgens Smith nooit een goede 
strategie ontworpen worden. Aangezien de opponent zich echter schuilhoudt 
onder de bevolking is het een lastige opgave om exact te bepalen wie tot de 
doelgroep van de confrontatie behoort en wie niet. Deze essentiële intelli-
gence-taak wordt door Smith het eigenlijke doel van de operaties genoemd: 
de oorlog te midden van de bevolking moet primair worden gevoerd als een 
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informatie-oorlog. Smith geeft aan dat deze operaties vooral moeilijk zijn als 
de opponent en the people dezelfde nationale of etnische achtergrond hebben. 
De tegenstander is evenwel nooit ‘het volk’, maar een verband van politieke 
actoren daarbinnen, die welbewust de confrontatie zijn aangegaan met de 
heersende politieke structuur. Cruciaal is om aan de opponent duidelijk te 
maken dat een gewelddadig confl ict niet zal lonen in de clash of wills om 
de samenleving achter zich te krijgen voor de door hem gewenste politieke 
uitkomst – de door hem gepropageerde toekomstvisie op de samenleving als 
‘ideale staat’. 

Omdat moderne operaties in de visie van Smith een integrale context hebben 
waarbinnen alle relevante maatschappelijke sectoren betrokken zijn (poli-
tiek, militair, diplomatiek, politioneel, justitioneel, humanitair, sociaalecono-
misch), is het van primair belang dat de betrokken overheidsinstituties hun 
inspanningen richten op hetzelfde doel (de gewenste politieke uitkomst) aan 
de hand van hetzelfde strategische plan. Om dat te bereiken, moet van tevo-
ren worden vastgesteld welke bijdrage wordt verwacht van welk overheids-
orgaan, en hoe en door wie de coördinatie daarvan plaatsvindt. 

Een bijzondere opvatting ten slotte heeft Smith over de rol van de media. 
Naar zijn oordeel dient een bewuste omgang met de media van meet af aan 
een integraal onderdeel van de strategische planning te zijn, aangezien juist de 
media in belangrijke mate de bron zijn voor de situationele context, zoals die 
in het huidige tijdperk door het publiek (the people) wordt ervaren. De media 
maken de feiten weliswaar niet, maar geven er wel uitdrukking aan – zowel 
van de feiten aan de eigen kant als aan die van de kant van de opponent. In 
de terminologie van Smith staan er twee producers met twee gezelschappen 
op het toneel, die ieder hun eigen script willen laten prevaleren in de percep-
tie van de meerderheid van het publiek. Het is dan ook een essentiële taak 
van de politieke en strategische leiding om een coherente context te presen-
teren waarbinnen de ondernomen operaties kunnen worden begrepen. Een 
strategische woordvoerder (narrator) die het verbindende verhaal met gezag 
kan vertellen, is daarbij volgens Smith onontbeerlijk. Essentieel daarbij is om 
principieel vast te houden aan de eigen langetermijnvisie op de gewenste poli-
tieke uitkomst van de ideologische confrontatie. Het strategische doel moet 
steeds weer gepresenteerd worden aan de media, zonder zich daarbij te laten 
verleiden tot kortetermijn-eff ectbejag door manipulatieve beeldvervorming 
(Smith 2005: 391-394).
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Tot zover de inzichten van Smith over de aard van contemporaine con fl icten 
en zijn visie op de noodzakelijke grand strategy voor de 21ste eeuw. De over-
eenkomsten met de opvattingen binnen het VN-systeem over binnenlandse 
vrede en veiligheid springen duidelijk in het oog. Zowel ten aanzien van 
de gewenste politieke uitkomst (stabiele democratische rechtsstaat) als ten 
aanzien van het integrale karakter van de strategie, waarbij militaire inzet 
‘slechts’ een rol speelt voor het herstel van de rule of law. 

2.6 Toetsingskader voor binnenlandse vrede en veiligheid

In het toetsingskader staat het begrip grand strategy centraal. In deze strategie 
worden nationale belangen omgezet in doelstellingen. Om de inrichting van 
deze omzetting te beoordelen, wordt de grand strategy opgesplitst in zeven 
criteria voor het strategieproces. Hierin worden de procesmatige aspecten 
beschreven, zoals de confl ictanalyse en de gewenste uitkomst van de politiek. 
De grand strategy valt uiteen in een zogenoemde ‘zone van samenwerking’ en 
een ‘zone van confrontatie’ (zie fi guur 1). De zone van samenwerking is opge-
splitst in drie algemene en drie bijzondere criteria. De ‘bijzonderheid’ van 
deze criteria schuilt in het feit dat zij een meer toegespitst karakter hebben als 
speerpunten van het actieprogramma van de VN uit 1999 om de Cultuur van 
Vrede gestalte te geven.

Grand strategy

zone van samenwerking zone van confrontatie+

dialoog

militaire conflicten

7 criteria voor het strategieproces

3 + 3 criteria 3 criteria

Figuur 1. Toetsingskader voor binnenlandse vrede en veiligheid.
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Criteria voor het strategieproces: 

1.  Om (potentiële) confl icten tussen maatschappelijke groeperingen te kun-
nen beheersen en in goede banen te leiden, is het voor een nationale over-
heid noodzakelijk om over een lange termijn grand strategy te beschikken, 
die alle relevante aspecten van het maatschappelijk leven beslaat: politiek, 
militair, diplomatiek, politioneel, justitioneel, humanitair, cultureel en 
sociaaleconomisch. 

2.  Van doorslaggevend belang is een goed ontwerp van het strategieproces, 
waarin de verschillende fasen van beschrijving van de gewenste politieke 
uitkomst, confl ictanalyse en implementatie in logische volgorde aan bod 
komen. 

3.  De gewenste politieke uitkomst van de grand strategy voor binnenland-
se vrede en veiligheid omvat constructieve samenwerking van personen 
en groeperingen binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat, 
en tegelijkertijd confrontatie met die personen en groeperingen die de 
democratische rechtsstaat – op al dan niet gewelddadige wijze – proberen 
te ondermijnen. Dialoog (diplomatie) is als inherent onderdeel van een 
democratische rechtsstaat het bemiddelende proces om personen en groe-
peringen van confrontatie naar samenwerking te bewegen.

4.  In de confl ictanalyse moet duidelijk worden:
 –  met welke personen en groeperingen en op welke wijze door de over-

heid kan worden samengewerkt met betrekking tot nader te beschrijven 
thema’s (criteria): dit veld van activiteiten noem ik de ‘zone van samen-
werking’; 

 –  met welke personen en groeperingen en op welke wijze door de overheid 
de ideologische confrontatie moet worden aangegaan: dit veld van acti-
viteiten noem ik de ‘zone van confrontatie’. Personen of groeperingen 
die om ideologische redenen niet bereid zijn tot samenwerking binnen 
het kader van de democratische rechtsstaat, dan wel activiteiten in deze 
zone verhinderen of bestrijden, positioneren zich welbewust in de zone 
van confrontatie. 

5.  Strategische coördinatie: betrokken overheidsinstanties moeten hun 
inspanningen richten op hetzelfde strategische doel (de gewenste politieke 
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uitkomst) aan de hand van hetzelfde strategische plan. Om dit te bereiken, 
moet van tevoren worden vastgesteld welke bijdrage wordt verwacht van 
welk overheidsorgaan en hoe en door wie de coördinatie plaatsvindt. 

6.  De nationale overheid moet een strategische woordvoerder (narrator) aan-
wijzen die het verbindende verhaal kan vertellen aan publiek en media. 
Van belang is het om in de communicatie onder alle omstandigheden vast 
te houden aan de lange termijn ideologische visie van de grand strategy. 

7.  De nationale overheid moet vrede en veiligheid bevorderen door internati-
onale samenwerking op basis van internationale rechtsnormen. 

Criteria voor de zone van samenwerking: 

Algemene aspecten:

8. Versterk de democratische cultuur en de rule of law.
9. Bevorder het respect voor de rechten van de mens.
10. Bevorder een duurzame economische en sociale ontwikkeling.

Bijzondere aspecten:

11. Bevorder een Cultuur van Vrede. 
12. Verzeker de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
13. Ondersteun de deelname aan communicatie.

Criteria voor de zone van confrontatie:

14. Verdedig het geweldmonopolie van de staat.
15. Zorg voor een goede coördinatie van het veiligheidsbeleid. 
16. Ken uw tegenstander door goede inlichtingen. 

In de volgende vier empirische hoofdstukken zal ik de inrichting van het 
Nederlands beleid voor binnenlandse vrede en veiligheid toetsen aan de 
bovengenoemde criteria. Het strategisch overheidsbeleid in het licht van de 
polarisatie rondom moslims benader ik zo vanuit een algemeen paradigma 
voor binnenlandse vrede en veiligheid. In hoofdstuk 3 behandel ik de vraag 
of Nederland in de onderzoeksperiode 2001-2010 beschikte over een grand 



Peacekeeping in Holland 2001-201052

strategy en toets ik het beleid aan de criteria voor het strategieproces. In de 
hoofdstukken 4 en 5 toets ik de relevante onderdelen van het Nederlandse 
beleid aan de criteria van de zone van samenwerking (onderverdeeld in drie 
algemene en drie bijzondere aspecten), en in hoofdstuk 6 aan de criteria van 
de zone van confrontatie. Ook zal ik per criterium nagaan of een actuele 
mondiale of Europese ranking beschikbaar is.



3.  Het Nederlandse beleid: 
grand strategy?

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandel ik de vraag of Nederland in de onderzoeksperiode 
2001-2010 over een grand strategy beschikte, en of hiermee voldaan werd aan 
de criteria voor het strategieproces, zoals ontleend aan Smith (2005). Onder 
grand strategy wordt verstaan de politieke strategie op het hoogste niveau van 
de staat, waarbij vitale nationale belangen worden omgezet in doelstellingen. 
De doelstellingen moeten worden bereikt door de gecoördineerde aanwen-
ding op regeringsniveau van economische, diplomatieke, psychologische, 
militaire en andere politieke instrumenten van de staat (Lutwak 2001; Teitler 
2002; Murray 2010). 

Drezner (2011: 58) geeft aan dat het juist in onzekere tijden van belang is dat 
een staat over een grand strategy beschikt, omdat het de mogelijkheid biedt 
om aan de hand van een overkoepelend ‘verhaal’ het politieke gedrag van een 
staat aan media en publiek duidelijk te maken. Het faciliteren van commu-
nicatie is in het mediatijdperk een belangrijk aspect van grand strategy, zoals 
ook Smith (2005: 391-394) betoogt (zie paragraaf 2.5). Volgens Smith is het 
een essentiële taak van de politieke en strategische leiding om een coherente 
context te presenteren, waarbinnen de ondernomen operaties kunnen wor-
den begrepen. Een strategische woordvoerder (narrator), die het verbindende 
verhaal met gezag kan vertellen, is daarbij onontbeerlijk. Met deze observatie 
sluiten wij aan bij het in de vorige hoofdstukken naar voren gebrachte concept 
van ‘dragend verhaal’ (Tops 2007: 30), waarmee de overheid de normatieve 
inrichting van haar beleid kan motiveren (Boutellier 2011). Qua betekenis 
enigszins opgerekt kan men zelfs poneren dat de grand strategy de formu-
lering van een gemeenschappelijk toekomstideaal zou kunnen zijn, waar de 
hele pluriforme democratische samenleving achter zou kunnen staan (vgl. 
Brinkel 2007). Daarmee kan tendentieel sociale cohesie worden bewerkstel-
ligd, zoals in hoofdstuk 1 werd betoogd (Gowricharn 2002). Aansluitend op 
deze benaderingen heeft grand strategy in de context van mijn onderzoek de 
betekenis van ‘verbindend verhaal’, waarmee de inrichting van het beleid in 
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relatie tot vitale belangen – zoals binnenlandse vrede en veiligheid – duidelijk 
wordt gemaakt.

De betekenis van het begrip grand strategy is in deze context verschoven 
van een nationale en soms zelfs nationalistische gerichtheid naar een meer 
mondiale oriëntatie in een globaliserende wereld. In deze benadering wordt 
in lijn met de ideeënontwikkeling in de vorige hoofdstukken erkend dat de 
behartiging van de vitale belangen van de staat de intrinsieke verwevenheid 
van binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen moet weerspiegelen. Dit 
impliceert dat internationaal moet worden samengewerkt, aangezien geen 
enkele staat in de 21ste eeuw nog over de autonome sturingscapaciteit beschikt 
om de grensoverschrijdende mondiale problemen het hoofd te bieden. Hierbij 
kan gedacht worden aan de mogelijke gevolgen van staatkundige anarchie 
(failed states), terrorisme, energieschaarste, voedseltekorten, de wereldwijde 
jacht op grondstoff en, transnationale criminele organisaties, klimaatveran-
dering, fi nanciële crisis, en gewelddadige confl icten met als gevolg daarvan 
transnationale migratiestromen (vgl. Voorhoeve 2011: 11-23; De Wijk 2012: 
107-129).

De structuur van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst stel ik in paragraaf 
3.2 de vraag of de Nederlandse overheid in de onderzoeksperiode 2001-2010 
überhaupt over een grand strategy beschikte en zo niet (hetgeen het geval 
was), of dan een beleidsdocument als second best in aanmerking komt om de 
overige criteria voor het strategieproces aan te toetsen. Vervolgens toets ik het 
beleid aan de criteria voor het strategieproces zoals ontwikkeld in het vorige 
hoofdstuk. Het gaat daarbij om: het ontwerp van het strategieproces (para-
graaf 3.3), de gewenste politieke uitkomst (paragraaf 3.4), de confl ictanalyse 
(paragraaf 3.5), de strategische coördinatie van overheidsinstanties (paragraaf 
3.6), de strategische woordvoerder (paragraaf 3.7) en internationale samen-
werking (paragraaf 3.8). In paragraaf 3.9 ten slotte trek ik conclusies uit het 
beleidsonderzoek. 

3.2 Grand strategy 

In deze paragraaf behandel ik criterium 1 uit het toetsingskader: ‘Om (poten-
tiële) confl icten tussen maatschappelijke groeperingen te kunnen beheersen 
en in goede banen te leiden, is het voor een nationale overheid noodzake-
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lijk om over een lange termijn grand strategy te beschikken die alle relevante 
aspecten van het maatschappelijk leven beslaat: politiek, militair, diploma-
tiek, politioneel, justitioneel, humanitair, cultureel en sociaaleconomisch.’ 

In het Strategisch Akkoord van het eerste kabinet-Balkenende (2002: 15) 
wordt het probleem van de polarisatie in de Nederlandse samenleving als 
volgt beschreven: 

“Verschillen in etnische afkomst gaan (…) steeds meer samenvallen met verschil-
len in opleiding, arbeidsdeelname en ook betrokkenheid bij criminaliteit. Het zet 
middelpuntvliedende krachten in de samenleving aan en leidt tot fysieke, sociale 
en geestelijke scheiding van bevolkingsgroepen. Isolement leidt tot onbegrip, ver-
volgens tot wederzijdse afkeer en uiteindelijk tot steeds scherpere tegenstellingen.” 

Om de gesignaleerde polarisatie aan te pakken, beschikte de Nederlandse 
overheid niet over een strategische visie in de vorm van een overkoepelende 
grand strategy waarin de nationale belangen en doelstellingen van de staat 
worden beschreven in relatie tot interne en externe bedreigingen van de vei-
ligheid, zoals polarisatie en terrorisme. Zo moest volgens De Haas (2005: 
11-15) daarom bij het opstellen van de eerste Nederlandse Defensie Doctrine 
(2005) voor de koppeling van de militaire doctrine aan het richtinggeven-
de politiek-strategische kader geput worden uit beleidsdocumenten van het 
Ministerie van Defensie, met name uit de zogenaamde Prinsjesdagbrief 2003, 
waarin de beleidsvisie op het terrein van defensie staat verwoord. 

Wel werd al ten tijde van het tweede kabinet-Kok in het jaar 2000 door de 
secretarissen-generaal van de ministeries van BZK, Buitenlandse Zaken, 
Defensie en Justitie opdracht gegeven aan het Clingendael Centrum voor 
Strategische Studies (CCSS) voor een beleidsverkenning Nationale Veilig-
heid. De resultaten van dit onderzoek in het Rapport Nationale Veiligheid 
(2004) vormden de input voor een interdepartementale zelfevaluatie in het 
kader van het Project Nationale Veiligheid. Uit de resultaten van de zelf-
evaluatie bleken eens te meer nut en noodzaak van het ontwerpen van een 
overkoepelende Strategie Nationale Veiligheid. Het veiligheidsbeleid was 
versnipperd over verschillende departementen zonder afstemming en regie, 
met als gevolg beleidsconcurrentie, gebrek aan transparantie voor maatschap-
pelijke partners, en onduidelijke kaders voor internationale samenwerking. 
De Strategie Nationale Veiligheid werd uiteindelijk in 2007 door het vierde 
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kabinet-Balkenende vastgesteld. Bij gebrek aan een integrale grand strategy 
van de Nederlandse regering in de onderzoeksperiode 2001-2010 zal ik mij 
voor de evaluatie van het nationale beleid op het gebied van binnenlandse 
vrede en veiligheid als second best richten op de Strategie Nationale Veiligheid 
(2007). Allereerst behandel ik het Rapport Nationale Veiligheid (2004) van 
het CCSS, daarna komt de Strategie Nationale Veiligheid (2007) aan de orde. 

In het Rapport Nationale Veiligheid (2004) wordt geconstateerd dat er in 
de voorafgaande jaren een steeds sterkere verwevenheid is ontstaan tussen 
binnenlandse en buitenlandse veiligheid, waarbij ook Nederland kwetsbaar 
is geworden voor dreigingen die een grensoverschrijdend en grootschalig 
karakter hebben. Deze ontwikkelingen moeten gevolgen hebben voor de 
benadering van nationale veiligheid. Volgens het rapport ontbrak het echter 
bij de rijksoverheid tot dan toe aan een samenhangend conceptueel kader, 
waarbinnen dreigingen en kwetsbaarheden kunnen worden beschreven, in 
samenhang met adequate responsmogelijkheden. Het ontbrak met name aan 
een heldere omschrijving van wat nu eigenlijk de vitale belangen van de staat 
zijn. Ook traden nogal eens beleidsinconsistenties en competentieconfl icten 
op tussen ministeries, vanwege overlappende verantwoordelijkheidsgebieden. 
Door al deze factoren is er een sterke behoefte ontstaan aan een eenduidige, 
integrale aanpak van de nationale veiligheid. De nationale veiligheid wordt 
volgens het CCSS dán gewaarborgd als de vitale belangen van staat en samen-
leving eff ectief worden beschermd tegen potentiële of feitelijke dreigingen. 

Dreigingen kunnen van binnenlandse dan wel buitenlandse herkomst zijn 
en een verschillende opkomstsnelheid hebben (acuut dan wel sluipend). De 
gevolgen van de dreigingen kunnen uiteenlopen van het fysiek uitschakelen 
van zaken en/of personen en het ontzeggen van het gebruik van belangrijke 
voorzieningen, tot het ondergraven van maatschappelijke structuren en prin-
cipes. Gesteld wordt door de onderzoekers dat vooral de nieuwe dreigingen 
(zoals catastrofaal terrorisme) een multidisciplinair en multidimensionaal 
karakter hebben. Zij zijn bovendien onderling verweven en kunnen daardoor 
grootschalige, grensoverschrijdende eff ecten veroorzaken. Gegeven de acute 
ernst van deze dreigingen komen de onderzoekers tot de volgende diagnose 
met betrekking tot de organisatie van de nationale veiligheid in Nederland in 
2004 (Rapport Nationale Veiligheid, 2004: 83):
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“De eff ectieve bescherming van de vitale belangen (waarvan de vitale infra-
structuren deel uitmaken) vraagt daarom om meer samenwerking in de voor-
bereidingsfase (pro-actie, preventie en preparatie) en de responsfase (repressie en 
nazorg) tussen de diverse nationale spelers onderling en de internationale spelers in 
de veiligheidsketen. Daarin voorzien de huidige structuren echter onvoldoende.” 

De conclusie van de beleidsverkenning luidt dan ook dat het van groot 
belang is dat nationale veiligheid een prominentere plaats krijgt op de poli-
tieke en bestuurlijke agenda. Verder is het een absolute vereiste dat centrale, 
interdepartementale regie wordt gevoerd in zowel de preparatiefase als in de 
responsfase, met het oog op een eff ectieve en effi  ciënte bescherming tegen 
bedreigingen van de vitale belangen. Aanbevolen wordt om een inventarisatie 
op te stellen van alle initiatieven die in dit kader al ontplooid worden. Het 
onderzoeksteam van het CCSS geeft aan dat het op een veelvoud van der-
gelijke initiatieven is gestuit, zowel op strategisch als op operationeel niveau. 
Deze initiatieven moeten met de vigerende structuren worden geïntegreerd 
tot één transparant geheel, zonder wildgroei en dubbelingen. Ook moet 
per dreigingscategorie een inventarisatie gemaakt worden van alle openba-
re-orde- en veiligheidsketens (OOV-ketens) en functionele ketens, waarbij 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de verschillende sectoren 
en schakels van de veiligheidsketen systematisch in kaart worden gebracht. 
Gekoppeld hieraan moeten de politieke ambities en beschikbare middelen 
worden geïnventariseerd. Daaruit kan dan vervolgens worden afgeleid welke 
voorziene risico’s Nederland loopt en welke plannen in het kader van een 
Strategie Nationale Veiligheid op politiek niveau moeten worden geïmple-
menteerd om deze risico’s te verhelpen dan wel te beperken. 

In vervolg op de beleidsverkenning van het CCSS en na interdepartementale 
voorbereidingen in het kader van het Project Nationale Veiligheid besloot 
het tweede kabinet-Balkenende in 2006 om een Strategie Nationale Veilig-
heid op te stellen. Het kabinet gaf in een brief aan de Tweede Kamer aan 
dat het begrip ‘nationale veiligheid’ betrekking heeft op de bescherming van 
de Nederlandse staat en samenleving en “de kernwaarden die wij met elkaar 
delen, zoals vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid.” (TK 2006-2007, 
30821, nr. 1. Nationale veiligheid). Daarbij werden vijf onderling verweven  
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vitale belangen van de Nederlandse staat aangewezen, in exacte navolging 
van het rapport van het CCSS1: 

1.  Territoriale veiligheid: in gevaar bijvoorbeeld bij bedreiging van of aansla-
gen op het Nederlands grondgebied.

2.  Economische veiligheid: in gevaar bijvoorbeeld bij uitval van handelsverkeer 
met het buitenland of een ICT-storing.

3.  Ecologische veiligheid: in gevaar bijvoorbeeld bij een milieuramp of ver-
stoorde drinkwatervoorziening.

4.  Fysieke veiligheid: in gevaar bij bijvoorbeeld een dijkdoorbraak of een epi-
demie.

5.  Sociale en politieke stabiliteit: in gevaar bij bijvoorbeeld spanningen tussen 
bevolkingsgroepen.

Bedreiging van deze vitale belangen kan volgens het kabinet tot ernstige 
maatschappelijke ontwrichting leiden. Om nu te voorkomen dat de overheid 
ad hoc reageert op allerlei veiligheidsrisico’s en (incidentele) bedreigingen, 
moet de Strategie Nationale Veiligheid zorg dragen voor een politiek-beleids-
matig afwegingskader en een daaraan gekoppelde integrale aanpak en prio-
riteitstelling. Na een beleidsontwikkelingsproces van zeven jaar stemde het 
vierde kabinet-Balkenende in met de Strategie Nationale Veiligheid (2007), 
zodat een begin kon worden gemaakt met de praktische uitvoering. 

3.3 Het ontwerp van het strategieproces

In deze paragraaf behandel ik criterium 2 uit het toetsingskader: ‘Van door-
slaggevend belang is een goed ontwerp van het strategieproces, waarin de 
verschillende fasen van beschrijving van de gewenste politieke uitkomst, 
confl ict analyse en implementatie in logische volgorde aan bod komen.’ 

1 De voorbeelden zijn ontleend aan de Folder National Veiligheid, uitgave van het Pro-
grammabureau NationaleVeiligheid van het Ministerie van BZK (juni 2007). Een 
actueel voorbeeld (2012) met betrekking tot economische veiligheid is uiteraard de 
mondiale fi nanciële crisis.
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De werkwijze van de Strategie Nationale Veiligheid (2007) werd in de jaren 
2007 en 2008 gefaseerd ingevoerd, waarbij aangehaakt werd op al bestaande, 
meer sectoraal georiënteerde beleidsprocessen. De werkwijze voor de verster-
king van de nationale veiligheid ontplooide zich sindsdien in een voortgaand 
cyclisch proces met drie fasen:

1. Analyse van bedreigingen en beoordeling van risico’s
Tweejaarlijks worden strategische verkenningen voor de lange termijn uit-
gebracht, jaarlijks worden zogenoemde dreigingsthema’s gekozen voor 
analytische  verdieping en twee keer per jaar wordt een rapportage Dreigings-
beeld Nederland opgesteld op basis van een rijksbrede scan van dreigingen 
op de korte termijn. Bovendien worden nog eenmaal per jaar de resultaten 
van een nationale risicobeoordeling opgenomen in de rapportage Risicobeeld 
Nederland. 

2. Strategische planning
Op basis van de rijksbrede analyse en risicobeoordeling vindt strategische 
planning plaats, waarbij wordt nagegaan of er voldoende capaciteit in mensen 
en materieel is om de geïdentifi ceerde dreigingen te voorkomen en om erop 
voorbereid te zijn.

3. Politiek-bestuurlijke besluitvorming
De Ministerraad besluit uiteindelijk op basis van de strategische planning 
welke politiek-bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden om de nationale 
veiligheid te versterken. Deze keuzes moeten uitmonden in beleid, wetgeving 
en concrete maatregelen.

Op basis van een interdepartementale inventarisatie uit 2005 worden in de 
Strategie Nationale Veiligheid (2007) negen verschillende dreigingen geïden-
tifi ceerd die tot maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden. Voor mijn 
onderzoek zijn met name de dreigingen ‘terrorisme’ en ‘sociale kwetsbaarheid’ 
relevant. Aan terrorisme worden de zogenoemde incidentcategorieën ‘cata-
strofaal terrorisme’ en ‘radicalisering’ gekoppeld, en aan sociale kwetsbaarheid 
de incidentcategorieën ‘toenemende (interetnische) spanningen en afnemend 
burgerschap’ en eveneens ‘radicalisering’. Dat radicalisering genoemd wordt 
bij twee dreigingen wordt in de Strategie Nationale Veiligheid verklaard uit 
het feit dat het in het uiterste geval tot terrorisme kan leiden, maar op zichzelf 
ook de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving bedreigt. 



Peacekeeping in Holland 2001-201060

In het Werkprogramma Nationale Veiligheid 2007-2008 worden drie ac tuele 
dreigingsthema’s geagendeerd, die met voorrang aan het werkproces natio-
nale veiligheid moeten worden onderworpen: 

1. Klimaatverandering
2. Energievoorzieningszekerheid
3. Polarisatie en radicalisering

Het dreigingsthema ‘polarisatie en radicalisering’ wordt als volgt onder de 
aandacht gebracht (Werkprogramma Nationale Veiligheid 2007-2008: 5): 

“Polarisatie- en radicaliseringsprocessen onder in het bijzonder moslims en rechts-
extremistische jongeren lijken in omvang, snelheid en intensiteit toe te nemen. 
De AIVD schrijft hierover: ‘De grootste dreiging voor de Nederlandse democra-
tische rechtsorde is momenteel het bestaan van een breed sociaal-maatschappelijk 
probleem waar in een sfeer van frustratie over de Nederlandse “multiculturele” 
samenleving zowel van autochtone als van allochtone zijde interetnische con-
frontaties worden uitgelokt. Aanhoudende interetnische confrontaties kunnen op 
termijn de cohesie in de Nederlandse samenleving bedreigen.’2 Tendensen van 
polarisatie zijn, met andere woorden, een minstens zo grote dreiging voor ons 
land als de mogelijkheid van een terroristische aanslag.” 

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) heeft in het 
rapport Handvatten voor gemeenten bij aanpak polarisatie en radicalisering 
(2006) polarisatie omschreven als de verscherping van tegenstellingen tussen 
groepen in de samenleving die resulteert of kan resulteren in (een toename 
van) spanningen tussen groepen en in risico’s voor de sociale veiligheid en 
veiligheidsbeleving. Het betreft hier bijvoorbeeld toenemende afstand tussen 
groepen, segregatie, negatieve beeldvorming en een negatieve houding over 
en weer. Uitingen die kunnen duiden op polarisatie zijn: pesten, discrimina-
tie, vandalisme, intimidatie, racisme en geweld. 

Aangegeven wordt in het Werkprogramma Nationale Veiligheid 2007-2008 
dat het beleid met betrekking tot polarisatie en radicalisering zal aansluiten bij 
al lopende algemene en specifi eke trajecten, zoals het Actieplan Polarisatie en 

2 Citaat: AIVD Jaarverslag 2005, p. 50.
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Radicalisering 2007-2011, dat met name gericht is op het lokale schaalniveau. 
Voor de horizonscan op korte termijn zal het Dreigingsbeeld Terrorismebe-
strijding Nederland als uitgangspunt dienen. Voor de middellange termijn 
worden scenario’s ontwikkeld die zowel de oorzaken als de manifestatievor-
men van polarisatie en radicalisering zichtbaar zullen maken. Voor de nationa-
le risicobeoordeling worden zogenoemde polarisatiescenario’s ontwikkeld. Het 
Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 heeft drie doelstellingen:

1.  Het voorkomen van (verdere) processen van isolatie, polarisatie en radi-
calisering door het (weer opnieuw) insluiten van mensen die dreigen af te 
glijden of zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de democra-
tische rechtsorde. Daarbij moet met name gedacht worden aan insluiting 
door scholing, stages en werk (preventie).

2.  Het vroegtijdig signaleren van deze processen door bestuurders en profes-
sionals en het ontwikkelen van een adequate aanpak (pro-actie).

3.  Het uitsluiten van mensen die duidelijke grenzen hebben overschreden en 
ervoor zorgen dat hun invloed op anderen zoveel mogelijk beperkt wordt 
(repressie). 

Het is de bedoeling om een set indicatoren vast te stellen waarmee de voort-
gang met betrekking tot polarisatie en radicalisering periodiek kan wor-
den gemeten. De indicatorenset moet aansluiten op de indicatoren die het 
Programma Nationale Veiligheid hanteert bij de halfj aarlijkse horizonscan 
Polarisatie en radicalisering, en bij de informatie op het terrein van radicali-
sering en de Dreigingsanalyse Terrorisme Nederland (DTN) van de Natio-
naal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). In het Actieplan wordt een 
driesporenaanpak ontwikkeld:

Aanpak op lokaal niveau
Het primaat van de aanpak van polarisatie en radicalisering ligt bij het lokale 
bestuur, gericht op preventie, signaleren en interveniëren; dit alles in samen-
werking met lokale professionals en ingebed in het lokale beleid. In samen-
werking met de VNG zal de rijksoverheid een scan uitvoeren om gebieden 
en wijken in Nederland te identifi ceren waar sprake is van polarisatie en/of 
radicalisering. Het Rijk steunt gemeenten bij het uitvoeren van een verken-
ning en analyse van de lokale situatie en het opstellen van een actieplan. In 
een kennisbank die VNG en het rijk beheren, zal alle relevante kennis die de 
lokale aanpak oplevert voor andere gemeenten beschikbaar komen. 
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Aanpak op nationaal niveau
Op nationaal niveau zal algemeen en specifi ek beleid ingezet worden, gericht 
op het voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering. Geconsta-
teerd wordt dat het beleid van reductie van polarisatie en radicalisering vele 
reguliere beleidsterreinen raakt, zoals werkgelegenheid, onderwijs, veiligheid, 
integratie, emancipatie, jeugdbeleid en buitenlands beleid. Deze beleidster-
reinen hebben een eigen doelstelling, maar kunnen ook een bijdrage leveren 
aan het wegnemen van mogelijke voedingsbodems voor polarisatie en radica-
lisering. Om die reden is gekozen voor een kabinetsbrede integrale aanpak, 
waarbij acht departementen samenwerken. Het specifi eke beleid op nationaal 
niveau richt zich op het faciliteren van de lokale aanpak langs drie beleids-
lijnen:
Beleidslijn 1: Vergroten van de weerbaarheid en binding aan de samenleving 
van individuen en groepen die mogelijk vatbaar zijn voor polarisatie en radi-
calisering, en hun omgeving.
Beleidslijn 2: Vergroten van competenties van het lokaal bestuur en profes-
sionals die veel met jongeren en jongerengroepen werken. 
Beleidslijn 3: Vroegtijdig isoleren, indammen en keren van polarisatie en radi-
calisering.

Aanpak op internationaal niveau
Nederland neemt actief deel aan de uitvoering van de EU-Strategie tot 
bestrijding van radicalisering en rekrutering van terroristen, die in 2005 
werd aangenomen. Ook werd samenwerking met de Benelux-landen opgezet, 
onder andere op wetenschappelijk gebied, en zijn er bilaterale contacten met 
het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk, de VS en Canada. Gecon-
stateerd wordt in het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 dat 
buitenlandse ontwikkelingen eff ect hebben op de veiligheid in Nederland. 
Daarbij wordt bij wijze van voorbeeld verwezen naar het Israëlisch-Palestijnse 
confl ict en de cartoonaff aire in Denemarken. Binnenlandse ontwikkelingen 
kunnen repercussies hebben voor (het imago van) Nederland in het bui-
tenland, zoals rond het verschijnen van de fi lms Submission van toenmalig 
VVD-politica Ayaan Hirsi Ali in 2004 en Fitna van PVV-leider Wilders in 
2008, die via het internet wereldwijd verspreid werden. Het beleid voor de 
reductie van polarisatie en radicalisering wordt daarom afgestemd met de 
inzet vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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3.4 De gewenste politieke uitkomst

In deze paragraaf behandel ik criterium 3 uit het toetsingskader: ‘De gewenste 
politieke uitkomst van de grand strategy voor binnenlandse vrede en veilig-
heid is de constructieve samenwerking van personen en groeperingen binnen 
de grenzen van de democratische rechtsstaat, en tegelijkertijd de confrontatie 
met die personen en groeperingen die de democratische rechtsstaat – op al dan 
niet gewelddadige wijze – proberen te ondermijnen. Dialoog (diplomatie) is als 
inherent onderdeel van een democratische rechtsstaat het bemiddelende proces 
om personen en groeperingen van confrontatie naar samenwerking te bewegen.’ 

Het vijfde vitale belang van de nationale veiligheid – de sociale en politieke 
stabiliteit – wordt in de Strategie Nationale Veiligheid (2007: 10) als volgt 
omschreven: 

“Het ongestoord voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin groepen 
mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de democrati-
sche rechtsstaat en gedeelde kernwaarden.” 

De sociale en politieke stabiliteit kan worden bedreigd door bijvoorbeeld aan-
tasting van de fysieke veiligheid (dreiging van terrorisme) en van de sociale 
cohesie. Hierbij wordt sociale cohesie gedefi nieerd als de (samen)bindende 
kracht van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving (Strategie Nati-
onale Veiligheid, 2007: 10):

“Aantasting van deze waarden staat gelijk aan aantasting van de kern van de 
Nederlandse samenleving. Door het beschermen van de vitale belangen wordt de 
context gewaarborgd waarbinnen deze waarden tot hun recht komen.” 

Als kernwaarden van de Nederlandse samenleving worden de waarden van de 
democratische rechtsstaat opgevoerd: 

– Gelijke behandeling en het verbod op discriminatie. 
– Vrijheid van belijdenis van godsdienst en van levensovertuiging.
– Vrijheid van meningsuiting.
– Vrijheid van vereniging, vergadering en betoging.
– Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
– Onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.
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In de nota van het tweede kabinet-Balkenende Grondrechten in een pluri-
forme samenleving (2004: 8-9) wordt gesteld dat grondrechten, democratie, 
rechtsstaat, en ook dialoog en tolerantie de basis vormen waarbinnen de 
inrichting van een vreedzame samenleving mogelijk is. Bij aantasting van 
de democratische rechtsstaat dient de confrontatie te worden gezocht. Ter 
illustratie een citaat uit de Integratiebrief (2009: 8) van het vierde kabinet-
Balkenende: 

“De centrale boodschap van het kabinet is en blijft dat het kabinet gelooft in het 
open debat met ruimte voor tegengestelde standpunten en elkaar soms uitsluitende 
toekomstvisies. Respectvol voor ieders geloofsbeleving. Echter, geloofsbelevenis kan 
en mag geen legitimatie zijn voor aantasting van de democratische rechtsorde, 
individuele vrijheden en grondrechten. Het kabinet zal deze boodschap helder en 
duidelijk blijven verkondigen.” 

De gewenste politieke uitkomst – de sociale en politieke stabiliteit – is 
zodoende geborgd in de kernwaarden van de democratische rechtsstaat als 
ankerpunten voor de sociale cohesie. Aantasting daarvan leidt tot confron-
tatie. 

3.5 De confl ictanalyse 

In deze paragraaf behandel ik criterium 4 uit het toetsingskader: ‘In de con-
fl ictanalyse moet duidelijk worden:
–  met welke personen en groeperingen door de overheid kan worden samen-

gewerkt; 
–  met welke personen en groeperingen door de overheid de ideologische con-

frontatie moet worden aangegaan.’ 

Zoals beschreven in paragraaf 3.2 wordt in de Strategie Nationale Veilig-
heid (2007) sociale en politieke stabiliteit opgevoerd als een van de vijf vitale 
belangen van de Nederlandse staat. Dit wordt omschreven als het ongestoor-
de voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin groepen mensen 
goed met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de democratische 
rechtsstaat en met gedeelde kernwaarden. Aantasting van deze waarden staat 
gelijk aan aantasting van de kern van de Nederlandse samenleving. Verwacht 
mag worden dat in de beleidsdocumenten van de Nederlandse rijksoverheid 
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onderscheid wordt gemaakt tussen personen en groeperingen met wie en op 
welke wijze binnen de kaders van de democratische rechtsstaat kan worden 
samengewerkt, en met wie en op welke wijze de ideologische confrontatie 
moet worden aangegaan. In de volgende twee subparagrafen laat ik zien dat 
dit inderdaad het geval is. 

3.5.1 Samenwerking binnen de democratische rechtstaat

De Strategie Nationale Veiligheid (2007) beoogt nationale en internationale 
samenwerking binnen en tussen overheden, met civiele organisaties en het 
bedrijfsleven, en met individuele burgers. In het Actieplan Polarisatie en 
Radicalisering 2007-2011 wordt van lokale besturen gevraagd om samen te 
werken met wijkagenten, jeugdwerkers, leraren, CWI-medewerkers en leer-
plichtambtenaren. In relatie tot polarisatie en islamitisch radicalisme wordt 
aanbevolen om contacten te leggen en te onderhouden met sleutelfi guren en 
moslimorganisaties om gezamenlijk de weerbaarheid tegen radicalisering te 
vergroten. In een notitie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
(NCTb) (2005: 1) over de lokale en justitiële aanpak van radicalisme en radi-
calisering wordt het belang van samenwerking als volgt samengevat:

“Voor een eff ectieve aanpak blijft derhalve van belang dat (maatschappelijke) 
organisaties, gemeenschappen en individuele burgers zich gezamenlijk blijven 
inzetten voor het behoud van een open, democratische en verdraagzame samenle-
ving, waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan – een samenleving die weer-
baar is tegen gewelddadig radicalisme.”

In de notitie van de NCTb (2005: 7) wordt verder gesteld dat bij de aan-
pak van radicalisering structurele contacten en goede verhoudingen van het 
bestuur en maatschappelijke instellingen met etnische en religieuze (zelf)
organisaties onontbeerlijk zijn: 

“De continue dialoog, die open en eerlijk moet zijn, moet leiden tot een vertrou-
wensbasis met de lokale gemeenschappen. Hiermee kunnen gezamenlijke stappen 
gezet worden rond het tegengaan van radicalisme.”

Daarbij wordt erop gewezen dat het van belang is om in het oog te houden 
met wie de gesprekken worden gevoerd. Representativiteit ten opzichte van 
de achterban, loyaliteit ten aanzien van de Nederlandse rechtsstaat en integri-
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teit van de gesprekspartners worden genoemd als aandachtspunten. Volgens 
het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 zijn de personen die 
vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering voornamelijk jongeren onder 
de dertig jaar die op zoek zijn naar hun identiteit of roeping. Met hen moet 
de dialoog worden aangegaan in de lokale setting, door het organiseren van 
ontmoetingen, kennismaking tussen verschillende levensbeschouwingen en 
debat. In de Integratiebrief (2009) van het vierde kabinet-Balkenende wordt 
opnieuw vastgesteld dat er sprake is van wantrouwen en fricties tussen bevol-
kingsgroepen, en dat de spankracht om toenemende culturele diversiteit op 
te vangen haar grenzen kent. Te lang is deze realiteit ontkent volgens het 
kabinet, en discussie en dialoog zijn nodig om de problemen te bespreken 
(Integratiebrief, 2009: 3): 

“Het is in iedere democratie van groot belang dat ongenoegens kunnen worden 
geuit en maatschappelijke problemen aan de orde worden gesteld. Maar dat moet 
wel gebeuren op een manier die past binnen de wet, en met respect voor de ander. 
De discussie over integratie moet zorgvuldig gebeuren. (…) Wanneer problemen 
worden geïsoleerd, uitvergroot of op de spits gedreven, worden groepen ten onrech-
te tegenover elkaar gezet. Door ontmoeting, contact en dialoog kunnen onjuiste 
percepties worden bijgesteld. Scherpe discussies en het aangaan van confrontatie 
hoeven daarbij geen probleem te zijn, zolang deze zijn gericht op het zoeken van 
een oplossing. Generalisaties moeten worden vermeden.” 

3.5.2 Ideologische confrontatie

De ideologische confrontatie moet worden aangegaan met personen en groe-
peringen die de kernwaarden van de democratische rechtsstaat proberen aan 
te tasten. In het Werkprogramma Nationale Veiligheid 2007-2008 wordt 
onderscheid gemaakt tussen polarisatie en tendensen van radicalisering, aan-
gezien radicalisme een aparte ideologische en doelgerichte dimensie toevoegt. 
Daarbij wordt aangesloten bij de defi nitie van de AIVD van de term radica-
lisering uit het rapport Van dawa tot jihad (2004: 15): 

“Het (actief) nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in 
de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de 
democratische rechtsorde (doel), eventueel met het hanteren van ondemocratische 
methoden (middel), die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de demo-
cratische rechtsorde (eff ect).”



673.  Het Nederlandse beleid: grand strategy?

Polarisatie en radicalisering worden ook door het vierde kabinet-Balkenende 
als een breed maatschappelijk probleem erkend. De regering neemt zich voor 
om dit te voorkomen, te belemmeren en in te dammen, aangezien de soci-
ale cohesie en de onderlinge solidariteit in de samenleving erdoor kunnen 
worden bedreigd. In 2007 wordt het al eerder ter sprake gebrachte Actieplan 
Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij 
de uitvoering is een interdepartementale werkgroep betrokken, bestaande uit 
de ministeries van BZK, Justitie, WWI, SZW, VWS, OCW, BZ en het pro-
grammaministerie voor Jeugd en Gezin; verder door de Vereniging Neder-
landse Gemeenten (VNG) en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. De 
projectleiding berust bij het Ministerie van BZK.

Islamitische radicalisering en rechts-extremisme worden in het Actieplan 
beschreven als de belangrijkste bedreigingen van de democratische rechts-
staat. De brede ideologie van het salafi sme wordt daarbij expliciet genoemd 
als een belangrijke aanjager van islamitische radicalisering, aangezien deze, 
in eerste instantie, geweldloze stroming een anti-integratieve, onverdraag-
zame boodschap predikt. Gebruik van geweld en terrorisme dreigt volgens 
het Actieplan als radicaliseringsprocessen niet op tijd worden afgewend of 
geremd. In de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer bij het AIVD-rapport 
Radicale dawa in verandering: de opkomst van islamitisch neoradicalisme 
in Nederland (2007) wordt door de minister van BZK gememoreerd dat er 
vanuit de radicale islam twee geïdentifi ceerde dreigingen bestaan voor de 
democratische rechtsorde:

1.  De gewelddadige jihad: omschreven als de bereidheid om een bijdrage te 
leveren aan de gewapende strijd tegen het Westen en andere veronderstelde 
’vijanden van de islam’.

2.  De radicale salafi stische dawa-beweging: omschreven als de verspreiding van 
radicaal, onverdraagzaam politiek-religieus gedachtegoed.

Geconstateerd wordt dat de verspreiding van radicaal islamitisch gedachte-
goed de sociale cohesie en de waarborging van grondrechten in de samenle-
ving kan ondermijnen. Vrouwen, homoseksuelen, meer liberale moslims en 
‘ongelovigen’ kunnen doelwit worden van ernstige groepsdruk en intimida-
tie. Aangezien het Nederlandse moslimradicalisme een meer professionele 
fase is ingegaan qua aansturing, organisatie, ideologische argumentatie en 
ook strategisch-tactisch denken, is het in de visie van het kabinet noodza-
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kelijk dat de overheid de confrontatie zoekt met “de kleine maar invloedrijke 
groep van instigatoren die dit onverdraagzame gedachtegoed uitdragen”. (TK 
2007-2008, 29 754, nr.106: 103.) 

In een vervolgbrief aan de Tweede Kamer van de minister van BZK, getiteld 
Nadere concretisering kabinetsreactie en beleidsduiding AIVD-rapportage 
Radicale dawa in verandering (2007: 1-2), wordt benadrukt dat het bij de 
confrontatie van de samenleving met het radicale salafi sme niet gaat om de 
afwijzing van het (orthodoxe) geloof als zodanig: 

“Nederland biedt juist van oudsher ruimte aan een diversiteit van religieuze 
uitingen, inclusief orthodoxe. Waar het om gaat is de acceptatie van de kaders 
van de democratische rechtsstaat en de bescherming van individuele vrijheden en 
grondrechten.” 

Waar ideologisch radicalisme en afwijzing van de democratische rechtsstaat 
overgaan in planning voor geweldpleging en terrorisme, escaleert de ideolo-
gische confrontatie tot een gewapend confl ict van de staat met de (potenti-
ele) daders. De identifi catie van (potentiële) terroristen is een voortgaande 
prioriteit van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) van 
het Ministerie van BZK en van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids-
dienst (MIVD) van het Ministerie van Defensie. In de onderzoeksperiode 
is de inzet van de inlichtingendiensten geïntensiveerd, ook in internationaal 
verband. In paragraaf 6.4 werk ik dit onderwerp verder uit. 

3.6 De strategische coördinatie van overheidsinstanties 

In deze paragraaf behandel ik criterium 5 uit het toetsingskader: ‘Betrokken 
overheidsinstanties moeten hun inspanningen richten op hetzelfde strategi-
sche doel (de gewenste politieke uitkomst), aan de hand van hetzelfde strate-
gische plan. Om dit te bereiken moet van tevoren worden vastgesteld welke 
bijdrage wordt verwacht van welk overheidsorgaan en hoe en door wie de 
coördinatie plaats vindt.’ 

Nederland was aan het begin van de 21ste eeuw – met name op het brede 
gebied van veiligheid – een vrijwel onontwarbare knoop van bestuurlijke en 
uitvoerende taken en verantwoordelijkheden op zowel nationaal, provinciaal 
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als gemeentelijk niveau.3 De titel van de tussenrapportage van de Gemengde 
Commissie Veiligheid en Rechtsorde geeft treff end weer waaraan het ont-
breekt, en dus ook wat nodig is: Veiligheid: meer samenhang en slagkracht, 
betere informatie, minder beleidsdrukte (2005). Ook uit het Rapport Natio-
nale Veiligheid (2004) van het CCSS komt indringend naar voren hoezeer op 
dat moment in Nederland de taken en verantwoordelijkheden op het gebied 
van bijvoorbeeld rampenbestrijding en crisisbeheersing versnipperd waren. 
De conclusie van het rapport luidde dan ook dat Nederland niet was voor-
bereid op grootschalige verstoringen. 

Juist ook om conceptueel én organisatorisch richting en samenhang te geven 
aan het kluwen van organisaties die zich bezighouden met (aspecten van) 
veiligheid binnen de rijksoverheid en decentrale overheden, maatschappelijke 
organisaties en internationale samenwerkingsverbanden, is de Strategie Nati-
onale Veiligheid (2007) opgesteld. Daarbij werd voortgebouwd op al bestaan-
de verbetertrajecten van de rijksoverheid, zoals beschreven in het Beleidsplan 
Crisisbeheersing 2004-2007. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en regie 
bij het verwezenlijken van de Strategie Nationale Veiligheid (2007) werd neer-
gelegd bij de minister van BZK. Het Programma Nationale Veiligheid wordt 
door dit ministerie ambtelijk aangestuurd, maar is interdepartementaal van 
opzet; hierdoor worden de vigerende departementale taken, verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden niet aangetast. Voor elk thema wordt bepaald 
welk ministerie daarvoor eerstverantwoordelijk is. Alle betrokken partijen 
worden wel geacht dezelfde hoofddoelstelling te hebben: een gelijkgerichte en 
gesynchroniseerde inspanning om de nationale veiligheid te vergroten. Op 
de coördinatie van overheidsinstanties met specifi eke taken op het gebied van 
binnenlandse veiligheid ga ik in paragraaf 6.3 verder in. 

3.7 De strategische woordvoerder 

In deze paragraaf behandel ik criterium 6 uit het toetsingskader: ‘De nati-
onale overheid moet een strategische woordvoerder aanwijzen die het ver-
bindende verhaal kan vertellen aan publiek en media. Van belang is om in 

3 Zie o.a. de Rapportage van de Gemengde Commissie Bestuurlijke Coördinatie Rijks-
brede takenanalyse “Je gaat erover of niet”, juni 2005.
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de communicatie onder alle omstandigheden vast te houden aan de lange 
termijn ideologische visie van de grand strategy.’

In de Strategie Nationale Veiligheid (2007) komt wél de noodzaak aan de orde 
van afstemming van de onderlinge communicatie tussen overheidsinstanties, 
maar niet het strategisch woordvoerderschap vanuit de regering richting par-
lement, media en samenleving. Gezien de inhoudelijke verantwoordelijkheid 
van de verschillende departementen voor communicatie over deelaspecten 
van de nationale strategie, met name ook in relatie tot de thema’s polarisatie, 
radicalisering en terrorisme, ontbrak het in de onderzoeksperiode 2001-2010 
aan een centrale strategische woordvoerder en een centraal verbindend ver-
haal aan parlement, publiek en media. De eindverantwoordelijkheid voor de 
(woordvoering over) de Strategie Nationale Veiligheid (2007) lag zoals gesteld 
bij de minister van BZK. 

3.8 Internationale samenwerking 

In deze paragraaf bespreek ik criterium 7 uit het toetsingskader: ‘De nationa-
le overheid moet vrede en veiligheid bevorderen door internationale samen-
werking op basis van internationale rechtsnormen.’ 

Ik zal de inzet voor internationale samenwerking van de Nederlandse over-
heid toetsen door achtereenvolgens in te gaan op de historische achtergrond 
van het beleid na de Tweede Wereldoorlog (paragraaf 3.8.1); Nederland in 
internationaal perspectief in de Troonredes 2001 t/m 2009, waarbij mondiale 
ontwikkelingen in een nationaal kader worden gemarkeerd en gerefl ecteerd 
(paragraaf 3.8.2); de internationale dimensie in de Strategie Nationale Veilig-
heid (paragraaf 3.8.3); en de strategische visies van de Europese Unie en de 
NAVO, waaraan Nederland zich als lidstaat heeft gecommitteerd (in respec-
tievelijk de paragrafen 3.8.4 en 3.8.5). 

3.8.1 Historische achtergrond: van neutraliteit naar partnerships 

In de jaren tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog maakt de Neder-
landse buitenlandse politiek een kentering door van een neutralistische en 
koloniale positie naar een bondgenootschappelijk georiënteerde internati-
onale identiteit, als medeoprichter en lidstaat van de VN, de EEG/EU en 
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de NAVO. Na de bevrijding door de geallieerden en de door de VS afge-
dwongen erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 vaart 
het Nederlandse schip van Staat alleen nog in een konvooi van partnerships 
(o.a. Klinkert 2002: 444-458). Nederland heeft daarbij steeds een sterke bila-
terale band gevoeld met de VS – niet alleen als de bevriende bevrijder van de 
Nazi-overheersing, maar ook als trans-Atlantisch tegenwicht tegen mogelijke 
continentale overheersing door de grotere Europese landen, zoals Frankrijk 
en Duitsland.4

Na de ineenstorting van die andere overwinnaar van de Tweede Wereldoor-
log, de Sovjet-Unie, groeide de VS in de jaren negentig van de 20ste eeuw uit 
tot enige mondiale hypermacht. Van deze hegemoniale positie werd tijdens 
het presidentschap van George W. Bush gebruikgemaakt door na de aansla-
gen van 9/11 te proberen de wereld naar Amerikaanse hand te zetten met een 
pre-emptieve strategie voor de nationale veiligheid. De VN, die na de Koude 
Oorlog juist een bloeitijd had doorgemaakt op het vlak van bemiddeling en 
peace-operations, werd door de regering-Bush behandeld als blok aan het been 
voor de Amerikaanse neoconservatieve ambities. 
 
Deze ontwikkelingen leidden tot een spagaat in de Nederlandse buitenlandse 
politiek. Enerzijds was er de politieke en militaire steun aan de Global War 
on Terror van de favoriete Atlantische bondgenoot, anderzijds kwam ook een 
kritische houding op vanuit het perspectief van de traditionele hoofdthema’s 
van de Nederlandse buitenlandse politiek: Europese samenwerking, en het 
bevorderen van de mensenrechten, de internationale rechtsorde (ook in rela-
tie tot de omstreden invasie van Irak) en ontwikkelingssamenwerking (o.a. 
Nollkaemper 2006). Het onderzoeksrapport van de commissie-Davids (2010) 
over de besluitvorming rond de oorlog in Irak en de moeizame reactie daarop 
van het intern verdeelde vierde kabinet-Balkenende, legt deze spanning bloot. 

Op 19 februari 2010 viel het vierde kabinet-Balkenende naar aanleiding van 
een ander splijtend punt van buitenlandse politiek: de discussie rond de 
afbouw van de civiel-militaire missie naar Afghanistan (Uruzgan). Na de 
Tweede Wereldoorlog heeft Nederland deelgenomen aan tientallen internati-

4 Zie o.a. Hellema (2006, 2010). Deze auteur geeft een omvattend historisch overzicht 
van de buitenlandse politiek van Nederland en de positie van Nederland in de wereld. 
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onale vredesoperaties om vrede te bewaren of af te dwingen, humanitaire hulp 
te verlenen of rampen te bestrijden. Uit de omvattende studie ‘Van Korea tot 
Kabul’ van Klep en Van Gils (2005) blijkt dat militaire uitzendingen zelden 
politiek geheel onomstreden waren. Volgens de auteurs was niet alleen in 
Screbrenica de kloof tussen de wens om ‘iets te doen’ en de werkelijkheid – 
‘wát kunnen we doen’ – vaak groot.

3.8.2 Het internationale perspectief in de Troonredes 2001 t/m 2009

In de Troonrede 2001, die een week na de aanslagen van 11 september 2001 
door de Koningin werd uitgesproken, wordt gesteld dat nauwe internationale 
samenwerking noodzakelijker is dan ooit om de fundamentele waarden van 
vrijheid, democratie en rechtvaardigheid te verdedigen. Nederland levert in 
het gezamenlijke kader van NAVO en EU een bijdrage aan de versterking van 
het vermogen tot crisisbeheersing. Een politiek krachtiger Europa met meer 
directe verantwoordelijkheid voor vrede en veiligheid wordt wenselijk geacht 
om een betere bijdrage te kunnen leveren aan preventie en oplossing van 
confl icten in de wereld. De vestiging in Den Haag van het door de Veilig-
heidsraad van de VN ingestelde Joegoslavië-tribunaal en het op instigatie van 
de VN opgerichte Internationaal Strafhof, wordt van grote betekenis geacht 
voor de internationale rechtsorde.

In de Troonrede 2002 wordt aangegeven dat vrede en veiligheid steeds vaker 
bedreigd worden door spanningen; zowel binnen landen, als tussen landen 
onderling. Nederland wil in internationaal verband bijdragen aan het zoeken 
naar oplossingen, waarbij veel waarde wordt gehecht aan de relatie van Europa 
met de VS en de rol van de NAVO daarbij. Gesteld wordt dat Nederland een 
grote traditie kent op het vlak van internationale solidariteit. Volgens de rege-
ring onderstreept de Wereldtop in Johannesburg over duurzame mondiale ont-
wikkeling het belang van een integrale benadering van wereldwijde problemen. 

In de Troonrede 2003 wordt de vraag opgeworpen hoe Nederland kan bijdra-
gen aan duurzame vrede, veiligheid en armoedebestrijding. Met betrekking 
tot terrorismebestrijding en internationale spanningen zal de regering voor-
stellen doen voor een verdergaande Europese samenwerking op het gebied van 
het buitenland- en veiligheidsbeleid, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar 
de continuering van de hechte relatie met de VS. Versterking van de interna-
tionale rechtsorde en van vrede en veiligheid wordt van groot belang geacht. 
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Met de inzet van militairen in crisisbeheersingsoperaties levert Nederland 
volgens de regering hieraan een grote bijdrage. Ook in Irak en Afghanistan 
zal Nederland zich blijven inzetten voor de wederopbouw. 
 
In de Troonrede 2004 worden de doelstellingen van het Nederlandse buiten-
landse beleid in relatie gebracht met de herdenking van de Tweede Wereld-
oorlog: 
 
“Volgend jaar herdenken wij dat zestig jaar geleden de Tweede Wereldoorlog ein-
digde. Bijdragen aan vrede en veiligheid betekent dat landen medeverantwoor-
delijkheid moeten blijven nemen voor de internationale rechtsorde en solidariteit. 
Uitgangspunten voor Nederland daarbij zijn een daadkrachtige Europese Unie, 
een sterke trans-Atlantische relatie, vooral in NAVO-verband, en een eff ectief 
functioneren van de Verenigde Naties. (…) Internationale rechtsorde en solida-
riteit vergen evenzeer duurzame bestrijding van armoede en onrecht. De Neder-
landse ontwikkelingssamenwerking wordt gekenmerkt door partnerschap, dialoog 
en betrokkenheid van niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven. De 
regering zal bijzondere aandacht blijven geven aan onderwijs, milieu en water, 
gezondheidszorg en aids-bestrijding.” 

In de Troonrede 2005 wordt aangegeven dat de wereld sterk in beweging is 
door de opkomst van jonge, dynamische economieën, de uitbreiding van de 
EU met tien lidstaten, de gevolgen van klimaatveranderingen en de drei-
ging van internationaal terrorisme. De verwevenheid van Nederland met de 
wereld is groot; deze verwevenheid brengt volgens de regering de noodzaak 
van blijvende samenwerking op Europees en mondiaal niveau met zich mee. 
De toekomst van Nederland is nauw verbonden met Europa door het delen 
van de waarden van vrijheid, democratie en mensenrechten. Ook welvaart en 
veiligheid zijn volgens de regering voor een belangrijk deel afhankelijk van 
Europese samenwerking. De negatieve uitslag van het referendum over een 
nieuw verdrag van de EU onderstreept de noodzaak tot bezinning op wat 
de EU heeft gebracht en wat in de toekomst van Europese samenwerking 
verwacht mag worden. Het is van belang dat burgers zich meer dan voorheen 
bij de Europese samenwerking betrokken voelen. Duurzame ontwikkeling 
kan in de visie van de Nederlandse regering niet zonder het bevorderen van 
stabiliteit en recht. Gesteld wordt dat geen land ter wereld uitsluitend op 
eigen kracht tot resultaten kan komen. De rol van de VN en goede trans-
Atlantische relaties blijven daarom van wezenlijke betekenis.
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In de Troonrede 2006 wordt gesteld dat Nederland als sterk, welvarend en 
vrij land een belangrijke internationale verantwoordelijkheid heeft. Samen 
met andere landen is Nederland drager van de internationale rechtsorde:

“Het lot van de wereld is óns lot. Wij blijven strijden tegen armoede en ziekte 
en voor een beter milieu. Nederland draagt eraan bij dat meer mensen in ont-
wikkelingslanden de beschikking krijgen over schoon water, duurzame energie, 
medicijnen en goed onderwijs. Burgers, bedrijven en organisaties tonen zich bij 
deze taken steeds meer betrokken. Ons land wil een positieve rol vervullen in de 
wereld, door nauw met anderen samen te werken. Juist in een tijd van spannin-
gen, in de schaduw van terreurdreiging, is het van belang met daden te laten zien 
dat er alternatieven zijn voor geweld en onrecht. Nederland wil een land zijn dat 
creatief mee zoekt naar oplossingen.” 

Aangegeven wordt dat ook de EU een kader biedt om problemen op te lossen 
en geschillen te beslechten. Voor veiligheid, welvaart, bescherming van het 
milieu en de energievoorziening voor de langere termijn hebben de Euro-
peanen elkaar nodig. Daaraan werken heeft voor de regering prioriteit boven 
discussies over de staatkundige inrichting van de EU.

In de Troonrede 2007 wordt naar voren gebracht dat het voorkomen en 
bestrijden van terrorisme, criminaliteit en geweld volop de aandacht blijven 
vragen van de regering. Nederland wil een relevante en constructieve partner 
blijven in de wereld en in Europa. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de 
inzet voor vredesoperaties van de krijgsmacht. Aangegeven wordt dat militai-
re middelen alleen niet genoeg zijn om mensen in confl ictgebieden een betere 
toekomst te geven. Het beleid van de regering combineert daarom militaire 
inzet met diplomatie en met ontwikkelingssamenwerking. Gesteld wordt dat 
op veel plaatsen in de wereld de rechten van de mens niet worden geëerbie-
digd. Nederland zal daarom zijn lidmaatschap van de Mensenrechtenraad 
van de VN benutten om de bescherming van deze rechten te bevorderen. 

Ook in de Troonrede 2008 wordt gememoreerd dat vrede en veiligheid op 
veel plaatsen onder druk staan en dat duurzame economische groei niet van-
zelfsprekend is. De regering geeft aan dat in de begrotingsvoorstellen voor 
2009 een intensieve internationale samenwerking en optimale kansen voor 
duurzame economische groei centraal staan. Nederland levert van oudsher 
bijdragen aan vredesmissies en ontwikkelingssamenwerking en wil zich als 
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internationaal georiënteerd land verantwoordelijk en constructief opstellen, 
door inspanningen te leveren op het gebied van de internationale rechts-
orde, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en crisisbeheersing. De 
aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan en andere con-
fl ictgebieden bevestigt volgens de regering dat de Nederlandse solidariteit 
de landsgrenzen overstijgt. De regering is voornemens extra te investeren in 
fragiele staten, omdat die grote moeite hebben om de millennium-ontwikke-
lingsdoelstellingen te halen. Ook wil de Nederlandse regering de vrijheid van 
meningsuiting, de mediadiversiteit en de vrijheid van godsdienst in de wereld 
bevorderen. Gesteld wordt dat de EU vrijheid en veiligheid heeft gebracht ‘in 
ons deel van de wereld’. De regering wil zich daarom blijvend inzetten voor 
een hechte Europese samenwerking.

In de Troonrede 2009 stelt de regering dat voor een economisch en sociaal 
krachtig Nederland Europese samenwerking en een internationale oriën-
tatie vereisten zijn. Aangegeven wordt dat Nederland veel te winnen heeft 
bij een duurzame en open wereldeconomie – ruim 60 van de werkgele-
genheid hangt daar rechtstreeks van af. De Nederlandse regering wil zich 
inzetten voor een vrije en eerlijke wereldhandel en een beter toezicht op de 
inter nationale fi nanciële sector. Daarbij verzwaart de recessie de opgaven 
waar alle landen voor staan om armoede te bestrijden en klimaatverandering 
aan te pakken. Niettemin wil Nederland zich blijven inspannen voor samen-
werking met de armste landen en met landen met opkomende economieën, 
en ook voor een drastische verlaging van de uitstoot van schadelijke stoff en. 
Ten slotte wordt over het Europese project nog het volgende gezegd: 

“Wij zetten ons in voor vrede en veiligheid. Ons land maakt zich sterk voor 
mensen rechten, vrijheid, democratie en rechtsorde. Deze waarden vinden in 
Europa hun oorsprong. Juist nu is en blijft Europese samenwerking essentieel. De 
regering ziet uit naar de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.”

Uit dit overzicht komt naar voren dat de Nederlandse overheid internationale 
samenwerking van vitaal belang acht, vanwege de intrinsieke verwevenheid 
van Nederland met mondiale ontwikkelingen. Welvaart (60 van de werk-
gelegenheid hangt af van de wereldeconomie), duurzame vrede en veiligheid 
binnen de internationale rechtsorde, en armoedebestrijding zijn de centrale 
doelstellingen van het buitenlandse beleid in de beschreven periode, binnen 
de kaders van EU, NAVO en VN.
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3.8.3 De internationale dimensie in de Strategie Nationale Veiligheid (2007)

In het rapport Nationale Veiligheid (2004: 77) van het CCSS wordt opge-
somd wat op dat moment de grote knelpunten waren in de internationale 
veiligheidsketen, vanuit Nederlands standpunt bezien: 

–  Er moet afstemming plaatsvinden tussen soms wel drie internationale 
organisaties (EU, NAVO en VN).

–  Binnen Nederland wordt door de diverse departementen het Nederlandse 
standpunt inzake aspecten van rampenbestrijding of crisisbeheersing vaak 
sectoraal ingebracht; er vindt geen of versnipperde interdepartementale 
afstemming plaats.

–  Het ontbreekt in Nederland aan een integrale visie op de samenwerking 
tussen Nederlandse en internationale organisaties in het kader van ram-
penbestrijding en crisisbeheersing.

–  De besluitvorming binnen zowel de voorbereidingsfase als de responsfase 
bij crisisbeheersing vindt sectoraal plaats.

 
Samenvattend concludeert het rapport dat de internationale positie van 
Nederland ten aanzien van crisisbeheersing niet gecoördineerd wordt, omdat 
de vele functionele organisaties juist ook nationaal hun verantwoordelijkhe-
den ten aanzien van crisisbeheersing onvoldoende coördineren. Dit wordt 
beoordeeld als een zorgelijke situatie in het licht van de sterk toegenomen ver-
vlechting tussen dreigingen van binnenlandse en van buitenlandse origine. 
Tijdige en adequate reactie daarop is dan niet mogelijk.

In de Strategie Nationale Veiligheid (2007), die het kader aangeeft voor een 
coherent antwoord op de geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de 
nationale veiligheid, wordt uitvoerig ingegaan op de internationale context. 
Gesteld wordt dat Nederland zich er voortdurend van bewust is geen indi-
viduele speler te zijn op het terrein van de nationale veiligheid. Dreigingen 
overschrijden grenzen, waardoor de nationale aanpak op die van andere staten 
en organisaties moet worden afgestemd. Aangegeven wordt dat Nederland als 
lidstaat van onder meer de EU, de VN, de NAVO en de OVSE (Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) aansluit bij en meeschrijft aan 
de veiligheidsstrategieën van deze organisaties. Als ambitie worden in de Stra-
tegie Nationale Veiligheid (2007: 24-25) de volgende internationaal georiën-
teerde voornemens ter versterking van de nationale veiligheid geformuleerd: 
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1.  Het agenderen van veiligheidsthema’s die een internationale aanpak ver-
gen. Hiertoe worden de resultaten van de nationale risicobeoordeling en de 
strategische planning gebruikt.

2.  Het beoordelen in hoeverre internationaal in de capaciteitenbehoefte kan 
worden voorzien en hoe dat vervolgens te organiseren is. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande internationale initiatie-
ven. 

3.  Het ondersteunen en benutten van Europese programma’s, zoals het Euro-
pean Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) en het 
European Security Research Programme (ESRP). 

4.  Het structureel uitwisselen van kennis en informatie en het delen van best 
practices op het gebied van de nationale veiligheid. Gestreefd wordt naar 
een intensivering van de betrekkingen met die landen die vergelijkbare 
werkwijzen hanteren om de nationale veiligheid te waarborgen. 

5.  De regering spant zich in om met individuele landen de oplossingen te 
realiseren die noodzakelijk worden geacht om de nationale veiligheid te 
versterken. Gezocht wordt naar oplossingen die tegelijkertijd de interna-
tionale veiligheidsvraagstukken helpen beantwoorden. Zo wil Nederland 
bijdragen aan het versterken van de internationale samenwerking.

3.8.4 De Europese Veiligheidsstrategie (2003)

In 2003 verscheen de Europese Veiligheidsstrategie (EVS), getiteld Een veili-
ger Europa in een betere wereld, expliciet ook als antwoord op het unilaterale 
en hegemoniale optreden van de VS na 9/11 tijdens de regeringen-Bush jr. In 
de inleiding wordt gesteld dat het geweld in de eerste helft van de 20ste eeuw 
heeft plaatsgemaakt voor een in de Europese geschiedenis nog nooit eerder 
geziene periode van vrede en stabiliteit. De oprichting van de Europese Unie 
heeft in deze ontwikkeling volgens de EVS (2003: 1) een centrale rol gespeeld:

“De Unie heeft de betrekkingen tussen onze staten en het leven van onze burgers 
veranderd. De Europese landen streven ernaar geschillen op vreedzame wijze op 
te lossen en via gemeenschappelijke instellingen samen te werken. Gedurende deze 
periode hebben autoritaire regimes plaatsgemaakt voor veilige, stabiele en dyna-
mische democratieën, dankzij de geleidelijke verspreiding van de rechtsstaat en de 
democratie. De opeenvolgende uitbreidingen maken de droom van een verenigd 
en vreedzaam continent werkelijkheid.
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De Verenigde Staten hebben een essentiële rol gespeeld voor de Europese integratie 
en de Europese veiligheid, in het bijzonder middels de NAVO. De Koude Oorlog 
is afgelopen en de Verenigde Staten hebben nog steeds een dominante positie als 
militaire macht. Geen enkel land is evenwel in staat de huidige complexe proble-
men helemaal alleen op te lossen.” 

De EVS geeft aan dat er in de toekomst een ernstige bedreiging in het ver-
schiet ligt door (een combinatie van) vijf belangrijke dreigingen: 

1. Terrorisme.
2. De verspreiding van massavernietigingswapens.
3. Regionale confl icten die kunnen leiden tot extremisme.
4. Mislukte staten, zoals Somalië en Afghanistan onder het Talibanbewind.
5.  Georganiseerde, grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit, die ook ban-

den kan hebben met terrorisme. Mislukte staten zijn vaak een thuisbasis 
voor criminele en terroristische activiteiten. Gesteld wordt dat Europa bij 
uitstek een doelwit is voor de georganiseerde criminaliteit.

De EU heeft drie strategische doelstellingen vastgesteld om ‘haar veiligheid te 
bevorderen en haar waarden te verdedigen’, vanuit het adagium ‘We moeten 
wereldwijd denken en lokaal optreden’. Deze doelstellingen zijn:

1. Aanpakken van dreigingen.
In het huidige tijdsgewricht is geen enkele bedreiging alleen maar van militaire 
aard en geen enkele bedreiging kan met uitsluitend militaire middelen worden 
aangepakt. Elke dreiging moet met een fl exibele mix van beleidsinstrumenten 
tegemoet worden getreden. Zo vereist de aanpak van terrorisme een combina-
tie van inlichtingen, politieke, justitiële, militaire en andere middelen. 

2. Werk maken van veiligheid in onze omgeving.
Bevorderd moet worden dat aan de oostgrens van de EU en langs de grenzen 
van het Middellandse Zeegebied een ring van landen met behoorlijk bestuur 
ontstaat, waarmee vanuit Europa nauwe en op samenwerking gebaseerde 
betrekkingen kunnen worden onderhouden. De oplossing van het Arabisch-
Israëlische confl ict is daarbij een strategische prioriteit. De voorgestane oplos-
sing met twee staten vergt een gezamenlijke en coöperatieve inspanning van 
de EU, de VS, de VN, Rusland, de landen in de regio, en vooral ook van de 
Israëli’s en Palestijnen zelf. 
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3. Een internationale orde gebaseerd op doeltreff end multilateralisme.
In een wereld van mondiale bedreigingen, mondiale markten en mondiale 
media hangen de veiligheid en welvaart van Europa steeds meer af van een 
eff ectief multilateraal stelsel. Het doel van Europa is een sterkere internati-
onale samenleving, goed functionerende internationale instituties en een op 
regels gebaseerde internationale orde (EVS: 9-10): 

“Wij zijn gecommitteerd aan de handhaving en de ontwikkeling van het inter-
nationale recht. Het basiskader voor internationale betrekkingen is het Handvest 
van de Verenigde Naties. De hoofdverantwoordelijkheid voor de handhaving 
van internationale vrede en veiligheid berust bij de VN-Veiligheidsraad. Europa 
heeft er een prioriteit van gemaakt om de Verenigde Naties te versterken en uit te 
rusten, zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen en eff ectief kunnen 
optreden. (…)

De kwaliteit van de internationale samenleving hangt af van de kwaliteit van 
de regeringen waarop zij berust. De beste bescherming van onze veiligheid is een 
wereld van goed bestuurde democratische staten. De verspreiding van behoorlijk 
bestuur, steun voor sociale en politieke hervormingen, de aanpak van corruptie 
en machtsmisbruik, de vestiging van de rechtsstaat en de bescherming van de 
mensenrechten vormen de beste manier om de internationale orde te versterken.’’ 

Om deze strategische doelstellingen te verwezenlijken, wordt in de EVS aan-
gegeven dat Europa zich actiever moet opstellen bij de inzet van zijn in ruime 
mate ter beschikking staande instrumenten voor crisisbeheersing en confl ict-
preventie, inclusief de politieke, diplomatieke, militaire en civiele, handels- 
en ontwikkelingsactiviteiten. Ook moet Europa beter berekend zijn op zijn 
taak en moet daarom een coherenter gemeenschappelijk buitenland- en vei-
ligheidsbeleid ontwikkelen. De daartoe ingezette Common Foreign Security 
Policy (CFSP) van de EU heeft de volgende hoofdtaken: 

–  Bescherming van de gemeenschappelijke waarden, de fundamentele belan-
gen, de onafhankelijkheid en integriteit van de Unie.

–  Versterking van de veiligheid van de Unie in alle opzichten.
–  Handhaving van de vrede en versterking van de internationale veiligheid.
–  Bevordering van de internationale samenwerking, ontwikkeling en ver-

sterking van de democratie en de rechtsstaat.
–  Eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.
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De samenwerking met internationale partners wordt in de EVS van cruciaal 
belang geacht: de doelstellingen van de EU moeten worden verwezenlijkt 
door middel van multilaterale samenwerking in internationale organisaties 
en door partnerships met belangrijke actoren. 

3.8.5 Het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO (2010)

In 2010 werd na een lange voorbereidingstijd het nieuwe Strategisch Concept 
van de NAVO aangenomen door de staatshoofden en regeringsleiders van 
de NAVO-lidstaten, ook van Nederland, ter vervanging van het Strategisch 
Concept uit 1999. In het voorwoord wordt gesteld dat de kernmissie van de 
NAVO onveranderd blijft (NAVO Strategic Concept 2010: Preface): 

“While the world is changing, NATO’s essential mission will remain the same: to 
ensure that the alliance remains an unparalleled community of freedom, peace, 
security and shared values.”

In paragraaf 2 worden de waarden van de NAVO beschreven in de context 
van het Handvest van de VN, waardoor de tweespalt binnen de NAVO door 
het unilaterale politiek-militaire optreden van de VS na 9/11 tot het verleden 
lijkt te behoren. De veranderde grand strategy van de VS in het Obama-tijd-
perk wordt hiermee bezegeld (NAVO Strategic Concept 2010: Core Tasks 
and Principles, par. 2): 

“NATO member states form a unique community of values, committed to the 
principles of individual liberty, democracy, human rights and the rule of law. 
Th e Alliance is fi rmly committed to the purposes and principles of the Charter of 
the United Nations, and to the Washington Treaty, which affi  rms the primary 
responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace 
and security.” 

In het Strategisch Concept worden de volgende dreigingen geïdentifi ceerd: 

–  De wereldwijde toename van conventionele militaire capaciteiten met 
onvoorspelbare consequenties voor de internationale stabiliteit en de Euro-
Atlantische veiligheid.

–  De proliferatie van ballistische raketten die het Euro-Atlantische gebied 
kunnen bereiken.
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–  De proliferatie van kernwapens en andere wapens voor massavernietiging.
–  Terrorisme, vooral als daarbij moderne technologie wordt toegepast, zoals 

nucleaire, chemische, biologische en radiologische capaciteiten.
–  Instabiliteit buiten de grenzen van de NAVO die extremisme, terrorisme 

en transnationale criminaliteit (zoals wapenhandel, drugssmokkel en 
mensenhandel) met zich meebrengt.

–  Cyberaanvallen van buitenlandse mogendheden en vanuit terroristische, 
extremistische of criminele circuits.

–  De verstoring van vitale internationale transport- en communicatielijnen, 
vooral ook van de internationale distributienetwerken voor energie.

–  De verdere technologische ontwikkeling van laserwapens, elektronische 
oorlogvoering en oorlogvoering in de ruimte.

–  Ecologische en gezondheidsrisico’s, klimaatverandering en water- en ener-
gieschaarste. 

In respons op deze dreigingen beschrijft het Strategisch Concept drie kernta-
ken om de veiligheid van het territorium van de NAVO (‘de Euro-Atlantische 
ruimte’) en haar bevolkingsgroepen te optimaliseren: 

1. Collective defence: overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag van Washing-
ton worden daden van agressie tegen lidstaten collectief beantwoord door 
(nucleaire) afschrikking en verdediging. De veiligheid van de NAVO-lidsta-
ten is één en ondeelbaar. 

2. Crisis Management: de NAVO zal haar politieke en militaire capaciteiten 
inzetten om crises die de veiligheid van de Alliantie kunnen bedreigen te 
voorkomen, te stoppen of in post-confl ictsituaties te beheersen. 

3. Cooperative security: de NAVO zoekt actief naar samenwerking met part-
ners buiten haar verdragsgebied om de internationale vrede en veiligheid te 
bevorderen, binnen het kader van het internationale recht. 

In het kader van Cooperative security streeft de NAVO naar versterking van de 
institutionele banden en praktische samenwerking met de VN, mede op basis 
van de UN-NATO Cooperation Declaration die in 2008 werd ondertekend. 
Ook het strategisch partnerschap van de NAVO met de EU moet worden ver-
sterkt, aangezien het lidmaatschap van EU en NAVO voor een groot deel uit 
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dezelfde landen bestaat en omdat dezelfde waarden worden gedeeld (NAVO 
Strategic Concept 2010: Partnerships). 

3.9 Conclusies 

In deze paragraaf trek ik een aantal conclusies die verbonden kunnen worden 
aan de toetsing van de criteria voor het strategieproces. 

1.  Uit de bevindingen blijkt dat aan criterium 1 van het toetsingskader, de 
beschikking over een lange termijn grand strategy om (potentiële) con-
fl icten tussen maatschappelijke groeperingen te kunnen beheersen en in 
goede banen te leiden, niet werd voldaan door de Nederlandse overheid. 
Als second best om de overige criteria voor het strategieproces aan te toet-
sen, kwam de Strategie Nationale Veiligheid (2007) naar voren. De eind-
verantwoordelijkheid voor de Strategie Nationale Veiligheid (2007) lag bij 
de minister van BZK en deelterreinen van het beleid werden behartigd 
door de ministers van de afzonderlijke verantwoordelijke departementen. 
Het ontbrak zodoende aan een centrale strategische woordvoerder (nar-
rator), waardoor in de onderzoeksperiode 2001-2010 de lange termijn ideo-
logische visie van de overheid (die impliciet wel aanwezig was) niet, dan 
wel fragmentarisch werd overgebracht aan publiek, parlement en media. 
Hierdoor werd ook niet voldaan aan criterium 6 van het toetsingskader 
(strategische woordvoerder).

2.  Criterium 2 voorziet in een strategieproces met betrekking tot de gewens-
te politieke uitkomst, confl ictanalyse en implementatie van het beleid. 
Daartoe werd de Strategie Nationale Veiligheid (2007) ontworpen als een 
voortschrijdend strategieproces, waarin de diverse bedreigingen van vitale 
nationale belangen worden geanalyseerd en tegenover elkaar afgewogen, 
qua risiconiveau en beschikbare capaciteiten van de overheid. Als gewenste 
politieke uitkomst wordt opgevoerd: territoriale veiligheid, economische 
veiligheid, ecologische veiligheid, fysieke veiligheid, en sociale en politieke 
stabiliteit van de samenleving. Dat gebeurt op basis van de kernwaarden 
van de democratische rechtsstaat: gelijke behandeling en het verbod op 
discriminatie; vrijheid van belijdenis van godsdienst en van levensovertui-
ging; vrijheid van meningsuiting; vrijheid van vereniging, vergadering en 
betoging; eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, en onaantastbaar-
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heid van het menselijk lichaam. Polarisatie, radicalisering en terrorisme 
waren belangrijke aandachtsgebieden binnen de voortschrijdende Strate-
gie Nationale Veiligheid (2007), met als output integrale kabinetsbrede 
actieplannen. 

3.  In criterium 3 van het toetsingskader wordt de gewenste politieke uitkomst 
van de grand strategy met betrekking tot het aspect binnenlandse vrede 
en veiligheid als volgt omschreven: ‘De constructieve samenwerking van 
personen en groeperingen binnen de grenzen van de democratische rechts-
staat, en tegelijkertijd de confrontatie met die personen en groeperingen 
die de democratische rechtsstaat – op al dan niet gewelddadige wijze – 
proberen te ondermijnen. Dialoog (diplomatie) is daarbij als inherent 
onderdeel van een democratische rechtsstaat het bemiddelende proces om 
personen en groeperingen van confrontatie naar samenwerking te bewe-
gen.’ Uit beleidsuitwerkingen kan ten aanzien van de dreiging ‘polarisatie 
en radicalisering’ worden afgeleid met welke personen en groeperingen 
wordt samengewerkt, met wie de dialoog moet worden gevoerd en met wie 
de ideologische confrontatie wordt aangegaan (criterium 4). Het onder-
scheidende criterium daarbij was of al dan niet kan worden samenge-
werkt binnen het brede kader van de democratische rechtsstaat. In de nota 
Grondrechten in een pluriforme samenleving (2004) wordt aangegeven 
dat een vreedzame samenleving alleen mogelijk is op basis van dialoog en 
tolerantie binnen een democratische rechtsorde waarin de grondrechten 
worden gerespecteerd. De Nederlandse regering heeft dit adagium steeds 
uitgedragen. De confrontatie werd vooral aangegaan met aanhangers van 
islamitisch radicalisme (salafi sme en jihadisme) en rechts-extremisme, 
voor zover het gebruik van geweld door hen als een legitiem middel werd 
gezien om de (waarden van) de democratische rechtsstaat aan te tasten. 

4.  Met betrekking tot de strategische coördinatie van overheidsinstanties 
(criterium 5) kan geconcludeerd worden dat deze aan het begin van het 
decennium ernstig tekortschoot, met name ook op het brede terrein van 
veiligheid. De jihadistische aanslag in Madrid en de moord op Th eo van 
Gogh in 2004, en de onverminderd substantiële dreiging van terrorisme 
gaf een sterke impuls aan de coördinatie van het overheidsbeleid. Met 
de instelling in 2004 van de Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV) 
onder leiding van de minister-president kwam geleidelijk meer eenheid in 
het beleid. Met de Strategie Nationale Veiligheid (2007) werd de strate-
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gische coördinatie geborgd, zodat de betrokken overheidsinstanties hun 
inspanningen konden richten op hetzelfde strategische doel – de gewenste 
politieke uitkomst, zoals sociale en politieke stabiliteit – aan de hand van 
hetzelfde strategische plan. 

5.  Criterium 7 stelt dat de nationale overheid vrede en veiligheid moet 
bevorderen door internationale samenwerking op basis van internationale 
rechtsnormen. De aanslagen van 9/11 sterkten de Nederlandse overheid 
in haar overtuiging dat iedere vorm van terrorisme met kracht moet wor-
den bestreden door internationale samenwerking, om zo de fundamentele 
waarden van vrijheid en democratie te verdedigen. De Nederlandse bui-
tenlandse politiek kwam echter tijdens de regering-Bush in een spagaat. 
Enerzijds was er politieke en militaire steun voor de Global War on Terror 
van de VS, maar anderzijds kwam ook een kritische houding op vanuit het 
perspectief van de traditionele hoofdthema’s van de Nederlandse buiten-
landse politiek, zoals het bevorderen van mensenrechten en de internatio-
nale rechtsorde. De Nederlandse overheid achtte in de beschreven periode 
internationale samenwerking van vitaal belang, vanwege de intrinsieke 
verwevenheid van Nederland met mondiale ontwikkelingen. Welvaart, 
duurzame vrede en veiligheid binnen de internationale rechtsorde, en 
armoedebestrijding waren de centrale doelstellingen van het buitenlandse 
beleid, binnen de kaders van EU, NAVO en VN. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse overheid 
in de onderzoeksperiode 2001-2010 niet over een grand strategy beschikte, 
maar dankzij de invoering van de Strategie Nationale Veiligheid vanaf 2007 
over een second best instrument beschikte om aan het strategieproces vorm 
te geven. Het ontbrak daarbij aan een centrale strategische woordvoerder 
(narrator), waardoor de lange termijn ideologische visie van de overheid (die 
impliciet wel aanwezig was) niet, dan wel fragmentarisch werd overgebracht 
aan publiek, parlement en media. 



4. Samenwerking: algemene aspecten

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk toets ik het Nederlandse beleid voor binnenlandse vrede 
en veiligheid in de periode 2001-2010 aan de criteria met betrekking tot de 
algemene aspecten in de ‘zone van samenwerking’. De zone van samenwer-
king geeft aan met welke personen en groeperingen en op welke wijze door 
de overheid kan worden samengewerkt met betrekking tot thema’s (criteria) 
voor het bereiken van de doelstellingen van de grand strategy. De criteria die 
ik in dit hoofdstuk behandel, zijn: ‘Versterk de democratische cultuur en de 
rule of law’, ‘Bevorder het respect voor de rechten van de mens’ en ‘Bevorder 
een duurzame economische en sociale ontwikkeling’. 

Volgens Bloomfi eld & Reilly (1998: 19) is empirisch aangetoond dat demo-
cratieën beter in staat zijn om confl icten op vreedzame wijze te managen dan 
autoritaire en totalitaire systemen, die zich juist kenmerken door de ontken-
ning of gewelddadige onderdrukking van confl icten en belangentegenstel-
lingen. Ook het bevorderen van het respect voor de rechten van de mens is in 
een democratische rechtsstaat het beste geborgd. Zoals gesteld in hoofdstuk 2 
is binnenlandse vrede en veiligheid een belangrijke voorwaarde voor duur-
zame ontwikkeling. Het gaat hier om een circulaire samenhang, aangezien 
duurzame economische en sociale ontwikkeling ook weer bevorderlijk is voor 
binnenlandse vrede en veiligheid. Volgens Lubbers, van Genugten & Lam-
booy (2008), kunnen mensenrechten en intergenerationele verantwoordelijk-
heid voor duurzame ecologische, economische en sociale ontwikkeling aan 
elkaar gekoppeld worden als een ethisch en spiritueel kompas voor nationale 
staten, civil society en bedrijfsleven. UNESCO ziet het als haar taak om dit 
‘dragende verhaal’ als mondiale toekomstvisie in educatieve projecten op te 
laten nemen.

In dit hoofdstuk zal ik toetsen op welke wijze de Nederlandse overheid aan 
de besproken drie thema’s vorm heeft gegeven in de onderzoeksperiode 2001-
2010. Allereerst ga ik in op het criterium ‘Versterk de democratische cultuur 
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en de rule of law’ (paragraaf 4.2), waarbij ook in subparagrafen het algemene 
beleid, het democratische belang van dialoog, en de opname van allochtonen 
in de veiligheidsorganen van de staat aan de orde komen; het gaat daarbij 
om Defensie, politie en rechterlijke macht. Over de opname van allochtonen 
in de ‘onzichtbare veiligheidsdiensten’, zoals AIVD en MIVD, konden geen 
openbare beleidsstukken worden gevonden. Gezien de gevoeligheid van het 
onderwerp is dit ook niet zo verwonderlijk. De betrokkenheid van allochto-
nen bij buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en ook het thema 
‘anti-integratieve inmenging vanuit het buitenland’ moesten vanwege het 
ontbreken van data buiten beschouwing blijven. 

In paragraaf 4.3 toets ik het overheidsbeleid aan het criterium ‘Bevorder het 
respect voor de rechten van de mens’, waarbij ik in subparagrafen ook zal 
ingaan op de bestrijding van discriminatie en racisme, met als illustratieve 
casus het verwijt van islamofobie in Nederland door de Europese Commis-
sie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI). Vervolgens wordt het criterium 
‘Bevorder een duurzame economische en sociale ontwikkeling’ behandeld 
in paragraaf 4.4, waarbij in subparagrafen het algemene sociaaleconomische 
beleid beknopt aan de orde komt, vervolgens de participatie van allochtonen 
en de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Ten slotte worden in paragraaf 
4.5 de conclusies getrokken. Waar beschikbaar zal ook de mondiale of Euro-
pese ranking van Nederland op een vergelijkende indicator worden vermeld. 

4.2 Democratische cultuur en de rule of law

In deze paragraaf behandel ik criterium 8 uit het toetsingskader: ‘Versterk 
de democratische cultuur en de rule of law.’ Achtereenvolgens ga ik in op 
de algemene beleidsontwikkeling (paragraaf 4.2.1), het democratische belang 
van dialoog (paragraaf 4.2.2) en de opname van allochtonen in de veiligheids-
organen van de staat bij Defensie, politie en rechterlijke macht (paragraaf 
4.2.3). 

4.2.1 Algemeen 

De fundamentele regels van de Nederlandse democratische rechtsstaat en de 
grondrechten van de burgers zijn vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. In 
de periode 2001-2010 werd door de opeenvolgende regeringen geen voorstel 
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tot herziening van de Grondwet ingediend, ondanks een breed maatschappe-
lijk en parlementair debat over de mogelijke botsing van verschillende grond-
rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, het non-discriminatiebeginsel 
en de vrijheid van godsdienst. 

Overheid en burgers hebben de gedeelde verantwoordelijkheid om de waar-
den van de democratische rechtsstaat te onderhouden en uit te dragen op 
basis van tolerantie voor verschillen, en door middel van dialoog om tegen-
stellingen te overbruggen. Door de gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
rechtsstaat wordt van de kant van de burger actief en democratisch burger-
schap verwacht. Om dit van jongs af aan te kunnen oefenen, is ‘burgerschap’ 
door het tweede kabinet-Balkenende verheven tot een van de kerndoelen in 
het primair en voorgezet onderwijs. Vanaf 1 februari 2006 is burgerschap 
een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum. Ook in de geactualiseerde 
inburgeringsprogramma’s voor nieuwkomers is voorlichting over de waar-
den en normen van de democratische rechtsstaat en gedeeld burgerschap 
een belangrijk onderdeel geworden. De grondgedachte daarbij is dat als van 
nieuwkomers gevraagd wordt zich te gedragen naar de basiswaarden die ten 
grondslag liggen aan de Nederlandse democratische rechtsstaat, het nood-
zakelijk is dat helder en inzichtelijk wordt gemaakt om welke waarden het 
gaat en hoe deze in de praktijk gestalte krijgen. Het kabinet koppelt hier-
aan de noodzaak om nieuwkomers kennis bij te brengen van de historische 
worteling van de Nederlandse democratische rechtsstaat en de betekenis van 
grondrechten.

In het kader van programma’s voor het versterken van de weerbaarheid tegen 
radicalisering is het de inzet van de rijksoverheid om in samenwerking met de 
decentrale overheden de democratische rechtsstaat te versterken door:

–  de burgers bewust te maken van de waarden van de democratische rechts-
staat; 

–  te stimuleren dat religie beleefd wordt op een wijze die strookt met de 
waarden van de democratische rechtsstaat; 

–  burgers te leren hoe actief deel te nemen in het publieke domein. 

Het beleid heeft de ambitie om de zogenoemde democratische voorhoede 
onder (allochtone) jongeren te versterken, waarbij primair wordt ingezet op 
de versterking van sociale krachten in hun omgeving – bijvoorbeeld andere 
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jongeren, imams en werkgevers – ter ondersteuning bij het vinden van hun 
identiteit en een weg in de Nederlandse samenleving (Overzicht acties en acti-
viteiten tegengaan polarisatie en radicalisering en bevordering weerbaarheid 
2002-2007: 2). In de integratienota Datgene wat ons bindt: gemeenschap-
pelijke integratie-agenda (2008), die tot stand kwam door samenwerking van 
rijksoverheid, gemeenten, VNG, en FORUM Instituut voor Multiculturele 
Vraagstukken, is actief burgerschap een van de acht beleidsvelden op het ter-
rein van integratie, waar rijksoverheid en gemeenten zich gemeenschappelijk 
voor moeten inzetten. Het ultieme doel is: “Een gezamenlijk gedeeld burger-
schap, als een gemeenschappelijke noemer onder de diversiteit aan bevolkingsgroe-
pen.” (Datgene wat ons bindt, 2008: 15). Elke burger moet hierop aangesproken 
kunnen worden, met name ook door burgers onderling. De overheid heeft 
daarbij als taak actief burgerschap te bevorderen en tegenkrachten te verhin-
deren. De inzet van de rijksoverheid is er onder meer op gericht om hiervoor 
een ‘Handvest voor verantwoordelijk burgerschap’ te ontwikkelen en om het 
debat te stimuleren over de kernwaarden van de rechtsstaat, de relatie tussen 
religie en samenleving, en over wederzijds respect. Het is tegelijkertijd de 
bedoeling dat gemeenten zich inzetten voor het stimuleren van burgerpartici-
patie en vrijwilligerswerk, en voor het organiseren van discussie- en dialoog-
bijeenkomsten op lokaal niveau. Stadsburgerschap krijgt zo een prominente 
invulling als lokale pendant van staatsburgerschap.5 

Mede op basis van het Coalitieakkoord Samen Leven, Samen Werken (2007) 
heeft het vierde kabinet-Balkenende een Programma Democratie en Burger-
schap opgezet, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK. Het 
waarborgen en versterken van de democratie wordt gezien als een van de 
belangrijkste kerntaken van dit ministerie. Het beleidsprogramma richt zich 
op drie doelstellingen:

1. Versterking van de representatieve democratie.
2. Democratische vorming – met name van jongeren.
3. Versterking van actief democratisch burgerschap.

5 Verwezen wordt naar de nota Stadsburgerschap: het motto is meedoen (2007) van de 
gemeente Rotterdam.
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In 2006 verscheen het eindrapport ‘Hart voor de publieke zaak’ van de Nati-
onale Conventie. De Nationale Conventie was een groep van 44 personen 
die zich in opdracht van het derde kabinet-Balkenende heeft beziggehouden 
met de vraag welke bestuurlijke vernieuwingen met betrekking tot de inrich-
ting van het nationale politieke bestel zouden kunnen leiden tot een groter 
vertrouwen tussen burger en politiek. In de kabinetsreactie van het vierde 
kabinet-Balkenende op het rapport van de Nationale Conventie wordt erkend 
dat een vitale democratie en een stabiele democratische rechtsstaat niet moge-
lijk zijn zonder het vertrouwen van de burger in overheid en politiek. Het 
kabinet wil daarom actief democratisch burgerschap (burgerparticipatie) 
bevorderen, om in dialoog met de samenleving de oplossing van maatschap-
pelijke problemen dichterbij te brengen. Als voorbeeld wordt genoemd de 
introductie van maatschappelijke stages voor scholieren. Verder moet de rol 
van en het draagvlak voor de democratische organen – Tweede Kamer, Pro-
vinciale Staten en Gemeenteraden – versterkt worden, onder meer door hun 
zelfstandigheid beter tot uitdrukking te laten komen. De mogelijkheid om 
tot de oprichting van een Huis van de Democratie te komen, zal door het 
kabinet worden onderzocht als een van de manieren om te investeren in het 
vergroten van de kennis van de werking van de democratie. Ook de gedachte 
om de Grondwet (bijvoorbeeld door toevoeging van een preambule) meer tot 
de verbeelding van de burgers te laten spreken, zal door een Staatscommissie-
Grondwet nader worden onderzocht. 

In 2007 werd door de ministers van Justitie en van BZK de ‘Commissie Uit-
dragen kernwaarden van de rechtsstaat’ ingesteld met deelnemers afkom-
stig uit het brede spectrum van het maatschappelijke veld: sportwereld, 
onderwijs, wetenschap, religieuze organisaties, bedrijfsleven, media, politie 
en rechterlijke macht. In 2008 bracht de Commissie rapport uit onder de 
titel ‘Onverschilligheid is geen optie. De rechtsstaat maken we samen.’ In de 
kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Commissie geeft het kabinet aan 
dat om als actief burger te kunnen functioneren in een pluriforme samenle-
ving, kennis nodig is van de rechtstaat, de democratische kernwaarden en de 
democratische processen die daaruit voortvloeien. Door het kabinet wordt 
aangegeven dat een Actieplan Democratische Rechtsstaat zal worden ontwik-
keld als onderdeel van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011. 

In de Integratiebrief (2009) van de minister van Wonen, Wijken en Integratie 
wordt opgemerkt dat van immigranten die ervoor hebben gekozen om in 
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Nederland een leven op te bouwen verwacht mag worden dat zij zich naar de 
Nederlandse samenleving zullen richten en daaraan een bijdrage leveren. Dit 
betekent ook het leren omgaan met de rechten en plichten die in de Neder-
landse rechtsstaat gelden. Daarbij is het aan de overheid om grenzen te stellen 
(Integratiebrief 2009: 10):

“De overheid mengt zich niet in godsdienstige opvattingen, maar stelt wel grenzen 
als kernwaarden en belangrijke verworvenheden worden bedreigd. Zoals vrijheid 
van meningsuiting, artistieke vrijheid, de positie van vrouwen of de bejegening 
van homo’s. Er is aanleiding voor de overheid om in te grijpen wanneer indivi-
duen of groepen (zoals sommige ultraorthodoxe gelovigen) haat zaaien, anders-
denkenden discrimineren of een antidemocratische en anti-integratieve agenda 
voeren of ondemocratische methoden gebruiken om de invloed binnen de Neder-
landse moslimgemeenschap te vergroten.” 

Door het kabinet werd begin 2010 een stichting Nationaal Comité 200 jaar 
Koninkrijk opgericht met als doel om in de periode 2013-2015 activiteiten te 
organiseren ter herdenking van de stichting van een constitutionele monar-
chie in Nederland, en de totstandkoming van een nieuwe Grondwet met 
grondrechten en staatsinstellingen, zoals de Staten-Generaal en de Raad 
van State. Bij de activiteiten van het Nationaal Comité is het de bedoeling 
dat in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan bewustwording van 
het Nederlandse democratische bestel, kennis van de rechtsstaat en van de 
Grondwet.

4.2.2 Het democratische belang van dialoog 

Zoals ik eerder heb vastgesteld,  wordt in de nota Grondrechten in een 
pluriforme samenleving (2004) als centrale these naar voren gebracht dat 
grondrechten, democratie, rechtsstaat, dialoog en tolerantie de basis vormen 
waarbinnen de inrichting van een vreedzame samenleving daadwerkelijk 
mogelijk is. Dialoog als basis van de democratische samenleving vraagt wel 
om een open en positieve basishouding van de participanten. Dialoog brengt 
mensen en instellingen bij elkaar en draagt bij aan de voorkoming van ver-
vreemding en de nadelige gevolgen daarvan. Dit kan echter alleen als de 
openbare ruimte een veilige plaats vormt waar mensen onbeschroomd hun 
identiteit en opvattingen kunnen inbrengen (Grondrechten in een pluriforme 
samenleving, 2004: 6). De beleidsontwikkeling door de rijksoverheid voor 
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het tegengaan van polarisatie en radicalisering is na de moord op Th eo van 
Gogh op 2 november 2004 (die ook geadresseerd was aan toenmalig VVD-
politica Ayaan Hirsi Ali) dan ook in een duidelijke stroomversnelling geraakt. 
Het voeren van dialoog blijft daarbij nadrukkelijk in beeld als beleidsinstru-
ment. Zo wordt in de nota De lokale en justitiële aanpak van radicalisme en 
radicalisering (2005: 66) van de NCTb aangegeven dat lokale overheden bij 
de aanpak van radicalisering een centrale rol hebben te vervullen. Structurele 
contacten, goede verhoudingen en dialoog van gemeentebestuur en maat-
schappelijke instellingen met etnische en religieuze (zelf)organisaties worden 
daarbij onontbeerlijk geacht:

“Zij kunnen informatie leveren over positieve en negatieve ontwikkelingen bin-
nen de gemeenschappen en een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossingen. 
De continue dialoog, die open en eerlijk moet zijn, moet leiden tot een vertrou-
wensbasis met de lokale gemeenschappen. (…) Aansluitend op de dialoog en 
sociaal-maatschappelijk integratiebeleid is het ook van groot belang racisme en 
interetnische incidenten voortvarend aan te pakken.” 

In het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 worden de aanbe-
velingen voor de lokale aanpak verder uitgewerkt in een combinatie van een 
‘zachte’ en een ‘harde’ aanpak, onder regie van de lokale overheid. In de voor-
beelden van de zachte aanpak neemt de (interreligieuze) dialoog een promi-
nente plaats in: 

–  Het organiseren van ontmoeting en debat.
–  Bevorderen van kennismaking tussen diverse levensbeschouwingen.
–  Creëren van stageplaatsen of werkplekken.
–  Specifi eke arbeidsmarkttoeleiding voor risicovolle groepen.
–  Monitoren van schoolverlaters.

In een brief aan de Tweede Kamer van de minister van BZK met een nadere 
concretisering en beleidsduiding van de AIVD-rapportage Radicale dawa in 
verandering (2007), wordt als concrete activiteit om de weerbaarheid van de 
samenleving tegen het radicale salafi sme te vergroten het stimuleren van de 
dialoog tussen christenen, joden en moslims genoemd.

Een ander concreet voorbeeld van de bijdrage van de rijksoverheid in dit 
kader is de fi nanciële ondersteuning van de deelname van korandocenten 



Peacekeeping in Holland 2001-201092

en imams aan een module van de Universiteit van Leiden, getiteld: Neder-
land en de Islam, interculturele ontmoetingen en integratie. Deze module, 
die ontwikkeld is in samenwerking met de moslimorganisaties in Nederland, 
behandelt de geschiedenis van religieuze minderheden in Nederland en gaat 
ook in op maatschappelijke vraagstukken, zoals de positie van de vrouw en 
homoseksualiteit. In het Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 
2008 wordt gememoreerd dat 2008 het jaar is van de interculturele dialoog. 
De minister van OCW en de minister van WWI ondersteunden in dat jaar 
structurele interculturele activiteiten en dialoog door fi nanciële bijdragen aan 
Kosmopolis en andere culturele centra. In de nota Datgene wat ons bindt 
(2008: 14) wordt deze inzet als volgt verwoord: 

“In 2008 is er het Europese jaar van de interculturele dialoog, dat in Neder-
land wordt ingevuld met projecten gericht op de bevordering van de dialoog en 
interactie tussen culturen en levensbeschouwingen, het tegengaan van het wij-zij-
denken.” 

In het Actieprogramma van het kabinet bij de Integratienota 2007-2011 wor-
den in de paragraaf ‘Burgerschap, contact en dialoog’ de volgende maatrege-
len en acties genoemd: 

–  Uitlokken en ondersteunen van actief burgerschap op basis van diversiteit.
–  Verdere uitbouw van overdracht van burgerschap en sociale integratie in 

het onderwijs.
–  Uitwerking van Handvest verantwoord burgerschap.
–  Stimuleren van samenwerking tussen allochtonen en autochtonen in 

gemeenschappelijke projecten.
–  Bevorderen van belangstelling en kennis van allochtonen van de geschie-

denis en het eigene van Nederland.
–  Contact bevorderen via sport met het programma Meedoen allochtone 

jeugd door sport.
–  Continueren van contacten met overkoepelende etnische organisaties en 

met religieuze organisaties.

In de Integratiebrief (2009: 3) van de minister van WWI wordt gememo-
reerd dat er (nog steeds) sprake is van wantrouwen en fricties tussen bevol-
kingsgroepen, en dat de spankracht van de samenleving om de toenemende 
culturele diversiteit op te vangen haar grenzen kent. Te lang is deze realiteit 
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ontkend volgens de minister, en discussie en dialoog zijn nodig om de pro-
blemen te bespreken: 

“Het is in iedere democratie van groot belang dat ongenoegens kunnen worden 
geuit en maatschappelijke problemen aan de orde worden gesteld. Maar dat moet 
wel gebeuren op een manier die past binnen de wet, en met respect voor de ander. 
De discussie over integratie moet zorgvuldig gebeuren. (…) Wanneer problemen 
worden geïsoleerd, uitvergroot of op de spits gedreven, worden groepen ten onrech-
te tegenover elkaar gezet. Door ontmoeting, contact en dialoog kunnen onjuiste 
percepties worden bijgesteld. Scherpe discussies en het aangaan van de confronta-
tie hoeven daarbij geen probleem te zijn, zolang deze zijn gericht op het zoeken 
naar een oplossing. Generalisaties moeten worden vermeden.” 

4.2.3 De opname van allochtonen in de veiligheidsorganen van de staat 

Junne en Verkoren (2005) stellen in hun studie naar postconfl ictontwikkeling 
dat het van belang is dat de verschillende subgroepen uit de samenleving ver-
tegenwoordigd zijn in de veiligheidsorganen van de staat: dit komt de demo-
cratische legitimatie van het geweldmonopolie van de staat ten goede. In dit 
kader zal een overzicht worden geven van de relevante beleidsontwikkelingen 
bij Defensie, politie en rechterlijke macht. 

Defensie
Op verzoek van de minister van Defensie heeft de Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht (IGK) in 2005 onderzoek gedaan naar het beleid en de positie 
van etnische minderheden binnen de defensieorganisatie in de periode 2000-
2005. In de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer bij het Jaarverslag 2005 
van de IGK komt de minister naar aanleiding van dit onderzoek onder de kop 
‘Etnisch culturele diversiteit bij defensie’ met de volgende reactie:

“Hij (de IGK) constateert dat de beleidsinitiatieven op dit terrein te beperkt zijn 
geweest en beveelt de ontwikkeling van een defensiebreed diversiteitsbeleid aan. 
Defensie heeft de afgelopen jaren al beleidsmaatregelen genomen, onder andere 
zijn de feest- en gedenkdagen voor joodse, moslim- en hindoemilitairen of bur-
gerambtenaren opgenomen in de reglementen voor Defensiepersoneel, zijn twee 
pandits in dienst genomen en is een Multicultureel Netwerk Defensie opgericht. 
De IGK constateert dat geen overkoepelend beleid bestaat voor etnische minder-
heden. Het diversiteitsoverleg Defensie heeft inmiddels een herstart gemaakt en 
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het beleid heeft een nieuwe impuls gekregen. Bij de verdere ontwikkeling van het 
beleid zal ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de houding van het 
personeel ten opzichte van etnische minderheden.”
 
In de beleidsbrief Wereldwijd dienstbaar (2007) van de minister van Defensie 
wordt gesteld dat Defensie als een van de grootste werkgevers van Nederland 
de gevolgen ondervindt van krapte op de arbeidsmarkt. Gezien de demografi -
sche ontwikkelingen zal het aandeel allochtonen en vrouwelijke werknemers 
bij Defensie moeten stijgen. Bovendien kan diversiteit de kracht van de orga-
nisatie versterken: 

“Diversiteit is van wezenlijk belang voor Defensie, niet alleen om een goede werk-
gever te zijn voor iedereen, maar ook omdat etnische en culturele verscheidenheid 
de kwaliteit van de defensieorganisatie en van de operationele inzet ten goede 
kan komen. De komende periode wordt het diversiteitsbeleid geïntensiveerd. De 
positie van vrouwen en etnisch culturele minderheden wordt een vast onderwerp 
van de initiële en loopbaanopleidingen.” 

In een brief van de staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer getiteld 
Gender- en diversiteitsbeleid (2007) wordt een verdere uitwerking gegeven 
van deze maatregelen. Ook worden drie aanvullende argumenten genoemd 
waarom diversiteitsbeleid voor Defensie van wezenlijk belang is. In de eer-
ste plaats heeft Defensie als overheidsorganisatie een maatschappelijke voor-
beeldfunctie. In de tweede plaats kan diversiteitsbeleid een bijdrage leveren 
aan een meer eigentijds imago, waardoor de defensieorganisatie zal overko-
men als een meer volwaardig en representatief onderdeel van de samenleving. 
In de derde plaats speelt met name ook de veranderende taakuitoefening van 
de krijgsmacht een belangrijke rol in de overwegingen om diversiteit op te 
waarderen tot belangrijk thema van human resource management:

“Nu het accent ligt op de vredes- en crisisbeheersingsoperaties in VN- en NAVO-
verband, neemt het belang van een divers samengesteld personeelsbestand toe. 
De krijgsmacht treedt op in uiteenlopende delen van de wereld waarbij defen-
siepersoneel van hoog tot laag in contact komt met lokale bevolkingsgroepen en 
met personeel van gouvernementele en non-gouvernementele organisaties. De 
samenstelling van deze groepen is doorgaans zeer heterogeen en daar sluiten divers 
samengestelde teams goed bij aan. (…) Overigens is de inzet van divers samen-
gestelde teams ook bij andere taken van Defensie van belang, bijvoorbeeld bij 
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grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee, waarvan het ‘ klantenbestand’ 
bij uitstek heterogeen is.”

De brief van de staatssecretaris geeft aan dat het streven erop gericht is om het 
gender- en diversiteitsbeleid zoveel mogelijk in te bedden in het algemene per-
soneelsbeleid en de algemene organisatiedoelstellingen. Voor de programma-
ondersteuning wordt een ‘expertisepool gender en diversiteit’ ingericht, die 
gaat samenwerken met het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit (LECD) 
van de politie. Ook zal worden samengewerkt met het Expertisecentrum 
Arbeidsmarktcommunicatie van de Rijksdienst voor het aantrekken van bur-
gerpersoneel met een ‘biculturele achtergrond’.

Politie 
In het adviesrapport Meer schakeringen, sterker blauw (2007) van Moham-
med Essafi  en Kam Mai Tan wordt de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat 
twintig jaar diversiteitsbeleid voor de allochtone doelgroep niet heeft geleid 
tot een politieorganisatie die een afspiegeling is van de demografi sche ver-
scheidenheid van de Nederlandse samenleving. Aangegeven wordt dat het 
landelijke beleid van eind jaren tachtig/begin jaren negentig om door posi-
tieve discriminatie het aantal allochtonen in de politieorganisatie te verho-
gen, in feite schadelijke gevolgen heeft gehad voor de langere termijn, zowel 
voor de politie zelf, als ook voor de allochtone doelgroep (Meer schakeringen, 
sterker blauw, 2007: 1):

“In meerdere gevallen zijn allochtone politiemedewerkers aangenomen die niet 
aan alle functie-eisen voldeden en daardoor vaak niet aan de inhoudelijke ver-
wachtingen konden voldoen. Deze benaderingswijze van het diversiteitsbeleid 
waarin primair vanuit de evenredigheidsgedachte is gehandeld, heeft intern en 
extern veel schade berokkend aan het imago van de politie, maar ook een negatief 
beeld gecreëerd en versterkt van de competenties van allochtonen.” 

Ook in de politieorganisatie is echter sprake van een verandering van de 
benaderingswijze, waarbij diversiteit word beschouwd als een business-issue 
om de interne en externe eff ectiviteit van de politie te verhogen. Zo wordt in 
het Meerjarenkader Diversiteit Politie 2006-2010 gesignaleerd dat het voor de 
politie steeds moeilijker wordt om haar werk in een complexe, multiculturele 
omgeving goed uit te voeren. Daardoor is het nodig om te kunnen beschik-
ken over een divers samengesteld personeelsbestand met hooggekwalifi ceerde 
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medewerkers. Dit kan ook bijdragen aan de legitimiteit en acceptatie van 
de politie in de samenleving. Van korpsleiding en (lijn)management wordt 
vanuit de rijksoverheid een grote inspanning gevraagd om diversiteit te reali-
seren, met name door het beïnvloeden van bedrijfsklimaat en bedrijfscultuur. 
Het LECD speelt daarbij (al vanaf 2001) een adviserende en ondersteunende 
rol. Zodoende moet een verschuiving van perspectief gerealiseerd worden in 
relatie tot drie aspecten: 

1.  Van maatschappelijk perspectief (arbeidsmarktdoelgroepen) naar bedrijfs-
matig perspectief (kwaliteit van prestaties).

2.  Van tijdelijke projecten om diversiteit te stimuleren naar inbedding en bor-
ging van diversiteit binnen de werkprocessen van de politie. 

3.  Van alleen instroombeleid naar tegelijkertijd beleid dat ook is gericht op de 
doorstroom van allochtonen en vrouwen. 

Over de zorgwekkend hoge uitstroom van allochtone politiefunctionarissen 
wordt in het Meerjarenkader 2006-2010 gesteld dat uit onderzoek blijkt dat 
‘de huidige politiecultuur met haar omgangsvormen’ een belangrijke vertrek-
reden vormt, naast onvoldoende loopbaanmogelijkheden en uitdagingen. Op 
het terrein van de omgangsvormen, zowel tussen politieambtenaren onder-
ling als met de burger, moeten de regionale korpsen initiatieven nemen om 
tot verbetering te komen. Van leidinggevenden wordt bovendien verwacht 
dat zij over de nodige interculturele competenties beschikken (Meerjarenka-
der Diversiteit Politie 2006-2010: 17):

“Dat betekent concreet dat leidinggevenden zich bewust zijn van hun eigen 
normen  en waarden, zich kunnen verdiepen in andere culturen en rekening 
houden  met andermans gewoonten en daarop kunnen anticiperen. Ook mag van 
leidinggevenden worden verwacht dat zij zaken vanuit het perspectief van andere 
culturen kunnen beschouwen.” 

In 2008 heeft de minister van BZK – als werkgever van de sector Politie – met 
de korpsbeheerders een aantal afspraken gemaakt die de slag voor diversiteit 
bij de politie moet intensiveren. Zo moet 50 van de kroonbenoemingen in 
de periode tot 2011 vervuld worden door een vrouw en/of allochtoon en moe-
ten de korpsen er zorg voor dragen dat het gemiddelde aandeel allochtonen 
in het personeelsbestand eind 2010 is gestegen naar 8,5. Ten opzichte van 
het referentiejaar 2007 is dit een toename van 2. De doorstroommogelijk-
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heden krijgen een extra impuls in de vorm van een talentprogramma, waarbij 
talentvolle vrouwen en allochtonen op een lager niveau instromen om vervol-
gens leidinggevende te worden op een hoger niveau. Ook moeten de korpsen 
zorgen voor de ontwikkeling van ‘multicultureel vakmanschap’ bij alle mede-
werkers, zodat binnen de politieorganisatie kennis aanwezig is van andere 
culturen en van de omgang met diverse culturen. De Turks-Nederlandse 
cultureel antropoloog Sinan Çankaya (2011) constateerde na participerend 
onderzoek dat er in dit opzicht nog wel een wereld te winnen is.

Rechterlijke macht
In opdracht van de Raad voor de rechtspraak voerden Böcker en De Groot 
(2005) een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar de toetredingskan-
sen van etnische minderheden bij de rechterlijke macht. De onderzoekers 
constateren dat er met name ook in Nederland sprake was van een gebrek 
aan etnische diversiteit bij deze dragende pijler van de democratische rechts-
staat: slechts enkelingen hebben een allochtone achtergrond. Vier mogelijke 
oorzaken voor deze achterstand worden benoemd: 

1. Er zijn te weinig juristen van allochtone afkomst.
2. Allochtone juristen ambiëren geen loopbaan bij de rechterlijke macht.
3. Allochtone juristen schatten hun kansen op toetreding (te) laag in.
4.  De wervings- en selectiemechanismen werken in het nadeel van kandida-

ten uit etnische minderheden.

De auteurs concluderen dat in Nederland – ondanks het feit dat de rech-
tenstudie als zodanig populair is bij leden van etnische minderheidsgroe-
pen – afgestudeerde juristen uit deze groepen zich nog weinig aanbieden 
bij de rechterlijke macht. Wie zich wel aanmeldt, faalt relatief vaak in de 
selectieprocedure, met name om taaltechnische redenen. Voor de Raad voor 
de rechtspraak is de uitkomst van het onderzoek aanleiding om het selectie- 
instrumentarium ‘diversiteitneutraal’ te maken, zonder dat daarbij door de 
Selectiecommissie rechterlijke macht (SRM) het niveau van de eisen voor 
rechters wordt verlaagd. Om het vertrouwen in de rechtspraak bij minderhe-
den te verhogen en om integratie en emancipatie te bevorderen, is de Raad 
voor de rechtspraak voornemens actief allochtonen te gaan werven. In de 
Agenda voor de Rechtspraak 2008-2011 (2007) wordt als een van de doelstel-
lingen van het activiteitenveld ‘Rechtspraak in de samenleving’ opgevoerd ‘de 
intensivering van de inspanningen om rechters en juridische medewerkers uit 
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de diverse etnische groepen te werven’. In het Jaarplan Rechtspraak (2008: 18) 
wordt dit als volgt geoperationaliseerd: 

“De Rechtspraak streeft naar een vertaling van het heterogener worden van de 
samenleving in zijn personele samenstelling, met het oog op herkenbaarheid van 
de rechtspraak voor alle groepen in de samenleving. De doelstelling is dat over 
vier jaar tien procent van de rechterlijke ambtenaren in opleiding allochtoon is.” 

4.3 De rechten van de mens 

In deze paragraaf behandel ik criterium 9: ‘Bevorder het respect voor de rech-
ten van de mens.’ Achtereenvolgens ga ik in op de nota Grondrechten in een 
pluriforme samenleving (2004) (paragraaf 4.3.1) en de bestrijding van discri-
minatie en racisme (paragraaf 4.3.2). In paragraaf 4.3.3, ten slotte, neem ik als 
casus het verwijt van islamofobie in het Derde Rapport over Nederland van 
de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI, 2008). 

4.3.1 De nota Grondrechten in een pluriforme samenleving (2004)

Het maatschappelijke en politieke debat in Nederland werd in de jaren na 
2001 in belangrijke mate beheerst door de vraag wat het standpunt van de 
overheid zou moeten zijn tegenover de mogelijke botsing van waarden en 
normen in de pluriforme samenleving, vanwege de toegenomen aanwezig-
heid van allochtonen of minderheidsgroepen met (mogelijk) van de westerse 
mainstream afwijkende stelsels van waarden en normen. Om deze vraag te 
beantwoorden, werd op verzoek van de Tweede Kamer (motie-Dittrich c.s.) 
door het tweede kabinet-Balkenende de al eerder ter sprake gebrachte nota 
Grondrechten in een pluriforme samenleving (2004) opgesteld. Deze nota is 
richtinggevend geweest voor de opeenvolgende kabinetten-Balkenende. Als 
oorzaken voor de toegenomen spanningen tussen autochtone Nederlanders 
en Nederlandse moslims wordt in de nota een aantal nationale en internati-
onale feiten en gebeurtenissen opgevoerd, waarbij aangetekend moet worden 
dat de nota verschenen is nog vóór de godsdienstig gemotiveerde moord op 
Th eo van Gogh op 2 november 2004. Het gaat om: 

–  de terreuraanslagen van 11 september 2001 tegen de VS;
–  de oorlogen in Afghanistan en Irak;
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–  onderzoeksgegevens over de achterblijvende integratie van minderheden 
en het mede daardoor geëntameerde publieke debat over integratie;

–  uitlatingen van imams over homoseksualiteit;
–  uitspraken van politici over het karakter van de islam;
–  de discussie over de betekenis van grondrechten, zoals het discriminatie- 

verbod.

In respons op deze nationale en internationale verwikkelingen geeft de nota 
Grondrechten als hoofdlijn aan dat spanningen tussen bevolkingsgroepen 
principieel onvermijdelijk zijn en geaccepteerd moeten worden, aangezien de 
Nederlandse samenleving in essentie nu juist gekenmerkt wordt door plurifor-
miteit en vrijheid (nota Grondrechten 2004: 2):

“Er bestaat een grote diversiteit aan (godsdienstige) levensbeschouwingen, opvat-
tingen, leefstijlen en waardepatronen. Dit is een groot goed. Vrijheid en openheid 
van de samenleving maken deze pluriformiteit mogelijk. De Nederlandse Grond-
wet en mensenrechtenverdragen hebben deze vrijheid verankerd en zijn daarmee 
een bron van gedeelde uitgangspunten.” 

In de nota wordt verwezen naar de Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens van 1948 (UVRM), waarin het van eminent belang wordt 
geacht dat de rechten van de mens worden beschermd door de suprematie 
van het recht. Naast de noodzaak van dialoog is er de noodzaak van wederke-
rige tolerantie in het omgaan met verschillen in religie en levensovertuiging 
binnen de grenzen van de wet, waarbij de ander in zijn anders-zijn als gelijke 
moet worden gerespecteerd (Ibidem: 6): “Tolerantie en verdraagzaamheid zijn 
wezenlijke elementen voor de manier om met de tot pluriformiteit leidende vrij-
heid om te gaan.” 

Juist in een samenleving waarin levensovertuigingen en levensstijlen sterk 
uiteenlopen en waarin de samenstelling van de bevolking steeds meer hetero-
geen wordt, neemt het belang van de principes van de democratische rechts-
staat toe (Idem: 2):

“De waarden van de rechtsstaat en de daaruit voortvloeiende normen en gedrags-
regels vormen dan de minimale binding van verschillende groepen aan elkaar. 
Tot die waarden behoren vrijheid, gelijkheid en solidariteit en de beschermende 
waarden die zijn vervat in de grondrechten en mensenrechten, zoals in het bij-
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zonder de menselijke waardigheid, persoonlijke autonomie en het recht van elk 
individu om zijn eigen keuzes te maken. (…) Tegelijkertijd fungeert de rechtsstaat 
als bindmiddel, omdat hij aanknopingspunten biedt om talrijke onvermijdelijke 
confl icten over waarden en normen, alsmede botsingen tussen interpretaties en 
realisaties daarvan redelijk binnen de perken te houden. Dit gebeurt onder ande-
re via de rechtspraak en het democratisch proces.” 

Overheid en burgers hebben de gedeelde verantwoordelijkheid om de waar-
den van de democratische rechtsstaat te onderhouden en uit te dragen op 
basis van tolerantie voor verschillen, en door middel van dialoog om tegen-
stellingen te overbruggen. Een fundamenteel uitgangspunt daarbij is dat de 
overheid door het beginsel van de scheiding van kerk en staat geen partij mag 
kiezen voor een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. 
De nota verwijst in dit verband naar een uitspraak van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens (EHRM), waarin de overheid wordt gekwalifi -
ceerd als een neutral organizer.6 In de nota wordt gesteld dat de grondrechten, 
democratie, rechtsstaat en ook dialoog en tolerantie de basis vormen waarbin-
nen de inrichting van een vreedzame samenleving daadwerkelijk mogelijk is 
(Idem: 8-9):

“Sterke gemeenschappelijke waarden liggen eraan ten grondslag, zoals menselijke 
waardigheid, vrijheid en gelijkheid. De overheid en burgers dragen de bijzondere 
verantwoordelijkheid om deze basis en waarden actief uit te dragen. Het vermo-
gen tot dialoog en tolerantie zijn daarbij onmisbaar. Binnen een samenleving 
die op genoemde uitgangspunten is gebaseerd, spelen zij een cruciale rol bij het 
omgaan met verschillen en confl ictsituaties.” 

Om de rol van dialoog in het democratisch proces te onderstrepen, citeert de 
nota uit een uitspraak van het EHRM (Idem: 6)7:

“One of the principle characteristics of democracy is the possibility it off ers of 
resolving a country’s problems through dialogue, without recourse to violence, 
even when they are irksome.” 

6 Zie p.7 in de nota Grondrechten, voetnoot 16: EHRM 27 juni 2000, Cha’re Shalom ve 
Tsedek vs Frankrijk.

7 Verwezen wordt naar EHRM 13 februari 2003, Refah Partisi, par. 97.
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4.3.2 Bestrijding van discriminatie en racisme

Het verbod op discriminatie is in Nederland (grond)wettelijk verankerd. 
Artikel 1 van de Grondwet luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, wor-
den in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan.’ De artikelen 137c tot en met 137g van het Wetboek 
van Strafrecht stellen een aantal vormen van (opzettelijke) discriminatie 
strafbaar:

–  Belediging van een bevolkingsgroep.
–  Aanzetten tot haat of tot discriminatie van een bevolkingsgroep.
–  Openbaring en verspreiding van beledigend materiaal.
–  Deelnemen aan en steunen van discriminerende activiteiten. 
–  Opzettelijke discriminatie wegens ras in ambt, bedrijf of beroep.

In navolging van de slotverklaring van de VN-Wereldconferentie tegen 
Racisme, Rassendiscriminatie, Xenofobie en Aanverwante Vormen van Into-
lerantie (WCAR, Durban 2001) werd in 2003 door de Nederlandse regering 
het Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAP) opgesteld. Doel daarvan is 
om in samenwerking met gemeenten, provincies en een breed scala aan maat-
schappelijke partners alle vormen van discriminatie te bestrijden, mede om 
de opkomende spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen te ver-
minderen. Het fundamentele uitgangspunt is Artikel 1 van de Nederlandse 
Grondwet, waarin het non-discriminatiebeginsel is vastgelegd en waarvan alle 
relevante wetgeving en overheidsbeleid is afgeleid. Inhoudelijk concentreert 
het NAP zich, naast een aanzet voor de stroomlijning van de infrastructuur 
voor signalering en monitoring van discriminatie, op drie speerpunten voor 
actie: de leefomgeving, bewustwording en gelijke behandeling op de arbeids-
markt. Deze drie speerpunten zal ik achtereenvolgens behandelen.

1.  De leefomgeving: stimuleren van een gezamenlijke aanpak om een veilige 
en prettige leefomgeving te creëren.

Het NAP onderschrijft de constatering in het advies van het Nationaal Plat-
form voor overleg en samenwerking tegen Racisme en Discriminatie (NPRD) 
dat discriminatie niet meer een zaak is van de dominante witte meerderheid 
versus de zwarte minderheid, maar dat discriminatie zich binnen sommige 
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wijken ook omgekeerd kan uiten. Discriminatie kan ook een gevolg zijn van 
nieuwe tegenstellingen, zoals van etnische subgroepen versus homoseksue-
len, van niet-moslims versus moslims en omgekeerd, en van etnisch culturele 
groepen onderling. Geconstateerd wordt dat de in 2002 bij antidiscriminatie-
bureaus gemelde discriminatieklachten op het terrein ‘buurt en wijk’ voor het 
eerst de klachten op het terrein ‘arbeidsmarkt’ overtroff en. Als algemeen uit-
gangspunt voor de onderlinge omgang van burgers in een veilige omgeving 
wordt gesteld dat voor iedereen die in Nederland woont en leeft duidelijk 
moet zijn dat ook in de publieke ruimte discriminatie, racisme en aanver-
wante vormen van intolerantie niet worden toegestaan.

2.  Bewustwording: wegnemen van vooroordelen en uitingen van racisme en 
discriminatie.

De rijksoverheid is voornemens bewustwordingscampagnes in de samenle-
ving en op scholen te ondersteunen over de ontoelaatbaarheid van discri-
minatie en het erkennen van eigen vooroordelen en discriminatoir gedrag. 
Uitgangspunt daarbij is dat gedeeld burgerschap op basis van wederzijds res-
pect ook de acceptatie inhoudt van basale gemeenschappelijke waarden en 
normen. Daarbij mag van elke burger respectvol en maatschappelijk verant-
woord gedrag worden gevraagd. Antisemitische incidenten, dreigementen en 
racistische uitingen op het internet, media en elders moeten worden aange-
pakt. Kennisoverdracht over de in Nederland vigerende waarden en normen 
en ook van de wereldgeschiedenis (onder andere over het slavernijverleden 
en de Jodenvervolging) wordt beschouwd als een belangrijk middel om de 
bewustwording te stimuleren. Naast de scholen moeten ook antidiscrimi-
natie-organisaties een belangrijke rol spelen bij het vergroten van kennis en 
besef over oorzaken, verschijningsvormen en aanpak van racisme en aanver-
wante vormen van intolerantie.

3.  Gelijke behandeling op de arbeidsmarkt: bevordering van gelijke behande-
ling van etnische minderheden bij arbeid. 

Het NAP constateert dat bij de antidiscriminatiebureaus, meldpunten en 
de Commissie Gelijke Behandeling regelmatig klachten binnenkomen die 
verband houden met achterstelling en discriminatie op de arbeidsmarkt. 
Aangezien participatie op de arbeidsmarkt door de overheid gezien wordt als 
een van de belangrijkste instrumenten voor integratie, worden de lopende 
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maatregelen binnen het arbeidsmarktbeleid voor etnische minderheden ver-
der geïntensiveerd. In de paragrafen 4.2.3 en 4.4.2 heb ik dit thema nader 
uitgewerkt.

In de Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAP, 2005) 
wordt gerefereerd aan het hoofdlijnenakkoord van het tweede kabinet-Balke-
nende. Ten aanzien van tolerantie en de bestrijding van discriminatie wordt 
hierin gesteld dat een belangrijk uitgangspunt in de Nederlandse samenleving 
is dat ruimte wordt gegeven aan religieuze, culturele en etnische verschillen, 
waarbij respect, tolerantie en het bestrijden van discriminatie essentieel zijn 
om de samenhang in de samenleving te behouden. Gememoreerd wordt dat 
het dichter bij elkaar brengen van mensen het kerndoel was van het NAP. 
Om dit doel met nog meer urgentie te kunnen nastreven, heeft het kabinet na 
de moord op Th eo van Gogh – toen de spanningen in de samenleving op een 
dramatische wijze tot uitbarsting waren gekomen – het initiatief genomen 
voor een Breed Initiatief Maatschappelijke Binding (BIMB), waarin maat-
schappelijke dialoog voorop staat (Voortgangsrapportage NAP, 2005: 2):
 
“Het NAP benadrukt het belang van de samenleving als eenheid en wil bruggen 
slaan tussen individuen en groepen. Mensen moeten zich bewust worden van wat 
ze concreet met elkaar delen. Het BIMB beoogt hetzelfde. Met dit initiatief wil-
len kabinet, maatschappelijke en godsdienstige organisaties, gemeenten en burgers 
hun afzonderlijke inzet voor betere onderlinge verhoudingen en voor een grotere 
betrokkenheid van iedereen een impuls geven.”

De looptijd van het NAP besloeg de regeerperiode van het tweede en derde 
kabinet-Balkenende (2003-2006). In de Eindrapportage Nationaal Actieplan 
tegen Racisme (2007) wordt aangegeven dat de actiepunten van het NAP 
weliswaar zijn afgerond, maar dat de bestrijding van discriminatie en racisme 
ook voor het vierde kabinet-Balkenende blijvende prioriteit heeft. Gesteld 
wordt dat het recht op gelijke behandeling een van de elementaire pijlers 
vormt van het maatschappelijk verkeer tussen burgers onderling en burgers 
en de overheid. De bescherming van burgers tegen discriminatie is derhalve 
noodzakelijk voor het functioneren en beschermen van de democratische 
rechtsstaat, de sociale samenhang en de onderlinge maatschappelijke verhou-
dingen. In 2009 trad de ‘Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen’ 
in werking, met als doel een laagdrempelige toegang te verschaff en tot een 
voorziening waar elke burger terecht kan met klachten over discriminatie.
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4.3.3 Casus: het verwijt van islamofobie

In het Derde Rapport over Nederland van de Europese Commissie tegen 
Racisme en Intolerantie (ECRI, 2008) wordt de ontwikkeling van racisme en 
aanverwante vormen van discriminatie en de bestrijding hiervan in Neder-
land in de periode van 2003 tot juni 2007 in algemene zin positief beoor-
deeld. Wel is de ECRI kritisch over een gesignaleerde verslechtering van het 
klimaat in de publieke opinie over moslims en een verscherping van de toon 
van het debat over de islam sinds 2000, en stelt zij aan de Nederlandse over-
heid voor om hiertegen een aantal maatregelen te treff en: 

–  De overheid moet een leidende rol spelen in het stimuleren van een inte-
gratie- en minderhedendebat waarin polarisatie, verbittering en vijand-
schap tussen gemeenschappen vermeden worden.

–  De overheid moet stappen zetten om het gebruik van racistisch en xeno-
fobisch taalgebruik in de politiek tegen te gaan.

–  De overheid moet publiekelijk en resoluut alle uitingen van islamofobie 
afwijzen.

–  De overheid moet het gevoerde beleid op een aantal terreinen herzien in 
het licht van het verbod op directe en indirecte rassendiscriminatie.

In een brief aan de Tweede Kamer (19 augustus 2008) van de minister 
van Wonen, Wijken en Integratie geeft het vierde kabinet-Balkenende een 
beleidsreactie op de kritiek en aanbevelingen van de ECRI. Gezien de prin-
cipiële aard van de discussie en de relevantie ervan voor mijn onderzoek, geef 
ik hiervan een samenvatting. Het kabinet stelt dat in een samenleving met 
een steeds grotere diversiteit aan culturen, religies en waarden, onvermijdelijk 
een scherp maatschappelijk debat wordt gevoerd. Aan deze diversiteit moet 
ruimte worden geboden, maar wel in het kader van de gemeenschappelijke  
normen en waarden zoals die in Nederland voor een belangrijk deel zijn 
vastgelegd in de regels van de democratische rechtsstaat. Als burgers deze 
regels niet respecteren, zal door de overheid worden opgetreden. Debat moet 
beschouwd worden als de basis van een democratie en is nodig om de demo-
cratische verworvenheden te borgen. 

Het kabinet constateert dat een meerderheid van de autochtone bevolking de 
islam beschouwt als een bedreiging voor hun gevoel van veiligheid en meent 



4. Samenwerking: algemene aspecten 105

dat deze religie een bedreiging vormt voor de Nederlandse normen en waar-
den en de ontwikkeling van Nederland (Kabinetsreactie: 2-3): 

“De angst voor islamisme en islamitisch extremisme, aangewakkerd door terreur-
aanslagen, én de wrijvingen die zijn ontstaan door de toegenomen diversiteit in 
de samenleving liggen daaraan ten grondslag. De veranderingen in met name de 
oude stadswijken gaan zo snel dat oorspronkelijke bewoners hun eigen wijk niet 
meer terug kennen. De zichtbare aanwezigheid van migranten met een andere 
levensstijl, onder wie veel moslims, heeft daaraan mede bijgedragen. Het onbeha-
gen wordt verder vergroot door problemen die niet met religie of cultuur te maken 
hebben, zoals overlast en verloedering. In andere gebieden in Nederland is het 
meer de onbekendheid met de islam en moslims die zorgt voor angst. Het is logisch 
dat de zorgen hierover doorklinken in het maatschappelijk debat – het actuele 
discours over de islam getuigt daarvan – en het is ook begrijpelijk dat de toon van 
het debat veranderd is. Het ongenoegen is bovendien in die zin wederzijds dat 
bijna driekwart van de Marokkaanse Nederlanders vindt dat in Nederland veel 
te negatief tegen de islam wordt aangekeken.” 
 
Het kabinet beschouwt het als het een gunstige actuele ontwikkeling dat 
lastige vraagstukken die samenhangen met integratie, cultuur en religie niet 
langer met de mantel der liefde worden bedekt, maar worden benoemd en 
aangepakt. Zo wordt werk gemaakt van het bespreekbaar maken van homo-
seksualiteit in etnische kring en het creëren van gelijke kansen voor (alloch-
tone) vrouwen; ook worden polarisatie en radicalisering actief tegengegaan en 
wordt een sterker beroep gedaan op het kritisch vermogen en de weerbaarheid 
van migrantengemeenschappen. Deze weerbaarheid kan volgens het kabinet 
worden vergroot als de overheid de kernwaarden van de Nederlandse rechts-
staat permanent blijft uitdragen, optreedt als grenzen worden overschreden, 
het voeren van dialoog bevordert, en individuen én migrantengemeenschap-
pen aanspreekt op hun verantwoordelijkheden om in verbinding te blijven 
met de samenleving. De progressie die geboekt werd blijkt volgens het kabinet 
uit de zeer genuanceerde reacties op de fi lm Fitna vanuit de autochtone, maar 
juist ook vanuit de migrantengemeenschappen. Resumerend wordt gesteld 
dat in een democratische samenleving – die zich nu eenmaal kenmerkt door 
een grote verscheidenheid – debat onvermijdelijk is, juist ook om de demo-
cratische verworvenheden te waarborgen, zoals de gelijke behandeling van 
mensen ongeacht geslacht, religie of seksuele gerichtheid. Evenwel moet het 
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benoemen van problemen naar de mening van het kabinet wel gebeuren op 
een manier die respectvol, constructief en oplossingsgericht is.
 
Met deze zienswijze sluit het kabinet aan op de visie van Bovenkerk (2006), 
zoals verwoord in zijn artikel over de oorsprong en ontwikkeling van het con-
cept islamofobie. Bovenkerk geeft aan dat de term islamofobie niet ingezet 
mag worden om de vrije uitwisseling van meningen in een vrije democrati-
sche samenleving op voorhand onmogelijk te maken, door deelnemers die 
kritisch zijn over de islam te beschuldigen van racisme en discriminatie. De 
toonhoogte van het debat is volgens hem echter wel van belang. 

Aan het eind van deze paragraaf merk ik nog op dat het in het democratische 
rechtsstelsel aan de onafhankelijke rechter is om af te wegen of de wetten met 
betrekking tot non-discriminatie in concrete gevallen zijn overtreden. Daar-
bij moet de maatschappelijke context in acht worden genomen: de relatieve 
kwetsbaarheid en beschermingswaardigheid van specifi eke maatschappelijke 
groepen moet worden afgewogen tegen het grote belang van een ongehin-
derde voortgang van het democratische debat (nota Grondrechten in een plu-
riforme samenleving, 2004: 11-12).

4.4 Duurzame economische en sociale ontwikkeling

In deze paragraaf bespreek ik criterium 10: ‘Bevorder een duurzame econo-
mische en sociale ontwikkeling.’ Achtereenvolgens ga ik in op het algemene 
sociaaleconomische beleid (paragraaf 4.4.1), de participatie van allochtonen 
(paragraaf 4.4.2), en de jeugdwerkloosheid (paragraaf 4.4.3). 

4.4.1 Het algemene sociaaleconomische beleid 

De inspanningsverplichting van de Nederlandse overheid om werkgelegen-
heid te bevorderen en om de welvaart te spreiden, is vastgelegd in de Neder-
landse Grondwet:

Artikel 19.1: Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van 
zorg der overheid.
Artikel 20.1: De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart 
zijn voorwerp van zorg der overheid. 
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Uit de regeringsverklaringen van de verschillende kabinetten in de onder-
zochte periode blijkt de voortdurende aandacht om deze doelstellingen in 
conjuncturele voor- en tegenspoed te realiseren. In een rede bij de opening 
van het Academisch Jaar van de Universiteit Twente (2006) ging de minister-
president in op de relatie tussen innovatieve dynamiek in de samenleving, 
economische groei en tolerantie, als de achterliggende beleidsfi losofi e voor 
het sociaaleconomische beleid van de kabinetten-Balkenende. Aangesloten 
wordt op de ideeën van Schumpeter en de uitwerking daarvan door de eco-
noom Benjamin Friedman in zijn studie Th e moral consequences of econo-
mic growth (2005):

“Dynamiek vergroot de mogelijkheden van en voor iedereen. De afgelopen vier 
jaar was het beleid van het kabinet daarom gericht op het bevorderen van dyna-
miek. Het stimuleren van activiteit in plaats van passiviteit. Daarom extra 
investeringen in arbeidsmarkt en innovatie. Daarom meer aandacht voor talent-
ontwikkeling in het onderwijs en vermindering van bureaucratische regels. Daar-
om meer ruimte voor de professional en lagere lasten voor ondernemingen. Deze 
lijn moeten we doortrekken naar de toekomst. (…) Er is een potentieel dat nu 
nog volledig langs de zijlijn staat: allochtonen, ouderen, arbeidsongeschikten en 
vrouwen met een kleine deeltijdbaan. Ik ben ervan overtuigd dat we de arbeids-
participatie kunnen verhogen door te investeren. Door mensen met een uitkering 
met behulp van goede scholing weer aan een baan te helpen. En hen stap voor stap 
het perspectief in hun leven terug te geven.” 

In deze lijn kwamen kabinet en sociale partners op de Participatietop van 
27 juni 2007 overeen in de ‘Tripartiete beleidsinzet’ om een bestendige eco-
nomische groei na te streven, om zodoende de kosten van de vergrijzing op 
te kunnen vangen en participatie op de arbeidsmarkt te vergroten. Door de 
mondiale fi nancieel-economische crisis kreeg het algemene sociaaleconomi-
sche beleid van de rijksoverheid vanaf 2008 echter een dramatische wending, 
met een relatief sterke toename van het ingrijpen door de regering in het 
sociaaleconomische krachtenveld. 

In maart 2009 werd het Aanvullend beleidsakkoord bij het coalitieakkoord 
‘Samen werken, samen leven’ naar de Tweede Kamer gestuurd, onder de titel 
Werken aan toekomst. Het beleidskader beslaat drie uitwerkingen, die in 
samenwerking met de medeoverheden, burgers en bedrijven, sociale part-
ners en maatschappelijke organisaties – ook in Europees en internationaal 
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verband – gerealiseerd moeten worden. Het gaat daarbij in de eerste plaats 
om stimuleringsmaatregelen voor met name 2009 en 2010, gericht op werk-
gelegenheid op de korte termijn, arbeidsmarkt, onderwijs en kennis, duur-
zame economie, infrastructuur, (woning)bouw en liquiditeitsverruiming van 
het bedrijfsleven. In de tweede plaats om vanaf 2011 een begin te maken 
met het herstel van gezonde overheidsfi nanciën om de houdbaarheid van de 
publieke voorzieningen te borgen. En in de derde plaats om een langetermijn-
agenda gericht op duurzaamheid en energie, innovatie en kennis, stedelijke 
vernieuwing en wijkaanpak, en de houdbaarheid op langere termijn van de 
collectieve  voorzieningen. Het kabinet spreekt in dit verband van een ‘morele 
agenda’, waarbij de noodzakelijk geachte ingrepen als gevolg van de mondi-
ale economische crisis gekoppeld moeten worden aan fundamentele politieke 
oplossingsrichtingen met betrekking tot onderwijs, duurzame energie, mobi-
liteit, en de problematiek van de binnensteden. 

4.4.2 De participatie van allochtonen

De problematiek van de relatief hoge werkloosheid van allochtone subgroepen 
in verhouding tot autochtonen werd in 1994 al door het eerste kabinet-Kok 
erkend en aangepakt middels de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeel-
name Allochtonen (Wet BEAA). Werkgevers werden verplicht om het aantal 
bij hen werkzame allochtonen te registreren en beleid te ontwikkelen om dit 
aantal te verhogen. Aangezien de Wet BEAA slecht werd nageleefd, werd die 
in 1998 vervangen door een aangepaste versie: de tijdelijke Wet Stimulering 
Arbeidsdeelname Minderheden (Wet SAMEN), die tot 1 januari 2004 van 
kracht bleef. Het doel van de Wet SAMEN was om ondernemers bewust te 
maken van de noodzaak om een ‘multicultureel personeelsbeleid’ te voeren. 
In een door de Arbeidsinspectie te beoordelen jaarverslag diende de werkge-
ver te rapporteren over het aandeel etnische minderheden in het personeels-
bestand en maatregelen te presenteren voor een evenredige afspiegeling van 
het personeel ten opzichte van de regionale arbeidsmarkt van allochtonen. 

In 2001 kwam het tweede kabinet-Kok met het Plan van Aanpak Etni-
sche Minderheden 2000-2003. Hierin wordt gesteld dat, hoewel de werk-
loosheid een aanhoudende daling te zien heeft gegeven – ook bij etnische 
minder heden – het noodzakelijk is om naast het algemene beleid specifi eke 
maatregelen te nemen om de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren. De Wet SAMEN werd echter in 2004 niet verlengd. Volgens het 
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tweede kabinet-Balkenende was uit de evaluatie van de Wet gebleken dat het 
doel van bewustwording bij ondernemers en maatschappelijke organisaties 
was bereikt. Ook was het kabinet voorstander van het verlichten van de admi-
nistratieve lasten voor werkgevers, om zo hun (internationale) concurrentie-
positie te versterken. In de Visie Arbeidsmarktbeleid (2004) wordt bovendien 
gememoreerd dat uit onderzoek blijkt dat ook bij nieuwe Nederlanders 
weerstand bestaat om stigmatiserend geïdentifi ceerd te worden met kwets-
bare minderheidsgroepen en positieve actie om zo hun arbeidsmarktpositie 
te kunnen ver beteren. Het kabinet geeft er mede daarom – met erkenning 
van de kwetsbare positie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt – de 
voorkeur aan om als hoofdlijn algemeen arbeidsmarktbeleid te voeren door 
algemene belemmeringen voor arbeidsparticipatie aan te pakken, waarvan 
allochtonen én autochtonen samen kunnen profi teren. Aanvullend hierop zal 
specifi ek beleid voor etnische minderheden worden gevoerd. 

In opdracht van het Ministerie van SZW werd door Regioplan Beleidson-
derzoek onderzoek gedaan naar de positie van etnische minderheden op de 
arbeidsmarkt. Uit het Eindrapport Etnische minderheden op de arbeids-
markt: Beelden en feiten, belemmeringen en oplossingen (2005: 71) blijkt dat 
allochtonen een slechtere uitgangspositie hebben voor de arbeidsmarkt dan 
autochtonen. De problematische arbeidspositie komt tot uitdrukking in: 

–  een lage bruto- en netto-arbeidsparticipatie: gemiddeld ligt de participatie 
van niet-westerse minderheden op driekwart van dat van autochtonen;

–  een hoge werkloosheid: de werkloosheid onder niet-westerse minderheden is 
ruim driemaal zo hoog als die onder autochtonen;

–  een hoge uitkeringsafhankelijkheid: niet-westerse minderheden zijn twee-
maal zo vaak afhankelijk van een uitkering als autochtonen;

–  een laag beroepsniveau: het aandeel niet-westerse werknemers met een 
hoger functieniveau ligt tweemaal zo laag als onder autochtonen;

–  onderbenutting: veel leden van etnische minderheden werken onder hun 
kwalifi catieniveau. 

Opleidingsniveau en kennis van de Nederlandse taal spelen volgens het rap-
port een cruciale rol bij het verklaren van de arbeidsmarktpositie van etnische 
minderheden. Zodoende manifesteert de tweede generatie immigranten zich 
al beter op de arbeidsmarkt dan de eerste. Daarnaast is echter ook sprake 
van uitsluitingsmechanismen op basis van culturele en sociale factoren, zoals 
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negatieve beeldvorming en discriminatie. De aanbevelingen uit het onder-
zoek door Regioplan Beleidsonderzoek werden door de minister en staats-
secretaris van SZW betrokken bij de actiepunten ten aanzien van ‘werk’ in 
het kader van het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding (BIMB, 2005). 
Zoals ik al eerder heb gesteld, is dit initiatief door het tweede kabinet-Bal-
kenende begin 2005 opgestart om het sociale klimaat na de moord op Th eo 
van Gogh te verbeteren en de binding van burgers met de samenleving te ver-
sterken. Door overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, uitvoerings-
organisaties, minderhedenorganisaties en belangengroepen werd een aantal 
concrete actiepunten geformuleerd met als doel om de arbeidsparticipatie van 
allochtonen te vergroten en discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. 

Dat de bevordering van de arbeidsparticipatie van allochtonen een zaak van 
lange adem is, blijkt uit de werkloosheidscijfers van het CBS over het eerste 
kwartaal van 2007. Hoewel er sprake is van een licht dalende trend, kwam 
de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen uit op 13. Dit is nog steeds 
meer dan drie keer zoveel als bij de autochtone bevolking die 4 werkloos-
heid scoorde (CBS: 11 juli 2007). Deze situatie vraagt om aanhoudende zorg 
van de overheid, conform de artikelen 19.1 en 20.1 van de Grondwet. In de 
regeringsverklaring van het vierde kabinet-Balkenende (1 maart 2007) wordt 
in dit verband de volgende strategische doelstelling van het regeringsbeleid 
verwoord, waarbij ook een relatie wordt gelegd tussen maatschappelijke 
vrede, culturele verscheidenheid en de noodzaak van gedeelde waarden: 

“In ons land leven mensen met zeer verschillende etnische, culturele en levens-
beschouwelijke achtergronden samen. Die verscheidenheid is er altijd geweest en 
kenmerkt ook onze toekomst. Vreedzaam samenleven in vrijheid kan alleen als 
we elkaar verstaan en als er – onder alle verschillen – een basis is van gedeelde 
waarden en normen. Met een deltaplan inburgering wil het kabinet alle nieuw-
komers de mogelijkheid geven om in te burgeren en een plaats te verwerven in 
de Nederlandse samenleving. Samen met de sociale partners en de gemeenten wil 
het kabinet iedereen een eerlijke kans op werk of participatie bieden. Het kabinet 
zal zich in dit overleg sterk maken voor een evenwichtige ontwikkeling van de 
inkomens. Mensen in een kwetsbare positie en huishoudens met kinderen krijgen  
daarbij bijzondere aandacht. Doel is een samenleving zonder scheidslijnen waar-
in iedereen meedoet naar haar of zijn mogelijkheden.”
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Het Deltaplan Inburgering 2008-2011 verscheen in 2007 als uitwerking van 
de pijler Sociale Samenhang in het coalitieakkoord van het vierde kabinet-
Balkenende. Belangrijk onderdeel is de versterking van de verbinding tussen 
inburgering en participatie. Zo moet in 2011 80 van de inburgerings-
cursussen ‘duaal’ zijn, waarbij naast taalscholing ook ingezet wordt op vrij-
willigerswerk, beroepsopleiding, stage of werk. De principiële uitgangspunten 
van de Wet inburgering blijven gelden: de eigen verantwoordelijkheid van 
de inburgeraar en resultaatverantwoordelijkheid staan voorop. Wel streeft 
de rijksoverheid in nauwe samenwerking met de gemeenten (op basis van 
het Inburgeringsakkoord met de VNG) naar kwalitatief betere inburgerings-
programma’s, vereenvoudigde regelgeving en versterking van de uitvoering. 
Middels een Participatiebudget worden de geldstromen van de gemeenten 
voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld. 

Ondanks de jarenlang geleverde beleidsinspanningen van de overheid werd 
de categorie niet-westerse allochtonen toch harder geraakt door de mondiale 
economische recessie dan autochtone werknemers. Uit cijfers van het CBS 
over 2009 blijkt dat 11 van hen zonder baan zat, bij de autochtonen was dat 
4. In 2008 waren die percentages nog 9 voor niet-westerse allochtonen 
en 3,2 voor autochtonen. De hoogste werkloosheid werd aangetroff en bij 
de Marokkaans-Nederlandse subgroep. De werkloosheid van niet-westerse 
allochtone vrouwen nam opvallend genoeg nauwelijks af in 2009, wat als een 
indicatie wordt opgevat voor de trend dat zij al meer structureel zijn ingebed 
in de Nederlandse arbeidsmarkt (CBS: 4 februari 2010).

Een bijzondere verantwoordelijkheid heeft de overheid om als grote werk-
gever zélf het goede voorbeeld te geven bij de participatie van allochtone 
werk nemers. In 2008 verscheen in opdracht van de minister van BZK het 
evaluatierapport Beleidsdoorlichting Diversiteitsbeleid Rijk: Traag maar 
gestaag? Daarin wordt met name aandacht besteed aan het vanaf de jaren 
tachtig gevoerde etnisch-culturele diversiteitsbeleid om het aandeel allochto-
nen in dienst van de rijksoverheid te vergroten. Aanvankelijk was sprake van 
‘minderhedenbeleid’ om de arbeidsmarktpositie van allochtonen te verbeteren 
en tot een evenredige arbeidsdeelname van allochtonen bij de rijksoverheid te 
komen. Na 2000 ontstond onder invloed van de mondialisering en van bin-
nenlandse demografi sche processen (vergrijzing en verkleuring van de samen-
leving) het inzicht dat diversiteitsbeleid noodzakelijk is om als werkgever met 
een eigentijds imago aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Daar komt 
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nog het besef bij dat thema’s die aan de orde zijn bij de vernieuwingsslag van 
de Rijksdienst, zoals herkenbaarheid, kwaliteit en legitimatie van de over-
heid, versterkt kunnen worden als het personeelsbestand van de overheid de 
diversiteit van de bevolking weerspiegelt. Deze wijziging in beleidsvisie is in 
ander verband al besproken in paragraaf 4.2.2 met betrekking tot Defensie, 
politie en rechterlijke macht. 

Uit het rapport Traag maar gestaag? komt naar voren dat in 2007 het aan-
deel allochtonen bij de rijksoverheid 10 bedroeg. Op zichzelf is dit een sub-
stantiële toename ten opzichte van 2001, toen het aandeel allochtonen bij de 
rijksoverheid nog 7,9 bedroeg. Maar wel blijkt dat er nog steeds sprake is 
van een sterke ondervertegenwoordiging in beleids- en managementfuncties. 
De verklaring hiervoor wordt gezocht in (een combinatie van) drie factoren. 
In de eerste plaats gaat het om individuele factoren, zoals opleidingsniveau, 
taalvaardigheid, werkervaring en voorkeur voor een bepaalde beroepssector. 
In de tweede plaats spelen institutionele factoren een rol. Deze hangen samen 
met de structuur van de maatschappij, van organisaties en ondernemingen. 
Daarbij kan gedacht worden aan vaststaande criteria voor de selectie van kan-
didaten voor leidinggevende functies, waardoor afwijkende carrièrepaden tot 
afwijzing kunnen leiden (bijvoorbeeld lange leerroutes, die bij allochtonen 
vaak voorkomen). In de derde plaats doen culturele factoren hun invloed gel-
den. Hierbij gaat het om ongeschreven regels, gedragscodes en (onbewuste) 
verwachtingspatronen waardoor uitsluiting plaatsvindt. 

Volgens het rapport zijn factoren op macroniveau, zoals het gemiddelde oplei-
dingsniveau van een groep op de arbeidsmarkt of stereotype beeldvorming 
over specifi eke subgroepen, voor een organisatie niet direct beïnvloedbaar. 
Andere factoren echter, die zich meer op organisatieniveau manifesteren, 
zoals selectieprocedures, loopbaanbeleid en culturele uitsluitingsmechanis-
men, zijn wél vatbaar voor interventies, waardoor de inzet op diversiteits-
beleid zinvol is en blijft. Het Ministerie van BZK is hier als sectorwerkgever 
van het Rijk verantwoordelijk voor en fungeert als coördinator en aanjager 
van het diversiteitsbeleid. De ministeries en uitvoerende rijksdiensten zijn 
echter zelf verantwoordelijk voor het personeelsmanagement. In dit verband 
signaleert het evaluatierapport dat de goede intenties voor diversiteitsbeleid 
bij het Ministerie van BZK en binnen de verschillende onderdelen van de 
rijksoverheid nog te veel zijn blijven steken binnen de staf en binnen de P&O-
afdelingen. Diversiteit als belang voor de uitvoering van de kerntaken van een 
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representatieve en responsieve overheid wordt op het managementniveau van 
het primaire proces nog te weinig herkend en erkend. Veelal associeert men 
diversiteitsbeleid nog in negatieve zin met het beleid van ‘positieve discrimi-
natie’, dat kenmerkend was voor de periode van het minderheden- en voor-
keursbeleid uit de laatste decennia van de vorige eeuw. Opvallend is wel dat 
onderdelen van de rijksoverheid die veel klantcontacten onderhouden – zoals 
de Belastingdienst – het diversiteitsbeleid verhoudingsgewijs al beter incor-
poreren voor de kwaliteit van het primaire proces. Ook zijn er grote verschil-
len tussen departementen: het Ministerie van BZK was bijvoorbeeld in 2007 
topscoorder met 13,1 aandeel allochtonen, terwijl het Ministerie van LNV 
hekkensluiter was met 4,2.

In haar reactie op het rapport Traag maar gestaag? geeft de minister van BZK 
aan dat het kabinet groot belang hecht aan een divers opgebouwd perso-
neelsbestand van de rijksoverheid. Daartoe zijn in het Beleidsprogramma van 
het vierde kabinet-Balkenende (2007) een aantal streefdoelen geformuleerd, 
zoals een toename met 50 van het aandeel allochtonen bij de rijksoverheid 
in 2011, de aanstelling bij het Rijk in die periode van minimaal 50 allochtone 
managers, en een versterkte inzet van het stage-instrument voor allochtone 
studenten en scholieren. De voorbeeldrol die het Rijk heeft voor maatschap-
pelijke organisaties is daarbij een extra motiverende factor. De minister con-
cludeert op basis van het rapport dat het diversiteitsbeleid zich sterker dan 
voorheen zal moeten richten op doorstroom en behoud van allochtone mede-
werkers, met specifi eke aandacht voor de rol van leidinggevenden daarbij. In 
de rapportage Diversiteit maakt de overheid sterker! (2008) van de minister 
van BZK wordt gesteld dat vrijblijvendheid in de implementatie van diver-
siteitsbeleid niet werkt. Er is actieve aandacht en commitment voor de lange 
termijn nodig van de verschillende overheidsorganisaties. Aangezien diversi-
teit in het personeelsbestand van de publieke sector een belangrijk speerpunt 
is van het vierde kabinet-Balkenende geeft de minister van BZK aan scherp 
te zullen toezien op de resultaten van het beleid.

4.4.3 Jeugdwerkloosheid

Uit de notitie Hoofdlijnen Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid (2003) van 
het tweede kabinet-Balkenende komt naar voren dat de jeugdwerkloosheid in 
2002 meer dan gemiddeld was gestegen, met het risico van een verdere ver-
slechtering door tegenvallende economische vooruitzichten, samen met een 
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relatief grote conjunctuurgevoeligheid van jeugdwerkloosheid. Het werkloos-
heidspercentage van jongeren bedroeg 8,7, tegen 4,1 algemeen. Gegeven 
het feit dat jongeren op termijn juist hard nodig zijn door de ontgroening en 
de vergrijzing van de samenleving, is volgens het kabinet een sluitend plan 
van aanpak jeugdwerkloosheid noodzakelijk. Daarbij moet extra aandacht 
worden besteed aan allochtone jongeren, aangezien die relatief vaak zonder 
startkwalifi catie op de arbeidsmarkt verschijnen, onder meer door voortijdig 
schoolverlaten. 

De aanpak is gericht op enerzijds het voorkomen van voortijdig schoolverla-
ten (preventieve lijn) en anderzijds op een curatieve aanpak, waarbij jongeren 
actief worden bemiddeld naar werk, met het gelijktijdige streven hen alsnog 
een startkwalifi catie te laten behalen. Voor jongeren met een startkwalifi catie 
wordt ingezet op het voorkomen van langdurige werkloosheid door bij- en 
omscholing en door het op peil houden van kwalifi caties via het opdoen van 
werkervaring. Het uiteindelijke doel is om in overleg met gemeenten en soci-
ale partners een sluitende integrale aanpak te realiseren voor de bevolkings-
groep tot 23 jaar. In het Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid (2003) wordt de 
hoofdlijnennotitie in 31 concrete actiepunten verder uitgewerkt. Het kabinet 
beschouwt de aanpak van de jeugdwerkloosheid en voortijdige schooluitval, 
gezien het grote aantal betrokken actoren (scholen, gemeenten, bedrijfsleven, 
rijk), met name ook als een kwestie van goede organisatie en coördinatie, 
waarbij de bijdrage van de rijksoverheid vooral zal bestaan uit het samenbren-
gen van partijen en het bieden van ondersteuning aan partijen op het decen-
trale niveau. Van wezenlijk belang wordt geacht dat overheid en bedrijfsleven 
voldoende stages en werkervaringsplaatsen voor jongeren beschikbaar stellen. 
Om de uitvoering van het Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid te bevorderen, 
werd door het kabinet in 2003 een Taskforce Jeugdwerkloosheid ingesteld. 

In de notitie Jeugdwerkloosheid (2006) geeft het kabinet de actuele stand 
van zaken weer met betrekking tot de ontwikkeling van de jeugdwerkloos-
heid. Het aantal werkloze jongeren blijkt in de voorafgaande twee jaar te 
zijn teruggelopen van 15 naar 13. Het aantal WW-uitkeringen daalde met 
47 en het aantal bijstandsuitkeringen met 30. De omvang van de groep 
jongeren met onvoldoende vooropleiding die niet naar school gaat en ook 
niet wil werken, daalde van 34.000 naar 26.000. Jongeren zonder startkwa-
lifi catie scoren een werkloosheidspercentage van 16,5, terwijl jongeren met 
voldoende vooropleiding 10 scoren. De werkloosheid onder niet-westerse 
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allochtone jongeren bleef hoog (28); twee keer zo veel als voor het totaal 
van de groep jongeren van 15-22 jaar. De netto-arbeidsparticipatie van niet-
westerse allochtone jongeren lag in de periode 2001-2006 gemiddeld 10-12 
lager dan gemiddeld voor jongeren.

Uit de notitie Jeugdwerkloosheid komt ook naar voren dat de Taskforce 
Jeugdwerkloosheid samen met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 
en de inzet van MKB-actieteams tegen de 40.000 jongeren extra aan een 
leerwerkbaan heeft kunnen helpen, conform de beoogde doelstelling. De 
Taskforce ontwikkelde een Handreiking Lokale Samenwerking Aanpak 
Jeugdwerkloosheid (2003) met praktijkvoorbeelden op het gebied van regis-
tratie, regionale samenwerking en de regierol van gemeenten in het samenspel 
van de actoren in de keten. Ook werden mediacampagnes gelanceerd voor 
de voorlichting naar ouders, jongeren en werkgevers. In juni 2007 werd de 
Taskforce ontbonden: op dat moment waren ruim 44.000 extra jeugdbanen 
gerealiseerd. 

De economische crisis leidde in 2009 tot extra maatregelen van het kabinet 
om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Op basis van het advies ‘Tegen de 
stroom in’ van Hans de Boer (die ook voorzitter was geweest van de Task-
force Jeugdwerkloosheid) werd een Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009 ont-
wikkeld. In oktober 2009 ten slotte is de Wet investeren in jongeren (WIJ) 
ingegaan, die gemeenten verplicht om jongeren van 18 tot 27 jaar die zich 
melden voor een uitkering, een aanbod te doen voor een baan, een vorm van 
scholing of een combinatie van beide. Op deze wijze wil het kabinet jonge-
ren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of 
een baan te aanvaarden om zodoende te voorkomen dat jongeren langdurig 
afhankelijk raken van bijstand. 

Overigens blijkt uit recent onderzoek van Jungbluth (2010) dat niet zozeer 
etnische afkomst de belangrijkste graadmeter is voor kansen op de arbeids-
markt voor jongeren, als wel sociale afkomst. Op basis van gesprekken met 
tweeduizend jonge autochtone en allochtone hoogopgeleiden kon worden 
vastgesteld dat zowel autochtone als allochtone jongeren betere kansen heb-
ben op de arbeidsmarkt als hun ouders hen op de sociale ladder zijn voor-
gegaan. Dat de werkloosheid onder hoogopgeleide allochtonen 2,5 keer zo 
hoog is als die onder hoogopgeleide autochtonen moet dan ook ten dele ver-
klaard worden uit oververtegenwoordiging in achterstandsmilieus. Volgens 
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de onderzoeker is een tussengeneratie nodig om tot de hoogste sociale klasse 
door te dringen. Door het relatieve gebrek aan banen voor laagopgeleiden in 
de moderne economie ontbreekt het echter structureel aan mogelijkheden 
voor opwaartse mobiliteit. 

4.5 Conclusies en rankings 

In deze paragraaf trek ik een aantal conclusies uit de toetsing van de beleids-
inrichting aan de criteria voor de zone van samenwerking (algemene aspec-
ten). 

1.  Met betrekking tot criterium 8 ‘Versterk de democratische cultuur en de 
rule of law’ blijkt uit mijn onderzoek dat de Nederlandse rijksoverheid 
de polarisatie in de samenleving geredresseerd heeft door de kernwaarden 
van de democratische rechtsstaat voorop te stellen en te verdedigen. Het 
gaat daarbij om: gelijke behandeling en het verbod op discriminatie; vrij-
heid van belijdenis van godsdienst en van levensovertuiging; vrijheid van 
meningsuiting; vrijheid van vereniging, vergadering en betoging; eerbiedi-
ging van de persoonlijke levenssfeer, en de onaantastbaarheid van het men-
selijk lichaam. De overheid heeft beleid ontwikkeld om het draagvlak voor 
deze kernwaarden onder de inwoners van Nederland te versterken door het 
bevorderen van actief democratisch burgerschap en participatie. Tolerantie 
en dialoog over maatschappelijke tegenstellingen werden beschouwd als de 
bindende principes in de samenleving voor de omgang met verschillen en 
geschillen. Een nieuwe sturingsfi losofi e werd ontwikkeld, waarbij de rijks-
overheid zich enerzijds sterk maakt voor de vervulling van haar kerntaken 
en anderzijds van de burger (in het kader van de civil society) participatie 
en verantwoordelijk burgerschap verwacht bij de oplossing van maatschap-
pelijke problemen. Een intensivering van het beleid vond plaats om alloch-
tonen op te nemen in de veiligheidsorganen van de staat: Defensie, politie 
en rechterlijke macht. 

De Democracy Index (DI) van het Engelse weekblad Th e Economist geeft op 
basis van expert-ratings en opinieonderzoeken een rangorde aan van 167 lan-
den, naarmate deze landen in meer of mindere mate democratisch worden 
bestuurd. Onderscheid wordt gemaakt in vier categorieën landen: volledig 
democratisch bestuurde landen, landen met een zwakke democratie, hybride 
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bestuurde landen (gedeeltelijk democratisch en gedeeltelijk autoritair), en 
landen met autoritaire regiems (dictaturen). De score op de DI is gebaseerd 
op de volgende dimensies: 

–  De kwaliteit van het electorale proces.
–  De ruimte voor pluralisme.
–  Het respect voor de democratische vrijheden (civil rights).
–  Het functioneren van de overheid.
–  De mate van politieke participatie van de bevolking.
–  De politieke cultuur. 

Nederland neemt in de Democracy Index (2010) van de 167 onderzochte 
landen  plaats 10 in.

Uit vergelijkend onderzoek naar sociaal en parlementair vertrouwen van de 
European Value Systems Study Group (2008) blijkt dat Nederland zich qua 
sociaal vertrouwen met 62 in de kopgroep bevindt samen met Denemar-
ken, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Het laagst scoorde Portugal met 
19. Het parlementaire vertrouwen in Nederland wordt door Dekker en Den 
Ridder  in het SCP-rapport De sociale staat van Nederland (2011: 56-57) als 
volgt beschreven: 

“Bij het vertrouwen in het parlement scoort ons land met 47 bovengemiddeld 
maar zeker niet uitzonderlijk hoog. (…) In de jaren negentig behoorde Neder-
land ook qua politiek vertrouwen tot de Europese top. (...) Dat vertrouwen daalde 
in de jaren na 2002. Vanaf 2004 was er met schommelingen wel weer herstel, 
maar onvoldoende om Nederland te laten terugkeren in de Europese top.” 

Bovens en Wille concluderen in de bundel Democratie doorgelicht: het func-
tioneren van de Nederlandse democratie (2011: 31-32) met betrekking tot het 
vertrouwen in de regering en parlement, op basis van de scores op de Euro-
barometer over de periode 1997-2009: 

“Nederland hoort (…) tot de kopgroep in de EU als het gaat om vertrouwen in 
politieke instituties. Alleen in Luxemburg, Denemarken, Oostenrijk, Zweden en 
Cyprus hadden de respondenten in het voorjaar van 2009 (iets) meer vertrouwen 
in regering en parlement dan in Nederland. Het vertrouwen in ons land is bij-
voorbeeld beduidend hoger dan in de meeste andere West-Europese landen, zoals 
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België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Al het chagrijn in de 
media ten spijt is Nederland nog steeds een high trust country.” 

2.  Met betrekking tot criterium 9 ‘Bevorder het respect voor de rechten van 
de mens’ is de nota Grondrechten in een pluriforme samenleving (2004) 
richtinggevend geweest. Culturele pluriformiteit, mensenrechten en tole-
rantie werden met elkaar verbonden als de funderende elementen van de 
Nederlandse democratische rechtsstaat. Culturele diversiteit is echter wel 
gebonden aan de grenzen van de Nederlandse rechtsorde. Meningsver-
schillen en geweldloos debat werden beschouwd als inherent aan een goede 
voortgang van het democratische stelsel, waarbij het mede aan de verant-
woordelijke burger is om op een constructieve en oplossingsgerichte wijze 
zijn of haar bijdrage te leveren. Godsdienstige uitingen en levensbeschou-
wingen kunnen niet op voorhand gevrijwaard worden van een kritische 
bejegening in het publieke domein. Culturele verschillen kunnen leiden 
tot onbegrip, discriminatie en normvervaging, maar volgens de regering 
moet het antwoord daarop openheid, dialoog en actieve samenwerking 
zijn. Discriminatie en racisme werden in de onderzochte periode actief 
bestreden, conform de Nederlandse wetgeving en internationale regel-
geving. 

Kanttekening: in tegenstelling tot het begrip ‘pluriforme samenleving’ kon in 
de onderzochte periode het concept ‘multiculturele samenleving’ op weinig 
sympathie rekenen op regeringsniveau: het was niet iets om naar te streven, dan 
wel mislukt. Multiculturaliteit werd vooral geassocieerd met negatieve aspecten 
van immigratie en integratie, vooral met betrekking tot moslims (vgl. Gowri-
charn 2002). Individuele ministers met partijpolitieke en electorale ambities 
wedijverden soms met de meer populistische partijen in het zich afzetten tegen 
de ‘multiculturele samenleving’. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven ga ik niet 
in op de vraag in hoeverre individuele ministers wel of niet goed gefunctio-
neerd hebben als peacekeepers in Holland. Wel kan betoogd worden dat het 
in deze discussie ten dele gaat om een semantische kwestie. Een pluriforme 
samenleving kan immers gedefi nieerd worden als een multiculturele samen-
leving binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat. Het ontbreken 
van een centrale strategische woordvoerder van de Nederlandse overheid 
(zoals besproken in hoofdstuk 3), heeft de begripsverwarring over de mul-
ticulturele samenleving als ‘politiek correct ideaal’ mede tot gevolg gehad. 
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3.  De inspanningsverplichting van de Nederlandse overheid om werkge-
legenheid te bevorderen en om de welvaart te spreiden, is verankerd in de 
Nederlandse Grondwet. Uit de regeringsverklaringen van de verschillende 
kabinetten blijkt de voortdurende zorg om deze doelstellingen te realise-
ren, waarmee voldaan wordt aan criterium 10: ‘Bevorder een duurzame 
economische en sociale ontwikkeling.’ Inspanningen voor de verhoging 
van de arbeidsparticipatie – samen met de sociale partners en de decen-
trale overheden – werd om sociale en economische redenen belangrijk 
geacht, vooral voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals vrouwen, 
ouderen, allochtone nieuwkomers en laaggeschoolden. Door de mondiale 
fi nancieel-economische crisis vanaf 2008 kreeg het beleid van de rijksover-
heid een wending met een relatief sterk ingrijpen in het sociaaleconomi-
sche krachtenveld. 

  In de onderzochte periode is bij de verschillende onderdelen van de rijks-
overheid het contraproductief gebleken voorkeursbeleid voor minderheden 
vervangen door de visie dat (etnische) diversiteit in het personeelsbestand 
tot een meer representatieve, responsieve en beter gelegitimeerde overheid 
kan leiden. Diversiteit is in deze visie primair eigenbelang van de over-
heidsorganisatie, hoewel het ook helpt om achterstanden bij subgroepen 
van de bevolking in te lopen. Vanwege achterblijvende resultaten qua 
instroom en vanwege een bovenproportioneel sterke uitstroom van alloch-
tone ambtenaren bij nogal wat overheidsinstanties, is diversiteit vanaf 
2007 een van de speerpunten van kabinetsbeleid. Voor de jaren 2008-2011 
is een beleidsintensivering ingezet om de bekendheid en aantrekkelijkheid 
van de rijksoverheid als werkgever voor allochtone medewerkers te ver-
groten. Programmatische inzet op bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
had steeds grote prioriteit, met bijzondere aandacht voor de relatief hoge 
werkloosheid van allochtone jongeren.

Uit vergelijkend internationaal onderzoek blijkt dat Nederland zich in 2009 
in de kopgroep van lidstaten van de Europese Unie bevond wat de realisatie 
betreft van de ecologische, economische en sociale doelstellingen van de zoge-
noemde Europese Lissabon-strategie. Door een goede combinatie van een 
hoog niveau van arbeidsproductiviteit met een hoge werkgelegenheid werd 
Nederland door het Centre for European Reform in 2009 zelfs uitgeroepen 
tot ‘Chief Hero’. De arbeidsparticipatie in Nederland in dat jaar bedroeg 76, 
ruimschoots meer dan het streefcijfer van de Lissabon-strategie (Th e Lisbon 
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Scorecard X. Th e road to 2020, 2009: 60). Uit vergelijkend onderzoek blijkt 
ook dat de inspanningen voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid suc-
cesvol zijn geweest: in Nederland was de jeugdwerkloosheid rond het einde 
van het decennium laag in vergelijking met andere Europese landen (CBS: 
29 juni 2011). 

Op de Human Development Index (HDI) scoorde Nederland in 2011 na 
Noorwegen en Australië de derde plaats. De HDI geeft een rangorde aan 
van lidstaten van de VN op basis van welvaarts- en welzijnsindicatoren, zoals 
levensverwachting, alfabetiseringsgraad, educatie en levensstandaard. Als 
inkomensgelijkheid wordt ingecalculeerd in de score, behaalt Nederland de 
vierde plaats.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse overheid beleid 
heeft ontwikkeld conform de criteria voor de zone van samenwerking (alge-
mene aspecten). Vooropgesteld moet worden dat de beleidsmatige inzet voor 
de behandelde thema’s een voortzetting was van al lopend beleid. Wel kan 
geconstateerd worden dat de urgentie waarmee deze thema’s door de over-
heid werden behandeld na 9/11 en na de moord op Th eo van Gogh in 2004 
vergroot werd, door haar bezorgdheid over de toenemende polarisatie in de 
samenleving. Geconstateerd werd dat de verwarring rond het begrip ‘multi-
culturele samenleving’ mede in de hand werd gewerkt door het ontbreken van 
een strategische woordvoerder bij de Nederlandse overheid. Daardoor kregen 
individuele ministers de kans zich met betrekking tot dit thema te profi leren 
in concurrentie met meer populistische partijen. Nederland scoorde aan het 
einde van het decennium relatief gunstig op een aantal relevante Europese en 
mondiale rankings. 
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5.1 Inleiding

In vervolg op het voorgaande hoofdstuk wordt in dit hoofdstuk het Neder-
landse beleid voor binnenlandse vrede en veiligheid in de periode 2001-2010 
getoetst aan de criteria met betrekking tot drie bijzondere aspecten in de 
‘zone van samenwerking’, zoals beschreven in paragraaf 2.6. De bijzonderheid 
van deze criteria schuilt in het feit dat zij een wat meer toegespitst karakter 
hebben als speerpunten van het actieprogramma van de VN uit 1999 om de 
Cultuur van Vrede gestalte te geven. De te behandelen criteria als doelstel-
lingen van de grand strategy zijn: ‘Bevorder een Cultuur van Vrede’, ‘Verzeker 
de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen’ en ‘Ondersteun de deelname 
aan communicatie’. 

Zoals ik heb betoogd in hoofdstuk 2 kreeg de VN na afl oop van de Koude 
Oorlog hernieuwde mogelijkheden om een rol van betekenis te spelen op 
het gebied van vrede en veiligheid. In de internationale gemeenschap kwam 
een breed gedragen verlangen op om de oorzaken van geweld meer bij de 
wortel aan te pakken. Het werd een uitgesproken ambitie van de VN om 
een initiërende en stimulerende rol te spelen bij het naderbij brengen van een 
zogenoemde Cultuur van Vrede. In 1999 nam de Algemene Vergadering van 
de VN een actieprogramma aan om de beoogde Cultuur van Vrede verder 
gestalte te geven. Het programma omvat acht thema’s, die ten dele al behan-
deld zijn in de voorgaande hoofdstukken. Voor het overzicht worden de actie-
punten hier nogmaals opgevoerd: 

1. Bevorderen van een Cultuur van Vrede door opvoeding en onderwijs.
2. Bevorderen van een duurzame economische en sociale ontwikkeling.
3. Bevorderen van respect voor de rechten van de mens.
4. Verzekeren van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
5. Bevorderen van democratische participatie en democratisch burgerschap.
6.  Bevorderen van begrip, tolerantie en solidariteit tussen verschillende bevol-

kingsgroepen.
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7.  Ondersteunen van deelname aan communicatie en de vrije stroom van 
informatie en kennis.

8.  Bevorderen van internationale vrede en veiligheid.

Zoals ik eerder al heb gesteld, moesten de geformuleerde actiepunten niet 
alleen door de regeringen van nationale staten in praktijk worden gebracht, 
maar door ieder individu in welk sociaal verband dan ook; het moet geborgd 
zijn in het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel en de gezamenlijke inzet 
van alle burgers. Belangrijk in dit verband is de bevordering van een Cultuur 
van Vrede in educatieve programma’s, die door de overheid moeten worden 
geïmplementeerd. Zoals zal blijken uit paragraaf 5.2 is dit initiatief niet door 
de Nederlandse regering opgepakt. 

De integrale samenhang van de doelstellingen van de grand strategy komt 
pregnant tot uitdrukking met betrekking tot het thema ‘bevordering van de 
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen’. De bestrijding van de ongelijk-
heid tussen mannen en vrouwen is volgens directeur en onderzoekster van het 
World Economic Forum (WEF) Saadia Zahidi noodzakelijk voor een snelle 
economische ontwikkeling:

“Women and girls make up half of the human resources available to the world 
and it will be imperative that they are educated, empowered and integrated for a 
rapid economic recovery.”8 

In 2005 werd in Nederland het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede opge-
richt naar aanleiding van de viering van 10 jaar actie in vervolg op de Wereld-
vrouwenconferentie van de VN in 1995 in Beijing. Na deze conferentie kwam 
een wereldwijde lobby op gang, die in 2000 resulteerde in Veiligheidsraadre-
solutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.9 

Het derde thema ‘Ondersteun de deelname aan communicatie’ geeft voor de 
Nederlandse context aan dat de veranderingen in de samenstelling van de 
Nederlandse bevolking zichtbaar gemaakt moeten worden in het aanbod, de 
makers en het publiek van de media. De nota Media- en Minder hedenbeleid 

8 Bron: http://www.weforum.org (geraadpleegd 3 juli 2010).
9 Bron: http://vrouwenenduurzamevrede.nl (geraadpleegd 24 februari 2012).
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(1999) had al als doelstellingen de verrijking van de kwaliteit en diversiteit van 
het media-aanbod, een beter bereik van Nederlandse media onder culturele 
minderheden, en het stimuleren van een evenwichtig beeld van de multicultu-
rele samenleving om zo bij te dragen aan het proces van wederzijdse integratie. 

De structuur van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst wordt het criterium 
‘Bevorder een Cultuur van Vrede’ behandeld in paragraaf 5.2. In paragraaf 
5.3 wordt het beleid getoetst aan het criterium ‘Verzeker de gelijkwaardig-
heid van mannen en vrouwen’. Vervolgens komt het criterium ‘Ondersteun 
de deelname aan communicatie’ aan de orde in paragraaf 5.4. In paragraaf 5.5 
worden de conclusies getrokken uit het beleidsonderzoek. Waar beschikbaar 
zal de mondiale of Europese ranking van Nederland op een vergelijkende 
indicator worden vermeld. 

5.2 Cultuur van Vrede

In deze paragraaf bespreek ik criterium 11 uit het toetsingskader: ‘Bevorder 
een Cultuur van Vrede.’ 

Naar aanleiding van de initiatieven van de VN om een Cultuur van Vrede 
en Geweldloosheid te stimuleren, en na het uitroepen op 10 november 1998 
door de Algemene Vergadering van de VN van de periode 2001-2010 tot 
het Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloos-
heid, werd in Nederland in 1998 het Platform voor een Cultuur van Vrede 
en Geweldloosheid opgericht, naderhand Platform Vredescultuur genoemd. 
Het Platform zette zich in voor drie kernpunten: vredeseducatie, vredespoli-
tiek en de burgervredesweek. Pogingen om de vredesprojecten gestimuleerd 
en gefi nancierd te krijgen via een door de regering in te stellen Nationale 
Commissie voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid mislukten. In 
2000 (tweede kabinet-Kok) en 2001 (eerste kabinet-Balkenende) kwam geen 
positieve reactie van de rijksoverheid op verzoeken daartoe. Bij een interna-
tionale evaluatie in 2005 bleek dat het Decennium een inspiratiebron was 
voor allerlei lokale initiatieven om te werken aan een cultuur van vrede en 
geweldloosheid, maar dat erkenning van overheden uitbleef. In 2006 werden 
de pogingen om te komen tot een Nationale Commissie voor een Cultuur 
van Vrede en Geweldloosheid defi nitief gestaakt (Platform Vredescultuur, 
Verslag 2001-2010: 6-10).
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5.3 De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen 

In deze paragraaf behandel ik criterium 12 uit het toetsingskader: ‘Verzeker 
de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.’ 

Het recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Nederlandse 
samenleving is verankerd in de wet- en regelgeving met betrekking tot non-
discriminatie. Bij frictie tussen de democratische rechtsorde en cultureel of 
godsdienstig bepaalde afwijkingen hiervan is de rechtsorde maatgevend. Dit 
blijkt uit het kabinetsstandpunt van het eerste kabinet-Balkenende in juni 
2002 naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over controversiële 
uitlatingen in moskeeën van enkele imams over (onder meer) de positie van 
de vrouw in de islam. Het kabinet is van mening dat de opvattingen van 
deze imams niet representatief zijn voor het gedachtegoed van het overgro-
te deel van de islamitische gemeenschappen in Nederland. Dit komt naar 
voren in de kritische reacties van woordvoerders van met name Marokkaans-
Nederlandse moslims. In algemene zin stelt het kabinet dat Nederland een 
scheiding van kerk en staat kent, waarbij iedereen vrij is in het belijden van 
zijn godsdienst of levensovertuiging, maar steeds behoudens ieders verant-
woordelijkheid voor de wet (Brief aan de Tweede Kamer met antwoord op 
Kamervragen over uitlatingen van imams, spanningsveld tussen vrijheid van 
meningsuiting en non-discriminatiebeginsel, 2 juli 2002: 7): 

“Nederland is een pluriforme samenleving met als eerste bepaling van zijn Grond-
wet het recht op gelijke behandeling in gelijke gevallen en de ontoelaatbaarheid 
van discriminatie, om welke reden dan ook. Ieder lid van onze samenleving heeft 
dat grondbeginsel te erkennen. Ook moslims hebben het principieel pluriforme 
karakter ervan in culturele en levensbeschouwelijke zin, de in internationale ver-
dragen en onze Grondwet verankerde burgerrechten en -plichten en de democra-
tische rechtsorde onverkort te aanvaarden.” 

In de Meerjarennota Emancipatiebeleid: Van Vrouwenstrijd naar Vanzelf-
sprekendheid (2000) wordt de algemene hoofddoelstelling van het emancipa-
tiebeleid – ook voor allochtone vrouwen – omschreven als het scheppen van 
voorwaarden voor een pluriforme maatschappij waarin ieder, ongeacht sekse 
of burgerlijke staat, de mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwer-
ven en waarin mannen en vrouwen gelijke rechten, kansen en vrijheden en 
verantwoordelijkheden kunnen realiseren. In vervolg hierop werd in 2001 de 
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Commissie Arbeidsparticipatie voor Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroe-
pen (AVEM) ingesteld, met als doel om de regering te adviseren over de wijze 
waarop de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minder-
heidsgroepen bevorderd kon worden. De aanbevelingen van de Commissie 
AVEM luidden als volgt (Arbeidsdeelname vrouwen uit etnische minderhe-
den. Aanbevelingen op maat, 2001: 86-116): 

–  Verbetering van inburgeringsprogramma’s voor oud- en nieuwkomers.
–  Betere benutting van de competenties van allochtone vrouwen.
–  Uitbreiding van de mogelijkheden voor kinderopvang.
–  Bevordering van de aandacht bij intermediairs voor de bemiddeling van 

allochtone vrouwen.
–  Bevordering van de inzet van werkgevers voor doorstroom en behoud van 

allochtone vrouwen.
–  Instelling van een kenniscentrum.
 
Door het tweede kabinet-Balkenende werd op basis van de aanbevelingen 
van de Commissie AVEM in juli 2003 de Commissie PaVEM (Commissie 
Participatie Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) ingesteld, met als 
primaire taak om de dertig grootste gemeenten van Nederland te ondersteu-
nen bij het implementeren van beleid dat de participatie in de samenleving 
van allochtone vrouwen en meisjes ten goede moest komen. Uit onderzoek 
bleek de noodzaak hiervan: 67 van de Turkse en 67 van de Marokkaan-
se vrouwen verkeerde op dat moment in een kansarme positie (ISEO/SCP: 
Emancipatie in estafette, 2004). De Commissie PaVEM had tevens als doel 
om op nationaal niveau debatten en dialogen te organiseren over onderwer-
pen die met de achterstandspositie van vrouwen uit etnische minderheids-
groepen te maken hebben. Met name etnisch-culturele taboeonderwerpen 
konden hierbij op de agenda komen, zoals maatschappelijke participatie in 
het algemeen, gedwongen uithuwelijking, cultuurgerelateerd geweld tegen 
vrouwen en meisjes (zoals eerwraak en genitale verminking), en man-vrouw-
verhoudingen. 

Parallel aan de start van de commissie PaVEM verscheen in 2003 het overkoe-
pelende ‘Plan van aanpak op hoofdlijnen voor de emancipatie en integratie 
van vrouwen en meisjes uit etnische minderheden’ van de minister van SZW 
en de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Het beleid richt zich 
specifi ek op vrouwen uit minderheidsgroepen die al langere tijd in Nederland 
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wonen en relatief in een isolement verkeren, met als doel om de emancipatie 
en integratie van deze kwetsbare en kansarme vrouwen en meisjes te bevorde-
ren. De hoofdlijnen van het beleid zijn de volgende:

A. Initiatieven met een directe werking naar de doelgroep:
1.  Het vergroten van het bereik van vrouwen uit etnische minderheidsgroe-

pen, onder meer door het doorbreken van het isolement.
2.  Het inburgeren van vrouwen (moeders en oma’s) die tot nu toe niet of 

nauwelijks zijn bereikt.
3.  Het verbeteren van de scholing van meisjes uit etnische minderheidsgroe-

pen.
4.  Het ondersteunen van de uitwisseling van opvattingen en de dialoog tus-

sen autochtonen en etnische minderheden en tussen en binnen de diverse 
minderheidsgroepen.

5.  Het faciliteren van de discussie in eigen kring over onderwerpen zoals 
uithuwelijking, vrouwenbesnijdenis, eerwraak en seksuele en relationele 
vorming.

6.  Het versterken van de emancipatie van mannen uit etnische minderheden.
7.  Het vergroten van de toegankelijkheid voor vrouwen uit etnische minder-

heidsgroepen tot de arbeidsmarkt.
 
B. Initiatieven met een indirecte werking naar de doelgroep: 
1.  Het vergroten van de aandacht van lokale en landelijke organisaties voor 

de vraag, behoeften en problematiek van de doelgroep vrouwen uit etni-
sche minderheden (interculturalisatie).

2.  Het versterken van de rol van zelforganisaties en de doelgroep zelf in de 
uitvoering van beleid.

3.  Het bieden van een goed inzicht aan beleidsmakers, zowel op landelijk als 
op regionaal en lokaal niveau, in de kenmerken van de doelgroep vrou-
wen uit etnische minderheden, zodat juiste beleidskeuzes kunnen worden 
gemaakt. 

4.  Het besteden van aandacht in het onderwijs aan de empowerment van 
meisjes uit etnische minderheidsgroepen, en het geven van voorlichting 
over voorzieningen waar meisjes terecht kunnen in geval van crisis.

In de nota Emancipatiebeleid 2008-2011 ‘Meer kansen voor vrouwen’ van het 
vierde kabinet-Balkenende wordt op basis van onderzoek vastgesteld dat er 
een grote kloof blijft bestaan tussen het ideaal van gelijke rechten van man-
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nen en vrouwen enerzijds en de maatschappelijke realiteit anderzijds. Het 
kabinet is daarom voornemens om de stagnatie in het emancipatieproces te 
doorbreken door op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau een nieuwe 
impuls te geven aan het emancipatiebeleid. Ten aanzien van de onvermin-
derd kwetsbare positie van Turkse en Marokkaanse vrouwen geeft de nota 
aan dat twee derde van de Turkse en Marokkaanse vrouwen in de leeftijd tot 
35 jaar geen startkwalifi catie heeft. Zij zijn vaak via huwelijksmigratie naar 
Nederland gekomen, hebben geen onderwijs in Nederland gevolgd en hebben 
moeite met het vinden van betaald werk. Bovendien dreigen zij in een maat-
schappelijk isolement terecht te komen door traditionele rolopvattingen van 
mannen, gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal en contacten bui-
ten de eigen gemeenschap. Volgens de nota dreigt hierdoor een hele nieuwe 
generatie vrouwen achterstand op te lopen. Deze gang van zaken heeft ook 
eff ect op de ontwikkelingskansen en emancipatie van hun kinderen. Om nu 
de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheden te 
vergroten, wil het kabinet ze begeleiden naar vrijwilligerswerk en betaalde 
arbeid. Het Deltaplan Inburgering (2007) moet een inhaalslag bewerken op 
het vlak van inburgering, zodat beheersing van de Nederlandse taal en kennis 
van de Nederlandse cultuur voor deze groep een verbeterde uitgangspositie 
creëert. Ook de emancipatie van mannen is in feite een voorwaarde voor gelij-
ke kansen voor (allochtone) vrouwen (Nota emancipatiebeleid 2008-2011: 9): 

“Het kabinet wil voorkomen dat meisjes en vrouwen door traditionele opvat-
tingen, vrijheidsinperking of (dreiging met) geweld worden belemmerd in hun 
emancipatie, integratie en participatie. De emancipatie van jongens en mannen 
uit etnische minderheden zal daarom extra aandacht krijgen.” 

Parallel hieraan intensiveert het kabinet het beleid om de kansen voor meis-
jes en vrouwen op een leven zonder (seksueel) geweld te vergroten. Gecon-
stateerd wordt dat de veiligheid van vrouwen nog zeer te wensen over laat: 
huiselijk geweld en seksueel geweld komen ook in Nederland op grote schaal 
voor. Ook eergerelateerd geweld en de omvang van onvrijwillige prostitutie 
en vrouwenhandel worden als zorgelijk beoordeeld.

In de nota Grondrechten in een pluriforme samenleving (2004) wordt inge-
gaan op het (symbolische) vraagstuk van het dragen van een hoofddoek door 
islamitische vrouwen vanuit godsdienstige, sociale, dan wel politieke motie-
ven. Aangegeven wordt dat het dragen van een hoofddoek enerzijds een uiting 
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kan zijn van trots, identiteit en emancipatie van (jonge) moslimvrouwen, 
maar anderzijds ook een gedwongen expressie kan zijn van zeer traditionele 
man-vrouwverhoudingen onder druk van een patriarchale structuur. Gesteld 
wordt dat deze ongelijke machtsverhoudingen tussen de seksen ertoe kunnen 
leiden dat een recht in de praktijk verwordt tot een plicht. Velen beschou-
wen daarom de hoofddoek als beperkend en discriminerend voor vrouwen en 
deze sociale dwang is in strijd met de vrouwenemancipatie die in Nederland 
juist de laatste decennia een belangrijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
Alertheid is dan ook geboden; de in Nederland door vrouwen bevochten vrij-
heid tot het maken van eigen en zelfstandige keuzes geldt immers ook voor 
vrouwen met een islamitische achtergrond. Echter, zoals gesteld wordt in de 
nota (2004: 14):

“Juist om die reden doorkruist een algemeen verbod tot het dragen van dergelijke 
kledingstukken deze bevochten vrijheid. Het leidt tot een rechtsongelijkheid op 
basis van godsdienst en geslacht die doorwerkt op vele andere terreinen. Zoals 
arbeidsparticipatie en onderwijs. Ook vrouwen die een hoofddoek dragen hebben 
echter het recht op onbelemmerde participatie in de samenleving.” 

5.4 De deelname aan communicatie

In deze paragraaf behandel ik criterium 13 uit het toetsingskader: ‘Onder-
steun de deelname aan communicatie.’ 

In 1999 presenteerde het tweede kabinet-Kok de nota Media- en Minder-
hedenbeleid. Hierin wordt bevestigd dat de veranderingen in de samenstel-
ling van de Nederlandse bevolking zichtbaar gemaakt moeten worden in 
het aanbod, de makers en het publiek van de media. De doelstellingen zijn: 
verrijking van de kwaliteit en diversiteit van het media-aanbod, een beter 
bereik van Nederlandse media onder culturele minderheden, en het stimule-
ren van een evenwichtig beeld van de multiculturele samenleving om zo bij 
te dragen aan het proces van wederzijdse integratie. De hoofdlijnen van de 
nota Media- en minderhedenbeleid werden overgenomen in de Cultuurnota 
2001-2004, waarbij aan de Stichting Omroep en Allochtonen (STOA) als 
pleitbezorger en projectorganisatie van migrantenradio extra ondersteuning 
werd toegezegd.
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Uit het evaluatierapport van de Visitatiecommissie Publieke Omroep ‘Omzien 
naar de Omroep 2000-2004’ (2004) komt naar voren dat naar de mening van 
de Commissie de Publieke Omroep onvoldoende gestalte gaf aan haar taak 
om programma’s te maken waarmee allochtonen zich kunnen identifi ceren, 
en ook onvoldoende fungeerde als noodzakelijk geachte ontmoetingsplaats 
voor autochtonen en allochtonen. In reactie hierop geeft het kabinet aan 
de bezorgdheid van de Commissie te delen en met de Publieke Omroep tot 
prestatieafspraken te willen komen ten gunste van een breder publieksbereik, 
met name richting jongeren en allochtonen. Dankzij een wetswijziging per 
1 september 2005 krijgt de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep meer 
mogelijkheden om de zendgemachtigden aan programmatische afspraken te 
binden ten behoeve van diversiteit. Onder druk van de rijksoverheid pre-
senteerde de Publieke Omroep in haar Meerjarenbegroting 2006-2010 ten 
aanzien van allochtonen de volgende doelstellingen (2005: 29):

–  Het programma-aanbod van de Publieke Omroep vertoont een evenwich-
tig en representatief beeld van de diversiteit en interculturaliteit van de 
Nederlandse samenleving (leeftijd, sekse en etniciteit).

–  Er worden geen specifi eke doelgroepprogramma’s (in de eigen taal) meer 
geproduceerd; in de programmamix komt de interculturaliteit van de 
Nederlandse samenleving op evenwichtige wijze tot uitdrukking.

–  In de informatieve programma’s van de Publieke Omroep wordt op een 
evenwichtige wijze aandacht besteed aan en bericht over de interculturele 
samenleving.

–  Het personeelsbestand van de Publieke Omroep moet een getrouwe afspie-
geling van de samenleving zijn op zoveel mogelijk functieniveaus. 

In de Mediabrief 2005 geeft de staatssecretaris van OCW aan voor een 
tweede termijn van vier jaar in drie van de vier grote steden Multiculturele 
Televisie Nederland (MTNL) te willen fi nancieren, onder de voorwaarde dat 
MTNL meer ‘inclusieve’ interculturele programma’s voor alle bevolkings-
groepen in de Nederlandse taal gaat verzorgen in plaats van programma’s 
gericht op aparte etnische doelgroepen. Zodoende moet deze programmering 
bijdragen aan de integratie en versterking van de sociale cohesie in de grote 
steden. Ondanks de beleidsinspanningen van de kant van de rijksoverheid 
constateert onderzoeker Bink (2006) in haar rapport Media & minderhe-
den in Nederland dat het omroeppersoneel weliswaar bewust was geworden 
van het belang van culturele diversiteit in de media, maar het er anno 2006 
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nog steeds niet voldoende naar handelde: de mediabranche bleek nog steeds 
een wit bolwerk te zijn. Bovendien werd de multiculturele samenleving in de 
media vooral met problemen geassocieerd.

In de Mediabrief 2008 geeft de minister van OCW aan het beleid met 
betrekking tot media en culturele diversiteit in het voorgaande decen nium 
aan een nadere beschouwing te willen onderwerpen. In de beleidsbrief Media 
en diversiteit (2008) presenteert hij zijn bevindingen en daarop gebaseerde 
beleidsvoornemens voor de periode tot 2012. Een belangrijke input voor de 
beleidsafwegingen was een evaluatieonderzoek van TNO over de ontwik-
kelingen op het terrein van media en diversiteit, getiteld Van marge naar 
mainstream, essay over media en culturele diversiteit 1999-2008 (2008). TNO 
komt tot de conclusie dat de culturele diversiteit op radio en televisie in de 
onderzochte periode verbeterd is, waarbij de landelijke Publieke Omroep 
steeds meer aandacht schenkt aan maatschappelijke representativiteit met 
als uitgangspunt ‘inclusiviteit’, waarbij de verschillende culturele groepen in 
Nederland een vanzelfsprekende factor zijn in het aanbod en de program-
mering. 

Daarbij komt dat nieuwe communicatieplatforms, zoals internet, themaka-
nalen of mobiele diensten, kansen bieden om nog beter aan te sluiten bij 
de diversiteit van het publiek. Naast media voor specifi eke doelgroepen zijn 
er ook tal van gedrukte periodieken, websites en lokale omroepen met aan-
bod voor en vanuit specifi eke doelgroepen, evenals een groot aanbod van 
buitenlandse zenders via satelliet en (digitale) kabel. Het totale aanbod van 
algemene en specifi eke media draagt zo bij aan sociale cohesie, emancipatie 
en participatie in Nederland. TNO komt echter wel tot de conclusie dat de 
algemene en specifi eke media nog beter aan hun opdracht kunnen voldoen 
op het terrein van diversiteit als de wisselwerking tussen beide wordt ver-
sterkt. Hiervoor worden onder andere de volgende aanbevelingen gegeven: 

–  Omroepen moeten een heldere visie, een duidelijke strategie en concrete 
acties hebben op het terrein van culturele diversiteit.

–  Sensitiviteit voor culturele diversiteit moet behoren tot het vaste instru-
mentarium van iedere journalist en programmamaker.

–  Externe prikkels blijven nodig om omroepen uit te dagen tot een cultureel 
divers aanbod.
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–  Eigen media moeten gestimuleerd en gesteund worden. Dat kan door 
ondersteuning bij toegang tot goedkope faciliteiten, uitwisseling van ken-
nis en ervaring en professionele adviezen.

–  Media zijn een toegankelijke ontmoetingsplek voor verschillende culturen. 
Programmamakers kunnen ervoor zorgen dat verschillende perspectie-
ven zijn vertegenwoordigd. De expertise en netwerken van journalistieke 
redacties moeten zich (meer) gaan vertakken naar tot nu toe onderbelichte 
locaties en personen.

De minister van OCW onderschrijft in zijn beleidsbrief de bevinding van 
TNO dat de media de afgelopen jaren kleurrijker en diverser zijn geworden, 
en dat het beleid voor periode 2009-2013 in hoofdlijnen conform de aanbeve-
lingen van TNO kan worden geïmplementeerd.
 

5.5 Conclusies en rankings

In deze paragraaf trek ik een aantal conclusies uit de toetsing van de beleids-
inrichting aan de criteria voor de zone van samenwerking (bijzondere aspec-
ten). 

1.  Het initiatief van de VN om te werken aan een Cultuur van Vrede werd 
door de Nederlandse overheid niet overgenomen als richtsnoer van beleid 
(criterium 11). 

De Global Peace Index (GPI; 2009) is ontwikkeld door het Institute for Eco-
nomics and Peace (EPI) en geeft een rangorde aan van nationale staten op 
basis van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren van hun mate van interne 
en externe vreedzaamheid, zoals die uit statistische gegevens en expertscores 
wordt geconstrueerd. De GPI beoogt een uitwerking te geven aan het initi-
atief Cultuur van Vrede van de VN door factoren te benoemen en te wegen 
die volgens de onderzoekers maatgevend zijn voor een vreedzame omgang 
binnen een bepaald land en van dat land met andere landen. De indicatoren 
worden gegroepeerd binnen drie thema’s:

1. De mate van betrokkenheid bij binnen- en buitenlandse confl icten: 
–  Het aantal uitgevochten binnen- en buitenlandse confl icten (2002-2007).
–  Geschatte aantal doden bij buitenlandse confl icten.
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–  Het aantal doden door binnenlandse confl icten.
–  Het geweldsniveau van binnenlandse confl icten.
–  De relaties met buurlanden.

2. De mate van sociale veiligheid: 
–  De perceptie van de ernst van criminaliteit in de samenleving.
–  Het aantal ontheemde personen als percentage van de bevolking.
–  Het betoonde respect voor mensenrechten.
–  Het potentieel voor terroristische daden.
–  Het aantal zelfmoorden per 100.000 personen.
–  Het aantal geweldsmisdrijven.
–  De waarschijnlijkheid van gewelddadige demonstraties.
–  Het aantal gevangenen per 100.000 personen. 

3. De mate van militarisering:
–  Militaire uitgaven als percentage van het BNP.
–  Het aantal militairen per 100.000 mensen.
–  De import en export van conventionele wapens.
–  Ter beschikking gestelde fondsen voor UN-peacekeeping missies.
–  Het aantal zware wapens per 100.000 personen.
–  De toegankelijkheid van lichte wapens.
–  Het niveau van militaire kracht.

Nederland scoorde op de Global Peace Index (2009) van de 144 vergeleken 
landen plaats 22. De score van Nederland wordt negatief beïnvloed door een 
relatief hoog niveau van wapenexport. In 2010 zakte Nederland naar de 27ste 
plaats. 

2.  Met betrekking tot criterium 12 uit het toetsingskader, ‘Verzeker de gelijk-
waardigheid van mannen en vrouwen’, kan vastgesteld worden dat de 
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen verankerd is in de Nederlandse 
Grondwet, maar wel om permanente inzet vraagt voor een eff ectieve rea-
lisatie. Als voortzetting van lopend beleid heeft de overheid zich in de 
onderzochte periode in het bijzonder ingezet voor de emancipatie en par-
ticipatie van allochtone vrouwen. Daarbij is ook meer aandacht gekomen 
voor de noodzaak van daarmee samenhangende emancipatie van mannen 
uit etnische minderheidsgroepen. Traditionele man-vrouwverhoudingen 
werden door de overheid beschouwd als een belemmering voor de uit-
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oefening van het recht van vrouwen op gelijkwaardige maatschappelijke 
participatie. Het bestrijden van etnisch-cultureel bepaald geweld tegen 
vrouwen was in de onderzochte periode een van de speerpunten van beleid 
van de rijksoverheid, in samenwerking met lokale overheden. 

Het Global Gender Gap Report (GGGR) (2009) van het World Economic 
Forum (WEF) geeft een rangorde aan van 134 landen, naarmate binnen die 
landen een kloof bestaat tussen de maatschappelijke positie van mannen en 
vrouwen. In de optimale situatie is sprake van gender equality. De relatieve 
maatschappelijke positie van vrouwen ten opzichte van mannen wordt in de 
GGGR gescoord en gewogen op vier dimensies:

1.  De mate van economische participatie en kansen.
2.  De alfabetiseringsgraad en de bereikte niveaus in het primaire, secundaire 

en tertiaire onderwijs.
3.  De mate van deelname aan politieke besluitvorming op het hoogste niveau 

van de staat (ministerraad en parlement).
4.  De relatieve gezondheid (levensverwachting) van vrouwen en de prevalen-

tie van infanticide van meisjes (kindermoord).

Nederland nam in het GGGR (2009) van 134 onderzochte landen plaats 11 in. 
In 2010 zakte Nederland af naar plaats 17. 

3.  Criterium 13 uit het toetsingskader luidt: ‘Ondersteun de deelname aan 
communicatie.’ Uit het beleidsonderzoek blijkt dat de rijksoverheid zich 
al vanaf de nota Media- en Minderhedenbeleid (1999) heeft ingezet voor 
culturele diversiteit in de media, zowel qua aanbod als qua participatie 
van allochtone medewerkers als instrument om de ‘wederzijdse integra-
tie’ te bevorderen. Daarbij vond geleidelijk een verschuiving plaats van op 
specifi eke doelgroepen gericht aanbod naar ‘inclusieve’ programmering, 
die een afspiegeling moest zijn van de brede Nederlandse samenleving en 
participatie en sociale cohesie moest bevorderen. Uit het onderzoek van 
TNO Van marge tot mainstream (2008) blijkt dat de culturele diversiteit 
bij radio en televisie in de periode 1999-2008 is verbeterd. 

Afsluitend kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse overheid beleid 
heeft ontwikkeld conform de criteria voor de zone van samenwerking (bij-
zondere aspecten) met betrekking tot de gelijkwaardige behandeling van 
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mannen en vrouwen, en de deelname aan communicatie. Ook bij deze crite-
ria was sprake van voortzetting van lopend beleid. Aan het criterium ‘bevor-
der een Cultuur van Vrede’ werd niet voldaan. De positie van Nederland op 
de Global Peace Index (GPI) en het Global Gender Gap Report (GGGR) was 
matig tegen het einde van het decennium, met een (licht) dalende tendens op 
beide rankings. 



6. Confrontatie

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk toets ik het Nederlandse beleid voor binnenlandse vrede en 
veiligheid in de periode 2001-2010 aan de criteria van het toetsingskader met 
betrekking tot de ‘zone van confrontatie’. De te behandelen thema’s zijn: ‘Ver-
dedig het geweldmonopolie van de staat’, ‘Zorg voor een goede coördinatie 
van het veiligheidsbeleid’ en ‘Ken uw tegenstander door goede inlichtingen’. 
Zoals ik in hoofdstuk 2 heb uiteengezet, wordt in de zone van confrontatie 
aangegeven op welke wijze de overheid de confrontatie moet aangaan met 
personen en groeperingen die de democratische rechtsstaat – op al dan niet 
gewelddadige wijze – proberen te ondermijnen. Het geweldmonopolie van 
de staat moet daartegen verdedigd te worden. In de confl ictanalyse van het 
strategieproces werd gespecifi ceerd dat het in zone van confrontatie gaat om 
personen of groeperingen die om ideologische redenen niet bereid zijn tot 
samenwerking binnen het kader van de democratische rechtsstaat, dan wel 
activiteiten in deze zone verhinderen of bestrijden. Smith (2005) stelt in dit 
verband dat zonder een scherp gedefi nieerde opponent geen goede strategie 
ontworpen kan worden. Het eerste doel van operaties is het verwerven van 
inlichtingen, als de opponent zich te midden van de bevolking bevindt. Een 
goede coördinatie van het veiligheidsbeleid staat daarbij voorop. 

Om de Nederlandse context van de thema’s uit dit hoofdstuk duidelijk te 
maken, zal ik eerst een aantal relevante resultaten uit hoofdstuk 3 presente-
ren. Volgens de Strategie Nationale Veiligheid (2007) kan de sociale en poli-
tieke stabiliteit worden bedreigd door bijvoorbeeld aantasting van de fysieke 
veiligheid (dreiging van terrorisme) en van de sociale cohesie, waarbij sociale 
cohesie gedefi nieerd wordt als de (samen)bindende kracht van de kernwaar-
den van de Nederlandse samenleving. Zoals ik eerder al heb gesteld gaat het 
hierbij om gelijke behandeling en het verbod op discriminatie; vrijheid van 
belijdenis van godsdienst en van levensovertuiging; vrijheid van meningsui-
ting; vrijheid van vereniging, vergadering en betoging; eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer, en de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. 
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Polarisatie en radicalisering werden door het derde en vierde kabinet-Bal-
kenende als een breed maatschappelijk probleem erkend. De regering nam 
zich voor om dit te voorkomen, te belemmeren en in te dammen, aangezien 
de sociale samenhang en de onderlinge solidariteit in de samenleving erdoor 
kunnen worden bedreigd. In het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 
2007-2011 werden islamitische radicalisering en rechts-extremisme beschre-
ven als de belangrijkste bedreigingen van de democratische rechtsstaat. De 
brede ideologie van het salafi sme werd daarbij expliciet genoemd als een 
belangrijke aanjager van islamitische radicalisering. 

Het is van belang er nog eens op te wijzen dat de inrichting van het strategisch 
overheidsbeleid in het licht van de polarisatie rondom moslims in het voorlig-
gende onderzoek wordt benaderd vanuit een algemeen paradigma voor bin-
nenlandse vrede en veiligheid. De implicatie daarvan is dat er geen blijvende 
fi xatie is op ideologische stromingen als blijkt dat de dreiging daarvan in de 
loop van de tijd afneemt, of zelfs geheel verdwijnt. Dit is ook inherent aan het 
voortschrijdende strategieproces van de Strategie Nationale Veiligheid (2007). 
Vooruitlopend op de resultaten in paragraaf 6.4.2 kan in dit kader vermeld 
worden dat de AIVD (2009) in zijn rapport ‘Weerstand en tegenkracht’ tot de 
conclusie komt dat de inspanningen van de overheid (zowel op nationaal als 
op gemeentelijk niveau) van de afgelopen jaren inzake het salafi sme lonend 
zijn gebleken. De weerstand van de Nederlandse moslimgemeenschap tegen 
radicalisering blijkt te zijn toegenomen. In het Jaarverslag 2009 van de AIVD 
wordt aangegeven dat de lokale jihadistische netwerken in Nederland fl ink 
zijn verzwakt. Niettegenstaande 117 geregistreerde geweldsincidenten tegen 
moskeeën in de periode 2005-2010 (Van der Valk: 76), wordt de dreiging van 
georganiseerde rechts-extremistische groeperingen tegen de democratische 
rechtsorde gering geacht (AIVD 2010). 

De structuur van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst ga ik in op het criterium 
‘Verdedig het geweldmonopolie van de staat’ (paragraaf 6.2). Daarbij komen 
achtereenvolgens aan de orde: de juridische verankering van het geweldmo-
nopolie, de inzet van speciale eenheden, en het belang van de handhaving 
van de rule of law bij terrorismebestrijding. In paragraaf 6.3 toets ik het beleid 
aan het criterium ‘Zorg voor een goede coördinatie van het veiligheidsbeleid’. 
Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde: de kerntaken van de overheid, 
de regie en aansturing van het beleid volgens de Strategie Nationale Veilig-
heid (2007), de instelling van de Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV) 
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en de Nationaal Coördinator voor de Terrorismebestrijding (NCTb), de 
ontwikkeling van civiel-militaire samenwerking en, ten slotte, de instelling 
van Veiligheidsregio’s in Nederland. Als laatste komt in paragraaf 6.4 het 
criterium ‘Ken uw tegenstander door goede inlichtingen’ aan de orde. Ik zal 
ingaan op de ontwikkelingen na 11 september 2001 bij de Algemene Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Regionale Inlichtingendienst (RID) 
en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Ook breng ik de 
Contra-Terrorisme (CT) Infobox over het voetlicht. Tot slot trek ik in para-
graaf 6.5 conclusies uit het beleidsonderzoek. 

6.2 Het geweldmonopolie van de staat 

In deze paragraaf behandel ik criterium 14 van het toetsingskader: ‘Verdedig 
het geweldmonopolie van de staat.’

Achtereenvolgens komen in subparagrafen aan de orde: de juridische ver-
ankering van het geweldmonopolie (paragraaf 6.2.1), de inzet van speciale 
eenheden (paragraaf 6.2.2), en het belang van handhaving van de rule of law 
bij terrorismebestrijding (paragraaf 6.2.3).

6.2.1 De juridische verankering van het geweldmonopolie van de staat

Gebruik van geweld of bedreiging met geweld door burgers is verboden 
(behalve in uitzonderingsgevallen bij noodzakelijke zelfverdediging) en 
wordt in een groot aantal artikelen in het Nederlandse Wetboek van Straf-
recht aan de orde gesteld.10 Hoe schokkend het afwijken van deze norm in 
Nederland overkomt als geweld door particulieren wordt ingezet bij wijze 
van politieke of godsdienstige vergelding, is gebleken na de moorden op Pim 
Fortuyn en Th eo van Gogh. Ook de bedreiging met dodelijk geweld vanuit 
radicaal islamitische hoek jegens islam-kritische politici, zoals Ayaan Hirsi 
Ali en Geert Wilders, betekende een ongekende aantasting van de democra-
tische rechtsorde in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. 

10 Zie http//wetboek.net/lexicon/geweld.html. Het begrip geweld komt voor in de artike-
len 141, 246, 382, 143, 145, 125, 179, 252, 279, 180, 242, 123, 95a, 95, 123a, 124a, 121, 121a, 
395, 284, 81, 317, 285, 314, 281, 385a, 312, 117b, 47, 385d, 385b, 381, 273f, 43b, 306.



Peacekeeping in Holland 2001-2010138

Het geweldmonopolie namens de staat is in Nederland voorbehouden aan 
politie en krijgsmacht ter voorkoming van eigenrichting tussen burgers, en 
voor de handhaving van orde en veiligheid. In de Politiewet 1993 zijn deze 
bevoegdheden als volgt vastgelegd: 

Artikel 8 lid 1: De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoe-
ring van de politietaak is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn 
bediening geweld te gebruiken wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede 
gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en 
dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van 
geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf. 

In artikel 8 lid 5 wordt aangegeven dat het aangewende politiële geweld pro-
portioneel moet zijn, zodat een eventuele inbreuk op de rechten van burgers 
niet groter is dan wordt gerechtvaardigd door de omstandigheden. In bij-
zondere gevallen kunnen de civiele autoriteiten voor de handhaving van de 
openbare orde dan wel de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde een 
beroep doen op bijstand van de Koninklijke Marechaussee, dan wel andere 
eenheden van de krijgsmacht. Dit is vastgelegd in de artikelen 58 en 59 van 
de Politiewet.

Artikel 58:

1.  In bijzondere gevallen kan bijstand worden verleend door de Koninklijke 
Marechaussee.

2.  Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, indien het 
betreft bijstand ter handhaving van de openbare orde, onderscheidenlijk 
Onze Minister van Justitie, indien het betreft bijstand voor de strafrechte-
lijke handhaving van de rechtsorde dan wel voor het verrichten van taken 
ten dienste van de justitie, bepaalt, na overleg met Onze Minister van 
Defensie, of bijstand wordt verleend. 

3.  Indien bijstand moet worden verleend, bepaalt Onze Minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderscheidenlijk Onze Minis-
ter van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Defensie op 
welke wijze de bijstand wordt verleend.
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Artikel 59:

1.  Kan op grond van artikel 58 niet in de behoefte aan bijstand ter handha-
ving van de openbare orde of bijstand voor de strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde, dan wel voor het verrichten van taken ten dienste van 
justitie worden voorzien, dan kan bijstand worden verleend door andere 
onderdelen van de krijsmacht. Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, onderscheidenlijk Onze Minister van Justitie, 
bepaalt, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie, op welke 
wijze de bijstand zal worden verleend. Daarbij worden tevens nadere regels 
of beleidsregels gegeven over de uitoefening van bevoegdheden krachtens 
deze wet. Overeenkomstig artikel 4 van de Ambtsinstructie 1994 is het 
gebruik van een geweldmiddel uitsluitend toegestaan aan een ambtenaar:
A. aan wie dat geweldmiddel rechtens is toegekend, voor zover hij 

optreedt ter uitvoering van de taak met het oog waarop het geweld-
middel hem is toegekend;

B. die in het gebruik van dat geweldmiddel is geoefend. 

Timmer (2005: 53) komt in zijn studie over de ontwikkeling van het geweld-
monopolie van de politie in het Nederlandse rechtsgebied tot de conclusie 
dat met de Politiewet 1993, de (gewijzigde) Ambtsinstructie 1994 en de ver-
nieuwde bewapenings- en uitrustingsregelingen een afgewogen stelsel van 
regelingen voor het politioneel geweldgebruik tot stand is gekomen, dat past 
binnen de kaders van de internationale en Europese verdragen, en van de 
Nederlandse Grondwet. Uitgangspunt is dat in een rechtsstaat politioneel 
geweldgebruik slechts geoorloofd is wanneer het voldoet aan de beginselen 
van proportionaliteit, subsidiariteit, redelijkheid en gematigdheid. 

De gronden voor de inzet van de krijgsmacht zijn neergelegd in artikel 97 
van de Grondwet. Op basis daarvan worden in de Defensienota 2000 drie 
hoofdtaken van de krijgsmacht opgevoerd:

1.  Bescherming van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied, 
inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba.

2. Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit. 
3.  Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbe-

strijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal. 
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De ‘Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht’ regelt, samen met het Besluit 
geweldgebruik krijsmacht (BGK), de bevoegdheid tot het inzetten van 
geweldmiddelen van de krijgsmacht bij de uitoefening van bewakings- of 
beveiligingstaken. In uitzonderlijk dreigende situaties, waarin de veiligheid 
van de staat ernstig in het geding is, kan overeenkomstig artikel 103 van de 
Grondwet de uitzonderingstoestand worden afgekondigd: 

1.  De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige 
veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen 
uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.

2. (…)
3.  Terstond na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en voorts, 

zolang deze niet bij koninklijk besluit is opgeheven, telkens wanneer zij 
zulks nodig oordelen beslissen de Staten-Generaal omtrent het voortduren 
daarvan; zij beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. 

Het gebruik van geweld in een uitzonderingstoestand (beperkte of algemene 
noodtoestand), waarbij buitengewone bevoegdheden zijn toegekend aan de 
minister van Defensie en aan het militair gezag, valt onder de werking van 
artikel 8 van de Oorlogswet voor Nederland van 3 april 1996: 

1.  De militair is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van de buitengewone 
bevoegdheden uit hoofdstuk 2 van deze wet geweld te gebruiken wanneer 
het daarmede beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van 
geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere 
wijze kan worden bereikt.

2.  Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf. 
3.  De uitoefening van de bevoegdheid, genoemd in het eerste lid, dient in 

verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn. 
4.  Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld over 

het gebruik van geweld bedoeld in het eerste lid. 

In de volgende paragraaf zal ik nader ingaan op het onderwerp militaire bij-
stand en steunverlening in het openbaar belang door de inzet van speciale 
eenheden. 
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6.2.2 De inzet van speciale eenheden 

In de jaren zeventig werden bij de politie en de krijgsmacht speciale eenheden 
opgericht voor de verlening van bijstand bij de bestrijding van zeer ernstige 
geweldsmisdrijven. In de Politiewet 1993 is deze bijzondere bijstand in artikel 
60 vastgelegd:

1.  Er zijn bijstandseenheden, bestaande uit personeel van de politie, onder-
scheidenlijk de Koninklijke Marechaussee en andere onderdelen van de 
krijgsmacht. Deze eenheden worden belast met door Onze Ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en van Defensie 
aan te wijzen bijzondere onderdelen van de politietaak.

2.  Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Jus-
titie en van Defensie bepalen op welke wijze de bijstandseenheden worden 
ingezet. Daarbij worden tevens nadere regels of beleidsregels gegeven over 
de uitoefening van bevoegdheden krachtens deze wet. 

Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 begon meer en meer de 
twijfel op te komen of deze zogenoemde bijzondere bijstandseenheden (BBE-
en) in bestuurlijk, organisatorisch en operationeel opzicht nog wel opgewas-
sen waren tegen nietsontziende uitingen van modern terrorisme, zoals van Al 
Qaeda. In 2003 werd door de minister van Justitie aan onderzoeker Fijnaut 
opdracht gegeven om het stelsel van speciale eenheden te evalueren en aan-
bevelingen te doen voor de toekomst. Om de urgente noodzaak van deze 
herziening te onderstrepen – gezien de extremistische opvattingen over con-
frontatie van de terroristische vijand – geeft Fijnaut aan zijn advies De herin-
richting van het stelsel van speciale eenheden (2004) het volgende citaat mee 
uit Th e Alqaeda Manual: 

“Th e confrontation we are calling for with the apostate regimes does not know 
Socratic debate, Platonic ideals nor Aristotelian diplomacy. But it knows the 
dialogue of bullets, the ideals of assassination, bombing and destruction, and the 
diplomacy of the cannon and machine-gun.”

Fijnaut komt tot de conclusie dat het stelsel van speciale eenheden (met ieder 
een eigen taak en functie) onsamenhangend is georganiseerd, zonder een-
duidige (inter)departementale aansturing en bevelvoering en onderlinge ver-
binding. Ook is sprake van onevenwichtigheden tussen de eenheden bij de 
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daadwerkelijke uitvoering van de aan hen toebedeelde taken. In zijn aanbe-
velingen stelt de auteur dat de inbedding van operaties van speciale eenheden 
in het normatieve kader van de democratische rechtsstaat een belangrijk uit-
gangspunt moet zijn. Fijnaut sluit aan bij de analyse van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens (EHRM) over de inzet van special forces bij 
een preventieve antiterroristische actie tegen de IRA in 1988. Naar het oor-
deel van het EHRM was in deze casus ondeskundig, disproportioneel geweld 
gebruikt. De implicatie is dat aan een stelsel van speciale eenheden onder 
meer de volgende eisen moeten worden gesteld (Advies aan de minister van 
Justitie inzake het rapport ‘De herinrichting van het stelsel van speciale een-
heden’ van de Commissie van Advies inzake het Rapport Fijnaut, 2004: 6-7):

1.  Speciale eenheden die 24 uur per dag beschikbaar zijn om te (kunnen) 
worden ingezet om met betrekkelijk weinig geweld in (potentieel) levensbe-
dreigende situaties belangrijke politietaken uit te voeren, moeten een geheel 
vormen met speciale eenheden die, als het moet met veel geweld, catastro-
fale aanslagen op voorhand (moeten) kunnen keren door aanhouding of 
uitschakeling van de verdachten. Zulke eenheden moeten opereren binnen 
een geïntegreerd stelsel, zodat ze in staat zijn snel, dynamisch, gevarieerd 
en in samenhang – met de juiste mensen, middelen en tactieken – te inter-
veniëren in de meest uiteenlopende (levensbedreigende) omstandigheden. 
De voorkoming van aanslagen door middel van de aanhouding dan wel 
de uitschakeling van verdachten heeft voorrang op de opheldering van 
aanslagen achteraf. Speciale eenheden moeten daarom, met het oog op een 
zo tijdig mogelijke interventie, naadloos aansluiten op de opsporingsdien-
sten, de inlichtingendiensten en de observatiediensten.

2.  Om behoorlijk te kunnen functioneren, moeten speciale eenheden niet 
alleen zijn geïntegreerd in het algemene stelsel van opsporingsdiensten, 
inlichtingendiensten en observatiediensten, maar ook een beroep kun-
nen doen op een netwerk van (andere) specialistische eenheden en dien-
sten, bijvoorbeeld in de sfeer van transport, verbindingen, explosieven en 
wapens, en NBC-middelen11.

In een brief van het tweede kabinet-Balkenende aan de Tweede Kamer (6 sep-
tember 2005) over de oprichting van de Dienst Speciale Interventies (DSI) 

11 NBC: nucleair, biologisch en chemisch.
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nemen de ministers van Justitie, BZK en Defensie de analyse en aanbevelin-
gen van Fijnaut in grote lijnen over. Daarbij wordt aangesloten op een aantal 
al in gang gezette ontwikkelingen, zoals het installeren van de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb, zie ook paragraaf 6.3.4) en het 
operationaliseren van de BBE-Snelle Interventie Eenheid (BBE-SIE) bestaan-
de uit leden van Bijzondere Bijstandseenheden van politie en Defensie. Medio 
2006 werd de overkoepelende DSI opgericht, die 7 dagen per week, 24 uur 
per dag in staat van paraatheid is, en waarbij politionele en militaire capa-
citeiten in complementaire zin kunnen worden ingebracht bij het bestrijden 
van grof geweld, zware criminaliteit en terrorisme. Het Openbaar Ministerie 
(OM) heeft het gezag over de daadwerkelijke inzet van de DSI, na een bij-
standsverzoek van de minister van Justitie. 

Uit de evaluatie van de herinrichting van het stelsel van speciale eenheden 
door de commissie-Dessens (2008) komt naar voren dat het stelsel ‘naar beho-
ren’ functioneert. Wel pleit de commissie voor een aantal aanscherpingen 
om de samenwerking tussen de verschillende lagen van het stelsel te bevor-
deren. De hiertoe strekkende aanbevelingen, onder meer met betrekking tot 
het juridische stelsel dat ten grondslag ligt aan de speciale eenheden, werden 
vrijwel integraal door het vierde kabinet-Balkenende overgenomen. 

6.2.3 Terrorismebestrijding en de rule of law 

De Nederlandse overheid heeft terrorismebestrijding in de onderzochte peri-
ode benaderd als een gespecialiseerde vorm van bestrijding van zware cri-
minaliteit en niet als een War on Terror, zoals de VS tijdens de regeringen 
Bush jr. Daarbij werd het spanningsveld tussen veiligheidsoverwegingen met 
betrekking tot de bescherming van burgers enerzijds en de imperatieve waar-
den van de democratische rechtsstaat anderzijds scherp gevoeld en expliciet 
verwoord. In de notitie Terrorisme en de bescherming van de samenleving 
(2003: 2) van de minister van Justitie wordt dit spanningsveld als volgt onder 
woorden gebracht: 

“De internationale gemeenschap heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen 
op 11 september 2001 direct gereageerd met een aantal maatregelen. De Veilig-
heidsraad van de Verenigde Naties heeft resolutie 1373 aangenomen. Deze reso-
lutie verplicht alle lidstaten van de Verenigde Naties een aantal maatregelen te 
nemen. Hieruit vloeien ook voor Nederland verplichtingen voort. Het bewaken 
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van samenhang en maatvoering blijft echter van belang. Terrorisme zet immers 
onze democratie en onze rechtsstaat bewust onder druk. De bestrijding ervan 
vraagt alertheid, ook in het belang van de rechtsstaat.”
 
In een beschouwing getiteld De rol van Nederland(ers) in terrorismebestrij-
ding (2005) gaat de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijks-
relaties in op het constituerende belang van democratische grondrechten in 
de strijd tegen terreur en de precaire balans tussen collectieve veiligheid en 
individuele vrijheid in een pluriforme open samenleving. Hij stelt dat een 
staat die te veel veiligheid wil bieden tot tirannie leidt, en daarmee tot te 
weinig veiligheid voor de eigen burgers. In een dergelijke situatie gaat de vrij-
heidsaantasting dan niet meer uit van de medeburgers, maar van de overheid 
zelf (Pechtold 2005: 17). De minister van Buitenlandse Zaken van het vierde 
kabinet-Balkenende verwoordde in zijn openingstoespraak bij een seminar 
getiteld Counterterrorism strategies from an international law and policy 
perspective (16 april 2007) het Nederlandse perspectief met betrekking tot 
terrorismebestrijding en het primaat van de rule of law als volgt:

“Th e rule of law is an infl exible imperative. Any response to modern terrorism 
must be within the bounds of the law. It is my fi rm conviction that, in defending 
ourselves and our values from terrorist attacks, we mustn’t compromise those same 
values. Moral authority ought to be an important element of any action taken 
to rid the world of terrorism. Th is implies that we must recognize the human 
rights of our worst enemy, even if we don’t like the idea. Respect for human rights 
standards is a line we must not cross.”
 
In antwoord op Kamervragen over het rapport Assessing Damage, Urging 
Action van het Eminent Jurist Panel on Terrorism, Counter-Terrorism and 
Human Rights (2009) waarin wordt gesteld dat ook in Europese landen 
mensenrechten worden geschonden bij de terrorismebestrijding, geeft de 
minister van Justitie aan dat bij de antiterrorismewetgeving het normale 
wetgevingsproces zorgvuldig doorlopen wordt, met procedurele waarborgen 
vanuit mensenrechtenverdragen waarbij Nederland partij is, en vanuit de 
Nederlandse Grondwet. Zo onderzoekt de Raad van State of een voorge-
stelde regeling in overeenstemming is met mensenrechtelijke standaarden. 
Ook is de antiterrorismewetgeving onderworpen aan toetsing aan internati-
onaal erkende mensenrechtelijke standaarden in het parlementaire proces, en 
aan toezichtmechanismen, zoals evaluatie en monitoring. De minister geeft 
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aan dat de regering – ongeacht deze wettelijke waarborgen – waakzaamheid 
betracht op mogelijke inbreuken op mensenrechten van antiterrorismemaat-
regelen, bijvoorbeeld in de uitvoering of in de onderlinge samenhang van de 
maatregelen.

6.3 De coördinatie van het veiligheidsbeleid 

In deze paragraaf bespreek ik criterium 15 van het toetsingskader: ‘Zorg voor 
een goede coördinatie van het veiligheidsbeleid.’ 

Achtereenvolgens stel ik aan de orde: veiligheid en de kerntaken van de over-
heid (paragraaf 6.3.1), de regie en aansturing van het beleid volgens de Stra-
tegie Nationale Veiligheid (2007) (paragraaf 6.3.2), de instelling van de Raad 
voor de Nationale Veiligheid (RNV) en de Nationaal Coördinator voor de 
Terrorismebestrijding (NCTb) (paragrafen 6.3.3 en 6.3.4), de ontwikkeling 
van civiel-militaire samenwerking (paragraaf 6.3.5), en ten slotte de instelling 
van Veiligheidsregio’s in Nederland (paragraaf 6.3.6).

6.3.1 Veiligheid en kerntaken van de overheid

Naar aanleiding van de moord op politicus Pim Fortuyn en in reactie op de 
door hem ontketende ‘opstand der burgers’ begin 2002, werd in de Regerings-
verklaring van het eerste kabinet-Balkenende (26 juli 2002) gememoreerd dat 
het kabinet voortkwam uit een omwenteling in het politieke klimaat: 

“Burgers hebben uiting gegeven aan een onderstroom van onvrede, van onbeha-
gen en van geschokt vertrouwen; onvrede over een politiek die de problemen waar 
burgers dagelijks mee te maken hebben te vaak onbenoemd laat, zoals overlast en 
onveiligheid; onbehagen over een samenleving waarin mensen steeds meer langs 
elkaar heen leven; geschokt vertrouwen in een overheid die geen antwoord lijkt 
te weten of durft te geven op problemen als toenemend geweld en ook geen ant-
woord geeft op de moeizame inburgering van vreemdelingen in onze samenleving. 
Kiezers willen, terecht, dat de problemen die zij ervaren ook door de politiek 
onder ogen worden gezien en serieus worden genomen. Die problemen waren te 
lang onbespreekbaar. Zogenaamd politiek correct gedrag leidde te vaak tot een 
afwachtende houding.”
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Om het vertrouwen van de burgers te herwinnen en om bij te dragen aan een 
samenleving waarin iedereen in vrijheid, welvaart en zekerheid kan leven, is 
het in de visie van het kabinet noodzakelijk dat er geen twijfel over kan bestaan 
dat de overheid borg staat voor de veiligheid en de rechtszekerheid, en voor 
het eff ectief beslechten van belangenconfl icten. Om deze ambities te kunnen 
realiseren, is een andere bestuurscultuur nodig, waarbij de overheid helder 
afbakent waarvoor zij verantwoordelijk wil en kán zijn, om daar vervolgens 
ook consequent naar te handelen. De overheid moet volgens de regeringsver-
klaring kerntaken waarmaken op terreinen als veiligheid, het tegengaan van 
gedogen, het bevorderen van integratie en het stellen van grenzen. 

Het kabinet gaat ervan uit dat de samenleving bestaat bij de gratie van de 
gemeenschappelijke waarden en normen van de democratische rechtsstaat, 
waaraan iedere burger zich verbindt. De inspanningen en voorzieningen 
vanuit de overheid kunnen slechts aanvullend zijn op de eigen inzet en ver-
antwoordelijkheid van burgers en hun maatschappelijke organisaties. Dit 
concept van een sterke herkenbare staat, die in samenwerking met verant-
woordelijke burgers en maatschappelijke organisaties binnen de grenzen van 
de rechtsstaat politieke problemen probeert op te lossen, werd in de periode 
2002-2010 door de Nederlandse rijksoverheid verder uitgewerkt. Zo werd 
na jaren studie en beraad de richtinggevende Strategie Nationale Veiligheid 
(2007) opgesteld (zie hoofdstuk 3). 

Een belangrijke katalysator voor de herpositionering van de kerntaken van 
de overheid ten opzichte van de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van burgers en hun organisaties (civil society) was de kabinetsvisie ‘Andere 
Overheid’ (2003) en het daaruit voortvloeiende Actieprogramma ‘Andere 
Overheid’ 2003-2007 (2004) van het tweede kabinet-Balkenende. De kabi-
netsvisie is mede geënt op de analyses en aanbevelingen van het rapport De 
toekomst van de nationale rechtsstaat (2002) van de WRR. Centraal in de 
kabinetsvisie staat de notie dat de rolverdeling tussen burgers en overheid 
door ingrijpende maatschappelijke veranderingen dringend aan herziening 
toe is. Zo heeft de geëmancipeerde, vaak goed opgeleide en mondige burger 
veelal onrealistisch hoge verwachtingen van wat de overheid kan presteren. 
Ook de balans tussen rechten en plichten van de burger lijkt verstoord te zijn 
door een consumptieve overaccentuering van de claim op rechten. Echter, de 
problemen waarvoor de overheid zich gesteld ziet, kunnen niet alleen door de 
onder fi nanciële en mondiale druk staande Nederlandse overheid zélf worden 
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opgelost. In de visie van het kabinet moet iedere burger – als participant van 
de civil society – naar beste vermogen aan de oplossing van maatschappelijke 
problemen een bijdrage leveren. 

Juist om ten aanzien van haar kerntaken actief en krachtig te kunnen optre-
den, moet de overheid terughoudend zijn met betrekking tot wat zij regelt en 
meer ruimte laten aan burgers en hun organisaties, inclusief het bedrijfsleven. 
Dit moet in de visie van het kabinet op langere termijn leiden tot de omvor-
ming van de nogal paternalistisch ingestelde en overvraagde verzorgingsstaat 
tot een ‘participatiestaat’ die zich kenmerkt door meer gelijkwaardige ver-
houdingen tussen burgers en overheid. Idealiter is daarbij sprake van sym-
metrie tussen enerzijds de eisen van behoorlijk bestuur die aan de overheid 
gesteld moeten worden, en anderzijds de eisen van behoorlijk burgerschap 
die aan burgers en hun organisaties kunnen worden gesteld. Zodoende komt 
in de visie van het kabinet ook de noodzakelijke ruimte vrij voor de creativi-
teit, voorkeuren en specifi eke deskundigheid en professionaliteit van burgers, 
instellingen en bedrijven, bínnen door de rijksoverheid gestelde en parlemen-
tair gelegitimeerde strategische beleidskaders.
 
In de nota Vernieuwing Rijksdienst (2007) van het vierde kabinet-Balkenen-
de komt als doel naar voren om op rijksniveau te komen tot een afgeslankte, 
krachtiger organisatie, die ‘minder en beter’ beleid produceert. Zo moet geen 
beleid ontwikkeld worden, waar dat beter door een medeoverheid kan wor-
den geleverd, en zo moet ook de rijksoverheid geen uitvoerend werk doen 
als dat heel goed door de civil society van betrokken en verantwoordelijke 
burgers zélf kan worden gedaan. Bovendien moeten er werkwijzen komen die 
de verkokerde departementale werkpatronen moeten vervangen door meer 
interdepartementaal georiënteerde werkprogramma’s en projectorganisaties. 
Daarbij moet de maatschappelijke vraag leidend zijn bij de ontwikkeling van 
beleid, en niet de gevestigde (ambtelijke) sectorale competenties en compe-
tities. Essentieel is het ook om in het tijdperk van voortgaande globalisering 
de internationale en EU-beleidsaspecten in een vroegtijdig stadium bij de 
beleidsvorming te betrekken. De volgende algemene punten worden in de 
nota Vernieuwing Rijksdienst opgevoerd als bouwstenen om geleidelijk te 
komen tot een krachtiger rijksoverheid:

–  Verbetering van de planning- en control cyclus van het beleidsproces.
–  Verhoging van de kwaliteit van de uitvoering van het beleid.
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–  Optimalisering van het gebruik van ICT, ook in de interactie met burgers.
–  Betere communicatie over en verantwoording van het gevoerde beleid. 

6.3.2 Regie en aansturing volgens de Strategie Nationale Veiligheid (2007) 

In het al eerder ter sprake gebrachte Rapport Nationale Veiligheid (2004) van 
het CCSS wordt naar voren gebracht hoezeer in Nederland aan het begin van 
de 21ste eeuw de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bijvoor-
beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing versnipperd waren. De conclusie 
van het rapport luidde dan ook dat Nederland niet was voorbereid op groot-
schalige verstoringen. De auteurs komen tot een verontrustende diagnose 
(CCSS, 2004: 77-78):

–  Het ontbreekt aan een brede interdepartementale visie op het Nederlandse 
externe en interne veiligheidsbeleid als antwoord op de verwevenheid van 
binnenlandse en buitenlandse dreigingen. 

–  Er is geen interdepartementale afstemming met betrekking tot internatio-
nale crisisbeheersing.

–  Er is geen nationale interdepartementale regie. 
–  Er is geen natuurlijk verloop van de veiligheidsketen en er is gebrek aan 

centrale regie.
–  Er is sprake van territoriale incongruentie van de verschillende geledingen 

van de (Rijks)overheid die medeverantwoordelijk zijn voor veiligheid.

Juist ook om conceptueel én organisatorisch richting en samenhang te kunnen 
geven aan het kluwen van organisaties die zich bezighouden met (aspecten van) 
veiligheid binnen de rijksoverheid en decentrale overheden, maatschappelijke 
organisaties, bedrijfsleven en internationale samenwerkingsverbanden, is de 
Strategie Nationale Veiligheid (2007) opgesteld. Daarbij werd voortgebouwd 
op interdepartementale zelfevaluaties en al bestaande verbetertrajecten van 
de rijksoverheid, zoals beschreven in het Beleidsplan Crisisbeheersing 2004-
2007 (2004). Voor de uitvoering van de Strategie Nationale Veiligheid (2007) 
ligt de bestuurlijke regie bij de minister van BZK. Het programma Nationale 
Veiligheid wordt vanuit het Ministerie van BZK ambtelijk aangestuurd, maar 
is interdepartementaal van opzet; hierdoor worden de vigerende departemen-
tale taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet aangetast. Voor elk 
thema wordt bepaald welke minister daarvoor de eerstverantwoordelijk is. 
Wel worden alle betrokken partijen vanaf het begin geacht dezelfde hoofd-
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doelstelling te hebben: een gelijkgerichte en gesynchroniseerde inspanning 
om de nationale veiligheid te vergroten. Om dit te bereiken, moeten zij in de 
visie van de Strategie Nationale Veiligheid (2007: 21-22) de volgende beginse-
len van regie en aansturing te onderschrijven en toepassen: 

–  Heldere rolverdeling en rolvastheid: partijen zijn goed op de hoogte van 
elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en respecteren die, 
ongeacht de fase van de veiligheidsketen. 

–  Unité de doctrine: alle betrokken partijen hanteren één doctrine voor alle 
soorten van dreigingen. Deze doctrine bevat een gezamenlijk begrippen-
kader en regelt onder meer de informatie-uitwisseling en de modulaire 
inzet van capaciteiten.

–  Op elkaar afgestemde werkwijzen: alle betrokken publieke en private par-
tijen hebben hun werkwijze op elkaar afgestemd. 

–  Een uniform informatienetwerk: alle betrokken partijen moeten aangeslo-
ten zijn op hetzelfde communicatienetwerk.

 
De Strategie Nationale Veiligheid (2007) gaat uit van een eenduidig stu-
ringsproces in vier stappen, dat zowel voorafgaand aan als tijdens een crises 
wordt gehanteerd: informatie verzamelen en analyseren, informatie bewerken 
tot voorstellen voor de besluitvorming, besluiten nemen en besluiten doen 
uitvoeren, en toezicht houden op de uitvoering. Regie en aansturing voor-
afgaand aan en na afl oop van een crisis hebben echter wel een heel ander 
karakter dan tijdens een crisis. Voorafgaand aan een crisis is er in de preven-
tieve sfeer de inspanning om tot consensus te komen in een complex netwerk 
van belanghebbenden, zoals (groepen van) burgers, bedrijfsleven en bestuur-
ders. Daarnaast is er een complex veld van verantwoordelijke autoriteiten en 
instanties. Bij een inbreuk op de nationale veiligheid ontstaat echter gebrek 
aan tijd, en moet zonder uitstel worden gehandeld binnen het raamwerk van 
een meer dwingende centrale aansturing, op basis van adequate informatie-
verwerking en -verstrekking (Strategie Nationale Veiligheid, 2007: 20-21): 
 
“Cruciaal voor een adequate beheersing van de situatie zijn een snelle informatie-
uitwisseling, de validatie en analyse van informatie en het management van grote 
hoeveelheden informatie. Als er sprake is van een crisis moet voorkomen worden 
dat berichten elkaar tegenspreken. Daarvoor is nodig dat de communicatie tus-
sen regio en rijksoverheid en tussen de betrokken sector en het vakdepartement 
gesloten is.”
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6.3.3 De Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV)

In 2004 werd in reactie op de jihadistische terroristische aanslagen in Madrid 
door het tweede kabinet-Balkenende de Raad voor de Nationale Veiligheid 
(RNV) ingesteld als opvolger van de Raad voor de Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten. In de RNV overleggen de meest betrokken ministers op het 
terrein van terrorismebestrijding en inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
maandelijks onder voorzitterschap van de minister-president, ter voorbe-
reiding van de voltallige ministerraad. De deelnemers aan de RNV zijn in 
beginsel, naast de minister-president, de minister van Justitie als coördine-
rend minister voor terrorismebestrijding, en de ministers van BZK, Buiten-
landse Zaken en Defensie. Ook de minister van Vreemdelingenzaken en 
Integratie nam gedurende de looptijd van het tweede kabinet-Balkenende 
deel aan de RNV. De ambtelijke voorbereiding van de RNV is neergelegd bij 
het Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (GCT) en het Comité Ver-
enigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN).

Het GCT heeft krachtens haar Instellingsbesluit van 25 mei 2004 de vol-
gende taken: 

–  Het ondersteunen van de minister van Justitie in de invulling van zijn 
coördinerende taak op het gebied van terrorismebestrijding.

–  Het vormen van een schakel op hoog ambtelijk niveau tussen regeringsbe-
leid en uitvoering.

–  Waken voor samenhang tussen nationaal beleid, internationaal beleid en 
internationale ontwikkelingen.

–  Het verzorgen van ambtelijke afstemming voor en advisering aan de Raad 
voor de Nationale Veiligheid.

–  Het bewaken van de samenhang tussen de activiteiten die worden ont-
plooid door de diverse organisaties op het terrein van terrorismebestrij-
ding.

Artikel 3 van het Instellingsbesluit geeft aan dat een scala van ambtelijke 
functionarissen deel uitmaakt van het GCT, onder voorzitterschap van de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb, zie paragraaf 6.3.4). 
Om de brede scope van de samenwerking te illustreren, worden ze hier ver-
meld: 
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–  De directeur-generaal Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie 
(tevens vicevoorzitter).

–  De directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

–  De voorzitter van het College van procureurs-generaal.
–  De korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
–  Het plaatsvervangend hoofd AIVD van het Ministerie van BZK.
–  De plaatsvervangend directeur van de MIVD van het Ministerie van 

Defensie.
–  De bevelhebber der Koninklijke Marechaussee.
–  De raadadviseur, zijnde de plaatsvervangend coördinator van de inlichtin-

gen-  en veiligheidsdiensten van het Ministerie van Algemene Zaken.
–  De plaatsvervangend thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën.
–  Het lid van het managementteam Belastingdienst, belast met douaneaan-

gelegenheden van het Ministerie van Financiën.
–  De directeur-generaal Politieke Zaken van het Ministerie van Buitenlandse  

Zaken.
–  De directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelin-

genzaken van het Ministerie van Justitie.
–  De directeur Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie.
–  De directeur Wetgeving van het Ministerie van Justitie.

Voor de schakelfunctie tussen beleid en uitvoering wordt het GCT ondersteund 
door het Coördinerend Overleg Terrorismebestrijding (COTB), waarin vol-
gens artikel 9 van het Instellingsbesluit de volgende uitvoerende organisaties 
zijn vertegenwoordigd: AIVD, MIVD, KLPD, OM, FIOD/ECD, Douane, 
Koninklijke Marechaussee, IND, Dienst Coördinatie Integratie Minderheden 
(DCIM) en de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging. 

Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) heeft als 
taak:

–  het opstellen van samenvattende inlichtingenrapporten;
–  het coördineren van de werkzaamheden van de inlichtingen- en veilig-

heidsdiensten;
–  het bevorderen van de samenwerking van deze diensten;
–  het fungeren als ambtelijk voorportaal bij de voorbereiding van het minis-

terieel overleg in de RNV.



Peacekeeping in Holland 2001-2010152

Het CVIN wordt voorgezeten door de coördinator van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (de secretaris-generaal van het Ministerie van Algeme-
ne Zaken), en heeft een breder aandachtsterrein binnen het kader van de 
nationale veiligheidsvraagstukken dan het specifi ek op terrorismebestrijding 
gerichte GCT. In het CVIN hebben topambtenaren zitting van de ministe-
ries van BZK, Defensie, Justitie en Buitenlandse Zaken.
 
6.3.4 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) werd ingesteld in 
januari 2005 en heeft als taak het risico op terroristische aanslagen in Neder-
land zoveel mogelijk te verkleinen. De NCTb als organisatie heeft behalve 
de nationaal coördinator in de loop der jaren ongeveer 100 medewerkers in 
dienst gekregen, verdeeld over zes (beleids)directies en drie stafafdelingen. 
Voor mijn onderzoek zijn vooral de volgende directies van belang:
 
–  Directie Kennis en Analyse (DKA): dit is het kennis- en analysecentrum 

voor fenomeenduiding en interventiestrategieën op het gebied van terro-
risme. Verzorgt trendrapportages en fenomeenstudies, mede op basis van 
door de inlichtingendiensten verstrekte intelligence. 

–  Directie Beleid en Strategie (DBS): coördineert beleid en strategie voor ter-
rorismebestrijding, zoals dat in Nederland door diverse departementen en 
diensten wordt gemaakt. Ontwikkelt het strategische kader op basis van 
onderzoeksresultaten en lessons learned, ook in internationaal verband.

–  Directie Regie (DR): coördineert en bevordert de samenwerking tussen 
partijen die betrokken zijn bij terrorismebestrijding. Voert in het geval 
van een acute dreiging de regie op de besluitvorming ten aanzien van de te 
nemen maatregelen.

–  Eenheid Bewaking en Beveiliging: is onder leiding van de Coördinator 
Bewaking en Beveiliging (CBB) belast met de landelijke coördinatie van 
het Stelsel Bewaken en Beveiligen voor personen (onder andere de leden van 
het Koninklijk Huis, de minister-president en andere bewindspersonen,  en 
Kamerleden), objecten en diensten. Daarnaast is de CBB belast met het 
Alerteringssysteem Terrorismebestrijding. Dit systeem waarschuwt over-
heidsdiensten en specifi eke sectoren van het bedrijfsleven in geval van een 
verhoogde dreiging, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden 
genomen.
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–  Directie Beveiliging Burgerluchtvaart (DBB): beveiligt de luchthavens van 
Schiphol, Rotterdam, Maastricht, Enschede, Eindhoven en Groningen 
tegen terroristische daden, zoals (bom)aanslagen, kapingen van vliegtuigen  
en andere vormen van sabotage.

De informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt door de 
NCTb gebruikt om periodiek dreigingsanalyses op te stellen, op basis waar-
van het beleid wordt ontwikkeld. In brieven van de minister van Justitie 
wordt de Tweede Kamer vanaf 2005 met vaste regelmaat geïnformeerd over 
de voortgang van de maatregelen inzake terrorismebestrijding en de actuele  
dreigingsanalyse. Drie belangrijke thema’s komen in de dreigingsanalyses 
steeds weer aan de orde: de tijdens de onderzoeksperiode onverminderd sub-
stantiële dreiging van islamitisch terrorisme, de dreiging (mede in reactie 
hierop) van rechts-extremistisch geweld, en de dreiging van maatschappelijke 
polarisatie langs etnisch-religieuze lijnen. Ook publieksvoorlichting behoort 
tot de taken van de NCTb. Tijdens het eerste kabinet-Rutte werd de NCTb 
omgedoopt tot NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid), met onder meer cybersecurity als aandachtsgebied.

6.3.5 Civiel-militaire samenwerking

In 2002 werd door de ministers van BZK en Defensie de projectgroep Civiel-
Militaire Bestuursafspraken (CMBA) ingesteld, om de verouderde Bestuurs-
afspraken militaire bijstand rampenbestrijding (1993) te herzien. Na een 
inventarisatie van de vigerende bijstands- en steunverleningsregelingen, een 
diagnose van de knelpunten en een verkenning van de mogelijkheden voor 
samenwerking in het licht van nationale en internationale ontwikkelingen, 
werden in de tweede fase van het project de aanbevelingen verder uitgewerkt 
en verwerkt in het eindrapport CMBA (2004). Op basis daarvan werd in 
2005 het ‘Raamconvenant betreff ende militaire bijstand en steunverlening’ 
tussen de ministers van BZK, Defensie en Justitie opgesteld. Het Raamcon-
venant is bedoeld om een kader te bieden voor de veelheid van mogelijke 
samenwerkingsafspraken en deelconvenanten. Vier overwegingen liggen ten 
grondslag aan het Raamconvenant (2005: 5): 

1.  Dat de ministers van BZK, Defensie en Justitie, in overeenstemming 
met de ministers van LNV en VWS, de noodzaak onderkennen om van 
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de zijde van Defensie op Nederlands grondgebied in bijzondere gevallen 
ondersteuning aan de bestuursorganen te verlenen.

2.  Dat de minister van Defensie tevens tot taak (derde hoofdtaak) heeft de 
bestuursorganen te ondersteunen in bijzondere omstandigheden, zoals bij 
rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, wanneer de 
bevoegde civiele autoriteiten met de hen ter beschikking staande middelen 
deze taken niet geheel of niet langer kunnen uitvoeren.

3.  Dat de bestuursorganen in voornoemde bijzondere omstandigheden 
een beroep kunnen doen op personeel en middelen van Defensie op het 
moment dat geconstateerd wordt dat de capaciteiten van de civiele dien-
sten (brandweer, politie, etc.) ontoereikend zijn, of de inzet van specifi eke 
deskundigheid of specifi ek materieel van Defensie vereist is.

4.  Dat deze afspraken de veiligheidspolitieke taken en verantwoordelijk-
heden van de minister van Defensie met betrekking tot de operationele 
inzet van militaire middelen en de informatieverstrekking daarover aan de 
Staten- Generaal onverlet laat.

 
Belangrijke deelconvenanten die ingebed zijn in het Raamconvenant zijn:
 
1.  Het convenant betreff ende eenheden ter ondersteuning van civiele dien-

sten (politie, brandweer, geneeskundig).
2.  Het convenant betreff ende ondersteuning bij brandbestrijding door de 

Koninklijke Luchtmacht voor de bestuursorganen.
3.  Het convenant betreff ende eenheden ter ondersteuning van CBRN-taken 

(taken ter bestrijding van chemische, biologische, radiologische en nucle-
aire dreigingen).

4.  Het convenant betreff ende de ruiming van geïmproviseerde, conventione-
le, chemische, biologische, radiologische en nucleaire explosieven door het 
Explosieven Opruimingscommando Koninklijke Landmacht (EOCKL) 
voor de bestuursorganen.

Naast de vigerende rechtsstatelijke en meer specifi eke wettelijke bepalingen, 
zoals op het gebied van bevoegdheden en aanvraagprocedures, geldt een aan-
tal algemene principes in het geval van militaire bijstand en steunverlening in 
het openbaar belang, onder gezag van de civiele autoriteiten: 
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–  De capaciteit van de civiele diensten dient tekort te schieten.
–  De regio die militaire bijstand aanvraagt, heeft een inzetplan gereed waar-

in de relatie tussen het bevoegde gezag en het operationele commando van 
de civiele diensten en dat van de militairen is geregeld, en waarvan ook de 
operationele briefi ng over de geweldsinstructie aan de in te zetten militai-
ren deel uitmaakt.

–  Met uitzondering van de Koninklijke Marechaussee zullen overige militai-
ren in beginsel niet worden ingezet ter handhaving van de openbare orde.

In 2006 werd het project Intensivering Civiel Militaire Samenwerking 
(ICMS) gestart om de in het Raamconvenant overeengekomen samenwer-
king tussen de overheidsdiensten in de praktijk meer gestructureerd te laten 
verlopen, met daadwerkelijke garanties voor steunverlening op (regionaal) 
uitvoeringsniveau. Met name eff ectieve afspraken over bestuurlijke en ope-
rationele besluitvorming en aansturing tussen de Veiligheidsregio’s (zie para-
graaf 6.3.6) en de Regionale Militaire Commando’s (RMC’s) worden daarbij 
essentieel geacht. Dit vereist mede een goede samenwerking op het terrein 
van onderzoek en kennisinstituten, een structurele bestuurlijke inbedding 
van Defensie in bestuurlijke en operationele planvorming, en gezamenlijke 
oefeningen.
 
Met de bewaking van het Nederlandse luchtruim is het Air Operations and 
Control Station (AOCS) van de Koninklijke Luchtmacht belast, onder ver-
antwoordelijkheid van de minister van Defensie. Via de Coördinator Bewa-
king en Beveiliging (CBB) van de Eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB) 
onderhoudt het AOCS contact met de minister van Justitie, die op grond 
van de beschikbare informatie de afweging kan maken militaire inzet aan 
te vragen in een (vermoedelijk) geval van luchtvaartterrorisme. Zo staan in 
het kader van Quick Reaction Alert (QRA) dag en nacht gevechtsvliegtuigen 
gereed die binnen tien minuten in de lucht kunnen zijn om een toestel te 
onderscheppen dat zich niet identifi ceert. 

Voor een meer eff ectieve organisatie van bewaking, toezicht en hulpverlening 
in relatie tot de ‘blauwe grenzen’ van Nederland werd in 2007 de Kustwacht 
een zelfstandige organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden. De Kustwacht kwam in de plaats van een (lastig) samenwer-
kingsverband van zes ministeries. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
coördineert de Noordzee-aangelegenheden, terwijl beheer en taakuitvoering 
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in handen zijn van het Ministerie van Defensie. De Kustwacht voert taken 
uit in opdracht van zeven ministeries: Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justi-
tie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Finan-
ciën, en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 

6.3.6 Veiligheidsregio’s

Het concept ‘Veiligheidsregio’ werd door de Nederlandse rijksoverheid vanaf 
2002 ontwikkeld om binnen afgebakende regionale gebieden te komen tot 
bestuurlijke en operationele samenhang van overheden en overheidsdiensten 
die betrokken zijn bij crisisbeheersing, rampenbestrijding en handhaving 
van de openbare orde. De gedachte daarachter was dat in een hoogontwik-
kelde, complexe samenleving de gevaren te groot in aard en omvang zijn om 
nog binnen de oude gemeentegrenzen door afzonderlijke diensten te kunnen 
worden aangepakt. Gedacht kan worden aan calamiteiten als grote branden, 
epidemieën, terroristische aanslagen, nucleaire en luchtvaartongevallen, en 
overstromingen. Dergelijke gevaren vereisen niet alleen een lokaal-gemeen-
telijke, maar ook een regionale en soms nationale inzet. Overwogen werd 
dat een multidisciplinaire, competentie-overschrijdende aanpak nodig was 
met eenduidige sturing en heldere informatievoorziening, zowel tussen de 
diensten onderling als richting het algemene publiek. 

Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
(GHOR) werken in dit kader als hulpverleningsbestuur verplicht samen 
met het regiokorps van de politie voor een gecoördineerde voorbereiding 
op gezamenlijk optreden in ramp- en crisissituaties op het territorium van 
de Veiligheidsregio. Ook het inrichten van een gezamenlijke meldkamer 
met een geïntegreerd meldkamersysteem en met het landelijke mobiele net-
werk voor hulpverleningsdiensten C2000 – waarvan achteraf gezegd moet 
worden dat het jammerlijk faalde; dit illustreert de kloof die er kan zijn 
tussen goede intenties en operationele prestaties – behoort tot hun gemeen-
schappelijke taak. Een Regionaal Veiligheidsbureau zorgt voor de ambtelijke 
ondersteuning van het bestuur en het management van de Veiligheidsregio. 
Het Veiligheidsbureau, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van de 
gemeenten, brandweer, GHOR, politie, Defensie en Waterschap, heeft de 
volgende taken:
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–  Opleiden, trainen en oefenen.
–  Planvorming.
–  Integraal advies over risico’s bij evenementen.
–  Ondersteunen en adviseren van veiligheidsbestuur.
–  Crisiscommunicatie.
–  Advies over preventie.
–  Confl ict- en crisisbeheersing.
–  Feitelijke inzet en ondersteuning bij grootschalig optreden.

De voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio (waarin de regiona-
le burgemeesters zitting hebben) is de burgemeester, die is aangewezen als 
korpsbeheerder van de politie. Aan de vergaderingen van het bestuur kan ook 
deelgenomen worden door de hoofdoffi  cier van Justitie, de voorzitter van het 
Waterschap, en de zogenoemde ‘crisispartners’, zonder dat zij deel uitmaken 
van het bestuur. 

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr, 2010) beoogt, naast de juridische borging van 
regionale bestuurlijke en operationele samenhang, de juridische integratie en 
actualisering van de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverle-
ning bij ongevallen en rampen (Wghor), en de Wet rampen en zware onge-
vallen (Wrzo). In 2009 heeft het Veiligheidsberaad, de bestuurlijke koepel 
van de Veiligheidsregio’s waarin alle voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s 
zitting hebben, eveneens een formele wettelijke basis gekregen. Doel van het 
Veiligheidsberaad is een uniforme inbreng vanuit de gemeenten richting de 
rijksoverheid en externe partners te waarborgen in nauwe afstemming met 
de VNG, en een betere organisatie van kennis en expertise ten aanzien van 
crisisbeheersing. 

6.4 Inlichtingen 

In deze paragraaf behandel ik criterium 16 van het toetsingskader: ‘Ken uw 
tegenstander door goede inlichtingen.’ 

Na bespreking van algemene aspecten in paragraaf 6.4.1, ga ik achtereen-
volgens in op de ontwikkelingen na 11 september 2001 bij de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (paragraaf 6.4.2), de Regionale 
Inlichtingendienst (RID) (paragraaf 6.4.3) en de Militaire Inlichtingen- en 
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Veiligheidsdienst (MIVD) (paragraaf 6.4.4). De Contra-Terrorisme (CT) 
Infobox wordt in paragraaf 6.4.5 over het voetlicht gebracht. 

6.4.1 Algemeen

Het primaire belang van goede inlichtingen voor de confrontatie met radi-
calisering en terrorisme werd door de Nederlandse overheid direct na de 
aanslagen van 11 september 2001 onderkend. Zo werd in het Actieplan Ter-
rorismebestrijding en Veiligheid van oktober 2001 een pakket maatregelen 
gepresenteerd om daden van terrorisme te voorkomen (2001: 1):

 “Het gaat daarbij allereerst om preventieve maatregelen, zoals een verhoogd 
niveau van informatie-inwinning, -analyse, -deling en –verspreiding, en daar-
naast om het bewaken en beveiligen van kwetsbare sectoren en personen.”
 
Actie 1 in het Actieplan behelst een uitbreiding van de inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten. In 2003 presenteerde het tweede kabinet-Balkenende een 
geïntegreerde beleidsvisie op het gebied van voorkomen en bestrijden van ter-
rorisme, getiteld Terrorisme en de bescherming van de samenleving. Daarin 
wordt met betrekking tot maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding 
aangegeven dat het voorkomen van terroristische aanslagen primair off ensieve 
contra-terrorismemaatregelen vereist om terroristen te identifi ceren, te volgen 
in hun activiteiten, af te schrikken, dan wel af te stoppen. Dit kan alleen door 
gedegen inlichtingenwerk, actieve maatregelen ter frustratie van terroristische 
activiteiten en een goede doorloop naar opsporing en vervolging. De keten 
van het verzamelen van inlichtingen, zowel van de kant van de politie (RID) 
als aan de kant van inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD, MIVD), tot 
het brengen van (straf)zaken voor de rechter, moet goed functioneren. Gege-
ven dit vastgestelde primaat van goede inlichtingen behandel ik achtereen-
volgens de in Nederland daarvoor verantwoordelijke diensten: de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Regionale Inlichtingen Dienst 
(RID) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Ook ga ik 
in op de onderlinge samenwerking van deze diensten. 

6.4.2 AIVD 

De missie van de AIVD luidt als volgt: 
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“De AIVD staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen, politieke ont-
wikkelingen en risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiertoe doet 
de dienst onderzoek in binnen- en buitenland. De AIVD deelt gericht kennis en 
informatie die samenwerkingspartners en belangendragers aanzet tot handelen. 
De AIVD signaleert, adviseert en mobiliseert anderen en reduceert zelfstandig 
risico’s. Hiermee vervult de dienst zijn eigen rol in het netwerk van overheidsor-
ganisaties die de veiligheid nationaal en internationaal beschermen.”12 

Op 29 mei 2002 is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 
2002) in werking getreden, waarin de taken en bevoegdheden van de AIVD 
en MIVD zijn geregeld. De AIVD heeft de volgende wettelijke taken in het 
belang van de nationale veiligheid (artikel 6, tweede lid, Wiv 2002): 

a.  Het verrichten van onderzoek met betrekking tot organisaties en personen 
die door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanlei-
ding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het 
voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid 
of voor andere gewichtige belangen van de staat.

b.  Het verrichten van veiligheidsonderzoeken als bedoeld in de Wet veilig-
heidsonderzoeken.

c.  Het bevorderen van maatregelen ter bescherming van de onder a genoem-
de belangen, waaronder begrepen maatregelen ter beveiliging van gegevens 
waarvan de geheimhouding door de nationale veiligheid wordt geboden en 
van die onderdelen van de overheidsdienst en van het bedrijfsleven die 
naar het oordeel van Onze ter zake verantwoordelijke Ministers van vitaal 
belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven.

d.  Het verrichten van onderzoek betreff ende andere landen ten aanzien van 
onderwerpen die door Onze Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken, in overeenstemming met Onze betrokken Ministers zijn aangewe-
zen.

e.  Het opstellen van dreigings- en risicoanalyses op verzoek van Onze Minis-
ter van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister 
van Justitie gezamenlijk ten behoeve van de beveiliging van de personen, 
bedoeld in de artikelen 6, derde lid, onderdeel b, en 38, eerste lid, onder-
deel c, van de Politiewet 1993 en de bewaking en de beveiliging van de 

12 Bron: website AIVD, geraadpleegd 13 juni 2009.
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objecten en de diensten die zijn aangewezen op grond van artikel 15a van 
die wet.

De bijzondere bevoegdheden van de AIVD om inlichtingen te verkrijgen, 
mogen alleen worden ingezet wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de spe-
cifi eke taakuitvoering. Bevoegdheden die diep ingrijpen in de privacy van 
de burger mogen pas worden uitgeoefend nadat de minister van BZK daar-
voor toestemming heeft gegeven. De Commissie van Toezicht betreff ende de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) oefent achteraf toezicht uit op 
de rechtmatigheid van de uitvoering van zowel de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten als de Wet veiligheidsonderzoeken. De Commissie 
bestaat uit drie leden die op voordracht van de Tweede Kamer bij Koninklijk 
Besluit zijn benoemd. Klachten over gedragingen van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten worden door de Nationale Ombudsman afgehandeld. 
De Tweede Kamer is verantwoordelijk voor de democratische controle van 
de AIVD. In de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 
waarin de voorzitters van de Tweede Kamerfracties zitting mogen nemen, 
wordt in strikt vertrouwelijke sfeer geheime informatie besproken. In de 
Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
worden openbare zaken met betrekking tot de AIVD behandeld, zoals de 
jaarverslagen en rapporten. 

Na de terroristische aanslag in Madrid (2004) werd de Wiv 2002 gewijzigd als 
onderdeel van de ‘post-Madrid maatregelen’ van het derde kabinet-Balkenen-
de. In een brief aan de Tweede Kamer van de minister van BZK (15 juli 2004) 
worden onder meer de volgende wijzigingen genoemd:

–  Inzet faciliteren van geautomatiseerde data-analyse om de voorbereiding 
van mogelijke terroristische acties en de daders daarvan zo vroeg moge-
lijk te identifi ceren. De wetstekst wordt zodanig gewijzigd dat het daartoe 
mogelijk wordt om grote bestanden met persoonsgegevens van niet-ver-
dachte personen te doorzoeken.

–  Overheidsdiensten worden verplicht rechtstreeks toegang te verlenen tot 
gegevensbestanden voor data-mining (bijvoorbeeld politiebestanden).

–  Verruiming van de mogelijkheden van medewerkers van diensten als 
AIVD en MIVD zelf om de voorbereiding van terroristische aanslagen te 
verstoren (anders dan door het verstrekken van informatie aan tot ingrij-
pen bevoegde autoriteiten).
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Islamitisch extremisme in relatie tot terrorisme was overigens al voor 11 sep-
tember 2011 onderwerp van onderzoek en rapportage van de institutionele 
voorganger van de AIVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Zo 
verscheen in april 2001 (vijf maanden voor de fatale datum) het rapport ‘Ter-
rorisme aan het begin van de 21ste eeuw, dreigingsbeeld en positionering van 
de BVD’. Daarin wordt aangegeven dat er wereldwijd dreiging uitgaat van 
religieus geïnspireerd terrorisme (2001: 27): 

“In zijn algemeenheid heeft het ‘ jihadisme’, dat wil zeggen het voeren van een 
heilige oorlog tegen alle heidense machten en het streven naar een islamitisch 
wereldkalifaat, een belangrijke plaats in het denken van dergelijke fanatici, het-
geen in uiteenlopende kringen de drijfveer kan vormen voor gewelddadige acties 
tegen westerse doelen.”

In het AIVD-rapport Van dawa tot jihad, de diverse dreigingen van de radi-
cale islam tegen de democratische rechtsorde (2004) wordt geconstateerd dat 
de dreiging voor de langere termijn van politieke islamistische bewegingen 
in een stroomversnelling is geraakt na de aanslagen van 9/11 en de internati-
onale politieke en militaire reacties daarop. Geconstateerd wordt dat dit ook 
gevolgen heeft voor de samenhang in de Nederlandse samenleving en voor de 
democratische rechtsorde, door een groeiende aanhang van radicale varian-
ten van de islam, polarisatie tussen moslims en de omringende samenleving, 
belemmering van het integratieproces, en islamitisch terrorisme (AIVD, 
2004: 23).

In het in 2006 verschenen AIVD-rapport ‘De gewelddadige jihad in Neder-
land, actuele trends in de islamitische terroristische dreiging’ wordt even-
eens gewezen op de gevaren van toenemende radicalisering en polarisatie. 
De groei van de voedingsbodem voor radicalisering en jihadisering in de 
samenleving vertoont nog geen duidelijke kentering ten goede. Voor een deel 
ligt dit volgens het rapport aan de sociaaleconomische achterstand van een 
substantieel deel van de moslimbevolking, en voor een deel ook aan gevoelens 
van frustratie en woede onder moslimjongeren, die zich in de Nederlandse 
samenleving niet geaccepteerd voelen. Anderzijds signaleert de AIVD ook 
een samenhang met het heersende maatschappelijke, politieke en economi-
sche klimaat (AIVD, 2006: 61): 
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“De nadruk in het publieke debat op de problematische kanten van de islam in 
Nederland kan ertoe leiden dat onder minderheden juist de islamitische identiteit 
sterker wordt aangezet en de confrontatie wordt gezocht met de westerse cultuur. 
(…) Het risico van een dergelijke maatschappelijke polarisatie is dat het vertrou-
wen in politieke oplossingen afneemt en er te weinig aandacht is voor een meer 
pragmatische aanpak van concrete maatschappelijke problemen, waar ons land 
van oudsher internationaal bekend om staat.”

Als deze tendens van polarisatie zich voortzet, waarschuwt het rapport voor 
het ontstaan van een parallelle samenleving langs etnisch-religieuze lijnen, 
waarbinnen antidemocratische en zelfs gewelddadige krachten zich zouden 
kunnen mobiliseren. In een vervolgrapport over het islamitisch radicalisme 
uit 2007, getiteld ‘Radicale dawa in verandering, de opkomst van islamitisch 
neoradicalisme in Nederland’, geeft de AIVD aan dat met name de niet-
gewelddadige variant van de radicale islam in Nederland en Europa op steeds 
grotere schaal en in toenemende mate strategisch georganiseerd plaatsvindt. 
Het gaat daarbij om een strikte naleving van islamitische wet- en regelge-
ving, zoals uitgedragen door een nieuwe generatie radicale dawa-predikers, 
die onder een toenemend aantal islamitische jongeren populariteit verwerven. 
Deze professionele predikers worden niet meer aangestuurd vanuit islamiti-
sche gidslanden als Saoedi-Arabië, maar vertolken op onafhankelijke wijze 
en toegespitst op de lokale situatie hun ideologie van islamitische zuiverheid 
(salafi sme). Het AIVD-rapport (2007: 63-68) identifi ceert de volgende risico’s 
voor de Nederlandse samenleving en democratische rechtsorde vanuit de 
radicale dawa:

–  De radicale dawa draagt bij aan de vermindering van het draagvlak voor 
de democratische rechtsorde.

–  De radicale dawa draagt bij aan de polarisatie in de samenleving.
–  De radicale dawa belemmert niet-moslims in de uitoefening van grond-

rechten.
–  De radicale dawa belemmert vrouwen in de uitoefening van grondrechten.
–  De radicale dawa belemmert homoseksuelen in de uitoefening van grond-

rechten.
–  Tendensen om een eigen religieus rechtssysteem op een informele en hei-

melijke wijze in praktijk te brengen.
–  Verkenning van tactieken van heimelijk tegenwerken en verstoren van de 

democratische rechtsorde.
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–  Heimelijke beleidsbeïnvloeding van de overheid en intredepolitiek in het 
maatschappelijke middenveld.

–  Voedingsbodem voor radicalisering in de richting van geweld.
 
De AIVD concludeert dat de interetnische en interreligieuze verhoudingen 
in Nederland door de toon en activiteiten van de radicale dawa en de reacties 
hierop vanuit de samenleving blijvend op scherp kunnen worden gezet. Dit 
zou uiteindelijk kunnen leiden tot gewelddadigheden tussen moslims en niet-
moslims. In het rapport wordt kritiek geuit op de wijze waarop in Nederland 
het debat over moslimradicalisme wordt gevoerd. De AIVD stelt dat de over-
grote meerderheid van de moslims in Nederland deel wil uitmaken van een 
open en pluriforme samenleving. Ook zij worden geschaad en geïntimideerd 
door de activiteiten van islamitische radicalen, waardoor zij hiertegen onvol-
doende stelling durven nemen en voor de jeugd geen tegenwicht kunnen bie-
den als matigende kracht. Vanuit overheid en samenleving heeft alleen een 
zowel confronterende als participerende aanpak kans van slagen, waarover 
opgemerkt wordt (2007: 87):

“Dit gebeurt echter nog onvoldoende, omdat het debat rondom de aanpak van 
moslimradicalisme in Nederland, zowel sterk relativerende als sterk verabsolute-
rende kenmerken vertoont. Vanuit relativistisch perspectief wordt betoogd dat het 
probleem van moslimradicalisering slechts een kortstondige fase in het emancipa-
tieproces van de Nederlandse moslims betreft. Vanuit een absolutistische invals-
hoek verzekert men dat de islamisering van Nederland binnen enkele decennia 
voltooid zal zijn. Beide beelden doen de werkelijkheid geweld aan. Een meer 
realistische benadering en de bijbehorende gerichte aanpak verdient de voorkeur. 
Deze keuze houdt zowel een confrontatie met de kleine, doch invloedrijke, groep 
instigatoren van islamitisch neoradicalisme in, als een onvoorwaardelijke betrok-
kenheid met de meerderheid van gematigde moslims.”
 
In 2009 publiceerde de AIVD het rapport ‘Weerstand en tegenkracht’ met 
een beschouwing over actuele trends en ontwikkelingen rond het salafi sme 
in Nederland. Geconcludeerd wordt dat de vier grote salafi stische centra in 
Nederland niet langer fungeren als voedingsbodem voor jihadistisch terro-
risme. Salafi stische moskeeën spreken zich openlijk uit tegen geweld in naam 
van de islam en weren jongeren die sympathiseren met de gewelddadige 
jihad. De AIVD komt tot de conclusie dat de inspanningen van de over-
heid (zowel op nationaal als op gemeentelijk niveau) van de afgelopen jaren 
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inzake het salafi sme lonend zijn gebleken. De weerstand van de Nederlandse 
moslimgemeenschap tegen radicalisering is toegenomen. Zo spreekt een deel 
van de Nederlandse moslimgemeenschap zich op lokaal en nationaal niveau 
steeds vaker uit tegen de anti-integratieve en onverdraagzaam isolationisti-
sche boodschap van het salafi sme. Hierdoor stagneert de groei van de salafi s-
tische beweging in Nederland. In het Jaarverslag 2009 van de AIVD wordt 
dan ook aangegeven dat de lokale jihadistische netwerken in Nederland fl ink 
zijn verzwakt. Als gevolg hiervan is de inzet van de AIVD op onderzoek 
naar binnenlandse jihadistische netwerken in 2009 verminderd en in samen-
werking met de MIVD verschoven naar buitenlandse terroristische netwer-
ken, zoals in Jemen en Somalië. Wel zijn er aanwijzingen dat bijvoorbeeld 
de jihadistische strijd in Somalië vanuit Nederland wordt ondersteund. De 
observatie van de AIVD over de vooralsnog verminderde dreiging vanuit het 
salafi sme werd verdisconteerd in het Operationeel Actieplan Polarisatie en 
Radicalisering 2010 (2009). 

Over de bestuurlijke inbedding en het operationele functioneren van de 
AIVD verschenen in de loop van de onderzoeksperiode twee kritische rap-
porten. Het rapport ‘De AIVD in verandering’ van de Commissie Bestuurlij-
ke Evaluatie over het functioneren van de AIVD (de Commissie-Havermans, 
2004) kwam tot de conclusie dat de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van 
mensen en middelen moest worden verbeterd om aan de verwachtingen van 
politiek, bestuur, politie en andere betrokkenen te kunnen voldoen. Boven-
dien bleek de aansturing van de AIVD fragmentarisch en onduidelijk te zijn, 
met vier betrokken ministers en drie coördinatoren op nationaal niveau. In 
de kabinetsreactie (2005) van het derde kabinet-Balkenende geeft de minister 
van BZK aan dat een aantal belangrijke aanbevelingen van de Commissie 
worden overgenomen: 

1.  De AIVD moet kwalitatief verbeteren, intensiever samenwerken, de infor-
matiehuishouding aanzienlijk vernieuwen en kwantitatief groeien.

2.  De AIVD moet de algemene communicatie richting burgers en het tijdig 
en adequaat informeren van verschillende onderdelen van de overheid ver-
sterken, opdat deze op basis hiervan in staat zijn maatregelen te nemen. 

3.  De bestuurlijke drukte rond de AIVD noodzaakt tot een meer eenduidige 
aansturing van de AIVD door de minister van BZK.

4.  De controle op de AIVD zou moeten worden verdiept.
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Ook wordt in de kabinetsreactie de intentie uitgewerkt om de samenwer-
king van de AIVD met partners in de veiligheidsketen sterk te verbeteren, 
aangezien de AIVD onderdeel is geworden van een netwerk van nationale 
en internationale veiligheidsinstanties, waar politiële, justitiële, militaire en 
politiek-bestuurlijke partijen onderdeel van uitmaken. Zowel nationaal als 
internationaal vereist dit volgens het kabinet een hoge mate van samenwer-
king en informatie-uitwisseling.

In 2008 verscheen alsnog een kritisch rapport van de Commissie van Toe-
zicht betreff ende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de 
afwegingsprocessen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B., de 
moordenaar van Th eo van Gogh. Het onderzoek werd verricht op aandrang 
van de Tweede Kamer na kennisneming van een interne evaluatie van het 
functioneren van de AIVD in deze specifi eke casus. De bevindingen van 
de Commissie bevestigen de conclusies van het hierboven besproken rap-
port ‘AIVD in verandering’: in de jaren 2003 en 2004 was van een goede 
en gedegen informatiehuishouding met betrekking tot het onderzoek naar 
de Hofstadgroep geen sprake. De Commissie constateert wel dat sinds het 
verschijnen van het rapport van de Commissie-Havermans (2004) het perso-
neelsbestand van de AIVD is gegroeid, en dat verschillende projecten in gang 
zijn gezet om de AIVD verder te ontwikkelen. 

In de loop van 2009 werd de AIVD verder gereorganiseerd. Het inlichtingen-
proces als centraal werkproces en een fl exibeler prioriteringssystematiek om 
veranderingen in het dreigingsbeeld tijdig te kunnen onderkennen, moeten 
de AIVD een sterkere informatiepositie geven ten behoeve van de Neder-
landse nationale veiligheid (AIVD Jaarverslag 2009: 59). Over de strategi-
sche doelstellingen van de AIVD voor het komende decennium wordt in het 
Jaarverslag 2009 aangegeven dat het gaat om het reduceren van risico’s voor 
de nationale veiligheid (in het bijzonder het voorkomen van aanslagen); het 
tijdig onderkennen van relevante ontwikkelingen op de aandachtsgebieden 
en werkterreinen van de AIVD; het aanzetten van samenwerkingspartners en 
belangendragers tot handelen; het behoren tot de kopgroep van inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten in Europa; en het zichtbaar maken van de toegevoegde 
waarde van de AIVD voor de nationale veiligheid. 
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6.4.3 RID

De Regionale Inlichtingendienst (RID) is een onderdeel van de politie dat 
onder meer taken van de AIVD uitvoert op lokaal en regionaal niveau door 
het verzamelen van inlichtingen over zaken die bedreigend kunnen zijn voor 
het ongehinderde voorbestaan van de democratie, de staat of het maatschap-
pelijk en economisch leven. Daarnaast heeft de RID een ondersteuningstaak 
voor de openbare orde (OO) en een beveiligingstaak. Ook voert de dienst vei-
ligheidsonderzoeken uit voor vertrouwensfuncties bij de politie. De samen-
werking tussen politie en AIVD is vastgelegd in artikel 60 van de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten:

1.  De korpschef van een politiekorps, de commandant van de Koninklijke 
Marechaussee en de directeur-generaal van de Rijksbelastingdienst van het 
Ministerie van Financiën verrichten werkzaamheden ten behoeve van de 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. 

2.  Onze Ministers, onder wie de in het eerste lid genoemde ambtenaren res-
sorteren, onderscheidenlijk de korpsbeheerders van een regionaal politie-
korps, wijzen in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties ondergeschikten van deze ambtenaren aan 
tot de feitelijke uitvoering van en het toezicht op de aldaar bedoelde werk-
zaamheden.

3.  De in dit artikel bedoelde werkzaamheden worden verricht onder verant-
woordelijkheid van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties en overeenkomstig de aanwijzingen van het hoofd van de 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

In de notitie Terrorisme en de bescherming van de samenleving (2003: 3) 
wordt gesteld dat een goede informatiepositie van de politie een belangrijke 
schakel is in de strijd tegen terrorisme. In het bijzonder de Regionale Inlich-
tingendiensten (RID-en) hebben de taak om inlichtingen en informatie in te 
winnen voor de AIVD. De regering neemt zich voor om de koppeling tus-
sen de activiteiten en informatie van de inlichtingendiensten en de politie te 
verbeteren, onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK. De Com-
missie-Havermans (2004) was kritisch gestemd over het functioneren van de 
RID-en. De openbare orde-taak onder gezag van de burgemeester in com-
binatie met de AIVD-inlichtingentaak leverde volgens de Commissie in de 
praktijk verwarring op. Bovendien zijn de RID-en binnen de regionale politie-
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korpsen veelal “kwantitatief en kwalitatief stiefkinderen” (Rapport Commissie-
Havermans, 2004: 217). In reactie hierop gaf het kabinet aan de kwalitatieve 
en kwantitatieve verbetering van de RID-en reeds onder handen te hebben 
genomen middels het project ‘Keten en kwaliteit AIVD – politie – RID’, dat 
eind 2005 werd afgerond (Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie-
Havermans, 24 januari 2005: 5). 
 
6.4.4 MIVD

In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) worden de 
wettelijk taken van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 
beschreven in artikel 7.2.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft in het belang van de 
nationale veiligheid tot taak: 
a. het verrichten van onderzoek: 

1. omtrent het potentieel en de strijdkrachten van andere mogend heden, 
ten behoeve van een juiste opbouw en een doeltreff end gebruik van 
de krijgsmacht;

2. naar factoren die van invloed zijn of kunnen zijn op de handhaving 
en bevordering van de internationale rechtsorde voor zover de krijgs-
macht daarbij is betrokken of naar verwachting betrokken kan wor-
den;

b.  het verrichten van veiligheidsonderzoeken als bedoeld in de Wet veilig-
heidsonderzoeken;

c.  het verrichten van onderzoek dat nodig is voor het treff en van maatrege-
len:
1. ter voorkoming van activiteiten die ten doel hebben de veiligheid of 

paraatheid van de krijsmacht te schaden;
2. ter bevordering van een juist verloop van mobilisatie en concentratie 

der strijdkrachten;
3. ten behoeve van een ongestoorde voorbereiding en inzet van de 

krijgsmacht als bedoeld in onderdeel a, onder 2. 
d.  het bevorderen van maatregelen ter bescherming van de onder c genoemde 

belangen, waaronder begrepen maatregelen ter beveiliging van gegevens 
betreff ende de krijgsmacht waarvan de geheimhouding is geboden;

e.  het verrichten van onderzoek betreff ende andere landen ten aanzien van 
onderwerpen met een militaire relevantie die door Onze Minister-Pre-



Peacekeeping in Holland 2001-2010168

sident, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met Onze 
betrokken Ministers, zijn aangewezen;

f.  het opstellen van dreigingsanalyses op verzoek van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze minister van Justitie 
gezamenlijk ten behoeve van de beveiliging van de personen, bedoeld in de 
artikelen 6, derde lid, onderdeel b, en 38, eerste lid, onderdeel c, van de Poli-
tiewet 1993 en de bewaking en de beveiliging van de objecten en de dien-
sten die zijn aangewezen op grond van artikel 15a van die wet, voor zover 
het betreft personen, objecten en diensten met een militaire relevantie. 

De democratische controle van de MIVD is de verantwoordelijkheid van 
de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede 
Kamer, voor zover het om geheime informatie gaat. De vaste commissies 
voor Defensie en Buitenlandse Zaken worden door de MIVD en de AIVD 
geïnformeerd, bijvoorbeeld als het gaat over de gevaren voor Nederlandse 
militairen in crisisgebieden. De Commissie van Toezicht betreff ende de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is belast met het toezicht 
(achteraf) op de rechtmatigheid van handelen van de MIVD. De samenwer-
king tussen de MIVD en de AIVD werd in 2003 vastgelegd in een convenant 
tussen de betrokken ministers van Defensie en BZK.

In 2006 verscheen een rapportage van de onafhankelijke Onderzoeksgroep 
Inlichtingen en Veiligheid Defensie (OIVD) over het functioneren van de 
Inlichtingen & Veiligheid (I&V)-capaciteit binnen Defensie in het algemeen 
en de MIVD in het bijzonder. Een groot aantal aanbevelingen van de OIVD 
voor verbetering werden door het kabinet in 2007 overgenomen, zoals per-
sonele versterking van de inlichtingenketen en structurele interdepartemen-
tale samenwerking op het terrein van inlichtingen en veiligheid ten behoeve 
van terrorismebestrijding. Het project Versterking Inlichtingenketen van het 
Ministerie van Defensie loopt vanaf 2007 door tot 2013. 

6.4.5 De Contra-Terrorisme (CT) Infobox

De Contra-Terrorisme (CT) Infobox is kort na de jihadistische aanslagen in 
Madrid van 11 maart 2004 van start gegaan als samenwerkingsverband van 
de AIVD (in connectie met de Regionale Inlichtingendiensten), de MIVD, 
het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de Immigratie- en Naturali-
satiedienst (IND) en het Openbaar Ministerie (OM). Later is daar ook de 
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FIOD-ECD bijgekomen. Vertegenwoordigers van deze organisaties vormen 
samen het zogenoemde Coördinerend Beraad van de CT Infobox. Het doel 
van de CT Infobox is om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van terro-
risme en radicalisme door het samenbrengen van data over relevante personen 
en netwerken. Medewerkers van de CT Infobox hebben unieke toegang tot 
het door de verschillende bronnen gevoede automatische informatiesysteem, 
en kunnen op basis daarvan multidisciplinaire analyses plegen en gegevens 
verstrekken voor persoonsgerichte maatregelen op het vlak van intelligence, 
strafrecht of vreemdelingenrecht.

In 2007 bracht de CTIVD een rapport uit waarin er onder meer voor wordt 
gepleit om de juridische inbedding van de CT Infobox te verhelderen en 
te versterken, waardoor de deelnemende organisaties een meer gelijkwaar-
dige positie zouden moeten krijgen – met een minder dominante rol van de 
AIVD. Deze adviezen werden grotendeels door de minister van BZK overge-
nomen, met bijzondere aandacht voor de rol van de NCTb, en ook voor de 
noodzaak om trajecten van inlichtingen- en opsporingswerk niet met elkaar 
te vermengen. De CT Infobox werd onder de werking gesteld van specifi eke 
regelingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), en uit-
werkingen daarvan voor de onderlinge samenwerking van de participerende 
organisaties.

De persoonsgerichte aanpak die erop gericht is om personen van wie een 
terroristische dreiging uitgaat zodanig in de gaten te houden dat het voor 
hen en hun omgeving duidelijk wordt dat zij voorwerp van onderzoek van 
de overheid zijn, acht de minister (in afwijking van de twijfel over de rechts-
grond bij de CTIVD) verdedigbaar op grond van de Politiewet 1993. Daarbij 
wordt gerefereerd aan de jurisprudentie naar aanleiding van twee juridische 
procedures waaruit naar voren komt dat inbreuken op de persoonlijke levens-
sfeer een legitiem doel kunnen dienen en noodzakelijk kunnen zijn in een 
democratische samenleving. In dat geval moet voldaan worden aan de eisen 
van subsidiariteit en proportionaliteit. Bovendien stelt de minister dat artikel 
2 van het EVRM een positieve verplichting kent tot bescherming van het 
recht op leven. Preventieve maatregelen die erop gericht zijn te voorkomen 
dat bepaalde personen een bijdrage aan terroristische activiteiten leveren, zijn 
daarom legitiem, mits wordt voldaan aan condities als zorgvuldigheid en pro-
portionaliteit (Brief aan de Tweede Kamer van de minister van BZK over 
toezichtrapport CTIVD inzake CT Infobox, 10 april 2007).
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6.5 Conclusies 

In deze paragraaf kom ik tot een aantal conclusies over de inrichting van het 
beleid met betrekking tot de criteria uit het toetsingskader voor de zone van 
confrontatie. 

1.  Criterium 14 luidt: ‘Verdedig het geweldmonopolie van de staat.’ Het 
geweldmonopolie van de staat is in de Nederlandse rechtsorde voorbehou-
den aan de politie, om eigenrichting tussen burgers te voorkomen en voor 
de handhaving van orde en veiligheid. In Nederland is in de loop der jaren 
een stelsel van regelingen voor het politioneel geweldgebruik tot stand 
gekomen dat past binnen de kaders van de internationale en Europese 
verdragen en van de Nederlandse Grondwet. Voor terrorismebestrijding 
en de bestrijding van zeer ernstige geweldsmisdrijven is in de onderzochte 
periode het stelsel van speciale eenheden opnieuw ingericht. Uit evaluatie 
blijkt dat dit stelsel (van de Dienst Speciale Interventies) naar behoren 
functioneert. De Nederlandse overheid is in de onderzochte periode de 
strijd aangegaan met het terrorisme als uitingsvorm van criminaliteit en 
fundamentele schending van de mensenrechten. Daarbij werd het span-
ningsveld tussen veiligheidsoverwegingen met betrekking tot de bescher-
ming van burgers enerzijds en de waarden van de democratische rechtsstaat 
anderzijds door de overheid gevoeld en expliciet verwoord. De rule of law 
en het primaat van de bescherming van mensenrechten werden verdedigd 
als kader voor terrorismebestrijding, ook op internationaal niveau. 

2.  Met betrekking tot criterium 15, ‘Zorg voor een goede coördinatie van 
het veiligheidsbeleid’, blijkt het volgende uit het beleidsonderzoek. Na de 
moord op politicus Pim Fortuin (2002) was het de intentie van de regering 
om het vertrouwen van de burgers te herwinnen en om bij te dragen aan 
een samenleving waarin de bevolking in vrijheid, welvaart en zekerheid 
kan leven. Het werd als een belangrijke kerntaak van de overheid gezien 
om borg te staan voor de veiligheid en de rechtszekerheid, en voor het 
eff ectief beslechten van belangenconfl icten. Om deze ambities te kunnen 
realiseren, werd gewerkt aan een bestuurscultuur waarbij de overheid hel-
der afbakent waarvoor zij verantwoordelijkheid wil en ook kán nemen, om 
daar vervolgens ook naar te handelen. 
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  De coördinatie van de overheidsinstanties in Nederland die zich speci-
fi ek met veiligheid bezighielden, schoot aan het begin van het decennium 
ernstig tekort. Na de terroristische aanslag in Madrid en de jihadisti-
sche moord op Th eo van Gogh (2004) kwam met de instelling van de 
Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV) onder voorzitterschap van de 
minister-president en de ontwikkeling van de overkoepelende Strategie 
Nationale Veiligheid (2007) een verbetering van de coördinatie tot stand. 
De onverminderde dreiging van grootschalige verstoringen gaf een sterke 
impuls aan de coördinatie op het terrein van terrorismebestrijding (NCTb 
en CT Infobox) en civiel-militaire samenwerking, en aan de ontwikkeling 
van Veiligheidsregio’s voor de regionale bundeling van de inzet van hulp-
diensten bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Kanttekening: ik merk op dat hiermee geen uitspraak wordt gedaan over de 
operationele kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende minis-
teries en diensten gedurende de onderzoeksperiode. Welbekend is de chro-
nische competentiestrijd tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie op het vlak van de terrorismebestrijding (De Graaff  2011), en die 
tussen de NCTb en de AIVD (Bekke & de Vries 2007). Met de instelling 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in oktober 2010 werd de doorzet-
tingsmacht in crisissituaties meer eenduidig geregeld. 

3.  Met betrekking tot criterium 16, ‘Ken uw tegenstander door goede inlich-
tingen’, blijkt uit het beleidsonderzoek dat het belang van goede inlich-
tingen voor de confrontatie met radicalisering en terrorisme door de 
Nederlandse overheid direct na de aanslagen van 9/11 werd onderkend. 
Maatregelen werden genomen om de inlichtingendiensten (AIVD, RID 
en MIVD) uit te breiden en te reorganiseren, om zodoende zorg te kun-
nen dragen voor een verhoogd niveau van informatie-inwinning, -analyse, 
-deling en -verspreiding. De AIVD zette zich volgens zijn missie in voor 
de nationale veiligheid door het onderkennen van dreigingen, politieke 
ontwikkelingen en risico’s in binnen- en buitenland die niet direct zicht-
baar zijn. De dienst deed in de onderzochte periode veel onderzoek naar en 
publiceerde ook over de jihadistisch-terroristische en radicaal-salafi stische 
bedreigingen voor de democratische rechtsorde. De AIVD waarschuwde 
voor onnodige polarisatie, die gematigde krachten zou kunnen doen radi-
caliseren. 
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Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse overheid in de 
onderzoeksperiode beleid heeft ontwikkeld conform de criteria uit het toet-
singskader voor de zone van confrontatie. Het belang van goede inlichtingen 
werd direct na 9/11 onderkend. Het geweldmonopolie van de staat werd ver-
sterkt door de inrichting van een stelsel van speciale eenheden voor de bestrij-
ding van terrorisme en zeer ernstige geweldsmisdrijven. De coördinatie van 
het veiligheidsbeleid kwam pas na 2004 goed op gang in reactie op de jiha-
distische aanslag in Madrid en de moord op Th eo van Gogh. De invoering 
van de Strategie Nationale Veiligheid in 2007 betekende een fundamentele 
versterking van de coherentie van de beleidsinrichting.
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De vraag die voorlag in mijn onderzoek was of de inrichting van het beleid 
van de Nederlandse rijksoverheid adequaat was in het licht van de toegeno-
men polarisatie rondom moslims in de periode na 11 september 2001 tot 2010. 
De beoordeling van het overheidsbeleid werd benaderd vanuit een algemeen 
paradigma voor binnenlandse vrede en veiligheid. In het eerste deel van dit 
slothoofdstuk bespreek ik de resultaten van het onderzoek en kom ik tot een 
aantal conclusies met betrekking tot de beleidsinrichting van de Nederland-
se overheid, op basis van de deelconclusies in de empirische hoofdstukken. 
Daarna komen een theoretische refl ectie aan de orde, de vraag in hoeverre 
het toetsingskader breder toepasbaar is, en de vooruitzichten met betrekking 
tot polarisatie in Nederland. 
 
Beleidsinrichting

1. Om (potentiële) confl icten tussen maatschappelijke groeperingen te kun-
nen beheersen en in goede banen te leiden, is het voor een nationale overheid 
noodzakelijk om over een lange termijn grand strategy te beschikken, die alle 
relevante aspecten van het maatschappelijk leven beslaat: politiek, militair, 
diplomatiek, politioneel, justitioneel, humanitair, cultureel en sociaalecono-
misch. De eerste conclusie uit het onderzoek is dat de Nederlandse over-
heid in de onderzoeksperiode 2001-2010 niet over een grand strategy beschikte 
waarin de brede strategie voor nationale veiligheid en binnenlandse vrede en 
veiligheid was gekoppeld aan het buitenlandse beleid en defensie. In een tijd-
perk waarin binnenlandse en mondiale ontwikkelingen intrinsiek met elkaar 
zijn verweven, is dit een omissie. Nederland heeft (nog) geen onderzoeks- en 
beleidstraditie op het terrein van grand strategy, in tegenstelling tot bijvoor-
beeld het Verenigd Koninkrijk (vgl. De Haas 2005; Murray 2010). 

Bij gebrek aan een grand strategy beschikte de overheid evenmin over de nood-
zakelijke strategische woordvoerder. De woordvoering over het beleid was 
gefragmenteerd van karakter, doordat de verantwoordelijkheid voor voorlich-
ting verdeeld was over de verschillende bij het brede kabinetsbeleid betrokken 
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ministeries. Deze situatie ontnam aan de minister-president de mogelijkheid 
om als regeringsleider het ‘verbindende verhaal’ van de Staat der Nederlanden 
richting publiek, parlement en media helder en persistent over het voetlicht te 
brengen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt echter dat een dergelijke 
lange termijn ideologische visie als gewenste uitkomst van de politiek wel 
degelijk ten grondslag lag aan de inrichting van het Nederlandse beleid met 
betrekking tot binnenlandse vrede en veiligheid. Zo wordt in de richtingge-
vende nota Grondrechten in een pluriforme samenleving (2004) aangegeven 
dat een vreedzame samenleving alleen mogelijk is op basis van dialoog en 
tolerantie binnen een democratische rechtsorde waarin de grondrechten wor-
den gerespecteerd. Sociale en politieke stabiliteit op basis van de kernwaarden 
van de democratische rechtsstaat wordt in de Strategie Nationale Veiligheid 
(2007) opgevoerd als een van de vijf vitale nationale belangen. De conclu-
sie moet dan ook zijn dat de Nederlandse overheid in de periode 2001-2010 
op het vlak van strategisch woordvoerderschap een kans heeft gemist. Juist 
ook daardoor kregen strategic narrators van een meer populistisch gehalte alle 
ruimte om hun isolationistische en monoculturele boodschap in het publieke 
debat te laten domineren. De Wijk (2012: 53) constateert dat “(…) door het 
met emoties geladen discours over het moslimvraagstuk de aandacht werd wegge-
trokken van belangrijkere zaken.” Hiermee doelt hij op mondiale uitdagingen 
zoals de opkomst van de nieuwe economische grootmachten China en India, 
toenemende energie- en grondstoff enschaarste, en klimaatverandering.   

In dit kader herhaal ik wat al in hoofdstuk 4 door mij werd betoogd. In tegen-
stelling tot het begrip ‘pluriforme samenleving’ kon het concept ‘multicultu-
rele samenleving’ op weinig sympathie rekenen op regeringsniveau tijdens 
de onderzoeksperiode: het was niet iets om naar te streven, dan wel mislukt. 
Pim Fortuyn was een belangrijke aanjager van deze gedachte. ‘Multicultu-
raliteit’ werd vooral geassocieerd met de negatieve aspecten van immigratie 
en integratie – zoals criminaliteit en gebrek aan participatie -, met name met 
betrekking tot moslims (vgl. Gowricharn 2002: 6). Sommige ministers met 
partijpolitieke en electorale ambities wedijverden met de meer populistische 
partijen in het zich afzetten tegen de multiculturele samenleving. Ik ben in 
mijn onderzoek niet ingegaan op de vraag in hoeverre individuele ministers 
wel of niet goed gefunctioneerd hebben als peacekeepers in Holland. Wel kan 
worden gesteld dat het in deze discussie mede gaat om een semantische kwes-
tie. Een pluriforme samenleving kan immers gedefi nieerd worden als een 
multiculturele samenleving binnen de grenzen van de democratische rechts-
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staat. Het ontbreken van een centrale strategic narrator van de Nederlandse 
overheid heeft de begripsverwarring over ‘de multiculturele samenleving’ in 
het hectische politieke debat, en daardoor ook bij media en publiek, mede tot 
gevolg gehad. 

2. In de eerste jaren van het decennium was het veiligheidsbeleid in Neder-
land versnipperd over verschillende departementen, waardoor het in ernstige 
mate tekortschoot op het vlak van samenwerking en regie, transparantie voor 
maatschappelijke partners, en heldere kaders voor internationale samenwer-
king. Niet de terroristische aanval van 11 september 2001 op de VS was de 
grote katalysator voor de verbetering van de coördinatie van het veiligheids-
beleid, als wel de jihadistische aanslag op het station van Madrid (131 doden, 
1400 gewonden) en de moord op Th eo van Gogh in 2004. Daarmee kwam 
de (dreiging van) terreur over de drempel van Europa en van Nederland, 
en kwam er een grote druk bij de rijksoverheid te liggen om een adequaat 
antwoord te geven op de gevoelens van polarisatie en onveiligheid bij een 
substantieel deel van de bevolking. De jihadistische aanslag op de metro van 
Londen in juli 2005 (56 doden, 700 gewonden) versterkte de noodzaak daar-
toe. De onverminderde dreiging van grootschalige verstoringen gaf een sterke 
impuls aan de coördinatie op het terrein van terrorismebestrijding (NCTb en 
CT Infobox) en civiel-militaire samenwerking, en aan de ontwikkeling van 
Veiligheidsregio’s voor de regionale bundeling van de inzet van hulpdiensten 
bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het belang van goede inlichtingen 
voor de confrontatie met radicalisering en terrorisme werd door de Neder-
landse overheid direct na de aanslagen van 9/11 onderkend. Maatregelen wer-
den genomen om de inlichtingendiensten uit te breiden en te reorganiseren. 
Het geweldmonopolie van de staat werd versterkt, onder meer door een ver-
nieuwde inrichting van het stelsel van speciale eenheden voor de terrorisme-
bestrijding en de bestrijding van zeer ernstige geweldsmisdrijven. De Dienst 
Speciale Interventies (DSI) werd opgericht als samenwerkingsverband van 
politie en Defensie. 

De bevindingen uit mijn onderzoek komen overeen met die van De Graaff  
(2011: 161). Deze auteur geeft de volgende beoordeling van de inrichting van 
het Nederlandse veiligheidsbeleid met betrekking tot terrorismebestrijding in 
de periode 2004-2011:
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“In hun brief aan de Tweede Kamer van 10 september 2004 stelden de ministers 
van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor een doel-
treff ende aanpak van terrorismebestrijding nodig waren: een gemeenschappelijk 
conceptueel beleidskader, één centrale instantie ten behoeve van samenwerking, 
regie en doorzettingsmacht, en een bruikbaar wettelijk instrumentarium. Aan 
die voorwaarden lijkt een decennium na de aanslagen van 9/11 te zijn voldaan. 
Ook de institutionele structuren liggen vast.” 

3. De invoering van de Strategie Nationale Veiligheid in 2007 (na jarenlange 
voorstudie en deliberatie) heeft een belangrijke rol gespeeld bij de formulering 
van het strategieproces en de confl ictanalyse. Ook de gewenste strategische 
coördinatie van overheidsinstanties werd hierdoor aanzienlijk bevorderd, 
zodat de inspanningen op dezelfde strategische doelstellingen konden wor-
den gericht aan de hand van hetzelfde procesmatige strategische plan. De 
gewenste politieke uitkomst van de strategie – de constructieve samenwer-
king van personen en groeperingen binnen de grenzen van de democratische 
rechtsstaat, en tegelijkertijd confrontatie met die personen en groeperingen 
die de democratische rechtsstaat op al dan niet gewelddadige wijze proberen 
te ondermijnen – werd zodoende bevorderd. 

Als de Strategie Nationale Veiligheid meer verbonden zou worden met funda-
mentele keuzen en prioriteiten op het vlak van nationale identiteit, internatio-
naal beleid en defensie, dan zou Nederland kunnen beschikken over een ware 
grand strategy. Bezien wij de overeenkomsten tussen het toetsingskader voor 
binnenlandse vrede en veiligheid (samenwerking – dialoog – confrontatie) 
met de 3D-aanpak van Nederland in buitenlandse crisisgebieden (Defence, 
Development & Diplomacy), dan lijkt de ontwikkeling van een grand strategy 
in conceptueel opzicht geen al te moeilijke opgave. Dat is ook niet zo ver-
wonderlijk, aangezien de geïntegreerde aanpak voor vrede en veiligheid zijn 
oorsprong vindt in het concept human security uit het rapport An Agenda for 
Peace (1992), zoals in paragraaf 2.3 is uiteengezet. De internationaal geroemde 
Dutch approach is in feite de Nederlandse toepassing van de UN-approach. 
In een recente studie pleit ook defensiedeskundige De Wijk (2012: 184-187) 
– een van de auteurs van het Rapport Nationale Veiligheid (2004) – voor 
een Nederlandse grand strategy, waarin economische innovatie en een ‘con-
structief en solidair buitenlandbeleid’ een prominente plaats zouden moeten 
krijgen. 
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Ook in het WRR-rapport Aan het buitenland gehecht: over verankering en 
strategie van Nederlands buitenlandbeleid (2010) wordt belangrijke input 
gegeven voor een mogelijke grand strategy, vanuit de vaststelling dat weinig 
andere landen in politiek, economisch en sociaal opzicht zozeer verweven zijn 
met de wereld als Nederland. Door de auteurs van het WRR-rapport wordt 
gerefereerd aan de KOF Globaliseringsindex van Dreher, Gaston en Martens 
(2008). Nederland staat in 2010 van 156 landen op de derde plaats, opvallend 
genoeg na de eveneens vrij kleine Europese staten België en Oostenrijk. 

4. Nederland bevond zich op het vlak van de buitenlandse politiek tijdens de 
regering-Bush jr. in een pijnlijke spagaat tussen enerzijds politieke en mili-
taire steun voor de Global War on Terror van de VS, en anderzijds de tra-
ditionele hoofdthema’s van de Nederlandse buitenlandse politiek, zoals het 
bevorderen van mensenrechten en de internationale rechtsorde. Als Euro-
pese lidstaat moest Nederland zich in beginsel committeren aan de Europese 
Veiligheidsstrategie (2003). Hierin wordt gesteld dat het basis kader voor de 
internationale betrekkingen het Handvest van de VN is. Ook het vernieuwde 
Strategisch Concept (2010) van de NAVO is gericht op partnerschap met de 
VN en de EU. 

 Het Nederlandse schip van Staat, dat na de bevrijding in 1945 en de onafhan-
kelijkheid van Indonesië in 1949 alleen nog in een konvooi van partnerships 
heeft gevaren, lag met de komst van het vierde kabinet-Balkenende in 2007 
en na het aantreden van president Obama in 2008 qua internationale samen-
werking weer meer op koers. In de Strategie Nationale Veiligheid (2007) is 
het uitgangspunt dat Nederland geen individuele speler is: de nationale aan-
pak moet op die van andere staten en organisaties worden afgestemd vanwege 
het mondiale karakter van dreigingen die de vitale belangen van de staat 
kunnen raken. 

5. Uit de bevindingen met betrekking tot de ‘zone van samenwerking’ van 
het ontwikkelde toetsingskader blijkt dat de Nederlandse overheid in de 
gehele periode 2001-2010 positief scoorde op de criteria ‘democratische cul-
tuur en de rule of law’, ‘rechten van de mens’, ‘duurzame economische en 
sociale ontwikkeling’, ‘gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen’, en ‘deel-
name aan communicatie’. De beleidsmatige inzet voor deze thema’s kwam na 
9/11 niet uit de lucht vallen, maar was een voortzetting van al lopend beleid. 
Wel kan geconstateerd worden dat de urgentie waarmee deze thema’s door 
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de overheid werden aangepakt werd vergroot door haar bezorgdheid over de 
polarisatie in de samenleving. Het streven was erop gericht de sociale cohesie 
in de pluriforme rechtsstaat te versterken door het bevorderen van de kansen 
van minderheden op gelijkwaardige participatie, zowel van mannen als van 
vrouwen. De kernwaarden van de democratische rechtsstaat werden door de 
rijksoverheid vooropgesteld en verdedigd. Het gaat daarbij om gelijke behan-
deling en het verbod op discriminatie; vrijheid van belijdenis van godsdienst 
en van levensovertuiging; vrijheid van meningsuiting; vrijheid van vereni-
ging, vergadering en betoging; eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
en de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. 
 
Resumerend kan gesteld worden dat het Nederlandse beleid in de onder-
zoeksperiode 2001-2010 in toenemende mate in overeenstemming was met 
de in dit onderzoek ontwikkelde grand strategy voor binnenlandse vrede en 
veiligheid. De gunstige positie van Nederland op een aantal Europese en 
mondiale rankings (met uitzondering van het Global Gender Gap Report en 
de Global Peace Index) geeft aan dat Nederland aan het einde van het decen-
nium een relatief succesvolle staat mag worden genoemd. Een intensivering 
van het beleid deed zich voor na 2004 door de jihadistische aanslag in Madrid 
en de moord op Th eo van Gogh. Met de invoering van de Strategie Natio-
nale Veiligheid in 2007 kreeg de inrichting van het beleid aanmerkelijk meer 
coherentie. Wat wel ontbrak was inzet van de Nederlandse overheid voor een 
‘Cultuur van Vrede’. Hierop ga ik in het volgende gedeelte nader in.

Cultuur van Vrede én van Confrontatie 

Een opmerkelijke uitkomst van het voorliggende onderzoek is dat de Neder-
landse overheid aan het begin van het decennium niet in zee is gegaan met het 
VN-initiatief Cultuur van Vrede, maar wél de facto belangrijke onderdelen 
van het actieprogramma heeft uitgevoerd. Th ema’s uit het actieprogramma 
zijn als criteria opgenomen in de zone van samenwerking, en het Nederlandse 
beleid is daaraan getoetst met een positieve uitkomst. Een verklaring voor 
deze discrepantie ligt in het feit dat de idealistische VN-agenda voor een 
Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid 
2001-2010 werd getorpedeerd door de opkomst van de mondiale jihad, die 
met de terroristische aanval op de VS van 9/11 een voorlopig hoogtepunt 
bereikte. In Th e Alqaeda Manual staat in niet mis te verstane bewoordingen 
(citaat overgenomen van Fijnaut 2004, zie ook paragraaf 6.2.2): 
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“Th e confrontation we are calling for with the apostate regimes does not know 
Socratic debate, Platonic ideals nor Aristotelian diplomacy. But it knows the 
dialogue of bullets, the ideals of assassination, bombing and destruction, and the 
diplomacy of the cannon and machine-gun.” 
 
In antwoord op deze ongelimiteerde vijandigheid – die er niet voor terug-
schrikt massavernietigingswapens aan te wenden als daarover beschikt kan 
worden (De Wijk en Relk 2006) – werd de noodzaak van verdediging en 
confrontatie wereldwijd gevoeld. In het toetsingskader wordt deze ontwik-
keling gerepresenteerd door de criteria voor het strategieproces van de grand 
strategy en door de criteria in de zone van confrontatie. Blijkbaar moet de 
‘Cultuur van Vrede’ aangevuld worden met een ‘Cultuur van Confronta-
tie’ om de gewenste politieke uitkomst te kunnen realiseren: constructieve 
samenwerking van mensen van verschillende etnisch-religieuze afkomst bin-
nen de grenzen van de democratische rechtsstaat, en tegelijkertijd proporti-
onele confrontatie met die personen en groeperingen die de democratische 
rechtsstaat – op al dan niet gewelddadige wijze – proberen te ondermijnen. 
Op welke wijze daaraan gestalte is gegeven in de Nederlandse beleidsontwik-
keling is in het empirische gedeelte van het onderzoek beschreven. Samen-
gevat blijkt daaruit dat in de onderzoeksperiode het Nederlandse beleid voor 
binnenlandse vrede en veiligheid zeker vanaf 2007 de toets der kritiek goed 
kan doorstaan. Tot een soortgelijke conclusie en ook een cri de coeur komt de 
deskundige op het terrein van krijgsmacht en samenleving Van der Meulen 
(2011: 142-143) in een terugblik op wat hij noemt “De tweespalt in de Neder-
landse samenleving en de echo’s van de aanslagen”:
 
“Ik zing (…) niet de lof van de kleurrijke diversiteit, want daarvoor schuurt 
het nog te lelijk en is de tweespalt nog te broeierig, al kan die ook, tot op vrij 
grote hoogte, voor normaal doorgaan. Wat hadden we anders gedacht in deze 
van turbulentie en tegenstellingen zinderende wereld, waar we middenin zitten? 
Maar ik geloof niet dat het om problemen gaat die Nederland niet de baas zou 
kunnen blijven, als rechtsstaat, als democratie en als verzorgingsstaat. Het afgelo-
pen decennium heeft daarvoor in feite ook het bewijs geleverd. Daarover pochen 
zou overigens heel misplaatst zijn. Het zit zo: als het kan lossen we problemen 
polderend en zachtmoedig op, maar als het moet gaan we ze hard en doortastend 
te lijf. Haatdragend en hardvochtig worden we daarentegen nooit. Niet in mijn 
Nederland.” 
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Dit gevoelen neemt niet weg dat het doorslaan van (de exploitatie van) 
onveilig heidsgevoelens, in combinatie met veiligheidsmaatregelen die op 
steeds grotere schaal worden toegepast, tot een ongewenste securitisatie van 
de samenleving kan leiden. Het nastreven van een ‘veiligheidsutopie’ kan 
ertoe leiden dat steeds meer zaken worden opgevist in het ‘semantische sleep-
net’ van de veiligheid (Boutellier 2005a; 2005b). In dit verband is het van 
belang om de opvatting van Sir Rupert Smith (2005, zie paragraaf 2.5) in her-
innering te roepen dat in de ideologische confrontatie toekomstvisies tegen-
over elkaar staan, waarbij het uiteindelijk niet gaat om veiligheid sec (iedereen 
wil veilig heid), maar om de vraag: wat zijn de na te streven centrale waarden 
in de samenleving, welke wetten en regels moeten er gelden, en wie zijn de 
rechters? De gewenste politieke uitkomst (het strategische doel van de con-
frontatie) is volgens Smith altijd te omschrijven als een stabiele democratische 
rechtsstaat, waarin de rule of law in overeenstemming is met de internationale 
rechtsnormen, en waar de mensenrechten in ere worden gehouden.

Th eoretische refl ectie

Op dit punt aanbeland is het van belang om nog eens de opvatting van 
Gowricharn (beschreven in paragraaf 1.1) tegen het licht te houden dat het 
verlangen naar gemeenschap een zodanig dominant element was geworden 
van de bestuurlijke ideologie in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw, 
dat de pluriformiteit in de samenleving feitelijk verbannen moest worden van 
de openbare ruimte naar het privédomein. Uit mijn onderzoek komt naar 
voren dat de rijksoverheid zich tijdens de onderzoeksperiode 2001-2010 op 
strategisch niveau juist verzet heeft tegen deze populistische politieke druk 
vanuit samenleving en parlement, waarbij sociale cohesie en culturele eenvor-
migheid door assimilatiedwang afgedwongen zou moeten worden. Volgens 
Gowricharn is het noodzakelijk om in de sociale en politieke praktijk een 
meer mondiale oriëntatie in de plaats te laten komen van denkbeelden over 
monoculturele assimilatiedwang om recht te doen aan processen van glo-
balisering en transnationale gemeenschapsvorming als defi niërend kenmerk 
van moderne samenlevingen. Vastgesteld kan nu worden dat het Nederlandse 
beleid, ondanks alle partijpolitieke geschipper en populistische tegendruk, 
zich in het turbulente eerste decennium conform deze oriëntatie heeft ont-
plooid. De politieke waarden die volgens de formulering van Gowricharn 
(2002: 30) weliswaar niet universeel gedeeld worden, maar die wel wereld-
wijd erkend worden als legitieme strevingen van een aanzienlijk deel van de 
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mensheid, lagen daadwerkelijk ten grondslag aan het Nederlandse beleid 
voor binnenlandse vrede en veiligheid. Met het aantreden van het minder-
heidskabinet-Rutte (VVD-CDA) in oktober 2010, dat tot april 2012 regeerde 
met parlementaire gedoogsteun van de Partij voor de Vrijheid (PVV) van 
anti-islampoliticus Wilders, kwam dit anders te liggen. In die zin blijft de 
bezorgdheid van Gowricharn over de gedwongen assimilatie van minderhe-
den in de mal van een bevroren monoculturele identiteit zeker actueel. 

In hoofdstuk 1 zijn enkele theoretische benaderingen de revue gepasseerd, 
waarvan geconstateerd werd dat zij te weinig handvatten boden om de 
vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden: was de inrichting van het 
Nederlandse beleid adequaat in het licht van de polarisatie rondom moslims? 
Het ging om de securitization-benadering, de theorie en praktijk van peace-
building en geweldloze actie in de islam, de theorie over power-sharing en 
de integratiebenadering. Op dit punt bespreken wij nogmaals beknopt de 
relevantie van deze benaderingen. In het hoofdstukgedeelte over Cultuur van 
Vrede én van Confrontatie is al aangeduid dat de securitization-benadering 
een goede aanvulling vormt op mijn eigen theoretische benadering, omdat 
het attent maakt op het doorslaan van (de exploitatie van) onveiligheidsge-
voelens, in combinatie met maatregelen die op steeds ruimere schaal worden 
toegepast. Inzicht in de theorie en praktijk van peacebuilding en geweldloze 
actie in de islam kan in dat kader een bijdrage leveren om te bevorderen dat 
‘moslims’ en ‘de islam’ niet op voorhand als een veiligheidsprobleem worden 
weggezet in een securitisatie-discours. Met betrekking tot de integratiebena-
dering heb ik in hoofdstuk 1 gesteld dat deze benadering niet het overkoepe-
lende beleidstheoretische raamwerk oplevert waarmee het overheidsbeleid ten 
aanzien van binnenlandse vrede en veiligheid kan worden beoordeeld. Uit het 
onderzoek is wel naar voren gekomen dat de overheid zich op verschillende 
beleidsterreinen heeft ingespannen om wederzijdse integratie en de partici-
patie van nieuwkomers in de samenleving te bevorderen. Het is daarmee een 
belangrijk onderdeel van de meer omvattende strategie om de polarisatie te 
redresseren. 

De vraag is nog hoe breed toepasbaar het ontwikkelde toetsingskader is van 
de grand strategy voor binnenlandse vrede en veiligheid. Bij de criteria van 
het toetsingskader gaat het – naast de aanwijzingen voor het strategieproces 
– vooral om normatieve waarden, die wereldwijd erkend worden als legitieme 
strevingen van een aanzienlijk deel van de mensheid (Gowricharn 2002). 
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Weiss en Th akur (2010) geven in hun theorievorming een centrale plaats aan 
de kloof tussen de norm vanuit het VN-systeem en de praktijk in het bestuur 
van nationale staten – de door hen zogenoemde compliance gaps (zie paragraaf 
2.2). Het toetsingskader brengt in feite compliance gaps per nationale over-
heid in kaart in een integraal strategisch raamwerk. Wat Baehr en Gordenker 
(2006: 22) opmerkten over de rechten zoals neergelegd in het Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten, kan niet alleen worden toegepast op de 
visie en missie van de VN (zie paragraaf 2.2), maar ook op het in dit onder-
zoek daaruit ontwikkelde toetsingskader:
 
“Veel van deze rechten worden in een groot deel van de wereld niet of nauwelijks 
nageleefd. Het verdrag moet dan ook in de eerste plaats worden gezien als een na 
te streven standaard en als middel om vooruitgang te meten in de totstandkoming 
van een breed scala van economische, sociale en culturele voorzieningen.”

Polariseren binnen onze grenzen

Het doel van overheidsinspanningen is niet om polarisatie te voorkomen of 
uit te bannen. Blijkens mijn onderzoek is confrontatie met ideologische oppo-
nenten juist een essentieel onderdeel van de grand strategy voor binnenlandse 
vrede en veiligheid, gelijktijdig met samenwerking en dialoog. Het ongehin-
derd uiten van soms onaangename meningsverschillen is de basis voor het 
functioneren van een pluriforme rechtsstaat. Wat wél ter discussie staat, is de 
mate van polarisatie. Zowel te weinig (zoals tijdens de paarse kabinetsperiode) 
als te veel polarisatie (zoals na 9/11) kan verstikkend werken. In dit verband 
onderschrijf ik de aanbeveling van de Raad voor Maatschappelijke Ontwik-
keling (RMO) in het rapport Polariseren binnen onze grenzen (2009: 67): 

“Wij zijn een samenleving die van ‘polderen’ een werkwoord maakte. Juist daar-
om moeten we scherpe debatvormen niet schuwen. Tegelijkertijd is het van belang 
om te zorgen voor kanalen waarlangs weer verbindingen kunnen ontstaan.”
 
Gegeven deze algemene stelling kunnen we ons afvragen hoe de toekomst 
van de polarisatie tussen autochtone Nederlanders en moslims er in Neder-
land uit zal zien in het tweede decennium van de 21ste eeuw. In het Jaar-
rapport Integratie 2009 van het SCP wordt door Gijsberts en Lubbers de 
ontwikkeling van de beeldvorming van autochtone Nederlanders over mos-
lims nog eens beschreven vanaf 1998. Zij geven aan dat uit onderzoek van 
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Hagendoorn en Sniderman (2001) en van Sniderman et al. (2003) naar voren 
komt dat de beeldvorming over moslims bij de Nederlandse bevolking in 
1998 al vrij negatief was. Deze negatieve tendens werd volgens de uitkom-
sten van het onderzoek ‘Culturele veranderingen’ van het SCP in 2004 en 
2006 nog sterker (in de bijlage is deze trend gedocumenteerd). Bij de laatste 
meting (2008/09) lijkt sprake te zijn van een lichte afname van de negatieve 
beeldvorming, met name op het aspect ‘cultuurconfl ict’. Het aandeel van de 
bevolking met meningen die getuigen van ‘algehele afwijzing’ van moslims 
(de terminologie is van Hagendoorn & Sniderman, 2001) lijkt afgenomen te 
zijn in de afgelopen tien jaar. Aanvankelijk bleef het aandeel van de autoch-
tone bevolking met deze mening tussen 1998 en 2006 vrij stabiel op ongeveer 
de helft, terwijl dit percentage in 2008/’09 daalde naar 41. Gijsberts en Lub-
bers sluiten echter niet uit dat de geconstateerde trendbreuk een gevolg is van 
een verandering in dataverzameling. 

Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat de polarisatie rondom moslims 
misschien enigszins is afgezwakt, maar nog allerminst voorbij. De populari-
teit van anti-islampoliticus Wilders aan het einde van het decennium getuigt 
daar ook van. Wel kan gesteld worden dat de etnisch-religieuze polarisatie in 
de periode 2001-2010 relatief binnen de perken is gebleven, vergeleken met 
tal van andere landen die met ernstige binnenlandse spanningen en burger-
oorlogen te kampen hebben gehad. Grootschalige rassenrellen kwamen in 
Nederland niet voor, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk (2005). Mis-
schien hebben paradoxaal genoeg juist ook de schokkende moorden op Pim 
Fortuyn en Th eo van Gogh er mede toe geleid dat zaken niet (verder) uit de 
hand zijn gelopen, vanuit een breed gedeeld gevoelen: ‘tot hier en niet verder’. 
Zo getuigde een initiatief van Nederlandse moslims, de verspreiding van een 
Factbook 2008 voor buitenlandse moslims en islamitische overheden over 
de positie van moslims in Nederland, van hun pacifi cerende capaciteiten. 
Deze actieve inzet voor public diplomacy staat in schril contrast met de ano-
nieme bedreigingen door gewelddadige radicalen, waardoor in het afgelopen 
decennium nogal wat politici gedurende kortere of langere tijd door de staat 
beschermd moesten worden, niet in de laatste plaats Wilders zelf. 

In het rapport Weerstand en Tegenkracht (2009) van de AIVD wordt gesteld 
dat de inspanningen van de overheid (zowel nationaal als lokaal) van de afge-
lopen jaren inzake het salafi sme lonend zijn gebleken. De vier grote sala-
fi stische centra in Nederland fungeren niet langer als voedingsbodem voor 



Peacekeeping in Holland 2001-2010184

jihadistisch terrorisme. Salafi stische moskeeën spreken zich openlijk uit tegen 
geweld in naam van de islam en weren jongeren die sympathiseren met de 
gewelddadige jihad. De weerstand van de Nederlandse moslimgemeenschap 
tegen radicalisering is toegenomen, en een deel spreekt zich op lokaal en 
nationaal niveau steeds vaker uit tegen de anti-integratieve en onverdraag-
zame boodschap van het salafi sme. Hierdoor is de groei van de salafi stische 
beweging in Nederland gestagneerd en zijn de lokale jihadistische netwerken 
verzwakt. 

In een verkenning van de stand van zaken met betrekking tot polarisatie en 
radicalisering in Nederland door Moors et al. (2009) in opdracht van het 
Ministerie van BZK, komen ook deze onderzoekers tot de conclusie dat de 
groei van het islamitisch radicalisme aan het eind van het decennium lijkt 
af te zwakken. Met betrekking tot de PVV geven de auteurs aan dat deze 
partij in 2009 ‘zichtbaarder’ is geworden en zich in het publieke debat uit op 
een manier die als ‘polariserend’ kan worden aangeduid. Op basis van mijn 
onderzoek kan hieraan worden toegevoegd dat de radicale anti-islampolitiek 
van de PVV contrair is aan de grand strategy voor binnenlandse vrede en vei-
ligheid. In plaats van een gecombineerde inzet op (internationale) samenwer-
king, dialoog en confrontatie (‘3D-aanpak’), is de verbale artillerie uitsluitend 
gericht op polarisatie en confrontatie. Geconcludeerd moet worden dat de 
politieke strategie van de PVV als self fulfi lling prophecy ingaat tegen de vitale 
belangen van de staat op het vlak van sociale en politieke stabiliteit – een 
van de vijf pijlers van de Strategie Nationale Veiligheid 2007. Peacekeeping 
in Holland als brede strategie voor nationale cohesie wordt daardoor ernstig 
ondermijnd. 

Nawoord

Op 12 september 2012 - elf jaar na 11 september 2001 - koos het Nederlandse 
electoraat tegen polarisatie en voor een koers van het Nederlandse schip van 
Staat ‘door het midden’ in een Europees konvooi als schakel naar het wereld-
toneel (vgl. WRR 2010). De “rare jaren”, zoals Schnabel (2011: 28) het eerste 
decennium van de 21ste eeuw typeerde, lijken daarmee defi nitief achter de 
horizon verdwenen. Ik hoop dat de lessons learned uit deze periode niet wor-
den vergeten, en ook dat Nederland zich niet te klein zal voelen voor een 
grand strategy. 



Bijlage

De polarisatie tussen autochtone Nederlanders en moslims in de periode 
2001 – 2007

In deze bijlage is een zo volledig mogelijk overzicht opgenomen van peilingen 
en wetenschappelijk onderzoek naar de opinies van autochtone Nederlan-
ders over Nederlandse moslims (paragraaf 1) en omgekeerd (paragraaf 2), om 
daarmee de polarisatie te documenteren die na 11 september 2001 versterkt in 
Nederland opkwam. Het jaar 2006 markeert de start van het voorliggende 
onderzoek. Voor een overzicht zie ook: Bovenkerk (2006). 

1. Opinies van autochtone Nederlanders over islam en moslims

 2001

Direct na 11 september 2001 wordt door onderzoekers van Bureau CentER-
data van de Katholieke Universiteit Brabant (Universiteit van Tilburg) een 
enquête gehouden onder 1565 autochtone Nederlanders. 87 van de onder-
vraagden spreekt de verwachting uit dat door de terreuraanslagen in de VS er 
meer confl icten zullen komen tussen islamitische en christelijke bevolkings-
groepen.

Op 27 september 2001 blijkt uit een enquête onder 800 Nederlanders dat 62 
van de ondervraagden vindt dat moslims die de aanslagen steunen het land 
moeten worden uitgezet. Eveneens 62 van de ondervraagden oordeelt dat de 
integratie van moslims schade zal ondervinden van de aanslagen.

Op 17 oktober 2001 komt uit een enquête van Bureau Intomart in opdracht 
van het Algemeen Dagblad naar voren dat 21,5 van de ondervraagden asiel-
zoekers uit islamitische landen wil weren.

Op 24 oktober 2001 worden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek van 
het Centrum voor Internationale Confl ictanalyse en Management (CICAM) 
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van de Katholieke Universiteit Brabant (Universiteit van Tilburg), samen 
met de VARA, het Studiefonds Medische Polemologie en Bureau Lagendijk. 
Hieruit blijkt dat er op dat moment onder 75,2 van de Nederlandse autoch-
tone bevolking angst bestaat voor een confrontatie tussen de islam en het 
Westen. 14 van de Nederlanders ziet de islam als de belangrijkste bedreiging 
van Nederland.
 
Op 10 december 2001 worden de resultaten bekendgemaakt van een represen-
tatieve steekproef (n=960) onder de Nederlandse kiesgerechtigde bevolking 
door TNS NIPO. Hieruit blijkt dat de lijsttrekker van Leefbaar Nederland, 
Pim Fortuyn, bij een substantieel gedeelte van de Nederlandse bevolking ‘een 
snaar raakt’ met zijn uitspraken over de islam. Zo blijkt 29 van de onder-
vraagden het eens te zijn met de uitspraak: “Ik ben ook voor een koude oorlog 
tegen de islam; de islam zie ik als een buitengewone bedreiging, als een ons 
vijandige samenleving.” 

 2002

Uit een onderzoek (n=3000) in het voorjaar van 2002, getiteld Beeldvorming 
Over Minderheden (BOM ’02), door Bureau voor marktonderzoek Gfk in 
opdracht van het SCP, blijkt dat slechts 27,1 van de ondervraagden het 
(zeer) eens is met de stelling dat de islam een waardevolle bijdrage kan leveren 
aan de cultuur van Nederland.

Direct na de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2002 wordt in opdracht van 
Vrij Nederland door TEAM VIER Markt- en Opinieonderzoek onderzoek 
gedaan naar de mening van autochtone en islamitische allochtone leerlingen 
van de ROC’s van Amsterdam en Rotterdam over diverse aspecten van de 
multiculturele samenleving. De onderzoekspopulatie bestaat uit 122 Turkse, 
217 Marokkaanse en 327 jongeren in de leeftijd van 16-21 jaar. 
Bijna 90 van de Nederlandse jongeren zegt dat de aanval van 11 septem-
ber nooit had mogen gebeuren, 10 heeft wel begrip voor de achtergronden, 
maar vindt desondanks dat de daders dit niet hadden mogen doen, slechts 1 
staat volledig achter de aanval. 
De grote verkiezingswinst van de LPF vindt 58 van de Nederlandse jonge-
ren een “prima resultaat”, 19 vindt het “jammer”. 97 is het eens met de 
stelling dat Pim Fortuyn verwoordde wat iedereen dacht maar niet durfde te 
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zeggen. Bijna 90 vindt ook dat er nu eerlijker gepraat wordt over de proble-
men van de multiculturele samenleving. 
Van de Nederlandse jongeren vindt 43 dat allochtone Nederlanders van 
Turkse en Marokkaanse afkomst zich geheel moeten aanpassen aan de 
Nederlandse samenleving. Ook blijkt dat zij veel sterker dan de ondervraagde 
moslimjongeren de neiging hebben de eigen cultuur superieur te vinden. 
Met betrekking tot man-vrouwverhoudingen vindt 87 van de jongeren dat 
moslimmannen hun vrouwen te veel overheersen. 

Uit onderzoek in september 2002 van TNS NIPO in opdracht van het actu-
aliteitenprogramma 2Vandaag blijkt dat 53 van de Nederlandse bevolking 
na 11 september 2001 anders is gaan aankijken tegen moslims. Van hen heeft 
95 een meer negatief beeld over moslims gekregen. Van de geënquêteerden 
heeft 45 geen ander idee gekregen over moslims na de terreuraanslagen. 61 
van de ondervraagden geeft aan bang te zijn voor gewelddadige acties van 
moslimterroristen in Nederland. 
Van de respondenten is 49 van mening dat de moslimgemeenschap in 
Nederland onvoldoende afstand heeft genomen van de aanslagen van 11 sep-
tember 2001. 40 vindt dat dit wel het geval is. 
Aan de ondervraagden werd een aantal defi nities van de multiculturele 
samenleving voorgehouden. De omschrijving “een samenleving waarin iede-
re burger zich aanpast aan de belangrijkste Nederlandse normen en waar-
den, met behoud van eigen identiteit”, wordt door 67 van de respondenten 
ondersteunt. 25 was het eens met de omschrijving “een samenleving waarin 
iedere burger zich volledig moet aanpassen aan de Nederlandse normen en 
waarden”.

 2003

Rond 11 september 2003 wordt door TNS NIPO in opdracht van het actu-
aliteitenprogramma 2Vandaag opnieuw een enquête gehouden over de vraag 
hoe autochtone Nederlanders aankijken tegen moslims. De helft (51) is het 
eens met de stelling dat het toenemende aantal moslims in Nederland hen 
angstig maakt. 82 van de respondenten vindt dat Nederlandse moslims niet 
voldoende hun best doen om te integreren in de Nederlandse samenleving. 
11 van de autochtone Nederlanders vindt dat moslims wel genoeg doen om 
in Nederland te integreren. 
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Van de respondenten keurt 70 de oprichting van islamitische scholen door 
moslims af; 15 keurt de oprichting goed. 

 2004

Uit onderzoek van TNS NIPO (n=813) in opdracht van de Volkskrant in juni 
2004 blijkt dat 67 van de autochtone Nederlanders nooit contact heeft 
gehad met moslims en 65 nauwelijks iets weet over de islam. Slechts 14 
van de ondervraagden is positief gestemd over moslims in Nederland. 36 
van de ondervraagden heeft een negatieve grondhouding, terwijl 47 van de 
respondenten aangeeft neutraal te staan t.a.v. moslims in Nederland.
Van de respondenten voelt 16 zich daadwerkelijk bedreigd. Degenen die 
zich bedreigd voelen, hebben vooral last van de fysieke aanwezigheid van 
allochtone, in de beeldvorming ‘moslimjongeren’ op straat. Als tweede angst-
bron wordt de dreiging van een aanslag door fundamentalistische moslims 
genoemd. Op de derde plaats komt de vrees op termijn te moeten leven naar 
de regels van moslims. 
De aanwezigheid van moslims in Nederland wordt door 7 van de autoch-
tone respondenten als “prettig” beschreven; door 19 als “niet-prettig”, ter-
wijl driekwart van de respondenten in dit opzicht aangeeft “neutraal” te staan 
tegenover de aanwezigheid van moslims in Nederland. 
Personen die zeggen regelmatig contact te hebben met moslims, voelen zich 
minder bedreigd dan degenen die geen moslims in werk-, familie-, of vrien-
denkring hebben. Naarmate iemand meer kennis heeft van de islam staat hij 
positiever tegenover moslims. Degenen die veel zeggen te weten, zijn in 28 
van de gevallen positief, 38 is neutraal en 36 is negatief. 
Jongeren oordelen vaker negatief (43) dan gemiddeld en mannen (42) zijn 
vaker negatief dan vrouwen (31).

Op 20 november 2004, na de moord op Th eo van Gogh, blijkt uit een opinie-
poll van De Telegraaf dat “9 van de 10 Nederlanders een negatieve of heel 
negatieve houding heeft tegenover moslims.”

In december 2004 wordt vanwege de moord op Th eo van Gogh het onderzoek 
van juni 2004 door TNS NIPO herhaald in opdracht van de Groep Lazrak, 
een parlementaire afsplitsing van de SP (n=813). Daaruit komt naar voren dat 
een aanzienlijk groter deel van de geënquêteerde Nederlanders (66) bang is 
voor een terroristische aanslag door moslimfundamentalisten. In juni 2004 
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was dat nog 50. Bovendien is volgens de onderzoekers de aard en oorsprong 
van deze angstgevoelens veranderd. In juni 2004 was de direct ervaren fysieke 
dreiging de belangrijkste reden waarom Nederlanders zich bedreigd voelden 
(dreiging door groepen moslims of allochtone jongeren op straat, op school of 
op het werk), in december is dat meer een dreiging van aanslagen of moord-
aanslagen (“aanslagen door moslims, gevoed door de bewustwording dat 
fanatieke Nederlandse moslims bereid zijn te sterven voor hun geloof”) en de 
angst voor overheersing van de islam in de toekomst (“het over twintig, vijftig 
of honderd jaar moeten leven naar de regels van de islam”). Van de onder-
vraagden zegt de helft te zullen verhuizen als hun wijk zou “verzwarten” en 
een even groot aantal is bang dat vrouwen zich in publieke ruimte niet meer 
vrijelijk kunnen bewegen. 
Van de respondenten is 44 tegen het naar Nederland halen van huwelijks-
partners door islamitische immigranten, “uit angst dat het aantal moslims/
allochtonen nog meer toeneemt en zij op deze manier nog meer invloed 
krijgen  in ons land”. Een kwart is niet tegen deze huwelijksimmigratie en 
31 van de respondenten weet het niet of heeft geen mening.
Uit het onderzoek blijkt ook dat autochtone Nederlanders twee keer zo nega-
tief oordelen over islam en moslims als Spanjaarden en Italianen.

 2005

In juli 2005 blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek van het Pew 
Research Centre dat Nederland, meer dan elk ander westers land, een negatief 
beeld heeft van moslims. 51 van de autochtone Nederlanders zegt moslims 
te wantrouwen. Dit percentage ligt hoger dan in Duitsland (47), Frankrijk 
(34), Engeland (14) of de VS (22).
In augustus 2005 publiceert TNS NIPO Consult het rapport Verkennend 
onderzoek terrorisme, dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Ter-
rorismebestrijding (NCTb) is opgesteld (n=835). 55 van de respondenten 
acht de kans op een terroristische aanslag (tamelijk of zeer) groot. 31 noemt 
de kans “niet groot, maar ook niet klein”. 12 van de respondenten is van 
mening dat de kans op een aanslag (tamelijk of zeer) klein is. In 2004 achtte 
25 van de ondervraagden de kans op een aanslag (tamelijk of zeer) groot. De 
onderzoekers concluderen aan de hand van het onderzoeksmateriaal: “Niet 
alleen de bezorgdheid over en de angst voor een aanslag zijn toegenomen, ook de 
kans daarop is volgens de ondervraagden toegenomen”.



Peacekeeping in Holland 2001-2010190

In november 2005 blijkt uit een enquête (n=800) van communicatiebureau 
MCA in opdracht van Trouw dat de moord op Th eo van Gogh de afstand 
tussen bevolkingsgroepen in de grote steden heeft vergroot. 

In het Jaarrapport Integratie 2005 van SCP, CBS en WODC wordt aangege-
ven dat de helft van de autochtone bevolking vindt dat de westerse leefwijze 
niet samengaat met die van moslims. De angst voor terrorisme heeft dit ver-
sterkt. Het rapport stelt dat als gevolg daarvan de verschillende bevolkings-
groepen elkaar nog meer gaan mijden dan ze al deden, in wonen en dagelijkse 
contacten. 

 2006

Uit onderzoek (n=600) in februari 2006 door TNS NIPO in opdracht van 
RTL Nieuws over de fi lm Submission 1 van het toenmalige VVD-Tweede 
Kamerlid Ayaan Hirsi Ali blijkt dat 40 de fi lm een goed initiatief vindt; 
11 vindt het een slecht initiatief en 45 oordeelt neutraal. 
Van de respondenten vindt 84 dat het door Hirsi Ali voorgenomen ver-
volg Submission 2 vertoond moet kunnen worden op de Nederlandse televisie. 
88 is van oordeel dat dit een onderdeel is van de vrijheid van meningsuiting. 
Wel is 73 van de ondervraagden het eens met de stelling dat “met het verto-
nen van Submission 2 de woede van een deel van de islamitische wereld zich 
op Nederland zal richten” en 56 is het eens met de stelling dat Nederland 
een boycot van Nederlandse producten door de islamitische wereld riskeert. 
Niettemin is 79 van de respondenten tegen de stelling dat de Nederlandse 
regering druk moet uitoefenen op Ayaan Hirsi Ali, met als doel dat ze Sub-
mission 2 niet uitbrengt. 87 is erop tegen dat de Nederlandse regering het 
vertonen van Submission 2 moet verbieden.

In februari 2006 blijkt uit opinieonderzoek van het bureau R&M Matrix in 
opdracht van het Algemeen Dagblad (n=750) dat de Deense cartoonrellen in 
Nederland hebben geleid tot een groeiende angst voor de islam. 44 van de 
respondenten geeft aan banger te zijn geworden voor een wereldwijde botsing 
tussen de islam en het Westen. Vrouwen blijken angstiger te zijn dan mannen. 
Een meerderheid van de geënquêteerden ziet negatieve kanten aan de islam. 
Zo spreekt 52 over intolerantie, 70 over vrouwonvriendelijkheid en 55 
over humorloosheid. Ruim de helft ziet democratie en islam niet samengaan. 
Ruim 40 spreekt van een gewelddadige godsdienst. Uit het onderzoek blijkt 
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dat mensen vooral vrezen dat het leven van generaties in de toekomst negatief 
door de islam zal worden beïnvloed: “Ik ben bang dat mijn kleinkinderen 
straks in een islamitisch land moeten leven.” Slechts een kleine minderheid, 
ruim 10, vindt dat zijn leven nu al is veranderd door recente incidenten 
rondom de islam. 31 van de ondervraagden is na de cartoonaff aire banger 
geworden dat de vrijheid van meningsuiting zal worden aangetast.

Uit een internetenquête (n=1020) in opdracht van de GPD-bladen door onder-
zoeksbureau Motivaction blijkt opnieuw dat de islam in Nederland een slecht 
imago heeft. De onderzoekers concluderen dat de helft van de Nederlanders 
bang is voor de invloed van moslims op de samenleving. Volgens hen is de 
islam onverenigbaar met het moderne leven in Europa. Deze respondenten 
geven expliciet aan dat de islam niet voor vrede staat. De religie levert volgens 
hen ook geen waardevolle bijdrage aan de Nederlandse cultuur. 
Ruim 57 van de ondervraagden vindt dat op het beledigen van de profeet 
Mohammed en daarmee ook dus moslims geen straf hoort te staan. Volgens 
een derde van de Nederlanders valt dat onder de vrijheid van meningsui-
ting. Volgens het onderzoek vinden Nederlanders dat moslims, en dan vooral 
Marokkanen en Turken, het meest slachtoff er worden van racisme. Ze geven 
daarbij echter aan dat ze deze moslims zelf ook het meest racistisch van alle 
minderheden vinden. Over Marokkanen zijn Nederlanders het meest nega-
tief. 63 meent dat jonge Marokkanen het er zelf naar gemaakt hebben dat 
ze geweigerd worden bij discotheken. Bijna 80 van de Nederlanders vindt 
de situatie tussen de verschillende culturen “gespannen”.

2. Opinies van Nederlandse moslims

2001

Uit een enquête van Foquz Etnomarketing in opdracht van Multicultureel 
Instituut FORUM onder Nederlandse moslims in de week na 11 september 
komt naar voren dat 73 van de respondenten aangeeft begrip te hebben voor 
de aanslag. 6 keurt de terreuraanslag goed. 62 van de respondenten keurt 
de aanslagen af.

Op 23 september maakt Bureau Intomart in opdracht van televisiepro-
gramma Netwerk de uitslag bekend van een soortgelijke enquête: 10 van de 
ondervraagde moslims keurt de aanslagen goed en 73 keurt die af.
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 2002

Na de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2004 wordt door TEAM VIER 
Markt en Opinieonderzoek in opdracht van Vrij Nederland onderzoek gedaan 
naar de mening van autochtone en Turkse en Marokkaanse islamitische leer-
lingen van de ROC’s in Amsterdam en Rotterdam.
63 van de Marokkaanse en 49 van de Turkse jongeren heeft begrip voor de 
motieven achter de aanslag op het World Trade Centre. 14 van de Marok-
kaanse en 5 van de Turkse jongeren vindt het ook terecht dat de aanslag 
heeft plaatsgevonden.
De onderzoekers concluderen dat als het gaat om de Arabische wereld, de 
Palestijnen, en “zelfs” om de vernietiging van het World Trade Centre, voor 
veel allochtonen Israël de grote boosdoener en de brenger van alle kwaad 
is. 88 van de Marokkanen en 83 van de Turken vindt dat wat Israël “de 
laatste maanden” doet tegen de Palestijnen misdadig genoemd kan worden. 
(Overigens blijkt dat 69 van de Nederlandse ROC-studenten het in dit 
opzicht met hun Turkse en Marokkaanse medeleerlingen eens is). 56 van 
de Marokkaanse, 43 van de Turkse (en ook 16 van de Nederlandse) scho-
lieren blijkt het eens te zijn met de stelling: “Joden in de hele wereld steunen 
elkaar en vormen een gevaarlijke macht.”
Van de allochtone jongeren vindt 43 het “jammer” dat de Lijst Pim Fortuyn 
(LPF) een grote verkiezingswinst boekte. In meerderheid zijn de jongeren van 
mening dat Pim Fortuyn de bevolkingsgroepen verder uit elkaar heeft gedre-
ven. Wel vinden zij dat Fortuyn hen meer duidelijkheid heeft gegeven over 
hoe Nederlanders denken over allochtonen, en zij zijn zich door zijn optreden 
meer voor politiek gaan interesseren. 80 van de allochtone jongeren (en 70 
van de autochtone jongeren) geeft aan opgelucht te zijn geweest toen bleek 
dat Pim Fortuyn niet door een allochtone dader was vermoord. 
Met betrekking tot de vraag of allochtonen zich moeten aanpassen aan de 
Nederlandse manier van samenleven, antwoordt 20 van de Turkse en 
Marokkaanse jongeren dat ze juist geheel moeten vasthouden aan de eigen 
cultuur. 4 van de Marokkanen en 7 van de Turken vindt dat ze zich 
geheel moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving. Een meerderheid 
van 70 kiest niet voor separatie of assimilatie maar voor integratie. In het 
kader van de enquête wordt ‘integreren’ omschreven als: “Een middenweg 
zoeken; zich zo goed mogelijk aanpassen aan de Nederlandse levensstijl en 
dat combineren met de Turkse/Marokkaanse manier van leven.” Hoe hoger 
de opleiding van de respondenten, hoe vaker men kiest voor integratie. 39 
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van de Marokkaanse en 27 van de Turkse jongeren verwacht dat de alloch-
tone jongeren over 20 jaar vermoedelijk geheel vernederlandst zullen zijn. 
Met betrekking tot genderrollen vindt 55 van de allochtone jongens en 59 
van de meisjes dat Europese vrouwen te veel vrijheid hebben. Een minderheid 
van 28 van de allochtone jongens en 37 van de allochtone meisjes is van 
mening dat moslimmannen hun vrouwen te veel overheersen. 
De onderzoekers geven aan dat zij de resultaten kunnen bevestigen van 
onderzoek van Phalet, van Lotringen en Entzinger (2000): het aantal ‘door-
gewinterde’ islam-fundamentalisten is relatief beperkt: 8 van de Marokka-
nen en 3 van de Turken.
Waar de Nederlandse jongeren sterk de neiging hebben de eigen cultuur 
superieur te vinden aan de islamitische cultuur, zijn de moslimjongeren meer 
geneigd beide culturen als gelijkwaardig te beschouwen. Ook bij de vraag of 
de islamitische en Europese leefwijzen verenigbaar zijn, tonen de allochtone 
jongeren zich hierover positiever gestemd. 

In augustus 2002 wordt in opdracht van het VARA/NPS-programma Zembla 
door Foquz Etnomarketing een opiniepeiling gehouden naar de veiligheids-
gevoelens van Turken en Marokkanen in Nederland, sinds de aanslagen van 
11 september 2001 (n=475). Uit de enquête komt naar voren dat 21,7 van de 
ondervraagden zich minder veilig voelt sinds de aanslagen van 11 september 
2001 en 33,7 voelt zich minder gewenst in Nederland. 12 van de respon-
denten vindt dat de relatie tussen moslims en niet-moslims slechter is gewor-
den. 75,4 van de respondenten vindt dat de relatie hetzelfde is gebleven. 
Van de ondervraagde Turken en Marokkanen is 35,1 het (heel erg) eens met 
de stelling dat de oorlog tegen het terrorisme een oorlog tegen de islam is. 
33,8 is het (heel erg) oneens met deze stelling. Turken en Marokkanen in de 
leeftijdsgroep van 15-39 jaar zijn het vaker (heel erg) eens met de stelling dan 
respondenten uit de leeftijdsgroep 40-64 jaar: respectievelijk 40,0 en 26,1. 
Verder zijn Marokkanen het vaker dan Turken (heel erg) eens met deze stel-
ling (resp. 36,7 en 23,5).
Van de respondenten vindt 52,6 dat de media in Nederland bewust een 
negatief beeld over moslims scheppen; volgens 18,9 is dit niet het geval. 55,2 
vindt dat de media onzorgvuldig omgaan met de berichtgeving over de islam; 
volgens een kleine minderheid van 3,6 gaan de media daar wel zorgvuldig 
mee om. Turken en Marokkanen met een hogere opleiding denken vaker dan 
Turken en Marokkanen met een lagere opleiding dat de media bewust een 
negatief beeld scheppen van de islam (respectievelijk 59,8 en 46).
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Bij 13,5 van de ondervraagden is sinds de aanslagen de gedachte opgekomen 
om Nederland te verlaten; bij 82,7 is dit niet het geval.

 2003

Uit een enquête van TNS NIPO in opdracht van het actualiteitenprogramma 
2Vandaag in september 2003 komt naar voren dat 85 van de ondervraagde 
moslims (n=151) zich welkom voelt in de Nederlandse samenleving; 10 voelt 
zich niet of nauwelijks welkom. 
Van de respondenten is 60 het eens met de stelling dat “een moslim zich 
aan kan passen aan de Nederlandse samenleving zoveel hij of zij wil, maar 
dat hij of zij altijd een buitenstaander zal blijven”; 36 is het oneens met deze 
stelling. 
56 van de moslims vind het goed dat moslims hun eigen scholen kunnen 
oprichten; 24 is het daar niet mee eens.

 
 2004

In november 2004 komt uit een enquête van Onderzoeksbureau Labyrinth 
BV (in samenwerking met de Berberse website amazigh.nl) onder 500 Marok-
kanen naar voren dat het percentage dat zich thuis voelt in Nederland na de 
moord (2 november 2004) van Th eo van Gogh gedaald is van 45 naar 27. 
Deze respondenten voelen zich onveilig en bedreigd. 72 zegt de toekomst 
somber in te zien; 17 ervaart een zeer grote afstand tot autochtone Neder-
landers en 51 ervaart een grote afstand. Twee derde van de ondervraagden is 
van mening dat politici negatief reageren op de Marokkaanse gemeenschap en 
dat zij met twee maten meten als het gaat om de vrijheid van meningsuiting.

In december 2004 blijkt uit een onderzoek naar de politieke voorkeuren van 
moslims door Foquz Etnomarketing in opdracht van het televisieprogramma 
NOVA (n=488) dat 51 van hen vindt dat er een moslimpartij in Nederland 
moet komen. Van deze respondenten vindt 52,2 dat het programma van een 
moslimpartij op de sharia moet worden gebaseerd. 
45,1 van de ondervraagden vindt dat Tweede Kamerleden met een islamiti-
sche achtergrond niet opkomen voor de belangen van moslims. 
70,9 vindt dat het beledigen van de islam harder moet worden aangepakt 
en 42,6 is van mening dat moslims niet gelijk worden behandeld door de 
overheid als andere inwoners van Nederland. 
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Van de respondenten voelt 45,5 zich minder veilig na de moord op Th eo van 
Gogh en 58,0 heeft minder vertrouwen in de regering sinds de moord op 
Th eo van Gogh.

 2005 

Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat bij de helft van de 
Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs sprake is van een anti-
Nederlandse stemming onder Marokkaanse en Turkse leerlingen. Dit blijkt 
uit gesprekken met 46 medewerkers op 25 scholen. Docenten schatten in dat 
de helft van de Marokkaanse jongeren minder binding heeft met de maat-
schappij. Zij ervaren een groeiende kloof tussen hun eigen denkwijze en die 
van moslimleerlingen. In de hogere klassen van het mbo en op havo en vwo 
gaan steeds meer leerlingen religieuze kleding dragen en strenge gedragsvoor-
schriften naleven. Volgens mbo-docenten geven ouders hun kinderen conser-
vatieve ideeën mee. Ook Arabische en Turkse nieuwszenders dragen volgens 
hen bij tot botsende denkbeelden. Op 6 van de 25 scholen leiden intolerante 
uitspraken van Marokkaanse leerlingen over homo’s, “te moderne vrouwen” 
en “niet-gelovigen” tot demotivatie van leerkrachten.

Uit een enquête in augustus 2005 door TNS NIPO (n=500+) onder Neder-
landse moslims naar de wenselijkheid van een islamitische partij blijkt dat 
45 van hen een islamitische partij wenselijk acht. Naar schatting 20 van 
de kiesgerechtigde respondenten zou ook daadwerkelijk op een islamitische 
partij stemmen. 30 acht een islamitische partij niet wenselijk. Volgens de 
onderzoekers bestaat sterke verdeeldheid onder de moslims over de politieke 
richting van een islamitische partij, waardoor de kans op een Kamerzetel 
gering zou zijn. 17 van de moslims is voorstander van een islamitische partij 
die zich “zuiver islamitisch” opstelt, 28 geeft de voorkeur aan een “liberaal 
islamitische partij”, terwijl 17 van mening is dat “de islam niet de uitgangs-
punten van een dergelijke partij moet bepalen”. 

In opdracht van de Nederlandse Islamitische Omroep (NIO) heeft TNS NIPO 
in augustus 2005 onderzoek gedaan naar de relatie ‘Moslims en Media’ 
(n=122). Van de moslimbevolking in Nederland ervaart 63 de berichtge-
ving als negatief. Op de vraag vanaf welk moment de media negatiever over 
moslims zijn gaan berichten, antwoordt 73 “sinds 11 september 2001”; 18 
noemt de moord op Th eo van Gogh als beginpunt.
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48 van de respondenten noemt de negatieve berichtgeving “meestal of 
(bijna) altijd” onterecht, terwijl 36 van de moslims de berichtgeving “soms 
terecht, soms onterecht” vindt en 10 de negatieve berichtgeving “meestal 
terecht”. 
Dat de moslimgemeenschap zelf kan bijdragen aan een positieve benadering 
van moslims in de media is de mening van 79 van de moslims: 
–  Door meer informatie te geven over de islam en de islamitische cultuur 

(27).
–  Door meer openheid en contact tussen allochtonen en autochtonen (17).
–  Door betere integratie en door zich aan te passen aan de maatschappij 

(16). 

Met betrekking tot de vraag hoe radicalisme onder jongeren het beste bestre-
den kan worden, worden door de moslimrespondenten de volgende mogelijk-
heden genoemd:
–  Door voorlichting op school (70).
–  Door voorlichting in de moskee (65).
–  Door voorlichting in de media (57).
–  Door strengere controle van imams en moskeeën (42).
–  Door strengere straff en op het naar buiten brengen van radicale islamiti-

sche ideeën (38).

 2006 

Uit onderzoek naar de mening van moslimvrouwen over Ayaan Hirsi Ali 
in opdracht van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) (n=380), komt naar 
voren dat 78 van hen van mening is dat Hirsi Ali weinig betekent voor de 
rechten of emancipatie van moslima’s. Ongeveer hetzelfde percentage meent 
dat de beleving van de islam van de meeste moslims en hun eigen beleving 
van de islam de emancipatie van moslimvrouwen niet in de weg staat. Bijna 
90 zegt Hirsi Ali niet nodig te hebben. Een kleine minderheid van 5 van 
de moslima’s is het eens met uitreiking van de onderscheiding Europeaan van 
het jaar aan Hirsi Ali door het blad Readers Digest.

Volgens een artikel in de Volkskrant van 6 oktober 2007 blijkt uit een onder-
zoek aan de Universiteit van Tilburg naar de beleving van de islam onder 
Turkse en Marokkaanse jongeren in 2001 dat moslims “zich in Nederland 
prima thuis voelen”. Het geloof wordt beschouwd als een privézaak. De con-
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clusie was destijds dat er een soort ‘Nederlandse islam’ aan het ontstaan is. In 
2006 wordt het onderzoek herhaald, waarbij tegelijkertijd de moslims worden 
bevraagd op ethische standpunten over abortus, homoseksualiteit en eutha-
nasie. Veel ondervraagde studenten reageren nu compromisloos en afwijzend.
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Summary

Th e large scale jihad-inspired terrorist attacks on ‘the West’ in Nairobi and 
Dar es Salaam (1998), New York (2001), Bali (2002), Madrid (2004) and 
London (2005) have also in the Netherlands led to an intensifi cation of the 
atmosphere of distrust and to an increasing sharpening of ethnic-religious 
diff erences. Summarized in a simplifi ed form: it is us Dutch against them 
Muslims, and vice versa. In this context the contemporary revival of reli-
gion, especially as an adaptive reaction to confusing times of globalization 
and individualization, is an important development with consequences for 
the social cohesion in pluralist societies. Diff erences and similarities between 
groups are more often defi ned by (transnational) religious demarcation lines.

In this dissertation attention is paid to the question what ought to be the 
strategic role of national governments in relation to this rising trend of pola-
rization along ethnic-religious demarcation lines, which in extreme cases can 
result in terrorist attacks. Th e thesis is proposes ways to test whether a nati-
onal government has operated adequately and strategically. To answer this 
question a testing model has been developed that in the empirical section 
of this study will be applied to the Dutch situation, in the research period 
2001-2010.

Taken as a starting point are the theoretical insights of the Dutch-Surinam 
sociologist Ruben Gowricharn concerning tensions in a multicultural society, 
as he has formulated them in his oration ‘Het omstreden paradijs’ (Th e conte-
sted paradise, 2002). Gowricharn indicates that there is a need for new sci-
entifi c concepts to accurately describe the emerging reality of transnational, 
pluralist societies in a globalizing world. He argues that this attempt is not 
only necessary for the social sciences, but also for citizens and politicians in 
order to formulate an answer to the question in what way a sustainable level 
of social cohesion can be realized in pluralist societies. Th e present study is 
meant to contribute to this research fi eld.
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Gowricharn poses that the desire for community had become such a domi-
nant element of the managerial ideology in the Netherlands in the beginning 
of the 21st century, that the pluralism in society actually had to be banished 
to the private domain. Social cohesion in this view symbolizes cultural uni-
formity that has to be enforced by increasing the pressure of assimilation. 
However, according to Gowricharn, this concept cannot possibly be sus-
tained, since social cohesion is inevitably limited in modern multicultural 
societies. Viewed from a number of theoretical perspectives it is possible to 
explain cultural pluralism as an important consequence of ongoing moder-
nization. Processes of globalization, individualization, secularization, trans-
nationalization, immigration and high-tech communication enhance each 
other and defi nitively make territorially bounded, ethnic and cultural homo-
geneous societies belong to the past. Th e bond between citizens in modern 
multicultural societies can therefore no longer be realized by cultural assimi-
lation on a national base. Despite all (violent) attempts at ethnic cleansing 
and separatism there are worldwide virtually no more nations that have an 
ethnic homogeneous, monocultural population.

Van Doorn points out, that a multi-religious society is in fact a powder keg 
that continuously has to be kept wet by the government. To prevent diff e-
rences between population groups from leading to violent collisions, socie-
ties have to be able to bring confl icting parties to an agreement by means of 
negotiations. According to Berger this calls for mediating institutions and 
strategies in which also the government, in all her levels, has a task to organize 
them. Th e principal question that has to be asked in this current global era is 
if the aim for social peace under an exclusive national political deliberation is 
powerful and convincing enough to overcome the polarizing forces in society. 
For the purpose of doing justice to processes of globalization and transnatio-
nal community forming, as a conclusive aspect of modern multicultural socie-
ties, Gowricharn fi nds it necessary in the social and political practice to get a 
more global orientation instead of ideas about, and practices of, monocultural 
national assimilation force. Social cohesion has to be based on political values 
that may not universally be shared, but are however recognized worldwide 
as a legitimate goal of a substantial part of humanity. Th e values that are 
being put under pressure go beyond the borders of nations, such as freedom 
of speech, legal equality for men and women and the freedom of religion. Th e 
perspective of cohesion put forward by Gowricharn is specifi cally orientated 
on democratic values belonging to the globally desired political culture.
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In line of this thought the United Nations (despite all justifi ed criticism on 
its practical functioning) is brought forth in this dissertation as the most 
credible representative of (the aim for) this globally desired political culture. 
Research is done to establish what strategic guidelines and modular criteria 
can be inferred from the strategic vision and lessons learned in the area of civil 
peace and internal security (and combating terrorism), as formulated within 
the UN-system. Th e insights of Sir Rupert Smith concerning the necessity 
of a grand strategy to confront confl icts in the 21st century are providing an 
important conceptual framework for civil peace and internal security. Toge-
ther, the inferred strategic criteria make up the desired theoretical frame of 
reference on which the organisation of the Dutch policy in light of the pola-
rization around Muslims can be tested. Th ese being:

Criteria for the strategy process:

1.  To be able to control and manage (potential) confl icts between social 
groups, governments need a long-term grand strategy that includes all rele-
vant aspects of social life: political, military, diplomatic, police, judicial, 
humanitarian, cultural and social-economic aspects.

2.  It is crucial to have a well-designed strategy process in which the diff erent 
phases of description of the desired political outcome, confl ict analysis and 
implementation appear in logical order.

3.  Th e desired political outcome of the grand strategy for civil peace and 
internal security can be described as follows: a constructive cooperation of 
people and groups within the boundaries of the democratic constitutional 
state, and at the same time a confrontation with those people and groups 
who try, whether or not violent, to undermine the democratic legal state.

4.  In the confl ict analysis it should be clear:
 –  with which people and groups, and in what way, the government can 

cooperate in connection with later to be described themes (criteria): this 
fi eld of activities is called the ‘zone of cooperation’;

 –  with which people and groups, and in what way, the government has to 
engage in an ideological confrontation: this fi eld of activities is called 
the ‘zone of confrontation’. People or groups that have ideological rea-
sons for avoiding cooperation within the boundaries of the democra-
tic constitutional state, or even hinder or fi ght activities in this zone, 
are consciously placing themselves in the zone of confrontation. As an 
inherent part of a democratic constitutional state, dialogue is the medi-
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ating process to move people and groups from confrontation towards 
cooperation.

5.  Strategic coordination: committed government agencies should aim their 
eff orts to the same strategic goal (the desired political outcome) using the 
same strategic plan. To achieve this, it has to be determined beforehand 
what contribution will be expected from which government agency and 
how and by whom coordination takes place. 

6.  Th e national government should appoint a strategic spokesman who can 
tell the connecting story to the public and the media. Under all circums-
tances it is important in the communication to hold on to the long-term 
ideological vision of the grand strategy.

7.  Th e national government should promote peace and safety through inter-
national cooperation based on international rules of law.

Th e modular criteria are divided into the zone of cooperation and the zone of 
confrontation of the grand strategy (fi gure 1):

Criteria for the zone of cooperation:

  General aspects:

  1. Enhance the democratic culture and the rule of law.
  2. Promote the respect for human rights.
  3. Promote a sustainable economic and social development.

  Particular aspects:

  4. Promote a Culture of Peace.
  5. Ensure the equality of men and women.
  6. Support participation in communication.

  Criteria for the zone of confrontation:

  7. Defend the state’s monopoly on violence.
  8. Have a good coordination of the security policy.
  9. Know your opponent by good intelligence. 
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Grand strategy

zone of cooperation zone of confrontation+

dialogue

military conflicts

7 criteria for the strategy process

3 + 3 criteria 3 criteria

Figure 1. Reference model for internal peace and security.

Based on the fi ndings in the testing part of the study it can be concluded 
that the organisation of the Dutch policy in light of the polarization around 
Muslims is more and more in agreement with the guidelines for the strategic 
process from the reference model for civil peace and internal security, after 
the terrorist attacks in Madrid and the murder of Th eo van Gogh (2004). 
Th is trend is enhanced by the introduction of the Strategy for National Secu-
rity (2007). As far as the criteria are concerned, it turns out that with one 
exception (‘Promote a Culture of Peace’) the government has developed a 
policy that meets the set criteria. Also from the position of the Netherlands 
on global rankings it shows that the Netherlands were well on track in the 
‘global convoy’.

What it did miss was a grand strategy in which the broad strategy for civil 
peace and internal security was connected with the foreign policy and Defen-
ce. In an era in which internal and global developments are more and more 
interwoven this is an omission. Lacking a grand strategy, the government 
also missed the necessary strategic narrator to communicate its long-term 
ideological vision to the public, the parliament and the media. Th e commu-
nication of the policy was fragmented in character since the responsibility of 
the information was spread over the several departments that were involved 
in the broad government policy. Th is situation deprived the prime minister 
as head of government of the possibility to show the big picture of the state 
of the Netherlands to the public, the parliament and the media. However, 
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the present study makes it clear that this ‘grand narrative’ was there, albeit 
implicitly. It must be concluded that in the period 2001-2010 the Dutch 
government missed a crucial opportunity by not having a strategic narrator. 
Partly because of that, strategic narrators of a more populist content got all 
the chance to let their isolationist and monocultural message dominate the 
public debate in a turbulent political climate. 

Recent studies show that the polarization between native Dutch and Mus-
lims might have somewhat weakened in the course of the past decennium, 
but is still far from over. Th e popularity of the anti Islam politician Wilders is 
a clear example of this. However, it can still be posed that the religious-ethnic 
polarization in the described period 2001-2010 has been kept relatively within 
bounds in comparison with large numbers of other countries that have had to 
deal with severe internal tensions and civil wars. Large scaled racial riots did 
not happen in the Netherlands, unlike in for instance France (2005). Th anks 
to the eff orts of various levels of the government, responsible citizens (Mus-
lims and non-Muslims) and social institutions, the fi rst decennium of the 21st 
century has been relatively peaceful in the polder. (Nevertheless, two lives too 
much were lost: the lives of Pim Fortuyn and Th eo van Gogh!) 

It is not the goal of government eff orts to prevent or banish polarization in 
itself. According to the research results in this dissertation, confrontation 
with ideological opponents is rather an essential part of the grand strategy 
for civil peace and internal security, while at the same time using cooperation 
and dialogue. Th e unhindered utterance of sometimes unpleasant diff erences 
of opinion is the basis of the functioning of a pluriform state. What is howe-
ver part of the discussion, is the degree of polarization. Polarized communica-
tion can run on in such a way that the vital interests of the state in the fi eld 
of social and political stability are harmed; this being one of the fi ve pillars of 
the Strategy for National Security (2007).
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