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Voorwoord
En de straten zijn hier schoon en de straten zijn hier leeg
En een ieder weet precies wie hier de laatste baby kreeg
En van wie en waarom en ook hoe het is gebeurd
Maar of de vrouw ook heeft genoten, daar heeft niemand van geheurd (…)
In ons dorp zijn wij gelukkig
In ons dorp, zijn wij gelukkig in ons dorp?
En de jongens spelen voetbal en de meisjes met elkaar
Toch zijn homofielen en lesbiennes vreselijk raar
Dus die zijn bij ons in het dorp slechts te tellen op de hand
Van Jan die met z’n hand in de zaagmachine was beland
En da’s statistisch onverklaarbaar of misschien wordt het ontkend
Net als incest, drugs en vreemdgaan, dat men hier dus ook niet kent
In dit o zo zo sociale menselijk samenleefverband
Alles is okee op ’t platteland
(Fratsen – In ons dorp, van het album Muts (1990). Tekst: André Manuel)
De twee dorpen waar een groot deel van dit boek zich afspeelt, zijn niet zo bekrompen als bovenstaande
songtekst van de Twentse band Fratsen doet vermoeden. Maar een nieuwkomer die zich niet houdt
aan de ongeschreven regels van gevestigde dorpsbewoners en zich ook na enkele waarschuwingen (‘zo
werkt dat hier niet’) niet aanpast, zou het wel wel zo kunnen ervaren.
Amerongen en Veenendaal – op en aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug – hebben een hoofdrol in dit boek. We hebben in beide plaatsen vele mensen gesproken: sommige vol liefde over hun dorp,
andere vol frustratie over de lokale gang van zaken. De een zal onze weergave van de tegenstellingen
dan ook overtrokken vinden, de ander misschien juist ‘te wetenschappelijk correct’. Hoe dan ook, aan al
deze mensen in beide plaatsen hebben we te danken dat we dit boek konden schrijven. Hen willen we
daarom als eerste bedanken.
Voor die lezers die de beschrijving als nodeloos polariserend ervaren is er één troost: de gedachte achter
dit boek is dat dit soort tegenstellingen en conflicten overal voorkomen, ongeacht de tijd waarin men
zich bevindt, de omvang van de plaats die men bestudeert of de mensen over wie men praat. Een beter
begrip van die tegenstellingen en conflicten kan hopelijk uiteindelijk bijdragen aan een vermindering
daarvan. Wij hopen daar met dit boek een bescheiden bijdrage aan te leveren.
Het was daarnaast onze wens een boek te schrijven dat ook toegankelijk is voor geïnteresseerden in
onze veldwerkgebieden Amerongen en Veenendaal. Tegelijk is dit natuurlijk een proefschrift, dat aan
wetenschappelijke eisen dient te voldoen. We hebben deze wens en eis met elkaar verbonden door de
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basistekst zo veel mogelijk gemakkelijk leesbaar door te laten lopen en daarnaast veelvuldig gebruik te
maken van voetnoten, zowel voor literatuurverwijzingen als – af en toe – voor meer theoretische uitleg.
Ook hebben we ervoor gekozen om wetenschappelijke citaten in principe vertaald in het Nederlands
op te nemen. Deze ongebruikelijke keuze komt eveneens voort uit onze wens om het boek makkelijk
leesbaar te houden.
Dit boek is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek. Sommige hoofdstukken zijn daarom ook
gezamenlijk geschreven. Dat geldt voor de hoofdstukken 1 tot en met 5 en 10. De hoofdstukken over
de veldwerkgebieden zijn het werk van één schrijver: de hoofdstukken over Veenendaal (8 en 9) zijn
door Maarten Hogenstijn, de hoofdstukken over Amerongen (6 en 7) door Daniël van Middelkoop
geschreven.
Een gezamenlijk onderzoek is aan te raden. Niet alleen bij het vermijden van onnodig ingewikkelde
(zins)constructies of ‘self fulfilling prophecies’ was het praktisch. Ook voor tussentijdse evaluaties en
directe feedback op teksten was het nuttig. Het voorkwam dat we lang op doodlopende sporen bleven
zitten, in theoretische en praktische zin. De directe feedback op voorlopige versies zorgde ervoor dat de
onderzoeksvragen en de hoofdstukken scherper en beter werden. Kortom: twee weten simpelweg meer
dan één.
Dit boek had niet tot stand kunnen komen zonder de steun van een groot aantal mensen. Die willen
we daarvoor hartelijk bedanken.
• Onze promotor Rob van der Vaart en onze dagelijks begeleiders Kees Terlouw en Ben de Pater, voor
hun opbouwende kritiek en aanmoedigingen.
• GeoMedia voor de mooie opmaak van de tekst en figuren in het boek.
• Anika Coenraats  voor de coverfoto en Karin van der Meer voor het omslagontwerp.
• Onze collega-AIO’s van de derde verdieping Edo Andriesse, Bram van Helvoirt, Marike Bontenbal
en Paul Burgers, voor de gezelligheid en gedeelde ervaringen.
• Onze andere collega-AIO’s die ons tijdens bijeenkomsten van het ‘leerzitje’ van nuttige kritiek hebben voorzien en met name Erik van Marissing en Karien Dekker die ons ook daarbuiten hebben
geholpen.
• Onze collega’s van de derde verdieping van het Van Unnikgebouw voor hun interesse en steun en
Akife Koçak voor haar gezelligheid en haar geduld met onze rommel.
• Prof. Joost Hauer voor zijn kamer en zithoek.
• Student-assistenten Sjoerd van Middelkoop en Mathijs Hoornenborg voor het verminderen van
onze typstress.
• Han Floor en het URU-bestuur voor hun rol als financiële waakhond en verstrekker van financiële
middelen voor twee congresreizen.
• De gemeentes Veenendaal, Amerongen en Utrechtse Heuvelrug; de ChristenUnie Veenendaal en
medewerkers van de archieven van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Veenendaal
voor het verstrekken van data en hun hulp bij het zoeken daarnaar.
• Danny den Doop voor extra veel hulp in het zoeken naar archiefstukken, met name naar het
zwartboek.
• Cas Wouters voor de introductie in de wereld van de Eliassiaanse sociologie.
• John Goodwin, Val Owen-Pugh en Karen voor gastvrijheid en hulp in Leicester.
• Graham Crow, Mike Savage en vier anonieme referees voor opbouwende kritiek op papers.
• Mauk en Remco voor koffie en gezelligheid en het personeel van Gutenberg, Max Havelaar en de
bodes van het gemeentehuis van Veenendaal voor de koffie.
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• De familie Borre van Amerongen en de veenraden van Veenendaal voor het stichten van onze
veldwerklocaties.
• Collega’s bij Alice O en Kidsweek voor hun steun en belangstelling.
• Rita Verdonk voor gespreksstof tijdens de lunch.
• Mathijs Witte, Suzanne de Laat en de andere spelers van Zgorzelec United featuring El Greco voor
interesse en motivatie.
• Iedereen die we verder vergeten zijn.
• Onze ouders, zus, broers en Fraukje en Matthijs voor hun onvoorwaardelijke steun, interesse, begrip
en liefde.
Mei 2008,
Daniël van Middelkoop en Maarten Hogenstijn
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hoofdstuk 1

Op scherp gezet – Hoe sluimerende
conflicten in twee dorpen aan
de oppervlakte kwamen

Conflicten over de verdeling van macht tussen groepen komen in elke plaats voor. Soms leiden tegenstellingen tussen groepen tot een openlijke strijd. Zo’n strijd kan gaan tussen de ‘oude’ bevolking en
nieuwkomers, tussen gelovigen en ongelovigen, tussen autochtonen en allochtonen, enzovoorts. Dit
boek gaat over de veranderende machtsverhoudingen tussen zulke groepen. We hebben daarvoor
onderzoek gedaan in Amerongen en Veenendaal. In de komende twee paragrafen laten we zien hoe
daar sluimerende conflicten aan de oppervlakte kwamen.

1.1 Een feodale regentenmentaliteit
Is Amerongen in Nederland soms een apart bananenrepubliekje? Zo van wie heeft de juiste vriendjes? Het
ons-kent-ons systeem […] en een kringetje van ‘the old boys’? Kunnen we de Amerongse bevolking nu al
scheiden in de vriendjes die zich warmen op het Hof1 en de mensen die in de kou staan?2
In het rustige dorp Amerongen op de Utrechtse Heuvelrug ontstond in 1994 een conflict dat de tegenstellingen in het dorp op scherp stelde. Het dorp kent van oudsher een hechte autochtone bevolking.
Zij noemen zichzelf ‘echte Amerongers’. Vanaf de jaren zestig vestigden mensen vanuit de Randstad
zich in toenemende mate in het dorp. Door de echte Amerongers werden zij ‘import’ genoemd.
Een deel van deze import had problemen met de manier waarop het dorp werd bestuurd door de
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Die zouden er een ‘feodale regentenmentaliteit’ op na houden. Deze leden van de import hadden zich veelal in hun wensen gedwarsboomd
gezien door de gemeente. Het ging vaak om persoonlijke zaken: de uitbreiding van een huis of bedrijf
bijvoorbeeld3. Het belette ze niet om kenbaar te maken dat het college, de ambtenaren en de gemeenteraadsleden in hun ogen zichzelf en andere echte Amerongers bevoordeelden, terwijl het de import
moeilijk gemaakt werd. Op wensen en klachten richting de gemeente werd niet gereageerd: ‘het bij
voortduring niet beantwoorden van brieven levert veel irritatie op. Het stelselmatig niet beantwoorden
is misschien wel strategisch’4.
Een deel van de import besloot haar mening met harde taal kenbaar te maken via de lokale pers: ‘Je
bent verbijsterd dat dit in deze moderne tijd nog allemaal zomaar kan. Is de tijd in Amerongen stil blijven staan? Een vergelijking met de tijd der lijfeigenen dringt zich op. Het kan toch niet zo zijn dat twee
1
2
3
4

Met het Hof wordt hier het Amerongse gemeentehuis bedoeld.
Doornse Krant de Kaap 27-10-1994.
De klachten van deze groep zijn uitgebreider terug te vinden in hoofdstuk 7.
Doornse Krant de Kaap 03-11-1994a.
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of drie mensen uitmaken wat wel of niet in onze gemeente gebeurt en daar dan achteraf allerlei slimme
regeltjes bijslepen om hun gelijk te onderbouwen?’5.
Uiteindelijk stelde de groep een zwartboek op over de gemeente Amerongen. Dat telde maar liefst
zeventig pagina’s en stond bol van de misstanden die ze hadden vastgesteld. Dit zwartboek boden ze
aan de commissaris van de Koningin in Utrecht aan.
De gemeente reageerde aanvankelijk met een korte ontkenning, zonder verder inhoudelijk op de gang
van zaken in te gaan. De beschuldigingen aan met name de burgemeester en één van de wethouders
bleven echter onverminderd doorgaan en werden steeds feller van toon.
De echte Amerongers buiten de politiek hadden zich tot dan toe buiten het conflict gehouden, maar
begonnen zich er na de aanhoudende beschuldigingen ook in te mengen. Vooral ‘het Bankje der Wijzen’,
een groep oude mannen geboren en getogen in Amerongen, reageerde fel via een ingezonden brief in de
lokale krant:
Op het ‘Bankje der Wijzen’ (bekend in Amerongen, voor honderd procent Amerongers zonder titels en
ingekomenen die zich echte Amerongers zijn gaan voelen) heerst de laatste dagen grote woede en toorn
over zoveel poeha en ophef als te lezen was in de Kaap van 3 november jongstleden. Er wordt zelfs
gesproken van ‘Amerongen voor Amerongers’, dus ook voor mensen die zich Ameronger voelen. Alle
kakkers eruit en opnieuw beginnen om Amerongen te maken als voorheen: een vriendelijk dorp, met
dito inwoners6.
Het is duidelijk dat ‘de wijzen’ Amerongen beschouwen als iets wat ‘van hun’ is. Ze spreken de import
die het niet eens is met de gang van zaken in het dorp toe: ‘Maar om ons aller Amerongen zo negatief
te behandelen en voor de buitenwereld zo te laten afbreken, dat laten wij echte Amerongers niet toe.
Dan maar liever de beuk erin’7.
Tot slot stelt een andere echte Ameronger in de lokale krant ook nog dat importmensen maar beter
weer kunnen verhuizen, als ze zich niet aan de regels van het dorp kunnen of willen houden:
Ook zou het heel fatsoenlijk van u zijn geweest als u zich had aangepast aan de Amerongse gemeenschap: een gemeenschap waar u heel vrijwillig bent komen wonen. Op onruststokers als u zitten wij
hier niet te wachten. Als u zich niet wenst aan te passen zou het fatsoenlijk zijn om te verhuizen naar
een gemeente waar u uw eigen regels kunt vaststellen. (…) Ik denk dat het zo is dat als u hier niet was
komen wonen, dat Amerongen dan nog een fijn en gezellig dorp zou zijn, zoals het voor die tijd was8.
Door het conflict werden de tegenstellingen tussen echte Amerongers en import op scherp gezet, concludeert de lokale pers: ‘Het conflict [heeft] inmiddels een duidelijke tweespalt binnen het dorp teweeg
gebracht en de chaos is compleet’9.
Ook de landelijke pers ontgaat de lokale rel niet. Die diept het conflict verder uit met aandacht op
TV en in de landelijke dagbladen. Het Algemeen Dagblad kan zich wel vinden in de standpunten van
de import en stelt dat ‘nadere bestudering van de situatie leert, dat het politieke klimaat in Amerongen
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Doornse Krant de Kaap 29-09-1994a (ingezonden brief Ing. J. Ringnalda).
Doornse Krant de Kaap 10-11-1994a.
Doornse Krant de Kaap 10-11-1994a.
Doornse Krant de Kaap 08-12-1994a.
Doornse Krant de Kaap 01-12-1994a.
16

‘Zo werkt dat hier niet’

trekjes vertoont van (…) een feodale enclave met een ‘ons-kent-ons’-mentaliteit en waar de lijnen tussen
politiek en ondernemerschap opmerkelijk kort kunnen zijn’10.
Het conflict loopt uiteindelijk zo hoog op dat de provincie ingrijpt en een onafhankelijke onderzoeker inhuurt. Veel van de beschuldigingen uit het zwartboek blijken onterecht en grotendeels ingegeven
door eigenbelang. Desondanks moet de gemeenteraad voor haar ‘feodale regentenmentaliteit’ door
het stof en wordt de werkwijze hervormd: besloten vergaderingen worden afgeschaft en inspraak
mogelijkheden worden geregeld. De burgemeester is dan al enige tijd uit Amerongen weg: hij heeft om
‘persoonlijke redenen’ zijn ontslag ingediend.
Conflicten in kleine gemeenschappen zoals Amerongen (5.000 inwoners) kunnen de sfeer in zo’n
dorp voor jaren bepalen11. Zo’n conflict ontstaat niet ineens. Vaak ligt er een sluimerende onvrede van
een minderheidsgroep aan ten grondslag. Maar die onvrede wordt meestal niet openlijk uitgesproken.
Want openlijk ingaan tegen gevestigde waarden, normen en ongeschreven regels kan tot felle reacties
leiden. De meerderheid die de macht heeft, kan daarin aanleiding zien om terug te slaan en degene die
de regels overtreedt dat nog jarenlang na te dragen.
Dat zo’n meerderheid daartoe in staat is, werd in Veenendaal duidelijk. Daar sluimerde al lange tijd
een conflict tussen confessionele en niet-confessionele groepen; kort gezegd tussen christenen en nietchristenen. Door uitspraken van een niet-confessioneel raadslid in de lokale krant werd dit conflict
begin 2004 op scherp gezet.

1.2 ‘Zo werkt dat niet in Veenendaal’
De sfeer is te snijden in de Veenendaalse gemeenteraadszaal op 29 januari 2004. Boze woorden van
ChristenUnie-raadslid Rogier Postma klinken door de zaal. Het doelwit van zijn betoog is VVDraadslid Inge Walta, die uitspraken over het christelijk onderwijs heeft gedaan in de lokale krant.
Postma is woedend: ‘Het gaat ons om de onzorgvuldigheid en de manier waarop mevrouw Walta (…)
allerlei – met alle respect – onzin kan beweren zonder dat ze daarvoor verantwoording hoeft af te leggen. Dat kan niet en mag niet in Veenendaal. (…) Wat te denken van haar bewering dat het openbaar
onderwijs wordt achtergesteld bij het bijzonder onderwijs?’12
Op de tafels voor de raadsleden ligt de Veenendaalse Krant van 7 januari. Daarin staat het interview
dat de aanleiding vormt voor het debat. Walta is openhartig in het interview: ‘Het was een cultuurschok toen ik mij tien jaar geleden, bij onze komst naar Veenendaal, ging verdiepen in het onderwijs.
(…) Protestants christelijk onderwijs is hier de norm. Je moet je altijd verdedigen als je je kinderen naar
het katholiek of openbaar onderwijs stuurt. Die situatie is historisch bepaald en wordt nog steeds versterkt. De portefeuille onderwijs is ook vrijwel altijd in handen van een CDA-wethouder geweest. Het
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Algemeen Dagblad 28-11-1994. Meer reacties in nationale media zijn te vinden in hoofdstuk 7.
De affaire ligt nog vers in het geheugen en is een afschrikwekkend voorbeeld voor veel politici. Regelmatig worden
politici gewaarschuwd voor ‘nog een zwartboek’. Eén van de schrijvers van het zwartboek stelt dan ook in een interview met ons: ‘Zo’n conflict in zo’n kleine gemeenschap, dat dondert jaren door. Eigenlijk nog’.
Wij waren tijdens het debat aanwezig op de publieke tribune. De omschrijving van de sfeer in de raadszaal is gebaseerd op veldwerkaantekeningen gemaakt tijdens het debat. De citaten zijn ontleend aan de gemeenteraadsnotulen
van deze vergadering.
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openbaar onderwijs is alleen gebaat bij een bestuurder die zelf van een niet-religieuze partij is. Ik durf
best te stellen dat de huidige bestuurders het openbaar onderwijs gewoon niet interesseert’13.
De aanval schiet de ChristenUnie volledig in het verkeerde keelgat. De partij besluit onmiddellijk om
een debat in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering aan te vragen. Daarin legt Postma uit hoe de
feiten over het bijzonder onderwijs zijn. ‘Als je praat over het bijzonder onderwijs, dan praat je over
ongeveer 80% van de Veenendaalse ouders die daarvoor kiezen. Het is een vrije keus van de ouders.
(…) De Veenendaalse bevolking is nu eenmaal zoals zij is. Daar kan ook de VVD-fractie niets aan
veranderen.’
De boodschap van de ChristenUnie is duidelijk: de christelijke groep is overheersend in Veenendaal, en
daarover moet je als niet-christen niet gaan klagen. Aan het christelijk onderwijs moet je al helemaal
niet komen. Dat concludeert Inge Walta zelf ook in het debat.
Ik heb tientallen reacties gehad van mensen die zeiden: ik ben zo blij dat iemand het eens durft te zeggen, want dat vermoeden [dat het openbaar onderwijs wordt achtergesteld] hebben wij ook heel sterk.
En dat mag je in Veenendaal niet zeggen. Dat dat niet mag is me met de laatste vraag van de ChristenUnie wel duidelijk geworden. Het artikel heeft een heel aardige kop gekregen. Je moet je altijd verdedigen.
En ook hier: de persvrijheid is mij niet gegund. Veenendaal is nu eenmaal zo, maar Veenendaal ligt in
Nederland, heren en dames, Veenendaal is geen enclave waar andere regels gelden. Ook hier in Veenendaal mogen zulke dingen gezegd worden als er onvrede is.
Maar de ChristenUnie is het daar niet mee eens, en krijgt steun van de SGP en het CDA. Deze drie
christelijke partijen hebben samen een nipte meerderheid in de raad. Nog ruim een half uur lang moet
Walta verwijten van christelijke kant aanhoren. Postma: ‘Ik vind het dus niet juist dat we met bepaalde
onjuistheden een bepaalde stemming kweken. [Het gaat] dus niet zo dat je allerlei vaagheden verkondigt en stemming maakt via de lokale pers. Zo werkt dat niet in Veenendaal.’ Walta: ‘Dat ik me hier
moet verantwoorden voor mijn privé-standpunten laat zien hoe Veenendaal werkt. Je mag je mond hier
niet opentrekken.’ Uiteindelijk weet interim-burgemeester Rombouts (PvdA) de zaak te sussen.
Op de website van de VVD sputtert Walta na het debat nog na14:
De emotionaliteit waarmee sommige mensen mij aanspraken heeft mij zeer getroffen. Blijkbaar zit het
soms nog dieper dan zelfs ik dacht. Zelfs enkele mensen die voor het eigen kroost pc-onderwijs [protestantschristelijk] hadden gekozen, uitten begrip voor mijn hartenkreet. En, als om te onderschrijven dat je je als
voorvechter van openbaar onderwijs moet verdedigen, werd de aanval meteen geopend. Vervolgens gaan er
ook nog beschuldigingen in christelijke richting: Vanuit Christelijke15 kring wordt kritiek soms afgedaan
met de dooddoener dat Veenendaal nu eenmaal zo in elkaar zit dat de meerderheid vrij voor Christelijk
onderwijs kiest en dat ik daar maar mee moet leren leven. Als het daarbij bleef zou ik ermee kunnen leven; de
problemen beginnen echter bij uitingen van superioriteitsgevoelens van een deel van die meerderheid. Dat is
buitengewoon kwetsend voor allen die het treft en voor mij – opgegroeid buiten de “Bible belt” – nieuw en iets
wat ook in Veenendaal niet geaccepteerd hoeft te worden.
13
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Veenendaalse Krant 07-01-2004.
Walta 2004.
Spelfouten of fouten in zinsbouw in citaten uit openbare bronnen hebben wij niet verbeterd. Vandaar dat de hoofdletter C hier nog staat. In de citaten uit de interviews die wij zelf hebben gehouden, zijn zulke fouten wel verbeterd.
Zie hoofdstuk 5 voor de verdere verantwoording van dergelijke keuzes.
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Later verklaart een raadslid van de ChristenUnie in een interview16 waarom deze partij zo boos reageerde op de uitspraken van Walta.
Als je in Veenendaal gaat wonen, weet je hoe dat in elkaar zit. Je gaat toch altijd nadenken waar je gaat
wonen? Dan weet je van okee, zo zit de gemeenschap in elkaar. En als je het anders wilt gaan doen, als
je meent dat er een verandering moet gaan komen, dan zeg ik van: dat is je goed recht. Doe het! Maar
ga ons niet verwijten dat we hier in Veenendaal veel christelijke huizen hebben, veel christelijke scholen
hebben, want dat is een gegeven!
De ChristenUnie is volledig overtuigd van de juistheid van haar standpunt. Voor de partij is het een
feit dat Walta fout zat. Er is geen discussie over mogelijk: ‘Dat doen we in Veenendaal niet’, ‘Veenendaal is nu eenmaal zo’, enzovoorts. Dat geeft aan dat de confessionelen het idee hebben dat Veenendaal
‘van hen’ is: dat ze er de natuurlijke, gevestigde machthebbers zijn. Inge Walta ziet die houding juist als
een uiting van misplaatste superioriteitsgevoelens. Ze kijkt naar de verhoudingen in de wijdere wereld,
die heel anders zijn dan in Veenendaal. Ze wil niet met de macht van de christelijke groep leren leven,
maar hoopt juist dat – bijvoorbeeld door het interview – ontwikkelingen in die wijdere wereld meer
invloed krijgen in Veenendaal.

1.3 Aanval op de gevestigde macht
Uit deze korte beschrijving van conflicten in Amerongen en Veenendaal wordt duidelijk dat de groep
die de meeste macht in handen heeft, de norm bepaalt en haar wil kan opleggen aan anderen. Een
minderheidsgroep heeft vervolgens twee mogelijkheden. De groep kan zich schikken in haar positie,
maar kan ook de strijd om de lokale macht aangaan. Een momentopname uit zo’n strijd zagen we in de
Amerongse en Veenendaalse voorbeelden.
In Amerongen wilde de groep die het zwartboek schreef daarmee de politieke macht van de ‘echte
Amerongers’ breken. Ze schakelden de pers in om de druk op de gemeenteraad op te voeren. Inge Walta
dacht in Veenendaal met haar interview de macht van de christelijke (school)bestuurders ter discussie
te kunnen stellen. Beide acties zijn te interpreteren als aanvallen van buitenstaanders op de macht van
de gevestigden in een plaats. De buitenstaanders probeerden macht te winnen. De gevestigden probeerden hun sterke machtspositie te behouden. In de uitkomst van die strijd is de veranderende verhouding
tussen gevestigden en buitenstaanders zichtbaar.
De termen gevestigden en buitenstaanders zijn niet door ons verzonnen. De basis voor dit boek vormt
de gevestigden-buitenstaanderstheorie, die geformuleerd is in een toonaangevende studie van de socio
logen Norbert Elias en John Scotson. Zij deden eind jaren vijftig onderzoek naar de tegenstellingen
tussen twee groepen bewoners in een Engelse voorstad. In 1965 publiceerden ze het boek The Established and the Outsiders, dat in 1976 in Nederlandse vertaling verscheen als ‘De gevestigden en de
buitenstaanders’17. Dit boek gaat over de spanningen en machtsverhoudingen tussen een groep gevestigde bewoners en een groep inwoners die als buitenstaanders wordt gezien.
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Het gaat hier om een door ons afgenomen interview. Ons onderzoek in Veenendaal en Amerongen is grotendeels
gebaseerd op interviews met lokale sleutelpersonen. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over de methoden van
onderzoek.
Het boek is in 1965 gepubliceerd onder de titel: ‘ The established and the outsiders: a sociological enquiry into community problems’. We gaan hier in hoofdstuk 2 verder op in.
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De theorie over gevestigden en buitenstaanders is lange tijd toonaangevend geweest in sociologisch
onderzoek naar lokale verhoudingen tussen groepen bewoners18. Maar ruim veertig jaar later is er een
nieuwe maatschappelijke realiteit ontstaan, waarin de grenzen tussen groepen vager zijn en het belang
van het lokale schaalniveau is afgenomen. Deze nieuwe realiteit vraagt om een kritische beschouwing
van de toepasbaarheid van de gevestigden-buitenstaanderstheorie. In dit boek vullen we de theorie aan.
Het begrip schaal krijgt nadrukkelijk een rol. We ontwikkelen ons eigen model voor de analyse van veranderende machtsverhoudingen in lokale conflicten. Dat doen we op basis van drie zaken: de originele
theorie, aanvullingen daarop van andere wetenschappers én maatschappelijke processen die sinds de
publicatie van het boek hebben plaatsgevonden. De werking van dit model gaan we testen door het toe
te passen op een aantal conflicten in de al kort geïntroduceerde plaatsen Amerongen en Veenendaal.

1.4 Wij tegen zij
Spanningen tussen bevolkingsgroepen zijn van alle tijden. Maar sinds de aanslagen in Amerika op 11
september 2001 en de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 zijn in Nederland de tegenstellingen scherper geworden, met name tussen autochtonen en allochtonen, of moslims en niet-moslims.
In krantenkoppen is dat ook te zien: ‘Wij’ tegen ‘zij’ – en de kloof is diep19. De buitenstaander roert zich –
en hoe. Jarenlange stigmatisering door gevestigden eist een grote tol20. Angst voor ‘het andere’ blijft21.
De angst voor ‘de ander’ en de behoefte om jezelf tegen anderen af te zetten is in de huidige Nederlandse maatschappij wijdverbreid. Tegenstellingen worden benadrukt. De termen ‘gevestigden’ en
‘buitenstaanders’ worden daarbij regelmatig gebruikt, ook in de media.
Criminologe Mieke Komen gebruikte de termen bijvoorbeeld in een artikel in De Volkskrant (maart
2003) om de heftige reacties van de politie op het gedrag van allochtone jongeren te verklaren22. Columnist Anil Ramdas betoogde in NRC Handelsblad (januari 2005) dat Nederland verkeert in de meest
traumatische fase van de strijd tussen gevestigde autochtone Nederlanders en allochtone buitenstaanders23. Directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau noemde de termen in een
essay in De Volkskrant (september 2006). Hij heeft het over het integreren van buitenstaanders en hoe
gevestigden daarbij kunnen helpen door een rol als mentor op zich te nemen24.
In september 2007 verscheen het rapport ‘Identificatie met Nederland’ van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid25. In dit rapport onderzoekt de Raad ‘de Nederlandse identiteit’. Ze
concludeert dat die niet in één vorm bestaat en het vruchtbaarder is te spreken over verschillende vormen van identificatie met Nederland. De toespraak die prinses Máxima houdt bij de presentatie van
het rapport, waarin ze deze bevinding herhaalt doet veel stof opwaaien. De Raad gebruikt onder meer
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In Nederland waren de ideeën van Elias lange tijd erg populair, met name onder Amsterdamse sociologen. In
de jaren zeventig en tachtig verschenen veel studies met deze theorie als basis. Meer informatie hierover volgt in
hoofdstuk 2.
De Volkskrant 06-11-2004.
Ramdas 2005 (NRC Handelsblad, 31-01-2005).
Het Parool 26-10-2005.
De Volkskrant 14-03-2003.
Ramdas 2005. Zijn essay is een ingekorte versie van de Burgemeester Daleslezing die hij eerder die week uitsprak.
De Volkskrant 16-09-2006. Zijn plan is onderdeel van de ‘Sociale Agenda’, een uitgebreide discussie in De Volkskrant in 2006 over sociale problemen in Nederland en de oplossingen daarvoor.
WRR 2007.
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de gevestigden-buitenstaanderstheorie om de verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen in
Nederland te beschrijven en verklaren.
In de bovengenoemde voorbeelden wordt de gevestigden-buitenstaanderstheorie toegepast op de verhoudingen tussen groepen op nationaal niveau. Wij passen de theorie in dit boek op lokaal niveau toe.
Dat heeft een drietal redenen, die te maken hebben met relevantie, onderzoekbaarheid en aansluiting
bij de originele theorie.
We denken dat op lokaal niveau machtsverhoudingen relatief vaak leiden tot conflicten, die direct
van invloed zijn op de sociale leefomgeving van de betrokkenen. Bovendien hebben mensen juist
op lokaal niveau veel mogelijkheden om hun eigen positie te beïnvloeden en zijn ontwikkelingen in
machtsverhoudingen er goed toe te schrijven aan handelingen van mensen.
Daarmee komen we ook op het punt van de onderzoekbaarheid. In een relatief beperkte lokale
omgeving is het mogelijk alle processen te overzien die van invloed zijn op de machtsverhouding. Ook
kunnen we hier zien welke gevolgen de handelingen van individuele actoren hebben. Op een hoger
schaalniveau is het veel moeilijker dit overzicht te krijgen. Tot slot is de originele gevestigden-buitenstaanderstheorie ook ontwikkeld op basis van onderzoek op het lokale schaalniveau. Voor een goede
vergelijking lag het daarom voor de hand om ook zelf op dit niveau onderzoek te doen.
Met deze studie hopen we meer inzicht te krijgen in de aard van de tegenstellingen tussen groepen
mensen. Daarmee willen we laten zien dat de spanningen in beginsel niet worden veroorzaakt door
verschillen op bijvoorbeeld het etnische, culturele of godsdienstige vlak. De basis van de tegenstelling
ligt in het verschil in macht tussen groepen en het streven naar het behoud of het vergroten van die
macht26.

1.5 Opzet van het boek
Dit boek bestaat uit drie delen, waarin we twee hoofdvragen onderzoeken. In het eerste deel beantwoorden we de eerste hoofdvraag:
Is de gevestigden-buitenstaanderstheorie van Elias en Scotson nog toepasbaar op lokale figuraties in de huidige Nederlandse maatschappelijke context?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we vooral wetenschappelijke literatuur onderzocht.
In hoofdstuk 2 bespreken we de oorspronkelijke theorie van Elias en Scotson. Ook gaan we in op de
aanvullingen en kritiek op de theorie. Die is samen te vatten in twee hoofdpunten: de theorie is niet
dynamisch genoeg en de invloed van de context ontbreekt.
In hoofdstuk 3 gaan we verder in op de kritiekpunten en bespreken we de belangrijkste maatschappelijke veranderingen die van invloed zijn op de toepassing van de theorie in de Nederlandse context.
We bespreken aanvullende begrippen die kunnen zorgen voor een betere interpretatie van gevestigdenbuitenstaandersverhoudingen in deze tijd.
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Dit is in lijn met de ideeën van Elias in het theoretische essay bij ‘De gevestigden en de buitenstaanders’. Hij stelt
daarin: ‘Het lijkt erop dat termen als ‘raciaal’ of ‘etnisch’ (…) symptomatisch zijn voor een ideologische afweer. Door
ze te gebruiken richt men de aandacht op wat in deze relaties bijzaak is (bijv. verschillen in huidskleur) en keert men
zich af van de hoofdzaak (machtsverschillen)’(Elias 1976, p. 23).
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Deze aanvullingen en ideeën leiden in hoofdstuk 4 tot ons eigen model voor de interpretatie van
lokale conflicten en de veranderende verhoudingen tussen gevestigden en buitenstaanders. Dit model
voor de Analyse van Dynamiek op de Machtsbalans in Conflictsituaties (ADMC-model) bestaat uit
vier centrale elementen: het groepsonderscheidende kenmerk, regels en normen, machtsbronnen en
strategieën. In hoofdstuk 5 operationaliseren we het model en gaan we in op de keuze voor Amerongen
en Veenendaal als onderzoeksgebieden. Ook bespreken we onze methodologische keuzes en de manier
waarop we de gegevens verzameld, verwerkt en geïnterpreteerd hebben.
In deel 2 en deel 3 van het boek gaan we het model toepassen op een aantal conflicten die tijdens de
periode 2002-2006 speelden in de onderzoeksgebieden Amerongen en Veenendaal. Daarmee beantwoorden we de tweede hoofdvraag:
Welke factoren verklaren de dynamiek op de machtsbalans in lokale conflicten tussen groepen?
Amerongen staat centraal in deel 2 (hoofdstuk 6 en 7). We behandelen in hoofdstuk 6 de historie en
ruimtelijke opbouw van het dorp en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens stellen we de vraag
of er duidelijke waarneembare groepen in Amerongen aanwezig zijn, wat de beelden en imago’s van die
groepen zijn en hoe de machtsverhoudingen tussen die groepen liggen. Dit is nodig om de lokale conflicten te kunnen begrijpen.
In hoofdstuk 7 staan die conflicten centraal. Aan de hand van het model uit hoofdstuk 4 bespreken en analyseren we de conflicten die ontstaan zijn tussen ‘echte Amerongers’ en ‘import’. We bekijken
welke strategieën succesvol waren en waarom, en tot welke veranderingen dat in Amerongen heeft
geleid.
Dezelfde vragen stellen we uiteraard ook over Veenendaal. Deze plaats staat centraal in deel 3 van
dit boek (hoofdstuk 8 en 9).
Bij de bespreking van de conflicten in Amerongen zal meer nadruk liggen op lange-termijnontwikkelingen. Bij Veenendaal komen de complicerende factoren aan de orde die samenhangen met de grotere
omvang van deze plaats.
Tot slot volgt in hoofdstuk 10 een discussie over de toepasbaarheid van het model in beide plaatsen,
gevolgd door enkele conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek.
Maar voordat we hieraan beginnen, willen we eerst een kanttekening plaatsen. De indeling van de
hoofdstukken in dit boek suggereert dat we alles precies op volgorde hebben gedaan: eerst de theorie
van Elias en Scotson doorgronden en dan andere invalshoeken zoeken om vervolgens tot een nieuw
model te komen. Dat model operationaliseren we, waarna we op veldwerk gaan om het te testen.
Zo is het niet precies gegaan. De verschillende fasen van ons onderzoek hebben deels door elkaar
gelopen gedurende de ruim vier jaar dat we ermee bezig zijn geweest. Na een eerste theoretische verkenning hebben we een verkennend veldwerk uitgevoerd. Vervolgens zijn we verder in de theorie
gedoken. Daarna volgde de belangrijkste veldwerkperiode. Terwijl we de resultaten daarvan aan het
verwerken waren, hebben we de theorie verder ontwikkeld. Tegelijkertijd zijn we de ontwikkelingen in
de veldwerkgebieden blijven volgen.
Het model dat centraal staat in dit boek is dus niet alleen de basis van ons veldwerk, maar komt er
ook deels uit voort. Een eerste versie ervan is ontwikkeld na het verkennende veldwerk. De basis van
dit model is hetzelfde gebleven, maar bepaalde elementen zijn aangepast op basis van de inzichten die
we gedurende de belangrijkste veldwerkperiode opdeden. Sommige elementen kwamen in het model
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niet of nauwelijks aan de orde. Wanneer ze op basis van de analyse toch een belangrijke rol bleken te
spelen, zijn ze niet meer toegevoegd. Hier komen we in de conclusie op terug.
Daarnaast stonden de maatschappij en de wetenschap ook niet stil. De toon in het integratiedebat
werd bijvoorbeeld harder. Aan de ene kant maakt dat ons onderzoek actueler en maatschappelijk relevanter, aan de andere kant vereiste het ook voortdurende aanpassing van – met name – hoofdstuk 3.
Ons model is ook op basis van deze ontwikkelingen telkens bijgeschaafd en aangescherpt, waardoor
het soms beter en soms juist minder goed aansloot op de praktische bevindingen uit Amerongen en
Veenendaal.
Wij zien dat niet als een zwakte van dit onderzoek, maar denken dat daar juist de kracht in ligt. Aan
de ene kant bleven de belangrijkste theoretische uitgangspunten hetzelfde. Aan de andere kant hebben
we de precieze uitwerking van onze theoretische gedachten voortdurend aangepast naar aanleiding van
belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen én interessante bevindingen op lokaal niveau.
Juist zo’n voortdurende samenspraak tussen theorie en praktijk kan volgens ons leiden tot een
dubbel resultaat: een interessantere en meer algemeen bruikbare discussie van lokale resultaten én een
verrijking van de theorie.
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Deel 1

Gevestigden en buitenstaanders
Maarten Hogenstijn en Daniël van Middelkoop
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Hoofdstuk 2

Gevestigden, buitenstaanders
en machtsbalansen
Het hoe en waarom van machtsverhoudingen tussen groepen is vaak onderzocht binnen de sociale
wetenschappen. Eén van de meest toonaangevende theorieën op dit gebied is geformuleerd door de
socioloog Norbert Elias. Samen met collega John Scotson bedacht hij ruim veertig jaar geleden de
gevestigden-buitenstaanderstheorie.
In dit hoofdstuk introduceren we de gevestigden-buitenstaanderstheorie en gaan we in op de centrale begrippen hiervan. Vervolgens bespreken we de kritiek en aanvullingen op de theorie. Daaruit
leiden we af in hoeverre de basisideeën van de theorie nog steeds bruikbaar zijn. Deze basisideeën
gebruiken we in de volgende hoofdstukken als startpunt voor onze studie naar veranderende machtsverhoudingen tussen lokale groepen.

2.1 Gevestigden en buitenstaanders
Dit boek is een studie van een gemeenschap waarbinnen een scherpe interne scheiding bestond tussen een
oude gevestigde groep bewoners en een groep nieuwere bewoners. De gevestigde groep behandelde de nieuwelingen als buitenstaanders; zij sloot voor hen de gelederen en stigmatiseerde hen als mensen van een minder
soort.
(Eerste zinnen van het theoretisch essay over ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ van Norbert Elias uit
197627)
In 1965 publiceerden Norbert Elias en John Scotson het boek ‘The Established and the Outsiders’28. Ze
deden hiervoor eind jaren vijftig onderzoek naar de verhoudingen tussen twee groepen mensen in een
voorstad van een industriestad in de Engelse Midlands. Centraal in het boek staan de spanningen en
machtsverhoudingen tussen een groep ‘gevestigde’ bewoners en een groep inwoners die als ‘buitenstaanders’ wordt gezien.
Elias voegt in 1976 een theoretisch essay toe aan het boek. Daarin plaatst hij de studie in een breder
kader. Vanuit de beschrijving van de voorstad ontwikkelt hij zijn theorie over de relaties tussen de twee
groepen verder. Hij schrijft over ‘het gebruik van een beperkte omgeving als een “empirisch paradigma”
van relaties tussen gevestigden en buitenstaanders’29. Die relaties komen volgens Elias ook op veel grotere schaal voor. De theorie zou zelfs universeel toepasbaar zijn.

27
28
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Elias 1976, p. 7.
Het boek ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ heeft een ingewikkelde publicatiegeschiedenis. In dit boek refereren we aan het originele werk als Elias en Scotson 1976 [1965], en aan het theoretische essay als Elias 1976. Zie voor
meer informatie over de publicatiegeschiedenis bijlage 6.
Elias 1976, p. 45.
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Kader 2.1 Norbert Elias en de figuratiesociologie
De Duitse socioloog Norbert Elias (1897-19901) dankt zijn bekendheid voornamelijk aan zijn boek
Über den Prozess der Zivilisation (Het civilisatieproces). Daarin beschrijft hij het proces van de civilisatie van gedragsstandaarden in West-Europa van de late Middeleeuwen tot het begin van de
twintigste eeuw2. Elias benadert hierin maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een langetermijnperspectief en ziet daarin een lineaire vooruitgang. Het langetermijnperspectief is één van de
centrale ideeën in het werk van Elias. Hij gebruikt het ook in veel van zijn latere boeken, zoals bijvoorbeeld ‘De Hofsamenleving’3 of ‘Een essay over tijd’4. De ideeën van Elias vormen de basis voor
een stroming in de sociologie die vooral in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw populair werd: de figuratiesociologie.
Figuraties zijn te begrijpen als zich voortdurend ontwikkelende netwerken van mensen die
wederzijds afhankelijk zijn5. Centrale begrippen uit de figuratiesociologie zijn macht, wederzijdse
afhankelijkheid en dynamiek. Onderzoekers uit deze stroming bekijken de ontwikkeling van figuraties uit een langetermijnperspectief, met de nadruk op processen en niet op structuren. Daarom
wordt deze benadering ook wel processociologie genoemd6. Het centrale onderwerp van de figuratiesociologie kan omschreven worden als ‘de connecties tussen macht, gedrag, emotie en kennis
bekeken vanuit een langetermijnperspectief’7.
De ideeën van Elias werden in Nederland ‘herontdekt’ door de Amsterdamse socioloog Johan
Goudsblom. Hij haalde Elias naar Nederland, eerst voor een gasthoogleraarschap en later definitief.
Elias doceerde tot zijn dood in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam en zijn ideeën werden daar
erg populair. Goudsblom en anderen vormden een onderzoeksgroep rond de ideeën uit de figuratiesociologie. Nederlands figuratiesociologisch werk werd vooral gepubliceerd in het Amsterdams

1

Norbert Elias werd in 1897 in de Duitse plaats Breslau (nu het Poolse Wroclaw) geboren. Hij studeerde daar
filosofie en promoveerde in dit vakgebied op het proefschrift ‘Idee und Individuum’. Elias vluchtte in 1933
naar Parijs toen de nationaal-socialisten in Duitsland aan de macht kwamen. Na een verblijf van twee jaar
verhuisde hij naar Londen. Daar werkte hij aan zijn twee delen tellende meesterwerk ‘Über den Prozess der
Zivilisation’ (het civilisatieproces) (Elias 1982 [1939]). Elias bleef ook na de oorlog in Engeland, waar hij aan
verschillende universiteiten werkte. Pas in 1954 kreeg hij een vaste aanstelling, aan de universiteit van Leicester. Daar bleef hij tot hij in 1962 de pensioensgerechtigde leeftijd bereikte. Hierna werkte hij achtereenvolgens
in Ghana, wederom Leicester en Bielefeld, voordat hij zich in 1984 in Amsterdam vestigde. Hij stierf, nog
steeds werkend, in 1990 te Amsterdam. Elias werd 93 jaar. Na zijn dood werden nog vier boeken postuum
uitgegeven. Voor meer biografische informatie over Norbert Elias, zie Goudsblom en Mennell 1998 en Van
Krieken 1998.
Elias 1982 [1939]. Het werk werd in 1939 uitgebracht in Zwitserland maar werd in academische kringen, voornamelijk door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, dertig jaar lang nauwelijks opgemerkt. In 1969
volgde een Engelse vertaling van het eerste deel en in 1982 ook van het tweede deel. In datzelfde jaar verscheen ook een Nederlandse vertaling.
Elias 1997 [1969].
Elias 1985.
Meer over figuraties in paragraaf 2.2.1.
Van Krieken 2001.
Norbert Elias Foundation 2004.
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Sociologisch Tijdschrift. Goudsblom publiceerde in 1974 ook het boek ‘Balans van de sociologie’,
een sociologisch handboek vanuit het perspectief van de figuratiesociologie.
Na de dood van Elias is de figuratiesociologie in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. De
stroming wordt door sommigen sterk bekritiseerd vanwege de wankele empirische onderbouwing.
Anderen zien de ideeën vanuit de figuratiesociologie nog steeds als waardevol, maar tegelijkertijd als onderdeel van andere grote sociologische benaderingen. Veel Amsterdamse sociologen
zijn dan ook overgestapt op andere benaderingen8. Voor de meeste sociologen is Elias vooral een
grote naam uit het verleden. Zijn centrale werk ‘Het civilisatieproces’ wordt tegenwoordig over het
algemeen gezien als interessant, maar onvolledig9 en achterhaald10. De figuratiesociologie is een
kleine stroming geworden. Het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, hét gezicht van de figuratiesociologie, werd na een aantal moeilijke jaren op 1 januari 2005 opgeheven11.
Niettemin is er ook nu nog een groep sociologen die het werk van Elias zeer bewondert en
onderzoek doet in navolging van zijn ideeën. Deze onderzoekers treffen elkaar regelmatig op grote
internationale congressen en houden contact via een nieuwsbrief, een mailinglijst en een weblog12.
De Norbert Elias Foundation13 ondersteunt projecten op het gebied van de figuratiesociologie.
‘De gevestigden en de buitenstaanders’ neemt een aparte plaats in binnen het werk van Elias.
Het is meer dan ander werk gebaseerd op veldonderzoek. Niettemin zijn er ook duidelijke verbanden terug te vinden met ‘Het civilisatieproces’. Vooral in het theoretische essay bij ‘De gevestigden
en de buitenstaanders’14 legt Elias veel nadruk op de noodzaak van een langetermijnperspectief. In
het empirische gedeelte komt dit minder duidelijk naar voren.

8
9
10
11
12

13
14

Daverveld 2005, Van El en De Haan 2005.
Zie bijvoorbeeld Burns 1979, Seigell 1979, Rojek 1986.
Zie bijvoorbeeld Duerr 1988, De Volkskrant 06-02-2004 en een overzicht in Van Krieken 2001, pp. 73-74.
Van El en De Haan 2005.
De nieuwsbrief heet Figurations (uitgave Norbert Elias Foundation). Het is een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief waarin verslag wordt gedaan van nieuwe boeken, artikelen en congressen rond het werk
en de ideeën van Norbert Elias. De nieuwsbrief is digitaal te vinden op www.norberteliasfoundation.nl. De
mailinglijst heet Elias-I. Een openbaar archief hiervan is te vinden op https://listserv.surfnet.nl/archives/
elias-i.html. In augustus 2007 werd de mailinglijst verplaatst naar een weblog, te vinden op http://elias-i.
nfshost.com.
De stichting is gevestigd in Amsterdam. Meer info op www.norberteliasfoundation.nl.
Elias 1976.

Die claim op universele toepasbaarheid is in lijn met ander werk van Elias, waarin hij ook regelmatig
zoekt naar algemeen geldende waarheden. Dat is tegenwoordig geen gangbare benadering meer in de
sociologie. Veel sociologen vinden de ideeën van Elias en de stroming die daaromheen is ontstaan – de
figuratiesociologie – dan ook achterhaald (zie kader 2.1).
Dat geldt echter niet voor de gevestigden-buitenstaanderstheorie. Deze theorie wordt door veel
sociologen gezien als één van de meer praktisch toepasbare theorieën van Elias.
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Om de achtergrond van de theoretische ideeën te kunnen begrijpen, beschrijven we eerst de voorstad
waar het onderzoek plaatsvond en de groepen die Elias en Scotson daar onderscheidden. Daarna gaan
we inhoudelijk in op de theorie.
2.1.1 Winston Parva

In ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ noemen Elias en Scotson de voorstad waar ze onderzoek
deden niet bij de werkelijke naam. Ze gebruiken een pseudoniem: Winston Parva. Inmiddels is duidelijk dat het in werkelijkheid gaat om South Wigston, een voorstad van Leicester (zie kaders 2.2 en 2.3).
Winston Parva lag ingeklemd tussen twee spoorlijnen, die het gebied duidelijk scheidden van andere
voorsteden. Ten tijde van het onderzoek had het minder dan 5.000 inwoners. Winston Parva was ‘een
duidelijk te onderscheiden gemeenschap, met eigen fabrieken, scholen, kerken, winkels en verenigingen.
En met eigen sociale scheidslijnen’30. Die scheidslijnen bestonden tussen de bevolking van drie buurten,
door Elias en Scotson ‘zones’ genoemd:
1. De middenklassebuurt (zone 1)
Deze buurt was gebouwd in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw en werd als het ‘beste
deel van Winston Parva’ beschouwd31. Een minderheid van de inwoners werd gezien als ‘de informele
leiders van Winston Parva als geheel en vooral van zone 2’32.
2. De ‘oude’ arbeidersbuurt: het dorp (zone 2)
Dit was de oudste buurt van Winston Parva, gesticht in de jaren tachtig van de negentiende eeuw.
De buurt bestond voornamelijk uit arbeiderswoningen, met daarnaast een klein aantal middenstandswoningen. De meeste bewoners werkten in de fabrieken die aan de rand van de zone stonden.
De families die er woonden, hadden een sterk gevoel van saamhorigheid ontwikkeld. Mede daarom
werd dit deel van Winston Parva ‘het dorp’ genoemd33. De ‘dorpelingen’ zagen hun buurt boven alles
als een ‘respectabel’ gebied, met respectabele bewoners34.
3. De ‘nieuwe’ arbeidersbuurt: de Nieuwbouw35 (zone 3)
Deze buurt was in de jaren dertig van de twintigste eeuw gebouwd en bestond uit rijen kleine huizen. Tot het begin van de Tweede Wereldoorlog bleef een deel van de huizen leeg. Daarna trokken
vooral evacués uit Londen in de wijk. Ook zij gingen grotendeels werken in de fabrieken die aan de
rand van zone 2 stonden. De wijk werd door de bewoners van zone 1 en zone 2 ‘de Nieuwbouw’ of
soms ‘Ratteneind’ genoemd36. De wijk kende een hoge doorstroom van bewoners en had twee decennia na de bouw nog steeds het karakter van een immigrantenbuurt37. De bewoners hadden (nog)
geen gevoel van saamhorigheid ontwikkeld.
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34
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36
37

Elias en Scotson 1976 [1965], p. 49.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 65.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 68.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 55.
Mennell 1989, p. 117.
Elias en Scotson gebruiken consequent een hoofdletter voor het woord Nieuwbouw (zone 3) en een kleine letter
voor het woord dorp (zone 2). We weten niet waarom ze dit doen, maar hebben het hier overgenomen.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 55.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 119.
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Kader 2.2 John Scotson en Winston Parva
De beschrijving van Winston Parva en de verhoudingen tussen haar bewoners in ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ vond zijn oorsprong in veldwerk van John Scotson, een student van
Elias in de tijd dat deze aan de universiteit van Leicester doceerde. Scotson studeerde in 1962 af
in de stadssociologie met een scriptie over de wijk die later Winston Parva genoemd zou worden.
Het onderzoek werd vergemakkelijkt doordat John Scotson in Winston Parva zowel leider van een
jeugdclub als leraar was. Scotson’s scriptie (The Comparative Study of Two Neighbourhood Communities in South Wigston) vormde de empirische basis van ‘De gevestigden en de buitenstaanders’1.
Na het verschijnen van dit boek is er op wetenschappelijk gebied weinig meer van John Scotson
vernomen. Hij publiceerde nog een handboek over sociologie voor studenten2, en lijkt zich verder
vooral bezig gehouden te hebben met sociologie in relatie tot onderwijs. John Scotson overleed
in 19803.
1

2
3

Dit blijkt uit een bijdrage van professor Paul Nixon op de Elias-I mailinglijst (7 april 2001, zie archief op
https://listserv.surfnet.nl/archives/elias-i.html) en werd bevestigd in een e-mailwisseling met John Goodwin,
het huidige ‘Head of Department’ van het Centre for Labour Market Studies van de Universiteit van Leicester (waaronder de opleiding sociologie tegenwoordig valt), oktober 2006. De originele scriptie van Scotson is
niet meer te vinden.
Scotson 1975.
Norbert Elias Foundation 2006, p. 1.

Oorspronkelijk zouden Elias en Scotson het verschil in het aantal gepleegde misdrijven tussen de
buurten onderzoeken. Maar geleidelijk verplaatste het onderzoek zich naar een bestudering van ‘het
karakter van de buurten als geheel en vooral naar de onderlinge relaties tussen de buurten’38. Elias en
Scotson verwachtten een tegenstelling te vinden tussen de middenklassebuurt enerzijds en de twee
arbeidersbuurten anderzijds. Dat was immers de tegenstelling die in die tijd in de Engelse samenleving
dominant was39. Maar die verwachting kwam niet uit. Ze vonden wél een scherpe scheidslijn, maar die
lag tussen de middenklassebuurt (zone 1) en ‘het dorp’ (zone 2) enerzijds, en ‘de Nieuwbouw’ (zone 3)
anderzijds. De groep uit zone 1 en 2, die het langst in Winston Parva woonde, had een sterke interne
cohesie40. Ze beschouwden zichzelf als de ‘eigenaars’ van Winston Parva, met superieure normen en
waarden ten opzichte van de nieuwkomers in zone 3. Die nieuwkomers werd duidelijk gemaakt dat ze
er niet bij hoorden. De bewoners van zone 1 en 2 waren ‘de gevestigden’ en de bewoners van zone 3 ‘de
buitenstaanders’. De scheidslijn tussen deze twee groepen was zowel sociaal als ruimtelijk aanwezig.
We beschrijven de groepen eerst afzonderlijk, voordat we ingaan op de onderlinge verhoudingen.

38
39
40

Elias en Scotson 1976 [1965], p. 47.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 49.
Zone 1 en zone 3 werden ongeveer in dezelfde periode gebouwd. Toch behoorden de inwoners van zone 1 ook tot
de groep die het langst in Winston Parva woonde en die van zone 3 niet. Dat is deels te verklaren door het feit dat
zone 3 eerst een tijd grotendeels leegstond en pas in de Tweede Wereldoorlog bewoond werd. Daarnaast was er nog
een andere verklaring: de ‘minderheid van Winston Parva’s toonaangevende elitegroep’ die woonde in zone 1 was
oorspronkelijk afkomstig uit zone 2 en onderhield nog altijd familie- en vriendschappelijke banden met mensen uit
zone 2 (Elias en Scotson 1976 [1965], p. 68).
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2.1.2 De gevestigden

De groep arbeiders uit ‘het dorp’ vormde samen met de middenklassers uit zone 1 al enkele generaties41 een hechte groep, die zich afzette tegen de arbeiders in ‘de Nieuwbouw’. De gevestigden woonden
dus in de arbeidersbuurt die ‘het dorp’ genoemd werd (zone 2) en in de betrekkelijk kleine en recenter gebouwde middenklassebuurt (zone 1). Toch vormden de gevestigden in deze twee buurten één
groep: ‘Zo werden de banden die ontstonden door lange woonduur in deze betrekkelijk oude industriële gemeenschap niet verbroken wanneer een gezin het zich kon veroorloven vanuit de arbeidersbuurt
naar de aangrenzende middenklassebuurt te verhuizen. Degenen die in de arbeidersbuurt achterbleven,
schenen de band met hen die sociaal waren gestegen te ervaren als een verhoging van hun eigen status
en ze betrokken zichzelf in de glorie. Zo bleven de ‘oude inwoners’ van de arbeidersbuurt en de ‘oude
inwoners’ die in de middenklassebuurt waren gaan wonen met elkaar verbonden’42.
De gevestigden voelden zich de rechtmatige eigenaars van Winston Parva, schrijft Elias. ‘[In Winston
Parva] stelden we vast dat de ‘ouderdom’ van banden, met alles wat dat inhield, een op zichzelf staande
kracht was die een mate van groepscohesie, van collectieve identificatie en gemeenschappelijke normen
teweegbracht, voldoende voor de aangename euforie die gepaard gaat met het bewustzijn te behoren
tot een groep van hogere waarde en met de complementaire verachting voor andere groepen’43.
De gevestigden voelden zich dus superieur aan de buitenstaanders, maar dat betekende niet dat
alle gevestigden een gelijke sociale status hadden. Binnen de groep waren er machthebbers en machtelozen: de gevestigden ‘kenden hun eigen interne rangorde die tot uiting werd gebracht in de interne
groepsopinie. De positie van elk gezin en van ieder lid kon op elk willekeurig moment duidelijk worden vastgesteld’44. Die statushiërarchie was vooral onderling van belang. Als groepen of individuen van
buitenaf de positie van de gevestigden bedreigden, werden de gelederen gesloten. Tegenover de buitenstaanders presenteerden de gevestigden zich altijd als een collectief45.
De gevestigden uit het dorp vonden dat zij in menselijk opzicht beter waren dan de buitenstaanders
uit de Nieuwbouw: ‘De gevestigde groep kende zichzelf superieure menselijke eigenschappen toe; deze
groep sloot alle anderen uit van niet-beroepsmatige contacten; het taboe op zulke contacten werd in
stand gehouden door middel van sociale controle’46. Om het imago van superioriteit in stand te houden,
was de sociale controle binnen de groep gevestigden hoog.

41
42
43
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46

Zone 1 bestond nog niet ‘enkele generaties’, maar de mensen in zone 1 waren daar deels naar toe verhuisd uit zone 2
en werden tot de gevestigden gerekend.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 69.
Elias 1976, p. 10.
Elias 1976, pp. 31-32.
Elias heeft dit punt later verder uitgewerkt in het essay ‘The Maycomb model’, dat hij vlak voor zijn dood schreef en
dat postuum werd uitgegeven in 2002. In dit boek bespreekt hij de gevestigden-buitenstaandersfiguratie die volgens
hem te zien was in de roman ‘To Kill a Mockingbird’ van Harper Lee (verschenen in 1960). Deze roman gaat over
relaties tussen blanken en zwarten in het fictieve Amerikaanse plaatsje Maycomb in de jaren dertig van de twintigste
eeuw. In Maycomb waren duidelijke statusverschillen waarneembaar binnen de gevestigde groep blanke bewoners.
Maar tegenover de zwarte bewoners had ‘geen blanke (...) een zo lage status, dat hij niet de solidariteitsgevoelens van
het lokale establishment gemobiliseerd had, als de omstandigheden dat vereisten. (...) Hier was de solidariteit van
de blanken van Maycomb net zo onvoorwaardelijk als die van de gevestigden van Winston Parva’ (Elias 2005 [2002],
pp. 293-294).
Elias 1976, pp. 8-9.
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2.1.3 De buitenstaanders

Terwijl veel van de gevestigden in het dorp erg trots op hun buurt waren, was daar geen sprake van
onder de bewoners van de Nieuwbouw. Hun buurt had een slechte reputatie en stond bekend als
‘Ratteneind’47.
De buitenstaanders vormden ten tijde van het onderzoek geen hechte groep. Bij hen was geen
sprake van ‘gelijke normen over geven en nemen, die de eenheid tussen mensen in oudere gemeenschappen bevorderen’48. Een verklaring hiervoor lag volgens Elias en Scotson in het gemis aan contacten met
familieleden in de buurt49. Een andere verklaring was dat de wisseling van bewoners in de Nieuwbouw
veel sneller ging dan in het dorp: ‘mensen die ook maar enigszins vooruit wilden komen en die zich
beledigd voelden omdat hun woonplaats een slechte naam had, verhuisden in het algemeen zo snel als
ze maar konden. Zodoende maakten ze plaats voor andere immigranten waarvan er waarschijnlijk een
aantal dezelfde cyclus zouden doormaken’50.
De buitenstaanders hadden niet alleen een minder positief beeld over de buurt. Ze hadden ook over
de eigen groep een negatief beeld: ‘Het kwam vaak voor dat ze [de buitenstaanders] zelfs onder elkaar
de vernederende begrippen over de Nieuwbouw gebruikten zoals die gemeengoed waren in ‘het dorp’.
Hieruit bleek het bewustzijn van de eigen inferieure positie’51. Een ongunstig collectief ‘wij-beeld’ was
geïncorporeerd in het zelfbeeld van de bewoners van de Nieuwbouw52.
Sommige bewoners van de Nieuwbouw probeerden door middel van roddel over de gevestigden
wel om ‘wraak te nemen’ voor de stigmatisering van de eigen groep. Maar omdat ze geen groep vormden met een duidelijke structuur en sterke interne cohesie bleef hun verweer volledig ongeorganiseerd.
Door hun gebrek aan eenheid moesten de buitenstaanders de lagere status die hen werd toegewezen
wel accepteren.

2.2 Figuratie en machtsbalans
Wat gebeurde er nu tussen de gevestigden en de buitenstaanders? De kern van de figuratie in Winston
Parva was volgens Elias ‘een ongelijke machtsbalans en de daarin besloten spanningen’53. In deze zin
komen twee centrale begrippen uit de sociologie van Elias samen: figuratie en machtsbalans.
2.2.1 Figuraties

Volgens Elias kunnen mensen alleen begrepen worden in hun onderlinge afhankelijkheid. Ze zijn deel
van wat hij figuraties noemt. Het begrip figuratie is moeilijk te definiëren, omdat het behalve als een
concreet concept ook als een benaderingswijze van de sociale werkelijkheid wordt gezien54.
Wij beperken ons tot het concrete concept figuratie. Dit wijst volgens Elias op ‘interdependentievlechtwerken’ waarin mensen in wisselende aantallen en onder uiteenlopende omstandigheden met
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Elias en Scotson 1976 [1965], p. 55.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 112.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 111.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 119.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 118.
Mennell 1989, p. 120.
Elias 1976, pp. 12-13.
Zie Van Krieken 1998, p. 59. Het concept figuratie is volgens Elias bijvoorbeeld ook bedoeld om het onderscheid
tussen systemen en manieren van sociale integratie te laten verdwijnen.
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Kader 2.3 Een bezoek aan South Wigston
Winston Parva is een gefingeerde naam voor een groeiende industriële voorstad van een ‘grote
en welvarende industriestad in de Engelse Midlands’1. In werkelijkheid gaat het om South Wigston,
een voorstadje van Leicester (zie figuur 2.1).
In april 2006 brachten we een bezoek aan het gebied. Het beeld uit ‘De gevestigden en de
buitenstaanders’ – een door industrie en spoorlijnen gedomineerd voorstadje met scherpe sociale scheidslijnen en een sterke sociale controle – klopt niet meer. De spoorlijnen zijn er nog, maar
de overgebleven industriële gebouwen in South Wigston staan grotendeels leeg en herinneren
aan een vervlogen verleden. Het gebied wordt tegenwoordig gedomineerd door een grote supermarkt, onmiddellijk ten noorden van zone 3. Tussen zone 2 en zone 3 is wél nog steeds een fysieke
scheiding te zien: er ligt een groot grasveld tussen. Vanuit zone 3 kijk je uit op blinde muren van de
fabrieksgebouwen aan de rand van zone 2. Het grasveld is ’s avonds afgesloten om de overlast van
jongeren te beperken.
In haar huis in zone 2 interviewden we Karen, die in 1954 werd geboren in South Wigston en er
bijna haar hele leven heeft gewoond. Ze komt uit een familie die bij haar geboorte al jaren in zone
2 woonde. Ook nu woont een groot deel van haar familie nog in de buurt. Ze vertelt:
‘Vroeger was je heel trots dat je hier geboren was. Familie was heel belangrijk. Bijna iedereen
werkte ook in de buurt, dus er was echt een gemeenschapsgevoel. Er was wel een tegenstelling tussen ‘ons’ gebied en Lansdowne Grove, wat we ook wel ‘Ratteneind’ noemden [zone 3]. Het
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Elias en Scotson 1976 [1965], p. 49.
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was wel duidelijk dat mensen van hier op die mensen neerkeken. Maar mij maakte het niet uit: ik
speelde ook met kinderen die daar vandaan kwamen.
‘Tegenwoordig is er nog steeds een verschil tussen dit gebied en Lansdowne Grove, maar het
is de laatste 10 tot 15 jaar wel minder geworden. Dat komt doordat er een stuk is bijgebouwd op
Lansdowne Grove. Sindsdien zijn de huizen daar erg populair bij jonge koppels.

Figuur 2.2 Een beeld van South Wigston, april 2006
Op de foto’s: typische straat in zone 2 (linksboven); de belangrijkste straat in zone 3 (rechtsboven);
grasveld tussen zone 2 – links op de foto – en zone 3 (links midden); vervallen industriegebouwen
in zone 2 (rechts midden); de nieuwbouw in zone 3 (linksonder); de pub Marquis of Queensberry –
volgens Elias en Scotson de belangrijkste ontmoetingsplaats voor de gevestigden in zone 2 (rechtsonder).
Foto’s gemaakt door auteurs, april 2006.
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‘De tegenstelling tussen South Wigston als geheel en Wigston Magna, aan de overkant van de
spoorlijn, is nu sterker. Wigston Magna is voor ons ‘de stad’, omdat hier gewoon heel weinig te
doen is. Er zijn hier maar weinig winkels en die weinige winkels zijn bovendien klein. We zijn hier
niet zo rijk als daar.
‘Het gemeenschapsgevoel in South Wigston is ook veel minder geworden. Vanaf de jaren zestig is de industrie langzaam verdwenen. Zo werd South Wigston een spookstadje. Mensen gingen
elders werken en veel winkels moesten sluiten.
‘Als er tegenwoordig iets aan de hand is, kun je nog wel bij de buren terecht. We zien elkaar ook
wel op gelegenheden: bruiloften, begrafenissen. Maar we komen niet meer met z’n allen zomaar
samen. Dat is verdwenen.’

elkaar verbonden zijn55. Deze vlechtwerken hebben een zekere mate van stabiliteit en ontwikkelen zich
over een langere periode in een richting die voor de betrokkenen moeilijk te voorspellen valt. Volgens
de Duitse socioloog Bauböck zijn figuraties te begrijpen als ‘structuren die enerzijds individuele posities
vastleggen en anderzijds mogelijkheden voor individuele keuzes om te handelen openen of beperken’56.
Een centraal kenmerk is de interdependentie of wederzijdse afhankelijkheid. Elias benadrukt dat individuen en groepen onderling afhankelijk zijn en met elkaar één geheel vormen.
Een specifieke uitwerking van het concept is de gevestigden-buitenstaandersfiguratie. Ook daarin
is sprake van wederzijdse afhankelijkheid, maar er is daarnaast sprake van twee groepen met tegengestelde belangen binnen de figuratie.
Met een figurationele benadering wordt de positie van een groep altijd in relatie tot andere groepen gezien. Die positie kan voortdurend veranderen, mede door de onderlinge afhankelijkheid en
verwevenheid van de groepen. De relaties tussen groepen ‘ontstaan of veranderen wanneer mensen en
groepen onderling afhankelijk, meer onderling afhankelijk of op een andere manier onderling afhankelijk worden’57.
Paradoxaal genoeg wordt de door Elias zo belangrijk geachte wederzijdse afhankelijkheid in
Winston Parva niet duidelijk. Volgens Elias hadden de buitenstaanders een functie, maar hij beschrijft
die nauwelijks. Het ligt echter voor de hand dat tussen de twee groepen onderlinge afhankelijkheden
ontstonden door het samenleven in dezelfde voorstad en het werken in dezelfde fabrieken.
De groepen waren ‘gevangen in een “dubbele binding” (“double bind”)’58. Dat leidde tot spanningen.
Die ontstonden niet ‘omdat een partij doortrapt was of aanmatigend en de andere partij niet. Ze lagen
besloten in de figuratie die ze samen vormden. (…) Eenmaal samengeworpen, waren ze gevangen in
een conflictsituatie die geen van hen de baas kon’59. Ook de groep met meer macht was dus in zekere
mate afhankelijk van de minder machtige groep60.
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Elias 1971, p. 115. Zie ook Smithuijsen 2001, p. 18.
Bauböck 1993, p. 163, eigen vertaling. Zie voor een uitgebreidere behandeling van het begrip figuratie onder andere
Van Krieken 1998.
Elias 1974, pp. xxxix-xl, eigen vertaling.
Elias 1976, p. 24.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 197.
In specifieke situaties kan het voorkomen dat de buitenstaanders niet in een bepaalde behoefte van de gevestigden voorzien. Dat bemoeilijkt de strijd van de ‘onderliggende’ groep in sterke mate, zo blijkt uit onderzoek van de
sociologen Bram van Stolk en Cas Wouters (1980). Elias zelf noemt in het voorwoord van ‘De gevestigden en de
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2.2.2 Machtsbalans

De wederzijdse afhankelijkheid is nauw verbonden met de uitoefening van macht. Macht is gebaseerd
op het kunnen belonen van mensen of groepen die gewenst gedrag vertonen en het kunnen ‘straffen’ van
mensen of groepen die ongewenst gedrag vertonen. Uiteindelijk berust macht vaak op de mogelijkheid
om met dwang te dreigen61. Daarvoor moet een groep of individu afhankelijk zijn van de ander. Groepen die afhankelijk zijn van een andere groep weten dat deze een eventuele sanctie kan toepassen. Zij
vinden deze sanctie op een bepaald moment ‘onvoordeliger dan de waarde die zij zelf wensen en geven
deze op door te conformeren’62. Als er geen afhankelijkheidrelatie is, kan een sanctie niet worden afgedwongen. In dat geval heeft de ene groep geen vat op de andere.
Macht is niet absoluut: groepen bezitten macht niet als een ‘op zichzelf staand iets’. Er is altijd een
verdeling van macht, waarbij een groep meer macht bezit in verhouding tot andere groepen. De positie van groepen is daarnaast niet onveranderlijk. Macht is dus zowel een relationeel als een dynamisch
begrip. Het zoeken naar de manier waarop twee groepen wederzijds afhankelijk van elkaar zijn, leidt
rechtstreeks naar de machtsbalans in de figuratie63.
De machtsbalans vormt het hart van veranderende figuraties: een balans van machtsverdeling die
vanuit een fluctuerende, gevoelige evenwichtstoestand nu eens doorslaat naar de ene en dan weer naar
de andere kant64. De gevestigden hadden in Winston Parva een veel gunstiger positie op de machtsbalans dan de buitenstaanders. Ze hadden deze positie verkregen doordat ze als groep al veel langer
macht hadden kunnen opbouwen.
Deze langere woonduur of ‘sociologische ouderdom’ werd als een groot sociaal goed beschouwd, als
‘iets dat een trots en tevreden gevoel geeft’65. Hierdoor konden de gevestigden de lokale ‘spelregels’ bepalen. De ‘oude bewoners’ beschouwden zichzelf en hun buurt als superieur aan de nieuwelingen en hun
buurt66. Dit konden ze doen door de beeldvorming te baseren op een minderheid binnen zowel de
eigen groep als de andere groep. ‘Het beeld van de gehele groep buitenstaanders [wordt] gemodelleerd
naar de ‘slechte’ kenmerken van het ‘slechtste’ deel van die groep. Daarentegen wordt het zelfbeeld van
de gevestigde groep gemodelleerd naar het meest voorbeeldige, meest toonaangevende deel, naar de
minderheid van zijn ‘beste’ leden’67.
De komst van buitenstaanders was de aanleiding voor deze beeldvorming. Volgens Elias moet die
komst alleen al gezien worden als een aanval. ‘Enkel en alleen al het bestaan van interdependente
buitenstaanders die noch uit het reservoir van gemeenschappelijke herinneringen kunnen putten noch,
naar het schijnt, de fatsoensnormen van de gevestigde groep delen, wekt irritatie. Dat ze bestaan, wordt
door de gevestigden opgevat als een aanval op hun wij-beeld en wij-ideaal. De scherpe afwijzing en
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buitenstaanders’ ook terloops het belang van het feit dat buitenstaanders voor gevestigden een functie hebben. Hij
gebruikt de positie van Indianen in sommige Latijns-Amerikaanse landen als voorbeeld. ‘[I]n zulke gevallen hebben
de buitenstaanders geen functie voor de gevestigde groepen; ze staan alleen maar in de weg en het is dus ook geen
uitzondering als ze worden uitgeroeid of verdreven en tot uitsterven gedoemd’ (Elias 1976, p. 24).
Ellemers 1995, p. 199. Elias geeft macht en machtsbalans een centrale rol in zijn theorie, maar gaat niet echt in op de
aard van deze begrippen. We gebruiken daarom hier het werk van andere wetenschappers om de rol van macht in
‘De gevestigden en de buitenstaanders’ beter te kunnen begrijpen.
Ellemers 1969, p. 14.
Mennell 1989, p. 139.
Zie voor meer info Van Krieken 2001.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 191.
Elias 1976, pp. 32-33.
Elias 1976, pp. 11-12.
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stigmatisering van de buitenstaanders is hun tegenaanval’68. Door hun langere woonduur bezaten de
gevestigden een historisch gegroeide machtspositie. Dit uitgangspunt leidt ertoe dat gevestigden zich
vooral richten op het handhaven van hun positie. De buitenstaanders hebben een ander doel: zij zijn
altijd uit op verbetering van hun positie op de machtsbalans69.
2.2.3 Machtsbronnen volgens Elias

Om die positie op de machtsbalans te behouden of verbeteren, gebruikten zowel de gevestigden als de
buitenstaanders in Winston Parva bepaalde strategieën. Elias en Scotson gebruiken de term machtsbron voor de kenmerken of bezittingen van een groep die ervoor zorgen dat ze die strategieën kunnen
uitvoeren. Twee machtsbronnen zijn volgens hen het belangrijkst in een strijd tussen gevestigden en
buitenstaanders.
1. Stigmatisering van de buitenstaanders door de gevestigden70. De buitenstaanders in Winston Parva
werden als ‘onbetrouwbaar, ongedisciplineerd en bandeloos’ beschouwd71. Door zulke stigmatise
ringen bevestigden de gevestigden hun eigen superioriteit72. Omdat stigmatisering niet op waarheid
gebaseerd hoeft te zijn, is zo’n stigma door een groep moeilijk te veranderen. ‘Het stigma kan er zelfs
toe bijdragen dat de hogere status van een groep met een machtssurplus dat is verdwenen nog enige
tijd blijft voortbestaan’73.
2. Het bezit van sleutelposities binnen instituties, zoals de gemeenteraad, verenigingen of andere organisaties. In Winston Parva werden de belangrijke plaatselijke verenigingen gecontroleerd en beheerst
door de toonaangevende oude families uit ‘het dorp’. De gevestigden weerden de buitenstaanders uit
alle sociale machtsposities, of het nu om de plaatselijke politiek ging, om plaatselijke verenigingen of
om organisaties74. Via die machtsposities konden de gevestigden een grote invloed uitoefenen op de
gang van zaken binnen de figuratie. De gevestigden werden politiek bijvoorbeeld vertegenwoordigd
door het onafhankelijke raadslid Drew, die zichzelf aanprees als ‘de vriend van de oude getrouwen’75.
‘Raadslid Drew (…) was de centrale figuur binnen verscheidene informele, elkaar overlappende kringen van verwanten en leden van plaatselijke verenigingen’76.
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Elias 1976, p. 40.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 199.
Elias ziet stigmatisering als een aspect van een gevestigden-buitenstaandersrelatie dat vaak in verband wordt
gebracht met een bepaald soort collectieve fantasie, door de gevestigden ontwikkeld. ‘Deze collectieve fantasie is een
weerspiegeling en tegelijkertijd een rechtvaardiging van de afkeer – het ‘vooroordeel’ – die de leden van de gevestigde
groep voelen voor de leden van de groep buitenstaanders’ (Elias 1976, p. 27).
Elias 1976, p. 18.
Volgens Elias en Scotson was roddel een belangrijk middel bij het versterken en in stand houden van stigmatisering.
Door ondersteunende of prijzende roddel werd het positieve beeld van de eigen groep versterkt. Misprijzende roddel werd door de gevestigden gebruikt om negatieve stigmatiseringen van de buitenstaanders in stand te houden. Er
was sprake van een sterk roddelnetwerk in ‘het dorp’, terwijl dit in de Nieuwbouw door het gebrek aan sociale cohesie niet aanwezig was (1976 [1965], p. 140).
Elias 1976, p. 17. We denken zelf dat stigmatisering geen machtsbron is, maar een strategie. Die strategie kan op
basis van andere machtsbronnen worden toegepast. Hierop komen we in hoofdstuk 4 terug. Daar bespreken we ook
onze eigen visie op machtsbronnen.
Elias en Scotson 1976 [1965], pp. 59-60.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 104.
Elias en Scotson 1976 [1965], p. 68.
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Wanneer een groep geen rekening houdt met de wederzijdse afhankelijkheid kan dat gevolgen hebben voor de controle over machtsbronnen. In Winston Parva hielden de gevestigden in geen enkel
opzicht rekening met de wensen van de buitenstaanders. Deze namen ‘wraak’ door niet te stemmen op
raadslid Drew, de lokale vertegenwoordiger van de gevestigden. Ze stemden op een vertegenwoordiger van de Labour-partij, zonder lokale binding. Hij bleek een vrij machteloos figuur. Zo verkregen de
buitenstaanders dus zelf geen controle over deze machtsbron, maar ontnamen ze de gevestigden wel de
toegang daartoe77.
2.2.4 Machthebbers

De macht van een groep is vaak grotendeels in handen van een klein aantal mensen. Deze macht
hebbers bieden door hun positie de groep als geheel toegang tot machtsbronnen. Een gemeenteraadslid
heeft bijvoorbeeld zelf beslissingsmacht, maar kan ook door middel van contacten in zijn of haar netwerk machthebbers buiten de plaats om hulp vragen. De machthebbers lijken op het eerste gezicht
de andere leden van hun groep niet echt nodig te hebben. Ze hebben zelf immers al toegang tot een
machtsbron waarmee ze de gang van zaken in hun voordeel kunnen beïnvloeden. Toch zijn er twee
redenen waarom ook zij verbonden zijn met de groep en daarvan ook afhankelijk zijn.
Ten eerste biedt hun groepslidmaatschap hen de mogelijkheid om meerdere machtsbronnen te bundelen. Alle machthebbers binnen een groep hebben samen een uitgebreider netwerk en dus meer macht
dan wanneer ze individueel zouden handelen. Het is mogelijk dat hun ‘eigen’ machtsbron in een conflict niet toereikend is, maar dat het conflict wel gewonnen kan worden door alle machtsbronnen in het
bezit van de gehele groep te bundelen.
Daarnaast zijn sleutelpersonen voor de bezetting van hun positie vaak ook afhankelijk van de groep
als geheel. Macht wordt ‘bijna altijd (…) uitgeoefend uit naam van de collectiviteit. Machthebbers kunnen hun macht slechts behouden wanneer zij op de steun van de (meerderheid van de) onderdanen
kunnen rekenen’78. Dit sluit natuurlijk aan bij de centrale gedachte van wederzijdse afhankelijkheid
binnen een figuratie. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is wel een gekozen politicus, die voor het
behouden van zijn of haar positie afhankelijk is van de steun van de achterban tijdens de verkiezingen. Niet alleen de gevestigden en de buitenstaanders zijn dus wederzijds afhankelijk. Dit geldt ook de
mensen binnen een groep: machthebbers en ‘achterban’.
Veranderingen in de wederzijdse afhankelijkheid leiden tot verschuivingen op de machtsbalans tussen
gevestigden en buitenstaanders. Dat is één van de centrale gedachten uit de gevestigden-buitenstaanderstheorie van Elias en Scotson.
Maar hoe is deze theorie ontvangen? In de loop van de tijd zijn er van verschillende kanten kritieken
en aanvullingen op de gevestigden-buitenstaanderstheorie gekomen. We bespreken nu eerst de punten
die voortkomen uit een rechtstreekse bespreking of toepassing van de theorie. Daaruit concluderen we
welke elementen van de theorie we ‘meenemen’ naar het volgende hoofdstuk.
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Elias en Scotson 1976 [1965], p. 105.
Ellemers 1995, p. 201 (cursivering in origineel).
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2.3 Ontvangst, kritiek en aanvullingen
De verschijning van ‘The Established and the Outsiders’ kreeg in 1965 niet veel aandacht79. Er volgde
een aantal (meest korte) besprekingen in tijdschriften, zoals New Statesman, Times Literary Supplement,
Social Research en de American Sociological Review. De meest uitgebreide bespreking is die door Margaret Stacey in het tijdschrift Urban Studies in 1968. Stacey legt de vinger op een aantal zwakke plekken
van het boek. Ze vraagt zich af of het tijdsaspect bij de ontwikkeling van onderlinge verbondenheid
onder de bewoners van de Nieuwbouw niet meer aandacht had moeten krijgen. Het ontwikkelen van
volwaardige netwerken duurt volgens haar drie of vier generaties; de dertig jaar van zone 3 waren niet
voldoende80. Het historisch voordeel van de gevestigden was dus volgens Stacey nog groter dan Elias en
Scotson zelf al dachten.
Ook vindt ze dat niet genoeg aandacht aan de context is besteed. ‘De macht van de elite is voldoende
onderbouwd, maar hun relatieve machteloosheid in verhouding tot economische, politieke en administratieve instituties in het gebied wordt niet behandeld’81.
Na de verschijning van de Nederlandse vertaling en de toevoeging van het theoretisch essay in 1976
krijgt de theorie meer aandacht. Andere wetenschappers passen de theorie toe. Uit deze toepassingen
volgt ook meer kritiek. In essentie gaat het om dezelfde zwaktes die Stacey ook al zag. De kritiek is
samen te vatten in twee punten:
1. De dynamiek in de figuratie blijft onderbelicht. De studie over Winston Parva gaat met name over
hoe een gevestigden-buitenstaandersfiguratie ontstaat en zich stabiliseert. Maar machtsbalansen
kunnen ook ‘omslaan’, het onderscheid tussen gevestigden en buitenstaanders kan vervagen en figuraties kunnen zelfs verdwijnen82.
2. De context ontbreekt. Winston Parva is beschreven als een wereldje op zich. De relatie tussen de
figuratie in Winston Parva en groepen, regels en normen in ‘de buitenwereld’ krijgt niet voldoende
aandacht. Juist die buitenwereld stelt allerlei grenzen aan de verhouding83.
We gaan hieronder uitgebreid in op deze twee punten van kritiek.
2.3.1 Dynamiek

Elias benadrukt in het theoretische essay bij ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ het belang van het
tijdsaspect: ‘hoe noodzakelijk [is het] recht te doen aan het tijdsaspect van groepen, en hun relaties te
zien als processen in de opeenvolging van de tijd, als we de grenzen willen begrijpen die mensen trekken als ze over de ene groep ‘Wij’ zeggen en naar de andere met ‘Zij’ verwijzen’84.
Dat gevestigden-buitenstaandersfiguraties als dynamisch gezien moeten worden, blijkt volgens sommige auteurs onvoldoende uit het empirische deel van ‘De gevestigden en de buitenstaanders’. Ook
socioloog Stephen Mennell, een bewonderaar van Elias, stelt: ‘…hoewel Elias er constant naar streeft
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Elias-criticus Paul Nixon maakte een overzicht van de vroege kritieken op ‘The Established and the Outsiders’ en
publiceerde dit op een elektronische discussielijst over Elias’ werk. Hij concludeert dat de meeste kritieken vrij
positief zijn, hoewel door verschillende critici gevraagd wordt om onderbouwing van de argumenten met meer
empirische data (zie Elias-I mailinglijst, 07-02-1997, op https://listserv.surfnet.nl/archives/elias-i.html).
Stacey 1968, p. 96.
Stacey 1968, p. 96, eigen vertaling.
Zie bijvoorbeeld Brunt 1974, Verrips 1978, Bovenkerk et al 1985, Timmerman 1990, Treibel 1993, Bauböck 1993.
Zie naast Stacey 1968 ook Brunt 1974 en Bovenkerk et al 1985.
Elias 1976, pp. 41-42.
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om meer procesgerichte termen te vinden voor gebruik in de sociologie, zijn ‘gevestigde’ en ‘buitenstaander’ wellicht niet de meest inherent dynamische begrippen die hij geïntroduceerd heeft; ze zijn
gemakkelijk op een statische manier te gebruiken’85.
Het gevaar van statisch gebruik speelt op twee gebieden. Ten eerste kan de figuratie als statisch worden
gezien nadat de figuratie van gevestigden en buitenstaanders zich geïnstitutionaliseerd heeft. Ook kunnen de verhoudingen op de machtsbalans statisch worden bekeken. Dat laatste gevaar speelt vooral
wanneer een machtsbalans lange tijd stabiel blijft. Dat is zeker mogelijk, blijkt uit toepassingen van
de theorie. Het gebeurt vooral wanneer er sprake is van een groot machtsverschil tussen gevestigden
en buitenstaanders. De machtigere positie van de ene groep wordt dan geaccepteerd door de andere
groep(en). Buitenstaanders proberen dus niet actief hun positie op de machtsbalans te verbeteren.
Sociologen Bram van Stolk en Cas Wouters spreken in dat geval van ‘harmonieuze ongelijkheid’86. De
status-quo wordt dan als vanzelfsprekend gezien, als de ‘normale gang van zaken’. Een zelfde soort
werking ging uit van de superioriteit of superioriteitsgevoelens van de gevestigden in Winston Parva.
Doordat deze superioriteit werd geaccepteerd door de buitenstaanders werd de ongelijke machtsverdeling ‘gelegitimeerd’.
Een stabiele machtsverhouding kan natuurlijk altijd veranderen. Juist wanneer de macht van de
gevestigden afneemt of die van de buitenstaanders groeit, gaan buitenstaanders de status-quo en de
legitimiteit van de verhoudingen op de machtsbalans in twijfel trekken. Dit kan leiden tot verregaande
veranderingen op de machtsbalans, zegt de Duitse socioloog Rainer Bauböck. Maar hij pleit ervoor
om het vanuit een ander perspectief dan Elias te bekijken. ‘Wat Norbert Elias als beginnende afbraak
van een machtsverschil beschrijft87, zou misschien eerder als groeiende spanning tussen een bestaand
machtsverschil en haar legitimatie gezien moeten worden’88.
In Winston Parva verandert betrekkelijk weinig op de machtsbalans gedurende de door Elias en
Scotson beschreven periode. Elias veronderstelt dat in gevestigden-buitenstaandersrelaties de eerstgenoemde groep de overhand heeft, en dat stemt overeen met de bevindingen uit Winston Parva. In
latere toepassingen of uitwerkingen van Elias’ theorie wordt duidelijk dat vaak veel grotere dynamiek
zichtbaar is. Verschillende auteurs bepleiten het gebruik van een sterker historisch-dynamisch perspectief om die dynamiek in figuraties te verklaren. We bespreken enkele Nederlandse toepassingen die
daarop wijzen.
De eerste toepassing is eigenlijk een dubbele: socioloog Lodewijk Brunt en antropoloog Jojada Verrips
deden rond 1970 bijna tegelijkertijd onderzoek in dorpen in de Alblasserwaard. Ze maakten beiden deel
uit van een (Amsterdams) antropologisch onderzoeksproject naar de gevolgen van (sub-)urbanisatie en
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Mennell 1989, pp. 124-125, eigen vertaling.
Van Stolk en Wouters 1980, p. 216.
Bauböck doelt hier op de bewering van Elias dat de buitenstaanders na verloop van tijd ook gezamenlijke normen
kunnen gaan ontwikkelen: ‘Gelijke normen over geven en nemen, die de eenheid tussen mensen in oudere gemeenschappen bevorderen, waren tussen de nieuwelingen nog niet ontstaan; daarvoor was de tijd te kort geweest’ (Elias
1976, p. 112).
Bauböck 1993, p. 161, eigen vertaling.
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industrialisatie voor het platteland89. Beiden kwamen, zonder daar in eerste instantie naar op zoek te
zijn, uit bij de gevestigden-buitenstaanderstheorie als verklaringskader. Ze constateerden beiden een
verschuiving van de relevantie van machtsbronnen. Dat leidde tot de transformatie van machtsbalansen.
Verrips en Brunt gebruiken duidelijker dan Elias historische ontwikkelingen als verklaring voor het
ontstaan van conflicten tussen gevestigden en nieuwkomers in een specifieke lokale situatie90.
Sociaal-geografe Lia Karsten91 wijst expliciet op veranderingen in de tijd als verklaring voor dynamiek
op de machtsbalans. Zij past Elias’ ideeën toe op de relaties tussen groepen schoolkinderen (ingedeeld naar sekse en etniciteit) op speelplaatsen in Amsterdam. De relatieve en absolute daling van het
aantal etnisch Nederlandse kinderen in bepaalde wijken brengt met zich mee dat deze kinderen van
gevestigden tot buitenstaanders worden op de speelplaats92. De dynamiek in de figuratie wordt vooral
veroorzaakt door de ontwikkelingen in de maatschappelijke context. Er is weinig dynamiek door ontwikkelingen van binnenuit.
De dynamiek in de verhouding tussen gevestigden en buitenstaanders blijkt ook uit onderzoek van
de in Nederland wonende Amerikaanse socioloog Bowen Paulle. Hij gebruikt de gevestigden-buitenstaanderstheorie in zijn boek over de sociale verhoudingen in achterstandsscholen in de New Yorkse
Bronx en de Amsterdamse Bijlmer. Hij wijst erop dat de strenge gedragsregels die golden voor de
gevestigden in Winston Parva niet voor elke gevestigde groep hoeven te gelden. In zijn onderzoek ziet
hij de leerlingen van de school samen als figuratie. Daarbinnen typeert hij de populaire jongeren met
de hoogste status als gevestigden en de minder populaire jongeren als buitenstaanders. In tegenstelling
tot in Winston Parva handelen op deze scholen de gevestigden juist impulsief en de buitenstaanders
geremd93. Verder wijst Paulle erop dat de machtsbalans kan omslaan. In zijn onderzoek verschuift de
machtsbalans op het moment dat de wereld van de gevestigden instort: als ze dreigen te blijven zitten
of gearresteerd worden94.
Het laatste voorbeeld van dynamiek op de machtsbalans dat we hier behandelen, is te vinden in
de recente masterscriptie van de Rotterdamse sociologie-student Iliass Elhadioui95. Hij heeft de
gevestigden-buitenstaanderstheorie toegepast op de positie van Marokkanen in twee Rotterdamse
wijken. In de ene wijk groeiden ze uit tot de meerderheid van de bevolking, en werden de Marokkanen
de gevestigden. Ze gingen daar ook gedrag vertonen wat volgens Elias hoort bij de gevestigden, zoals
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Brunt 1974, Verrips 1978. Een analyse van het verloop en de uitkomsten van dit project is te vinden in Van Ginkel
1997 en Van Ginkel et al. 2000.
Verrips doet dat het duidelijkst: hij bespreekt drie perioden in de geschiedenis van het dorp en een kenmerkend
conflict in elk van die drie perioden (de Doleantie aan het eind van de periode 1850-1890, de schoolstrijd in de periode 1890-1940 en een door hemzelf beleefd conflict tussen hervormden en gereformeerden in de jaren 1970-1971).
Brunt heeft een iets andere focus. Hij richt zich vooral op de lokale politiek als arena waar de strijd tussen autochtonen en nieuwkomers wordt uitgevochten; maar gebruikt veel historisch materiaal als verklaring voor de posities van
groepen daarin.
Karsten is van origine een Wageningse sociologe.
Karsten 1998, pp. 574-575.
Paulle 2005, p. 203.
Paulle 2005, p. 225.
Elhadioui 2006. Inmiddels is Elhadioui aangesteld als promovendus in Rotterdam. Hij doet met een NWO-beurs
onderzoek naar islamitische jongeren en desidentificatie.
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stigmatiseren. De Marokkanen in deze buurt stigmatiseerden andere etnische groepen, zoals Polen.
Marokkanen in de tweede wijk bevonden zich in een heel andere positie. Marokkanen die verhuisden
naar deze tweede wijk waren daar weer buitenstaanders, omdat de autochtone Nederlanders daar de
dienst uitmaakten96.
Het voorbeeld van Elhadioui wijst ook op een ander aspect van dynamiek: de groepsindeling wijzigt
als er een verandering plaatsvindt in de afbakening van de ruimte waarbinnen groepen als gevestigde en
buitenstaander worden benoemd. De socioloog David May concludeerde in een studie over Dortmund
dat het mogelijk blijkt om telkens verschillende groepen als gevestigden en buitenstaanders te typeren,
kijkend op verschillende schaalniveaus binnen de stad. Hij benoemt eerst de inwoners van een bepaalde
wijk als buitenstaanders binnen de stad als geheel, en vervolgens een bepaalde groep inwoners van die
wijk als buitenstaanders binnen de wijk97. Sociologe Annette Treibel zag in haar onderzoek over migratie weer een ander aspect van dynamiek. Zij onderscheidde vier sociale groepen, waartussen bovendien
uitwisseling mogelijk bleek: autochtone gevestigden, autochtone buitenstaanders, buitenlandse gevestigden en buitenlandse buitenstaanders98.
Op vele manieren is dus dynamiek mogelijk in gevestigden-buitenstaandersfiguraties. De definitie
van gevestigden en buitenstaanders verschilt tussen maatschappelijke en ruimtelijke contexten. Daarmee komen we bij het tweede belangrijke punt van kritiek op de originele theorie: het negeren van de
context.
2.3.2 Context

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was het niet ongebruikelijk om een lokaal samen
levingsverband in relatieve afzondering te bestuderen, zonder de context een belangrijke invloed toe te
kennen. Elias en Scotson bestudeerden Winston Parva in feite als een gesloten systeem99. Verschillende
auteurs hebben later aangegeven dat de rol van de context in Elias’ werk onderbelicht is gebleven. In
haar bespreking van het boek in 1968 noemde Stacey dit al: ze verweet Elias en Scotson de relaties van
de lokale machthebbers met machthebbers op hogere schaalniveaus te negeren100.
Ook andere auteurs wijzen op de toenemende invloed van ontwikkelingen in de bredere sociale en
ruimtelijke context. Bekeken vanuit de lokale figuratie bestaat die invloed uit twee zaken: algemene
ontwikkelingen vanuit hogere schaalniveaus die invloed hebben op de lokale figuratie én de rol van
de overheid. Dit is een belangrijk thema bij de bespreking van de huidige toepasbaarheid van de theorie, die we in het volgende hoofdstuk uitgebreid zullen behandelen. Daarom volstaan we hier met twee
voorbeelden van onderzoekers die dit thema bij de toepassing van de theorie rechtstreeks benoemden.
Volgens Jojada Verrips, die onderzoek deed in het dorp Ottoland, hing de verschuiving van de relevantie van machtsbronnen samen met ‘de transformatie van de relatie tussen de dorpsgemeenschap en het
wijdere maatschappelijke verband. De integratie van het dorp in de wijdere samenleving nam toe. (…)
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Elhadioui 2006, pp. 51-75.
May 2002, pp. 170-187.
Treibel 1993, p. 143.
May 2002, p. 2.
Stacey 1968.
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In plaats van de machtsbalans binnen het dorp werd die binnen het wijdere verband, waarvan het dorp
deel uitmaakte, steeds belangrijker voor de relaties tussen de dorpelingen’101.
Socioloog Frank Bovenkerk wijst op de rol van de overheid bij zijn onderzoek naar de verhoudingen
tussen gevestigden en buitenstaanders in Utrechtse buurten: ‘In het spel tussen buitenlanders en
Nederlanders is de overheid, zowel de rijksoverheid als de gemeentelijke overheid, steeds op de achtergrond aanwezig en krijgt afwisselend of gelijktijdig de rol opgedrukt van arbiter, zondebok, hulpbron,
medestander en tegenstander’102. Een gevestigden-buitenstaandersfiguratie kan niet begrepen worden
zonder oog te hebben voor de overheid in al deze rollen: ze heeft een grote invloed op de geldende
regels en normen in een figuratie op lokaal niveau.

2.4 De gevestigden-buitenstaanderstheorie veertig jaar later
In dit hoofdstuk hebben we de gevestigden-buitenstaanderstheorie en enkele kritiekpunten hierop
besproken. De theorie is inmiddels ruim veertig jaar oud, maar we denken dat de basisgedachten nog
steeds waardevol zijn bij de bestudering van spanningen tussen groepen.
In die gedachte staan we niet alleen. Verhoudingen tussen gevestigden en buitenstaanders hebben
in Nederland hernieuwde aandacht gekregen, met name door spanningen tussen autochtone Nederlanders en allochtonen. In de afgelopen jaren is de theorie dan ook weer met regelmaat opgedoken
in sociaal-wetenschappelijk onderzoek en in de media103. Het meest recente voorbeeld daarvan is het
rapport ‘Identificatie met Nederland’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit
september 2007. Daarin wordt de theorie uitgebreid besproken en toegepast op de verhouding tussen
autochtonen en allochtonen104. Volgens de Raad bevindt Nederland zich momenteel in een fase van
afnemende machtsverschillen tussen gevestigde autochtonen en allochtone buitenstaanders. Dit gaat
gepaard met een toenemend aantal conflicten tussen de groepen105.
De theorie is dus nog waardevol, maar heeft wel aanpassing en aanvulling nodig. Er zijn terecht kritiekpunten en aanvullingen gekomen, die een plek in de theorie verdienen.
Wat is er nu precies zo waardevol aan de gevestigden-buitenstaanderstheorie? De theorie is volgens
Elias universeel toepasbaar. Juist de inzichten uit de ‘microkosmos van een kleine gemeenschap’ kunnen
volgens hem nuttig zijn bij het analyseren van relaties tussen groepen gevestigden en buitenstaanders in
‘de macrokosmos van samenlevingen op grote schaal’106.
Op deze veronderstelde universele toepasbaarheid is veel kritiek gekomen van andere wetenschappers. Maar waarom beweert Elias dit? De claim komt volgens ons voort uit het feit dat de
gevestigden-buitenstaanderstheorie niet zozeer een bepaalde maatschappelijke werkelijkheid verklaart,
maar meer een benaderingswijze vormt voor de analyse van machtsprocessen tussen groepen. We zien
de theorie dan ook niet als sluitend geheel van elementen, maar als een verzameling van een aantal
kernbegrippen. Deze kernbegrippen hebben volgens ons wél een zekere universele waarde.
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Verrips 1978, p. 230.
Bovenkerk et al 1985, p. 26.
In hoofdstuk 1 hebben we hiervan diverse voorbeelden genoemd.
WRR 2007, zie voor meer info hoofdstuk 3.
WRR 2007, p. 53.
Elias 1976, p. 45.
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Die waarde ligt op twee gebieden. Een drietal kernbegrippen helpt om de maatschappelijke werkelijkheid te beschrijven. Dat geldt voor de begrippen gevestigde, buitenstaander en figuratie. Met de
termen gevestigde en buitenstaander kunnen groepen afgebakend en gepositioneerd worden, terwijl de
term figuratie het kader biedt waarbinnen dit gebeurt.
Een ander deel van het begrippenkader kan gebruikt worden voor de verklaring van ontwikkelingen,
die vervolgens binnen die figuratie tussen gevestigden en buitenstaanders plaatsvinden. Dat geldt voor
de begrippen machtsbalans, machtsbronnen en wederzijdse afhankelijkheid.
Dit zestal kernbegrippen vormt voor ons de basis van de theorie. Die kernbegrippen nemen we
daarom mee in onze toepassing van de theorie, in het model dat we in hoofdstuk 4 ontwikkelen.
In het volgende hoofdstuk bespreken we eerst de veranderde maatschappelijke realiteit. Die is niet
meer dezelfde als veertig jaar geleden. Een lokale gevestigden-buitenstaandersfiguratie is meer dan
toen afhankelijk van ontwikkelingen en actoren in de bovenlokale context waarbinnen de figuratie zich
bevindt. Ook de nieuwe maatschappelijke realiteit verdient een plek in het model.
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Hoofdstuk 3

Sociale en ruimtelijke kaders
voor lokale conflicten
De gevestigden-buitenstaanderstheorie bevat een aantal zwakke punten. Dat is in het vorige hoofdstuk
duidelijk geworden. Toch denken wij dat de theorie in aangepaste en aangevulde vorm nog altijd bruikbaar is. In dit hoofdstuk schetsen we de sociale en ruimtelijke kaders voor een model om het verloop
van lokale conflicten tussen groepen te analyseren. Dit model is gebaseerd op de centrale begrippen uit
de gevestigden-buitenstaanderstheorie die we aan het eind van hoofdstuk 2 identificeerden. Maar het is
ook toegespitst en aangepast.
We spitsen ons toe op de Nederlandse context. Vanuit die context bespreken we de veranderende
machtsverhoudingen tussen groepen op verschillende schaalniveaus én de tijdelijkheid van groeps
indelingen.
De aanpassingen liggen vooral op het gebied van ruimtelijke dynamiek en groepsdynamiek. De
belangrijkste kritiekpunten op de theorie van Elias en Scotson betroffen hun weinig dynamische
benadering van de groepsverhoudingen en het negeren van de context. De relaties van de lokale machthebbers met andere (institutionele) contexten kwamen niet aan bod. Dat is in de huidige maatschappij
onmogelijk vol te houden. Er zijn verschillende schaalniveaus waarop besluiten genomen worden. Ontwikkelingen op machtsbalansen op verschillende schaalniveaus werken in een dynamische samenhang
op elkaar in. Bij het analyseren van verhoudingen op de machtsbalans moet rekening gehouden worden
met de verhoudingen tussen actoren op die verschillende schaalniveaus.
Tegelijk zijn mensen in de huidige maatschappij minder ruimtelijk gebonden én minder langdurig
als lid van een groep te duiden. Zij hebben sociale netwerken die dwars door verschillende ruimtelijke
schaalniveaus heen snijden. Ook rond sociale eenheden is dus veel dynamiek mogelijk.
In dit hoofdstuk bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de analyse
van verhoudingen en conflicten tussen gevestigden en buitenstaanders. We beperken ons hierbij tot
het lokale niveau in de Nederlandse context. Daarnaast gaan we in op een aantal begrippen die toegevoegde waarde hebben voor die analyse. We onderzoeken de mogelijkheid van een ‘nieuwe’ groep in een
lokaal conflict tussen gevestigden en buitenstaanders: de lokale onverschilligen. Tenslotte bespreken we
de machtsarena: de plaats waar het conflict wordt uitgevochten.
Maar eerst willen we het risico van een mogelijke begripsverwarring ondervangen. Daarom bespreken
we twee centrale begrippen uit de geografie en de sociologie: schaalniveau en analyseniveau.

3.1 Schaalniveaus en analyseniveaus
Een nieuw gevestigden-buitenstaandersmodel waarin rekening wordt gehouden met de kritiekpunten
op het gebied van dynamiek en context, brengt inzichten uit de geografie en sociologie samen. In zo’n
model kunnen verschillende eenheden de dynamiek op de machtsbalans verklaren. We maken onderDeel 1 - Gevestigden en buitenstaanders
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scheid tussen sociale eenheden en ruimtelijke eenheden. Dat doen we door onderscheid te maken
tussen het analyseniveau van de groep en het schaalniveau van het ‘lokale’.
De begrippen schaalniveau en analyseniveau kunnen verwarrend zijn. Voor geografen is schaalniveau
een centraal begrip en zij zijn geneigd om er allerlei sociale elementen aan te verbinden. Sociologen
praten liever over analyseniveaus. Zij hebben juist de neiging om dat begrip niet alleen toe te passen op
sociale, maar ook op ruimtelijke eenheden.
De term analyseniveau wijst op de sociale eenheid waarover je uitspraken wilt doen: het individu, de
groep of de samenleving als geheel. De term schaalniveau wijst op de ruimtelijke eenheid waarover je
uitspraken wilt doen: bijvoorbeeld een stad, een regio of een land.
Bij een gevestigden-buitenstaandersfiguratie staan de groepsverhoudingen centraal. Daaruit volgt
logisch dat voor de verklaring van machtsprocessen hierin de groep het analyseniveau vormt. Tegelijk
is die macht ergens gelokaliseerd. Uiteindelijk geeft politieke macht meestal de doorslag in machtspro
cessen. Die politieke macht heeft betrekking op een ruimtelijk afgegrensd gebied: een gemeente,
provincie of het hele land.
De grenzen van de politieke macht bepalen dus het schaalniveau van de analyse. De ‘grenzen’ van de
bij het conflict betrokken groepen bepalen het analyseniveau.
Wij gebruiken het analyseniveau van de groep op het schaalniveau van de plaats. Het politieke schaalniveau is dus in principe de gemeente107. De groepen die we bestuderen vormen samen sociale netwerken,
die van belang zijn voor hun positie op de machtsbalans in het conflict. Die sociale netwerken snijden
dwars door de politieke schaalniveaus van gemeente, provincie en land heen en zijn erg veranderlijk.
Desondanks is de macht om beslissingen te nemen in een conflict wel geconcentreerd op één politiek
schaalniveau. De groepen in de machtsstrijd zullen zich op dat schaalniveau moeten richten.
Het conceptuele onderscheid tussen de ‘sociale’ analyseniveaus en de ‘ruimtelijke’ schaalniveaus is
duidelijk. In de praktijk ligt het ingewikkelder. Ruimtelijke en sociale perspectieven komen bij conflicten samen en zijn moeilijk te scheiden. Bovendien zijn ruimtelijke indelingen in schaalniveaus en
sociale indelingen in groepen überhaupt al steeds problematischer geworden, door maatschappelijke
ontwikkelingen die de afgrenzing poreus maken. We bespreken in de komende twee paragrafen deze
maatschappelijke ontwikkelingen en het effect daarvan op onze analyse. Eerst concentreren we ons op
de sociale eenheden en dus het analyseniveau van de groep.

3.2 Sociale eenheden in context
Zijn mensen tegenwoordig nog wel in groepen in te delen? Wij zien drie algemene maatschappelijke
processen die dat lijken te bemoeilijken: schaalvergroting van sociale eenheden, individualisering van
netwerken en afnemende groepsloyaliteit.

107 De grenzen van een plaats en de gemeente waarin die ligt komen lang niet altijd overeen. Het hangt van het specifieke conflict af in hoeverre dat van invloed is op het verloop van de machtsprocessen. We komen hierop terug bij de
bespreking van de machtsarena’s in onze veldwerkgebieden in de hoofdstukken 7 en 9.
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3.2.1 Schaalvergroting van sociale eenheden

Schaalvergroting van sociale eenheden houdt in dat steeds grotere en steeds abstractere groepen een rol
gaan spelen in het dagelijks leven van mensen. Socioloog Abram de Swaan omschrijft dat proces in eenvoudige termen: ‘Ook nu zijn vrijwel alle mensen vooral betrokken bij de kleine kring van gezin, familie,
buren, vrienden en collega’s. Maar er zijn andere gevoelens en meningen bij gekomen, met een veel breder bereik. Die emoties en opinies hebben betrekking op heel grote groepen mensen en ze worden
gedeeld op heel grote schaal’108. Die sociale eenheden op ‘heel grote schaal’ zijn verbeelde gemeenschappen waarbinnen je niet iedereen persoonlijk kent; imagined communities109. Ze worden geconstrueerd
doordat mensen zichzelf zien als onderdeel van die gemeenschap. Uiteindelijk bestaan deze imagined
communities dus alleen doordat mensen geloven in hun aanwezigheid110. Mensen zijn al langer betrokken bij dit soort geconstrueerde gemeenschappen, zoals ‘de natie’111; maar de laatste decennia neemt het
belang van deze geconstrueerde gemeenschappen in verhouding tot kleinere sociale eenheden toe. Identificaties van mensen hebben een steeds groter bereik112.
Een gevolg van deze schaalvergroting van sociale eenheden is vermindering van sociale controle. Juist
deze sociale controle vormde in Winston Parva een belangrijk samenbindend element voor de gevestigde groep. Elias en Scotson lieten zien dat binnen een kleine, hechte gemeenschap mechanismen
werken die het gewenste gedrag relatief gemakkelijk af kunnen dwingen. In grootschalige gemeenschappen waarbinnen niet iedereen elkaar kent, is dit een stuk ingewikkelder. De vermindering van
sociale controle kan positief en negatief geïnterpreteerd worden. Aan de ene kant leidt dit tot meer
vrijheid, want het kan gezien worden als ‘een bevrijding uit de knellende banden van de formalisering
die tot na de jaren vijftig de burgerlijke samenleving in de greep van fatsoen, etiquette en gedragsregels
hield’113. Maar aan de andere kant heeft vermindering van sociale controle ook negatieve kanten, omdat
de door velen gewenste sociale samenhang erdoor vermindert114.
3.2.2 Individualisering van netwerken

Het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt individualisering in zijn Sociaal en Cultureel Rapport 1998
de ‘meest kernachtige karakterisering van de maatschappelijke dynamiek’115. Het Planbureau definieert
dit als volgt: ‘In zeer algemene zin staat individualisering voor een groeiende autonomie van het individu ten opzichte van zijn directe omgeving. Dat proces treedt op in relatie tot de verbanden waarvan
het individu deel uitmaakt en tot de morele orde waarin het individu, via die verbanden, is ingebed’116.
Het begrip individualisering is de laatste decennia op zeer veel manieren gebruikt en ook op verschillende manieren beoordeeld117. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw werd de verovering van
individuele vrijheden door velen als positief gezien. Individualisering werd geassocieerd met ‘autonome,
vrije burgers die los van knellende groepsbanden hun eigen keuzes maken en verantwoordelijkheden
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De Swaan 2007, p. 7.
Anderson 1983.
WRR 2007, p. 32.
De filosoof Immanuel Kant sprak al in 1784 over het ontstaan van een gemeenschap van ‘wereldburgers’.
Zie onder meer De Swaan 2007, pp. 8-9; Putnam 2000, p. 184.
SCP 2004, p. 58.
SCP 2004, p. 55.
SCP 1998, p. 3.
SCP 1998, p. 3.
Zie voor een beschrijving van de veranderende kijk op individualisering De Beer 2004 en SCP 2004, pp. 53-57.
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nemen’118. In de jaren tachtig en negentig kwam de nadruk meer te liggen op de negatieve kanten van
individualisering en met name op het verdwijnen van sociale samenhang119. Inmiddels is het beeld genuanceerder. Er is veel aandacht voor diversiteit van de vormen waarin mensen samenleven. In het rapport
De sociale staat van Nederland 2007 concludeert het SCP: ‘Uit een aantal uiteenlopende trends valt af te
leiden dat niet zozeer de mate van betrokkenheid van burgers op elkaar en de sociale samenhang afnemen, maar dat de wijze waarop mensen samen of voor elkaar dingen doen, zich aan het wijzigen is’120.
Duyvendak en Hurenkamp vragen zich dan ook af: ‘Is individualisering niet een mythe en blijven mensen niet toch deel uitmaken van een “kudde”, al kunnen ze die dan tegenwoordig zelf kiezen?’121.
Individualisering leidt volgens velen tot grotere keuzevrijheid. Maar daardoor zijn mensen wel
gedwongen na te denken over de vraag bij welke groep ze willen horen122. Volgens socioloog Zygmunt Bauman moet je als individu ook alternatieven achter de hand houden bij het kiezen van een
groepsidentiteit, omdat de identiteit die je gekozen hebt zomaar ‘van de markt kan verdwijnen of zijn
aantrekkingskracht kan verliezen’123. Dat is een dilemma waarbij je als individu, geplaagd door voortdurende onzekerheid, keuzes moet maken124.
Volgens de Engelse sociologen Savage, Bagnall en Longhurst ligt één van die keuzes die individuen
maken bij de vraag of ze er wel of geen werk van maken om zich echt thuis te voelen in hun woonplaats125.
Nieuwkomers in een plaats kunnen zichzelf zien als tijdelijke bewoners en relatief onverschillig staan
tegenover lokale ontwikkelingen, of ze kunnen ‘kiezen voor blijvende verbondenheid’ (elective belonging)126.
Die laatste groep bestaat uit mensen ‘die vandaag komen en morgen blijven, die de keus maken ergens te
gaan wonen en er daar iets van te maken’127. De keuze om je verbonden te voelen met een buurt is overigens niet vrij. Het hangt er ook van af in hoeverre de gemeenschap de nieuwkomers accepteert. Daarnaast
is het afhankelijk van de vraag in hoeverre mensen alternatieven hebben128. ‘Voor bepaalde bewonerscategorieën – jonge kinderen en weinig mobiele ouderen – vormen buurten zelfs de belangrijkste leefwereld’129.
Zij leven in een ‘kleine’ wereld en hebben weinig mogelijkheden daar iets aan te veranderen.
In onze analyse is vooral de individualisering van netwerken van belang, aangezien het ons gaat om de
gevolgen van de maatschappelijke trends op het analyseniveau van de groep. Een gevolg daarvan is dat
roddel – door Elias en Scotson nog aangeduid als belangrijke machtsbron voor de gevestigden130 – tegenwoordig minder goed werkt als sociaal controlemiddel. Het heeft geen zin te roddelen over mensen die je
niet kent. Als gevolg hiervan wordt ‘het alziend oog van de sociale controle geleidelijk aan blind’131. Door
verminderde sociale controle kan gewenst gedrag vervolgens minder gemakkelijk worden afgedwongen.
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WRR 2007, p. 27.
WRR 2007, pp. 26-27.
SCP 2007, p. 306.
Duyvendak en Hurenkamp 2004, op cit. SCP 2004 p. 53.
Blokland-Potters 1998, p. 237.
Bauman 2001, p. 147, eigen vertaling.
Zie Bauman 2002, p. 47.
Savage et al 2005.
Savage et al 2005, p. 29 e.v.
Savage et al 2005, p. 53.
Flap en Völker 2005, p. 44.
Droogleever Fortuijn 1999, p. 40.
Die roddel is verbonden aan de door Elias als belangrijke machtsbron aangeduide stigmatisering. Zie hoofdstuk 2.
Van Esterik 2003, p. 282.
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Kader 3.1 Sociaal kapitaal
Sociaal kapitaal is de laatste decennia een toonaangevend begrip in de sociale wetenschappen
geworden. Er is een duidelijke tweedeling zichtbaar in het gebruik1. Aanhangers van de ene lijn,
vooral sociologen geïnspireerd door James Coleman en Pierre Bourdieu, zien het als een individuele hulpbron2. Aanhangers van de andere lijn, vooral economen en politicologen geïnspireerd door
politicoloog Robert Putnam, zien het als een kenmerk van collectieve gemeenschappen3. Het kernidee van Putnam is dat sociale netwerken waarde hebben voor groepen mensen. Aangezien wij
het analyseniveau van de groep kiezen, is zijn benadering voor ons het meest interessant. Hij ziet
sociaal kapitaal als iets dat zichtbaar wordt in kenmerken van sociale organisaties, zoals netwerken, normen en vertrouwen. Deze kenmerken vergemakkelijken handelingen en samenwerking,
tot wederzijds voordeel4. Putnam ziet vertrouwen als een smeermiddel voor samenwerking, en
samenwerking leidt weer tot meer vertrouwen. Op die manier kan accumulatie van sociaal kapitaal plaatsvinden. Aan de andere kant kan de basis onder (sociale) instituties wegvallen als één van
beide ontbreekt.
In zijn boeken draagt Putnam vele ‘bewijzen’ aan voor het verdwijnen van samenwerking en vertrouwen: van een afnemende betrokkenheid bij de politiek tot een afnemende activiteit in (lokale)
verenigingen5. Mensen zijn meer op zichzelf, loyaliteit aan de ‘gemeenschap’ (hoe ook gedefinieerd) is minder vanzelfsprekend.
De analyse van Putnam is invloedrijk, maar heeft ook veel kritiek gekregen, bijvoorbeeld van
de socioloog Alejandro Portes. Die ziet een fundamenteel probleem: Putnam zou redeneren in cirkeltjes, waarin sociaal kapitaal zowel oorzaak als gevolg is6. Zorgt sociaal kapitaal voor de vorming
van netwerken, of ontstaat sociaal kapitaal juist door netwerken? En er zijn meer problemen. De
belangrijkste daarvan is de operationalisatie van het begrip7. Putnam doet dat op het niveau van
heel grote gemeenschappen en gebruikt daarvoor een groot aantal statistische indicatoren, zoals
het percentage bewoners dat het afgelopen jaar een openbare vergadering over lokale zaken of
schoolzaken bezocht, het gemiddeld aantal keren dat iemand in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk deed en het percentage mensen dat het eens is met de stelling ‘De meeste mensen zijn te
vertrouwen’8. Het is maar de vraag in hoeverre deze indicatoren werkelijk sociaal kapitaal meten9.
De meningen van sociale wetenschappers over de eventuele teloorgang van sociaal kapitaal in
1
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Zie voor meer informatie over verschillende perspectieven op sociaal kapitaal bijvoorbeeld Portes 1998,
Schuller 2000 en Völker 2005, pp. 9-12.
Zie bijvoorbeeld Coleman 1997 [1988], Bourdieu 1986 en Bourdieu en Wacquant 1992.
Zie Putnam 1993 en Putnam 2000.
Putnam 1993, pp. 35-36, eigen vertaling.
Putnam 1993, Putnam 2000.
Portes 1998, p. 20.
Zie voor een beschrijving van de operationalisatieproblemen bijvoorbeeld Schuller 2000, p. 16 en Völker
2005, p. 12 e.v. Mohan en Mohan stellen zelfs: ‘Uit opportunistische overwegingen gebruiken wetenschappers
welke data dan ook maar beschikbaar zijn’ (2002, p. 199, eigen vertaling).
Zie Putnam 2000, p. 291.
Campbell (2000) concludeert op basis van 85 diepte-interviews dat het beeld dat over gemeenschappen
bestaat op basis van grootschalige kwantitatieve metingen van sociaal kapitaal, niet overeenkomt met de werkelijke beleving van mensen.
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Nederland zijn dan ook sterk verdeeld10. Voor ons onderzoek op lokaal niveau zijn in ieder geval
geen geschikte indicatoren beschikbaar. De vraag is of sociaal kapitaal op lokaal niveau überhaupt
meetbaar is11. Wij gebruiken het begrip sociaal kapitaal in onze analyse daarom maar zeer beperkt.
Bij onze focus op lokale conflicten kunnen we prima uit de voeten met de door Elias en Scotson
gebruikte begrippen machtsbron en machtsbalans.
10
11

Zie bijvoorbeeld Völker 2005, p. 8.
Maskell (2000) concludeert dat sociaal kapitaal per definitie lokaal afhankelijk is, en het daarom wel eens
onmogelijk zou kunnen blijken om uniforme meetinstrumenten te ontwikkelen die een vergelijking tussen
gemeenschappen toestaan.

3.2.3 Afnemende groepsloyaliteit

Doordat individuen grotere keuzevrijheid hebben, zijn ze minder vanzelfsprekend verbonden met ‘traditionele’ groepen die zijn gebaseerd op bijvoorbeeld klasse, religie of etniciteit. ‘Oude identiteiten die
lange tijd hebben gezorgd voor stabiliteit en continuïteit zijn op hun retour en hebben niet meer de
bindende kracht van weleer’, stelt de WRR132. Loyaliteit is gebaseerd op een emotionele identificatie
met een groep. Die is tijdelijk en veranderlijk en soms alleen latent aanwezig. De socioloog Robert
Wuthnow stelt dat veel mensen tegenwoordig een verdeelde loyaliteit (divided loyalty) hebben133. Ze zijn
loyaal aan verschillende gemeenschappen tegelijk, maar die loyaliteiten zijn ook ‘losser’ dan vroeger. De
politicoloog Robert Putnam ziet ongeveer hetzelfde verschijnsel, en denkt dat de afnemende betrokkenheid van mensen bij groepen het gevolg is van het verdwijnen van sociaal kapitaal (zie kader 3.1).
De conclusies van Putnam en Wuthnow over de Amerikaanse gemeenschap zijn niet zonder meer
toe te passen op Nederland. Nederlandse trends in de deelname van mensen aan het maatschappelijk
middenveld (de civil society) worden regelmatig beschreven door het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP). Onderzoekers van het SCP zien een versplinterd beeld: bij sommige organisaties, voor bepaalde
participatiewijzen en bij specifieke bevolkingsgroepen neemt de betrokkenheid af, maar bij andere
niet134. Wel is er overeenstemming over het feit dat mensen tegenwoordig meerdere groepsloyaliteiten
en meervoudige identiteiten hebben. De intensiteit waarmee mensen bepaalde delen van die identiteit
als belangrijk ervaren, kan variëren met de tijd. Groepsloyaliteiten zijn dus meervoudig en dynamisch.
De meervoudigheid is volgens de WRR zelfs ‘een permanent kenmerk van de Nederlandse samenleving
geworden’135. Dat kan lastig zijn: ‘Niet alle identiteiten zijn even verzoenbaar’136.
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WRR 2007, p. 42.
Wuthnow 1998, p. 89.
SCP 2003, p. 169.
WRR 2007, p. 34.
WRR 2007, p. 47. In dit verband spreekt de WRR over drie soorten identificaties: complementaire, concurrerende
en elkaar uitsluitende identiteiten. Zeker rond concurrerende identiteiten kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan
(WRR 2007, pp. 173-174).
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3.3 Sociale processen in de Nederlandse samenleving
Het algemene individualiseringproces van de laatste decennia heeft in de Nederlandse context een specifieke uitwerking gehad. De uitgangspositie van een verzuilde samenleving leidde tot een proces van
ontzuiling.
Daarnaast speelt de laatste jaren nog een ander sociaal proces, dat sterk bepalend is voor de sociale
verhoudingen in de Nederlandse samenleving: de toenemende angst voor ‘de ander’, met name moslims.
In deze paragraaf bespreken we deze beide processen. We beginnen bij het proces dat als eerste begon:
de ontzuiling.
3.3.1 Ontzuiling

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot de jaren zestig van de vorige eeuw was Nederland
verzuild137. Verzuiling is te begrijpen als een verticale segmentatie van de samenleving op basis van
levensbeschouwelijke karakteristieken138. De samenleving was verdeeld in groepen die grotendeels langs
elkaar heen leefden: katholieken, socialisten, protestants-christelijken en liberalen. Mensen leefden hun
leven grotendeels binnen de ‘zuil’ van rond dit principe georganiseerde instituties. De groepsgrenzen
waren in deze periode scherp. De sociale controle vanuit de eigen zuil was groot. Mensen werden geacht
zich te houden aan zuilspecifieke normen en waarden. Dat was aan de ene kant gemakkelijk: mensen
hoefden zich niet af te vragen hoe ze moesten handelen in bepaalde situaties139. Aan de andere kant was
het moeilijk voor een individu om zich aan de groepsdwang te ontworstelen.
De verzuiling had naast gevolgen op groepsniveau ook gevolgen op nationaal niveau. Binnen de
zuilen was er sprake van ‘soevereiniteit in eigen kring’140: de groepen konden veel zaken zelf beslissen. Daarboven ontstond een ‘laag’ van nationale identiteit. Volgens de WRR heeft de verzuiling ertoe
geleid dat de nationale identiteit een meer inclusief karakter kreeg. Belangrijke stappen daarbij waren
de invoering van de evenredige vertegenwoordiging en de gelijkberechtiging van het openbaar en bijzonder onderwijs in 1917141.
Pogingen tot ‘doorbraak’ van de zuilen werden al voor de Tweede Wereldoorlog gedaan, maar hadden toen weinig succes. Na 1945 volgde eerst een periode waarin de verzuiling op z’n heftigst was, maar
vanaf de jaren zestig is Nederland gaan ‘ontzuilen’142. Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschreef
in 2003 de gevolgen van die ontzuiling: traditionele verzuilde verenigingen die sterke loyaliteit van de
leden eisen zijn op hun retour, terwijl organisaties ‘waarin contacten tussen leden zijn vervangen door

137 Het standaardwerk over de periode van verzuiling en de eerste tekenen van afbraak van de zuilen is het boek ‘Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek’ van de politicoloog Arend Lijphart uit 1976. Lijphart
onderscheidt een katholieke en een protestants-christelijke zuil en daarnaast een ‘algemene’ zuil, die hij soms verdeelt in een liberale en socialistische zuil (p. 34).
138 Vrij naar Lijphart 1976 en Hupe en Meijs 2001, p. 117.
139 Lijphart (1976) beschrijft bijvoorbeeld de ‘inherente neiging van de gewone man in de zuilen om trouw en gehoorzaam te doen wat er door de elites van hem gevraagd wordt’ (pp. 152-153).
140 De term ‘soevereiniteit in eigen kring’ is uitgewerkt door politicus en staatsman Abraham Kuyper en houdt in dat
elke ‘levenskring’ zijn eigen onafhankelijk gezag heeft.
141 WRR 2007, p. 73. Meer over de verhouding tussen het openbaar en bijzonder onderwijs in paragraaf 9.4.
142 Het proces van ontzuiling wordt onder meer beschreven door Knippenberg (1992). Hij ziet vanaf de tweede helft
van de jaren zestig ‘een proces van individualisering en ontzuiling, waarbij de sociale beheersing van de diverse kerkgenootschappen afneemt en de mensen kritischer worden ten aanzien van traditionele waarden en opvattingen’ (p.
229). Voor een voorbeeld van verzuilings- en ontzuilingsprocessen in het dorp Maartensdijk, zie Klaassen 2002.
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betrekkelijk formele contacten tussen lid en organisatiecentrale’143 juist in opkomst zijn. De traditionele
instituties zijn verzwakt. Hun samenhang verbrokkelt en hun functies worden meer en meer overgenomen door losse netwerken, de een wat tijdelijker dan de ander144.
De ontzuiling en het daarmee gepaard gaande proces van ontkerkelijking hebben daarnaast op
nationaal niveau een ‘soort van consensus opgeleverd over de rol van religie in het publieke en het private domein’, aldus de WRR145. Geloof is iets voor thuis, waardoor we het ontwend zijn godsdienst als
maatschappelijke factor te zien. Daarnaast is geloof voor veel mensen geïndividualiseerd, waardoor we
ontwend zijn het als iets collectiefs te beschouwen.
Ondanks dit algemene beeld zijn er nog wel restanten te zien van de verzuiling. Veel organisaties komen voort uit een bepaalde zuil en dat kan nog te merken zijn in het huidige functioneren146.
Bepaalde streng-christelijke groepen, de bevindelijk gereformeerden of reformatorischen, lijken zelfs te
‘herzuilen’. Ze trekken zich terug in de eigen groep en vormen een minizuiltje147.
Andere kerken zijn nog steeds erg belangrijk voor lokale gemeenschappen en hebben sterke banden
met ‘bestuurlijke instanties en circuits van politieke besluitvorming’148. Regelmatige kerkgangers, vooral
de protestantse, zijn over het algemeen actiever in de ‘civil society’, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk149. In
het Sociaal en Cultureel rapport 2006 kreeg dan ook niet voor niets een hoofdstuk de titel: ‘Kerkgangers, investeerders in de civil society’.
Toch behoren veruit de meeste mensen niet meer tot een zuil. Dat heeft volgens socioloog Abram
de Swaan tot gevolg dat deze mensen onzeker zijn geworden. Door de ontzuiling en de teloorgang van
ideologieën zijn ze hun houvast kwijtgeraakt150.
3.3.2 Angst voor de moslims

De onzekerheid die volgens De Swaan is voortgekomen uit het afbrokkelen van de zuilen kan leiden
tot angst. Angst voor ‘de ander’ is iets van alle tijden151. Mensen raken bepaalde zekerheden kwijt en zoeken de schuld daarvoor bij ‘de ander’.
Het multiculturele instituut Forum schreef in 2003 over het gevoel in de Nederlandse samenleving
dat daaruit voortkwam: ‘In de samenleving bestaat een diffuus en moeilijk onder woorden te brengen
gevoel van bedreiging. Moderniseringsprocessen als secularisering, commercialisering en individualisering hebben in de voorbije decennia de samenbindende kracht van een aantal kerninstituties, zoals
kerk, vakbond, partij en gezin, aangetast. In ruimtelijke en economische beleidsvelden blijkt dat er
enerzijds een beweging is naar schaalvergroting, terwijl op microniveau juist behoefte bestaat aan een
duidelijk aanspreekpunt, herkenbaarheid en vertrouwdheid’152.
Sinds 2001 speelt die angst voor ‘de ander’ in Nederland een stuk sterker dan in de periode daarvoor.
Dat heeft te maken met de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Pim Fortuyn op 6 mei
2002. De angst is gericht op moslims. Zij zouden de Nederlandse identiteit bedreigen en modernisering
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SCP 2003, p. 169.
Van Kempen et al 2000, p. 12; WRR 2007, p. 79.
WRR 2007, p. 148.
Organisaties dragen een ‘historisch insigne’, zie WRR 2007, p. 49.
Knippenberg en De Pater 1988, p. 200. Meer hierover in paragraaf 8.6.
SCP 2006, p. 319.
SCP 2006, p. 325.
De Volkskrant 20-01-2007, zie ook De Swaan 2007, p. 200.
Zie voor een bespreking van de positie van ‘outsiders’ bijvoorbeeld Sibley 1992, 1995 en Cresswell 1996, pp. 25-26.
Forum 2003, p. 10.
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verhinderen153. Ook dat herkende Forum: ‘Er is een voortdurende stroom van kritiek op geloofsinhoudelijke en institutionele aspecten van de islam, niet alleen in de pers, maar ook op straat, op het werk,
op school en in het café’154. Onderzoekers Joep de Hart en Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel
Planbureau toonden met cijfers uit 2002 aan dat de religieuze tolerantie voor de islam onder Neder
landers maar ongeveer de helft is van de tolerantie voor katholieken en protestanten155.
De sfeer is verder verhard na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004. Enkele dagen
hierna schreef de Amsterdamse PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher bijvoorbeeld in De Volkskrant: ‘Ja, er is een ‘wij’ tegen ‘zij’. En de kloof is diep’156. Ook De Swaan herkent het nieuwe gevoel van
‘wij’ tegen ‘zij’: ‘Recent is de opleving van de godsdienst als grootschalige noemer van onderlinge saamhorigheid en vijandigheid jegens buitenstaanders. Dan gaat het vooral over de islam, waarin nationale
en raciale noties meeverpakt zijn’157.
Mensen weten niet wat te verwachten van nieuwkomers en dat maakt ze al snel bang. Gevestigde
autochtonen spreken bijvoorbeeld de vrees uit dat de allochtonen hun buurt gaan ‘overnemen’. Die angst
hangt samen met de zichtbare komst van meer migranten, of de (veronderstelde) hogere geboortecijfers
onder de groep migranten158. Deze angst kan leiden tot het vermijden van contact met de buitenstaanders. Mensen trekken zich terug en nemen afstand van anderen159.
Tegelijkertijd zitten die nieuwkomers natuurlijk ook niet stil. Ook zij komen op voor hun belangen
en willen hun positie versterken.
Deze nieuwe sociale verhoudingen zijn door sommige sociale wetenschappers ook in termen van gevestigden en buitenstaanders geïnterpreteerd. Afname van het machtsverschil tussen de twee groepen leidt
tot meer conflicten, is de centrale gedachte160. De WRR herkent dit beeld in zijn beschouwing over de
verhoudingen tussen autochtone gevestigden en allochtone buitenstaanders in de huidige Nederlandse
153 WRR 2007, p. 29. Volgens de WRR is dit proces in de jaren negentig ontstaan door onder meer uitspraken van
VVD-leider Bolkestein, maar is het noemen van moslims als specifieke probleemgroep vanaf 2000 ‘gewoner’ geworden. Directe aanleiding was het artikel ‘het multiculturele drama’ van Paul Scheffer, waarmee het debat van toon
veranderde (WRR 2007, pp. 87-90).
154 Forum 2003, p. 12.
155 De Hart en Dekker 2007, p. 145 geciteerd in WRR 2007, p. 149. Op de vraag of de godsdienstuitoefening vrijgelaten
moet worden voor bepaalde geloven, lagen de antwoorden voor katholieken en protestanten tussen de 60 en 70% en
die voor islamieten rond de 30%.
156 De Volkskrant 06-11-2004a.
157 De Swaan 2007, p. 8.
158 Dat is overigens niets nieuws. De gevreesde ‘overname’ van buurten werd in de jaren dertig van de vorige eeuw al uitgebreid beschreven door sociologen uit de Chicago School. De sociologen van de Chicago School, zoals Robert Park
en Ernest Burgess, vonden dat bepaalde bevolkingsgroepen een ‘natuurlijk’ woongebied hadden, waarin zij door processen van vraag en aanbod vanzelf zouden belanden. Zie voor een bespreking van de Chicago School bijvoorbeeld
Van Hoof en Van Ruysseveldt 1996, pp. 357-365.
159 WRR 2007, p. 31. De WRR stelt dat zowel autochtone groepen als sommige migrantengroepen tot deze terugtrekking overgaan (p. 29).
160 Elias zag zelf vooral een onderscheid tussen het belang van de economische en niet-economische aspecten binnen
conflicten: ‘In feite is de suprematie van de economische aspecten van conflicten tussen gevestigden en buitenstaanders het grootst als de machtsbalans tussen de strijdenden heel ongelijk is – als de machtsbalans heel sterk doorslaat
ten gunste van de gevestigde groep. Hoe gelijker de machtsbalans wordt des te duidelijker zijn de niet economische
aspecten van de spanningen en conflicten te onderscheiden’ (Elias 1976, p. 25).
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samenleving. Hoewel de conflicten tussen deze groepen op korte termijn toenemen en ook problemen
kunnen opleveren, is het effect op de lange termijn misschien wel gunstig: ‘meer conflict is immers een
teken van minder ongelijkheid’161.
Een soortgelijke observatie deed sociaal-geograaf en journalist Anil Ramdas in de Burgemeester
Daleslezing van 2005. Ramdas analyseerde de verhouding tussen autochtonen en minderheden in
de Nederlandse samenleving als ‘de meest traumatiserende fase van de botsing tussen gevestigden en
buitenstaanders’162. De gevestigden hebben volgens hem door gebeurtenissen zoals de moord op Theo
van Gogh (‘een prominent roddelaar onder de gevestigden’) een nieuwe saamhorigheid gevonden. De
buitenstaanders zijn daar getuige van, maar hebben zichzelf inmiddels ook beter als groep georganiseerd en slaan terug: ‘Over en weer wordt hard geroepen en gescholden’. Volgens Ramdas is dat een
teken dat de machtskloof tussen beide groepen minder groot is geworden. Hij voorziet voor de toekomst een derde fase van vreedzame coëxistentie, maar voorlopig zitten we nog in de tweede fase van
‘wederzijdse hatelijkheid en wreedheid’.
Ook criminologe Mieke Komen herkende dit patroon in de relatie tussen Marokkaanse jongeren
en autochtone Nederlanders. ‘Juist in gelijker wordende machtsrelaties, zoals tussen Marokkaanse en
autochtone Nederlanders, groeit de criminaliteit onder tweede en derde generatie ‘minder machtigen’
en neemt irritatie, afkeer en conflict tussen gevestigden en buitenstaanders toe’163. Ook zij ziet het als
een fase in een emancipatieproces. ‘Vijandschap en gewelddadige conflicten komen het vaakst voor
onder mensen die op elkaar lijken, in specifieke overgangsfasen waarin sociale verschillen tussen groepen mensen kleiner worden.’
In deze fase voelen de gevestigden zich bedreigd en die angst bevordert het afzetten tegen ‘de
ander’ en dus het optreden als groep. Ze voelen dat het machtsverschil kleiner wordt en verzetten
zich daartegen. De WRR voorziet voor de Nederlandse samenleving meer conflicten, als gevolg van
‘de getalsmatige groei van allochtonen in Nederland, het verbeterde opleidingsniveau van tweede gene
ratie jongeren, de toenemende politieke participatie en de zelfbewustheid van sommige groepen op de
grootstedelijke pleinen’164.
De processen van ontzuiling en toenemende angst voor de islam tonen nogmaals aan dat figuraties van
gevestigden en buitenstaanders dynamisch zijn. De oude figuratie van de verzuilde samenleving verdwijnt, en een nieuwe figuratie van moslims en niet-moslims verschijnt.
Er is dus sprake van nieuwe groepsvorming rond het afzetten tegen ‘de ander’. Deze trend gaat in
tegen de algemene trends die we eerder bespraken. Er zijn nog meer ontwikkelingen die erop wijzen
dat groepen wel degelijk belangrijk blijven voor mensen.
3.3.3 Bindingsvelden en tijdelijke allianties

Ondanks het feit dat sociale relaties van individuen diverser en meer verspreid zijn geworden, zijn groepen nog steeds van belang. Groepsgedrag heeft belangrijke meerwaarden. De WRR identificeert er drie.
Identificatie met anderen biedt oriëntatiepunten die helpen om het denken en voelen van anderen en
van jezelf te begrijpen en richting te geven; mensen willen aan het lidmaatschap van een groep een
gevoel van positieve zelfwaardering ontlenen; en mensen zoeken nu eenmaal emotionele bindingen met
161
162
163
164

WRR 2007, p. 57.
Ramdas 2005 (zonder paginanummers). Ook de volgende citaten komen uit deze lezing.
De Volkskrant 14-03-2003.
WRR 2007, p. 53.
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anderen165. Door zich bij groepen aan te sluiten of zich er juist tegen af te zetten, geeft een individu
invulling aan zijn identiteit, vindt De Swaan. ‘Alle groepsvorming impliceert aaneensluiting en uitsluiting. Die identificatie en het bijbehorend tegendeel, de desidentificatie, vereisen aanhoudend sociaal
werk, ze moeten gedaan en gemaakt worden, aangepraat en geloofd, ingeprent en beleefd. Identiteit is
dan niet meer of minder dan de momentopname van dat dubbelproces van identificatie en desidentificatie’166. Mensen willen niet alleen zelf bij groepen horen, ze delen ook anderen constant in bij groepen.
Dat ‘geeft voorspelbaarheid in het sociale verkeer en daarmee samenhangend een zekere mate van sociaal vertrouwen’167.
De WRR noemt in zijn rapport ‘Identificatie met Nederland’ drie vormen van identificatie168. Bij
functionele identificatie gaat het om het lid zijn van een groep of gemeenschap omdat dit een bepaald
doel dient: je bent werknemer van een bedrijf of inwoner van een stad. Hierbij is sprake van wederzijdse
afhankelijkheid. ‘Mensen hebben elkaar nodig om iets voor elkaar te krijgen.’ Normatieve identificatie
biedt ordening en houvast, het gaat om gedeelde normen in de groep. Tot slot is er emotionele identificatie: een ‘sense of belonging’, loyaliteit aan en emotionele verbondenheid met de leden van een groep
of gemeenschap. Waar deze drie vormen van identificatie gelijktijdig plaatsvinden is sprake van zeer
sterke groepsvorming, als er maar één verbindend element is (bijvoorbeeld het functionele) geldt dat
veel minder. Als er helemaal geen identificatie is, kunnen botsingen ontstaan óf kunnen groepen er juist
voor kiezen zich terug te trekken169.
Vooral in tijden van crisis, conflict en bedreiging wordt groepsvorming versterkt. En juist de eerder genoemde processen van individualisering en schaalvergroting van sociale eenheden leiden tot een
gevoel van bedreiging bij individuen170. Paradoxaal genoeg leiden processen die groepsvorming ondermijnen dus ook weer tot groepsvorming, al zijn de groepsbindingen vaak niet meer zo langdurig en
sterk als vroeger.
De sterkte van de ‘nieuwe’ groepsbanden kan worden verduidelijkt door te kijken naar groepsindeling
rond wat de sociologe Talja Blokland categoriale velden en bindingsvelden noemt171. Een categoriaal veld
is een indeling van mensen in ‘wij’ en ‘zij’ op basis van beperkte, algemene informatie. Als er vervolgens
ook netwerken van mensen rond deze categorieën ontstaan, spreekt Blokland van een bindingsveld.
Een simpel voorbeeld is het feit dat mensen die geen blanke huid hebben op basis van dit uiterlijke
kenmerk in het categoriale veld ‘allochtoon’ worden ingedeeld. Of dit vervolgens ook een bindingsveld
is, hangt af van de vraag of de netwerken van als allochtoon bestempelde mensen ook rond deze categorie georganiseerd zijn172.
Blokland stelt dat door de ontzuiling de functies van categoriale velden als bindingsvelden teloor
zijn gegaan. In de eerste helft van de twintigste eeuw kon je aan de hand van de bindingsvelden ‘klasse’
165 WRR 2007, pp. 50-51. Het is de vraag of de derde meerwaarde niet eerder een verklaring vormt van groepsgedrag, in
plaats van dat het een meerwaarde vormt.
166 De Swaan 2007, p. 9.
167 WRR 2007, p. 51.
168 WRR 2007, pp. 58-61. Ook de volgende citaten in deze paragraaf zijn afkomstig uit dit rapport.
169 In het WRR-rapport ‘Identificatie met Nederland’ wordt – in de terminologie van Merton (1968) – onderscheid
gemaakt tussen retreatism en rebellion; terugtrekking en verzet. Zie WRR 2007, pp. 61-63.
170 zie ook WRR 2007, pp. 51-53.
171 Blokland-Potters 1998, p. 200 en verder.
172 Blokland-Potters 1998, p. 200. Ze noemt hier nog twee factoren die een categoriaal veld tot bindingsveld kunnen
maken: de kennis over anderen en de vraag of wij onszelf en anderen als collectiviteiten percipiëren.
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en ‘religie’ nog de sociale plaats van jezelf en anderen bepalen173. Maar tegenwoordig ligt dat anders:
‘…[D]e grote diversiteit aan leefstijlen, de grote keuzevrijheid van individuen daarin, en de geringe
zichtbaarheid van hedendaags gedrag, [maken] het steeds moeilijker om op basis van categoriale velden
tot wij- en zij-formaties te komen. Niet de velden zelf, zoals klasse of religie, kwamen ten einde. Wel
gingen hun functies als bindingsvelden teloor’174.
De categoriale velden blijven dus wél bestaan. Dat betekent dat mensen ernaar kunnen streven een
bepaald categoriaal veld weer belangrijk te maken als bindingsveld. Ook kan een categoriaal veld door
bepaalde gebeurtenissen plotseling weer als bindingsveld gaan werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld als
een conflict ontstaat. Als een conflict rond een categoriaal veld ontstaat dat een voormalig bindingsveld
is, zijn netwerken vaak snel weer gevormd. Zo worden de groepen weer afgebakend.
Samengevat zijn de sociale eenheden waar mensen deel van uitmaken zowel diffuser als tijdelijker
geworden. Maar groepen zijn nog wel belangrijk en bij conflicten kunnen er snel netwerken rondom
deze groepen gevormd worden.

3.4 Maatschappelijke ontwikkelingen en ruimtelijke eenheden
Mensen nemen deel aan wederzijdse relaties die ruimtelijk veel breder gedefinieerd zijn dan de relaties die
zich binnen de grenzen van een specifieke plaats bevinden175.
Mensen leven in toenemende mate in een meerschalige werkelijkheid. Dat komt terug in hun ruimtelijke gedrag. Ze bewegen zich over allerlei schaalniveaus, zonder zich veel aan te trekken van
bestuurlijke grenzen.
In deze paragraaf kijken we naar de verbinding tussen ruimtelijke eenheden en macht. Ruimtelijke
afbakeningen zijn door de eerder in dit hoofdstuk beschreven processen vervaagd. Vaak is onduidelijk op welk schaalniveau macht zich nu precies bevindt, of op welk schaalniveau de oplossing voor een
probleem te vinden is176. Toch is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende schaalniveaus waarop macht wordt uitgeoefend. Gebieden bestaan omdat mensen de grenzen eromheen
getrokken hebben. Die afgrenzing van gebieden is één van de resultaten van schaalpolitiek (politics of
scale)177.
Voordat we het begrip schaalpolitiek verder analyseren, bespreken we eerst de begrippen die daarvoor de basis vormen: schaal en schaalniveau.
3.4.1 Schaal, schaalniveau en schaalpolitiek

Het woord schaal is ook door Elias gebruikt. In het theoretische essay bij ‘De gevestigden en de
buitenstaanders’ gebruikt hij de term drie keer. Hij doet dat telkens in relatie tot zijn bewering dat de
gevestigden-buitenstaanderstheorie universeel toepasbaar is. Eerst heeft hij het over ‘verwante figura173
174
175
176
177

Blokland-Potters 1998, p. 236.
Blokland-Potters 1998, p. 242.
Cox 1998, p. 4, eigen vertaling.
Zie ook WRR 2007, p. 130.
Schaalpolitiek behelst veel meer dan deze afgrenzing alleen, maar dat is voor onze analyse van lokale conflicten van
minder belang. Zie voor een discussie over de politieke constructie van schaalniveaus bijvoorbeeld Delaney en Leitner 1997, Cox 1998 en Taylor en Flint 2000, pp. 40-48.
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Kader 3.2 Elias en schaal1
De expansie van sociale relaties door de tijd heen is één van de centrale thema’s in Elias’ werk. De
nadruk ligt vooral op sociale en niet op ruimtelijke processen. Hij gebruikt daarom termen zoals
‘niveau’ (level) en ‘systeem en subsysteem’. Dat doet hij bijvoorbeeld al in zijn eerste grote werk, Über
den Prozess der Zivilisation (Het civilisatieproces)2. Het hoofdthema van dat boek is de toenemende
regulering van de maatschappij. Daarbij spelen ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus
een rol.
Ook in het essay Problems of involvement and detachment uit 1956 heeft Elias het over ‘systemen
met subsystemen op verschillende niveaus’3. Hij bespreekt het feit dat sociale acties op verschillende niveaus plaatsvinden, maar zijn uiteindelijke doel is toch om conclusies te trekken over de
relaties tussen ‘het grote geheel’ en de deeltjes waaruit dat bestaat.
In 1974 schrijft Elias een voorwoord bij het boek The sociology of community. Hierin stelt hij zichzelf een aantal vragen over de relaties tussen gemeenschap, context en schaal: ‘Zijn er nog functies
over die een plaats [locality] het karakter van een gemeenschap geven, nu samenlevingen transformeren tot meer en meer geürbaniseerde natiestaten waarin het werk steeds meer gedaan wordt
door machines die aangedreven worden met energie die door mensen is gemaakt? Zijn er met
andere woorden ook in deze samenlevingen nog specifieke functionele wederzijdse afhankelijkheden die de bewoners van een plaats dichter met elkaar kunnen verbinden dan met groepen van
buiten?’4. Volgens Elias wordt de speelruimte voor beslissingen op lokaal niveau kleiner, ten faveure
van hogere niveaus, zoals de staat. Maar toch blijven de mensen die dichtbij wonen belangrijk:
‘Specifieke wederzijdse afhankelijkheden tussen mensen die hun thuis hebben in relatieve nabijheid van elkaar – binnen zichtbare of onzichtbare grenzen – blijven het belangrijkste element van
verbinding vormen tussen allerlei soorten gemeenschappen’5.
1
2
3
4
5

De inhoud van dit kader is deels gebaseerd op Hogenstijn et al 2008, pp. 148-149.
Elias 1977 [1939].
Elias 1956, p. 249.
Elias 1974, p. xxvi, eigen vertaling.
Elias 1974, p. xix, eigen vertaling.

ties op grotere schaal’178. Ook spreekt hij twee keer over zijn doel om ‘door middel van de microkosmos
van een kleine gemeenschap de macrokosmos van samenlevingen op grote schaal te belichten’179. Duidelijk is dat Elias schaal ziet als een begrip dat je kunt gebruiken als je het over een grotere groep wilt
hebben. Maar het wordt niet duidelijk wat het bestaan van die ‘grote schaal’ nu precies betekent. Als hij
daarover in detail treedt, gebruikt hij andere termen (zie kader 3.2).
Waar Elias – net als veel andere sociologen – het begrip schaal gebruikt zonder het duidelijk inhoud te
geven, hebben veel geografen juist de neiging om een groot aantal sociale processen op te hangen aan
het begrip schaal of schaalniveau. Mede hierdoor ontstaan soms verhitte debatten tussen geografen. In
het Engels is het gebruik van het begrip scale overigens nog problematischer dan het gebruik van ‘schaal’
178 Elias 1976, p. 9.
179 Elias 1976, p. 45. Verderop op deze pagina zegt Elias nog een keer ‘Andere kenmerken van die relaties [tussen gevestigden en buitenstaanders] komen weer duidelijker naar voren op die grotere schaal’.
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in het Nederlands. Wij gebruiken ook het begrip schaalniveau. Bij schaal kan nog verwarring ontstaan
of het bij een ‘grotere schaal’ nu simpelweg gaat om een groter gebied180 of dat er ook andere factoren
meespelen. Maar bij schaalniveau zit de hiërarchie tussen de niveaus al in het woord besloten181.
Het gaat ons om schaalniveaus in relatie tot macht. We gebruiken daarbij een relatief simpele,
praktische definitie. Wij definiëren een schaalniveau als een afgegrensd gebied binnen een geheel van
hiërarchisch met elkaar verbonden afgegrensde gebieden van verschillende grootte en complexiteit182.
Twee aspecten van schaalniveaus zijn van groot belang. Ten eerste is een schaalniveau hiërarchisch
verbonden met andere schaalniveaus; niet alleen qua grootte, maar ook qua complexiteit. Het is mogelijk om van schaalniveaus hiërarchische rijtjes te maken183, bijvoorbeeld lokaal – regionaal – nationaal
– mondiaal, maar dit heeft slechts een beperkte waarde. Het gaat er vooral om dat het beschreven
gebied bij de overgang van het ene naar het andere schaalniveau in zo’n rijtje minder complex of juist
complexer wordt184.
Ten tweede kan een schaalniveau alleen relationeel, dus in verhouding tot andere schaalniveaus,
bestudeerd worden185. De invloed van die andere schaalniveaus moet altijd meegenomen worden bij de
analyse van gebeurtenissen op het bestudeerde schaalniveau.
De relaties tussen schaalniveaus zijn wederzijds186. Ontwikkelingen op het regionale schaalniveau
beïnvloeden het nationale schaalniveau, en andersom. Die relaties kunnen ook een schaalniveau uit
het hiërarchische rijtje ‘overslaan’: bijvoorbeeld wanneer ontwikkelingen op wereldschaal gevolgen
hebben op lokaal niveau, maar niet op nationaal niveau187. Omdat de verhouding tussen schaalniveaus
hiërarchisch is, is het mogelijk om onderscheid te maken tussen hogere (meer complexe) en lagere
schaalniveaus. Tegelijk zijn de relaties tussen die verschillende schaalniveaus dus wederzijds.
Formele macht ‘ligt vast’ op bepaalde schaalniveaus188. Vanuit die schaalniveaus kunnen beslissingen
genomen worden over ruimtelijke eenheden. Het duidelijkst is dat bij de overheid: regering, provincieen gemeentebestuur opereren elk op hun eigen schaalniveau.
Dat suggereert ordening en overzichtelijkheid. De werkelijkheid is ingewikkelder. De manier waarop
schaal wordt geconstrueerd of georganiseerd ‘geeft bepaalde actoren, allianties en organisaties macht
ten koste van anderen’189. Dat proces staat bekend als schaalpolitiek.
Politici, bedrijven, overheden en andere actoren verbinden een bepaald onderwerp vaak bewust met
een bepaald schaalniveau190. Ook kunnen ze door een bewuste strategie macht verplaatsen van het ene

180 Of misschien juist over een kleiner gebied, want een kaart met een grotere schaal geeft een kleiner gebied weer dan
een kaart met een kleinere schaal.
181 Howitt (2000, 2002) maakt een onderscheid tussen scale as size en scale as level. Dat komt redelijk overeen met het
onderscheid tussen schaal en schaalniveau.
182 Naar Delaney en Leitner 1997, p. 93.
183 Niet alle geografen zijn het daarmee eens. Zie voor voorbeelden kader 3.3.
184 Howitt (2000, 2002) gebruikt hiervoor het begrip scale as level. Hij onderscheidt scale as size, scale as level en scale
as relation. Zie ook Brenner 2001, 2004.
185 Delaney en Leitner 1997, pp. 96-97; Brenner 2001, p. 600; Howitt 2000, 2002.
186 Zie Howitt 2000 en 2002.
187 Howitt 2002. Zie ook Mamadouh et al 2004, p. 457.
188 Op de langere termijn kan hierin uiteraard wel verandering optreden.
189 Brenner 2001, p. 608, eigen vertaling.
190 Cidell 2006, p. 197.
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Kader 3.3 Ruziën over schaal
Schaal is een onderwerp waarover geografen regelmatig debatteren. In 2005 ontstond de meest
recente discussie over het schaalbegrip. Sallie Marston, die al eerder in een bekend schaaldebat
verzeild was geraakt1, schreef samen met collega’s John Paul Jones III en Keith Woodward een artikel in het toonaangevende tijdschrift Transactions of the Institute of British Geographers2. Het drietal
pleit ervoor om het begrip scale helemaal niet meer te gebruiken, omdat het volgens hen een verticale hiërarchie impliceert die in werkelijkheid niet bestaat. In plaats daarvan stellen ze voor het
begrip site (plek, plaats) te gebruiken en het voortaan te hebben over de horizontale verbindingen
tussen sites. Dit pleidooi kwam ze op veel kritiek te staan: ze zouden door de eliminatie van het
schaalbegrip de kip met de gouden eieren slachten en het bestaanrecht voor de geografie wegnemen3; ze zouden de werkelijkheid negeren waarin schalen nu eenmaal in de handelingen van
actoren terugkomen4; en ze zouden andere wetenschappers maar zeer selectief citeren, waardoor
een onterecht beeld ontstaat van een statische en weinig kritische toepassing van het schaal
begrip5. De zwaarste kritiek kwam van geografen Helga Leitner en Byron Miller. Zij stellen onder
meer dat het drietal het schaalbegrip onterecht in verband brengt met een verticale hiërarchie, dat
ze de mogelijkheid negeren dat schaal geconstrueerd wordt door actoren en dat ze de relaties tussen de begrippen schaal en macht veel te sterk versimpelen. Volgens Leitner en Miller handelen
mensen juist op verschillende schaalniveaus tegelijk en helpt het begrip schaal bij het analyseren
van ruimtelijke machtsrelaties6.
Op het moment van schrijven (februari 2008), was het debat nog in volle gang. Jones, Woodward
en Marston hadden net weer een antwoord geformuleerd op hun critici, waarin ze probeerden alle
tegenargumenten te ontkrachten7.
1

2
3
4
5
6
7

Marston ging in 2000 en 2001 in debat met Neil Brenner in het tijdschrift Progress in Human Geography
(Marston 2000, Brenner 2001, Marston en Smith 2001). Dat debat ging over de politieke kant van het begrip
schaal. Marston vond dat er te weinig aandacht was voor veranderende relaties, sociale reproductie en consumptie in relatie tot het schaalbegrip; Brenner vond dat Marston daarmee het schaalbegrip te ver oprekte.
Een analyse door de geograaf Purcell (2003) heeft inmiddels uitgewezen dat het vooral om schijntegen
stellingen ging. Marston en Brenner waren het eigenlijk niet fundamenteel oneens, maar hielden vast aan hun
eigen wetenschappelijke overtuigingen (‘island of practice’). Daardoor bleven beiden doof voor de argumenten van de ander.
Marston et al 2005.
Hoefle 2006.
Collinge 2006, pp. 149-150.
Jonas 2006.
Leitner en Miller 2007.
Jones, Woodward en Marston 2007.

naar het andere schaalniveau. Dat proces staat bekend als herschalen (rescaling)191. De vraag of macht
verplaatst moet worden naar een ander schaalniveau, kan een oorzaak van conflict zijn192.
191 Dit proces is uitgebreid beschreven door geografen als Neil Brenner (2001) en Erik Swyngedouw (1997). Zie ook
Cidell 2006, pp. 197-198.
192 Swyngedouw 1997, p. 141.
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3.4.2 Afhankelijkheidsruimte en confrontatieruimte

Hoe brengen we de verhoudingen tussen schaalniveaus nu weer terug naar de lokale machtsstrijd
tussen groepen? Groepen die macht willen verkrijgen of behouden moeten zich richten op de schaalniveaus waar de beslissingen genomen worden. Ze kunnen proberen er hun macht te vergroten of juist
proberen de macht naar een ander schaalniveau te verplaatsen. De geograaf Erik Swyngedouw verbindt
het begrip schaal zelfs per definitie met een machtsstrijd: ‘Ruimtelijke schaal moet worden begrepen
als iets dat wordt geproduceerd in een proces dat altijd heterogeen, betwistbaar en vol conflicten is’193.
De samenhang tussen ruimtelijke en sociale afbakening op lokaal niveau is beschreven door de geograaf Kevin Cox. Hij beschrijft de relatie tussen spaces of dependence (afhankelijkheidsruimte) en spaces
of engagement (confrontatieruimte)194.
De afhankelijkheidsruimte definieert hij als ‘de min of meer gelokaliseerde sociale relaties waarvan
we afhankelijk zijn voor het bevredigen van essentiële behoeften en waarvoor elders geen alternatieven
zijn’195. Het feit dat we deze afhankelijkheidsruimte met anderen delen, bijvoorbeeld voor burenhulp,
voor veilig buurtverkeer of voor het instandhouden van een levensvatbare lokale economie, leidt ertoe
dat er lokale groepen kunnen ontstaan die samen één doel nastreven.
In de confrontatieruimte moet dat doel vervolgens bereikt worden. Cox definieert de confrontatieruimte als de plek ‘waar de partijen de macht over de afhankelijkheidsruimte proberen te verzekeren’196.
De meest voor de hand liggende kandidaat om die macht uit te oefenen is de overheid in haar verschillende verschijningsvormen. De overheid heeft immers ‘formele’ macht over een bepaald territorium. De
overheid bestaat op verschillende schaalniveaus (in Nederland gemeente, provincie en rijk). Volgens
Cox is een gelokaliseerd politiek conflict overigens niet per definitie gebonden aan één bepaalde lokatie
en één schaalniveau van de staat. Het kan ook meerdere schaalniveaus tegelijk omvatten. Ook kan de
confrontatieruimte op verschillende manieren geconstrueerd worden197.
Het construeren van zo’n confrontatieruimte bestaat uit het creëren van een netwerk van
verbindingen met andere centra van macht198. Binnen de confrontatieruimte proberen mensen of instituties vervolgens om de handelingen en acties van anderen binnen dezelfde afhankelijkheidsruimte te
beheersen.
Wij hebben ervoor gekozen onderzoek te doen naar conflicten op lokaal niveau199. Daarvoor interpreteren we de bevindingen van Cox als volgt. Gevestigden en buitenstaanders leven samen in een bepaald
gebied en delen dus een afhankelijkheidsruimte. Over die ruimte wordt door de overheid in haar verschillende verschijningsvormen macht uitgeoefend. Als de groep gevestigden de handelingen van de
groep buitenstaanders wil beheersen, dan doet ze dat binnen een confrontatieruimte.
De grenzen van de strijd in die confrontatieruimte worden bepaald door territoriale macht die over
het gebied wordt uitgeoefend. De groepen in een conflict kunnen wel tot op zekere hoogte kiezen op

193 Swyngedouw 1997, p. 140, eigen vertaling.
194 Wij vertalen ‘spaces of engagement’ met de term confrontatieruimte omdat Cox zelf het begrip ook verbindt met een
(politieke) strijd. ‘Agents, experiencing a problematic relation to a space of dependence, construct through a network
of associations a space of engagement through which to achieve some mitigation’ (Cox 1998, pp. 3-4).
195 Cox 1998, p. 2, eigen vertaling.
196 Cox 1998, p. 2, eigen vertaling.
197 Cox 1998, p. 20.
198 Cox 1998, p. 15.
199 Zie paragraaf 1.4 en hoofdstuk 5 voor een verantwoording van deze keuze.
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welk schaalniveau van de territoriale macht ze zich richten in de strijd. Dat doen ze door middel van
het vormen van netwerken200.
3.4.3 Netwerken

Naast Cox benadrukken ook de sociologe Beate Völker en de geograaf René Verhoeff het belang van
netwerken: ‘Netwerken zijn sociale landkaarten, daarom vormen ze een verbindende schakel tussen
sociologie en geografie’201. Die sociale landkaarten zien er wel steeds diverser uit. Sommige netwerken
onttrekken zich helemaal aan ruimtelijke schaalniveaus: transnationale migranten-netwerken, virtuele
‘communities’ of beroeps- en belangengroepen202. Maar de macht over gebieden wordt wel uitgeoefend
vanuit bepaalde ruimtelijke schaalniveaus. Als groepen iets willen bereiken, zullen ze zich met hun netwerken dus moeten richten op deze schaalniveaus.
Om te analyseren op welk schaalniveau de relaties in de netwerken zich richten, maken we gebruik
van het onderscheid tussen bonding, bridging en linking relaties. Dat komt voort uit het werk van de
sociologen Mark Granovetter en Michael Woolcock. Granovetter doet al sinds begin jaren zeventig
onderzoek naar het belang van netwerken203. Het gaat hem vooral om het belang van deze netwerken
voor sociale steun en sociale cohesie. In zijn klassieke artikel The strength of weak ties uit 1973 concludeert hij dat sterke, brede, op de buurt georiënteerde banden (‘strong ties’) het belangrijkst zijn voor
sociale steun. Maar tegelijkertijd zijn de zwakke banden met vage bekenden en mensen buiten de
buurt (‘weak ties’) ook belangrijk. Juist via die banden kun je informatie krijgen die binnen je buurt
niet gemakkelijk te krijgen is, bijvoorbeeld over waar je een nieuwe baan kunt vinden. Zo kunnen de
zwakke banden een brug vormen naar het ontstaan van sterkere banden.
Naar aanleiding van het werk van Granovetter maakt Woolcock onderscheid tussen bonding, bridging en linking relaties204 in de netwerken van mensen. Diee indeling in typen relaties is niet duidelijk
verbonden aan bepaalde ruimtelijke schaalniveaus. Wij willen wel zo’n verbinding leggen, om de analyse van bepaalde typen relaties verderop in deze studie te vergemakkelijken. Daarom beschouwen wij
bonding contacten als contacten binnen de eigen groep binnen het lokale schaalniveau. Wij zien bridging contacten als contacten met andere individuen of groepen binnen het lokale schaalniveau. Linking
contacten zien we tenslotte als contacten vanuit het lokale schaalniveau met individuen of groepen met
machtsposities op een bovenlokaal schaalniveau.
Bonding relaties zijn volgens Woolcock sterke banden met mensen uit de eigen groep, meestal uit
dezelfde plaats: bijvoorbeeld tussen familieleden, goede vrienden of buren. Als binnen een groep veel
bonding relaties bestaan, dan zorgt dit voor een sterke samenhang. Door deze sterke samenhang kan
de groep gemakkelijker collectief optreden. De samenhang kan ook negatieve gevolgen hebben, voor de

200 Wij maken in onze analyses geen gebruik van de term confrontatieruimte, maar gebruiken de term machtsarena.
Meer informatie hierover volgt in paragraaf 3.6.2.
201 Völker en Verhoeff 1999, p. 6.
202 Van der Vaart 2004, p. 206.
203 Granovetter 1973, 1982.
204 Sociaal kapitaal-onderzoeker Putnam onderscheidt ook ‘bonding sociaal kapitaal’ en ‘bridging sociaal kapitaal’
(bijvoorbeeld in Putnam 2000, p. 22). Het begrip ‘linking’ is later toegevoegd. Sociaal kapitaal-onderzoeker van de
Wereldbank Michael Woolcock introduceerde het verschil tussen vormen van sociaal kapitaal die binnen en tussen
schaalniveaus spelen (Woolcock 1998, pp. 186-187) en noemde het begrip voor het eerst in het World Development
Report 2000-2001 (World Bank 2000, p. 128). Voor meer informatie over de ontwikkeling van de begrippen, zie
Grootaert et al 2003, p. 4 e.v. en Middleton et. al. 2005.
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groep zelf en voor anderen205. Het is voor de groep gemakkelijker om mensen buiten te sluiten. Vaak is
een sterk bonding-netwerk ook beperkt in omvang.
Bridging relaties of ‘horizontale verbanden’ zijn banden met groepen of individuen die ‘anders’ zijn,
maar wel op hetzelfde schaalniveau actief zijn. Bridging relaties kunnen een individu of groep sociaal
vooruit helpen. Het zijn vaak grote en diverse netwerken.
Linking relaties of ‘verticale verbanden’ zijn banden met groepen of individuen op een hoger schaalniveau. Een gemeenteraadslid kan bijvoorbeeld goede banden hebben met een partijgenoot binnen het
provinciale bestuur of in de Tweede Kamer. Die banden kunnen indirect (via de toegang tot bepaalde
informatie) en direct (door ingrijpen van de ‘hogere’ macht) voordeel opleveren in een lokaal conflict.
Netwerken van bonding, bridging en linking relaties bestaan zowel op groepsniveau als op individueel
niveau. Een netwerk van een groep kan alle soorten relaties in zich hebben. Maar vaak ligt wel de nadruk
op één ervan. Als een groep zich binnen een plaats bedreigd voelt door een andere groep, kunnen de
groepsleden steun bij elkaar zoeken en dus vooral hun ‘bonding’ relaties versterken. Bij bedreigingen
van buiten kunnen alle groepen en mensen zich bedreigd voelen. De mensen die een bepaalde lokale
ruimte delen kunnen dan hun ‘bridging’ relaties inzetten. In een conflict waarbij de beslissing op een
hoger schaalniveau wordt genomen, zijn juist de ‘linking’ relaties van belang. Groepen kunnen zich richten op het ontwikkelen van zulke relaties om hun lokale belangen te verdedigen of verbeteren.
Netwerken nemen binnen gevestigden-buitenstaandersfiguraties een belangrijke plaats in. Die netwerken van sociale relaties zijn geconcentreerd op bepaalde ruimtelijke schaalniveaus. Ruimtelijke en
sociale analyse-eenheden zijn dus sterk met elkaar verweven, zoals we al eerder vaststelden.
Op individueel niveau hebben mensen tot op zekere hoogte de keus op welke contacten ze zich richten.
Eerder bespraken we de keuze van mensen om voor blijvende verbondenheid met de lokale gemeenschap te kiezen: elective belonging206. Er zijn ook mensen die er juist voor kiezen om niet te investeren
in een lokaal netwerk en zich afzijdig te houden van lokale conflicten. We noemen deze mensen de
lokale onverschilligen. We bespreken de positie van deze mensen hier apart, omdat ze nog niet eerder
in gevestigden-buitenstaandersstudies als zodanig benoemd zijn. Ze vormen volgens ons een machtsfactor van belang.

3.5 Lokale onverschilligen
We hebben geen band meer met elkaar, maar ik bezorg jou geen last en jij mij niet207.
In verschillende toepassingen van de gevestigden-buitenstaanderstheorie stuitten de onderzoekers op
problemen bij de indeling van mensen in beide groepen.

205 Negatieve kanten van bonding relaties komen bijvoorbeeld aan de orde bij de bespreking van de schaduwkanten van
sociaal kapitaal, zoals in Portes 1998, pp. 15-17 en Woolcock 2001. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van neerwaartse
druk. Binnen een groep kan de norm zijn om niet boven het maaiveld uit te steken. Groepsleden die zich confor
meren aan deze norm komen niet vooruit, tenzij ze besluiten weg te trekken.
206 Savage et al 2005, p. 29 en verder.
207 Putnam 2000, p. 354, eigen vertaling.
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Geograaf Southerton stelde vast dat er mensen zijn die meer en minder in de buurt van de ‘grens’
tussen gevestigden en buitenstaanders geclassificeerd kunnen worden en dat ze die grens ook kunnen
overschrijden208.
De sociologen Crow, Allan en Summers concludeerden op basis van een studie op het Britse eiland
Wight dat het zeer afhankelijk is van de context op welke gronden mensen tot de gevestigden gerekend
worden. Ze zien ‘insiders’ en ‘outsiders’ als twee uiteinden van een continuüm, met daarbij een aantal
mogelijke tussenposities209.
Wij zien de mensen die zo’n tussenpositie bekleden als een derde groep binnen lokale gevestigdenbuitenstaandersfiguraties. We noemen ze ‘de lokale onverschilligen’. Lokale onverschilligen zien hun
woonplaats als een plek om te wonen, boodschappen te doen en misschien wat te recreëren. Hun sociale leven speelt zich echter voornamelijk elders af. Hun lokale interesses zijn beperkt, zolang lokale
gebeurtenissen hun persoonlijke belangen maar niet raken210.
De lokale onverschilligen vormen een negatieve invloed vanuit het perspectief van de lokale
gemeenschap. Ze ondermijnen de sociale samenhang in een plaats, omdat die bestaat ‘bij de gratie
van betrokkenheid en verantwoordelijkheid’211. Sociologe Talja Blokland vond in haar onderzoek naar
groepsverhoudingen in een Rotterdamse wijk ook een groep mensen die weinig betrokkenheid bij de
lokale gemeenschap toonde. Zij noemde deze mensen ‘persoonsgeörienteerden’ en beschreef hun pragmatische houding tegenover lokale activiteiten die werden georganiseerd door de ‘gevestigde’ religieuze
groep: ‘Dagelijkse praktijken die door religie werden beïnvloed, lieten de persoonsgeoriënteerden zich
welgevallen als het hen iets opleverde. Zo komt het meerdere malen voor dat kinderen van niet-religieuze ouders op een protestants-christelijke school zaten, omdat die toevallig dicht bij huis was. Zij
moesten daar leren bidden en ervoeren dat hooguit als vervelend’212. Datzelfde gold voor religieuze
clubs: ‘Dat er in ruil voor spelen en gezelligheid af en toe wat aan het geloof werd gedaan namen zij op
de koop toe. Zolang er maar geen vaste verplichtingen waren, zo lang ze konden komen en gaan wanneer ze wilden en zolang er niemand over hen de baas speelde’213.
Elias zelf betitelde de situatie waarin bewoners zich niet bij elkaar betrokken voelen enkele jaren na
de publicatie van ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ als bedreigend voor het voortbestaan van een
gemeenschap: ‘Een lokale context verliest het karakter van een gemeenschap wanneer de onderlinge
afhankelijkheid van haar bewoners zo klein is dat zij (…) onverschillig zijn voor ‘roddelcontrole’ of (…)
elke andere vorm van gemeenschappelijke controle’214.
Maar hoe onverschillig ook: de lokale gemeenschap is nog steeds de plek waar mensen hun dagelijks
leven tenminste deels doorbrengen. De pragmatische houding van lokale onverschilligen kan óók leiden tot (tijdelijke) lokale betrokkenheid, bijvoorbeeld als hun persoonlijke belangen bedreigd worden.
Voor de gevestigden en buitenstaanders in de machtsarena zijn de lokale onverschilligen ook van
belang. Ze zijn immers wél stemgerechtigd bij lokale verkiezingen. Ook kunnen ze bijvoorbeeld een
208 Southerton 2002, p. 175. Hij stelt dat buitenstaanders zichzelf door het doen van ‘boundary work’ in een meer
gevestigde positie kunnen manoeuvreren.
209 Crow et al 2001, pp. 45-47.
210 Savage et al 2005, p. 88.
211 Engbersen et al 2003, p. 18.
212 Blokland-Potters 1998, p. 226.
213 Blokland-Potters 1998, p. 227.
214 Elias 1974, p. xxviii, eigen vertaling.
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linking-netwerk bezitten dat die groepen goed kunnen gebruiken. Lokale onverschilligen vormen in
een lokaal conflict een potentiële machtsbron. Groepen gevestigden en buitenstaanders kunnen pogingen doen om de lokale onverschilligen voor zich te winnen en zo hun positie op de machtsbalans te
versterken215.
De lokale onverschilligen als ‘groep’ zijn niet eerder onderzocht. Hoe de rol van deze groep precies
vorm krijgt, zal daarom blijken uit het veldwerk.

3.6 Lokale conflicten en machtsarena’s
Lokale conflicten staan centraal in dit boek. Een lokaal conflict zien wij als een strijd tussen groepen in
een lokale figuratie die elk een verschillend doel willen bereiken. Daarbij kunnen ze bepaalde ‘wapens’
inzetten: de machtsbronnen waarover ze kunnen beschikken.
In deze paragraaf verklaren we onze focus op lokale conflicten over macht en beschrijven we de ‘plek’
waar de machtsstrijd uitgevochten wordt: de machtsarena.
3.6.1 Conflicten over macht

Juist in conflictsituaties zoeken mensen steun bij groepen. Dan worden coalities gesmeed en macht uitgeoefend. In de strijd kunnen mensen – al dan niet tijdelijk – heel loyaal zijn aan de groep216. Volgens
Blokland zijn categorieën van ‘wij’ en ‘zij’ meestal algemene uitdrukkingen om te praten over ‘ons – en
alle anderen. Een specifieke vergelijkende referentiegroep krijgt pas vorm in conflictsituaties’217.
Een conflict kan tot uitbarsting komen als een groep zich aangetast voelt in haar macht om een situatie te definiëren218. Elias beschrijft de bedreiging die de gevestigden in Winston Parva voelden: ‘De
gevestigde groep [voelde] (…) zich blootgesteld aan een aanval op drie fronten – een aanval op de door
hen gemonopoliseerde machtsbronnen, op hun groepscharisma en op hun groepsnormen’219. Bij zo’n
gevoel van bedreiging kunnen de gevestigden zelf de aanval inzetten om hun macht te behouden. Tegelijk kunnen de buitenstaanders ook de strijd aangaan op het moment dat zij denken dat ze de macht
kunnen overnemen.
Juist als het machtsverschil tussen groepen kleiner wordt, ontstaan er meer conflicten, zoals we eerder hebben beschreven. In conflictsituaties vormen mensen allianties. Een conflict kan dus mensen
samenbrengen die verder weinig met elkaar hebben, maar door het streven naar een gezamenlijk doel
tijdelijk een eenheid vormen220. Tegelijk is het ook mogelijk dat een bepaalde (sub)groep in de lokale
figuratie zich niet betrokken voelt bij het conflict en zich dus afzijdig houdt. De gevestigden en de
buitenstanders kunnen dan wel proberen deze groep onverschilligen in het conflict aan hun kant te
krijgen.
Conflicten over de verdeling van macht kunnen plotseling ontstaan en verdwijnen, maar ze kunnen
ook over een langere periode bestaan en af en toe oplaaien.

215
216
217
218
219
220

Hogenstijn et al 2008, pp. 152-153.
Hogenstijn et al 2008, p. 153.
Blokland-Potters 1998, p. 275.
Blokland 2003b, p. 10.
Elias 1976, p. 46.
Zie ook Cox 1998, p. 17.
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3.6.2 Machtsarena’s

Elk conflict over de verdeling van macht tussen groepen wordt uitgevochten op een bepaalde plek. Cox
noemde dit de confrontatieruimte. Hij stelde daarbij dat deze ruimte binnen een voortdurend veranderlijk proces telkens opnieuw geconstrueerd wordt. Voor ons onderzoek naar specifieke lokale conflicten
denken wij dat de term machtsarena duidelijker is. In elk afzonderlijk conflict gaat het immers om
gelokaliseerde macht die over een bepaald territorium wordt uitgeoefend.
De socioloog Paul ten Have omschrijft de machtsarena als volgt: ‘voor inhoudelijk onderzoek op
basis van veldwerk lijkt de notie ‘arena’ (…) geschikt om het kernpunt te vormen. Die notie impliceert
dat je actoren ziet als opererend in een veld, in eventueel wisselende coalities of partijen, gericht op
bepaalde ‘prijzen’, waarbij zij allerlei strategieën kunnen hanteren, er eventueel sprake is van ‘spelregels’,
etc.’221.
Dit sluit aan bij ons onderzoek waarin we gevestigden en buitenstaanders zien als partijen die door
middel van het strategisch inzetten van machtsbronnen hun doelen proberen te bereiken.
Machtsarena’s kunnen zeer uiteenlopende vormen hebben. Omdat het gaat om macht die over een
bepaald territorium wordt uitgeoefend, zijn de politieke machtsarena’s zoals gemeenteraad en Tweede
Kamer natuurlijk van belang. Daarnaast zijn er andere institutionele contexten waarin macht wordt
uitgeoefend, zoals binnen bedrijven of organisaties. Maar ook ‘het publieke debat’ of zelfs ‘de straat’ kan
een machtsarena zijn. Het gaat erom dat er vanuit de arena macht kan worden uitgeoefend.
Belangrijk daarbij is de vraag wie tot die arena toegang heeft. Dat wordt bepaald door wat de WRR
‘articulatiemacht’ noemt. Dit is het vermogen van een groep of institutie om een bepaalde definitie op te
leggen die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de mate waarin iemand erbij hoort of niet (in- en
uitsluiting)222. Het gaat daarbij ‘zowel om het vermogen om normen te kunnen stellen als om te kunnen
bepalen wie toegang krijgen tot de arena waar normen worden gevormd en gewijzigd’223.
Als de machtsarena bijvoorbeeld de gemeenteraad is, schrijven de democratische spelregels in Nederland een systeem van evenredige vertegenwoordiging voor. Volgens deze regels heeft elke partij met
voldoende stemmen dus toegang. Maar vervolgens heeft binnen de arena niet iedereen de kans om mee
te praten, bijvoorbeeld doordat mensen ‘niet de juiste codes kennen om invloed te laten gelden’ en ‘niet
iedereen voldoende in staat is om standpunten te formuleren’224. Deze vorm van articulatiemacht is
vooral bij de gevestigde groep aanwezig.

3.7 Sociale en ruimtelijke kaders
In dit hoofdstuk hebben we de sociale en ruimtelijke kaders geschetst waarbinnen gevestigden-buitenstaandersfiguraties in de huidige tijd geanalyseerd kunnen worden. We hebben ons daarbij gericht op
de Nederlandse situatie en het lokale schaalniveau. De kritiekpunten op het gebied van dynamiek en
context, die in het vorige hoofdstuk naar voren kwamen, zijn daarbij verder uitgewerkt. Wat levert dit
nu op voor de analyse van gevestigden-buitenstaandersfiguraties op lokaal niveau?
Het heeft geleid tot een focus op conflicten, die gaan over de verdeling van macht. Terwijl indelingen
van mensen in groepen in algemene zin steeds tijdelijker en diverser worden, worden in conflictsitu221
222
223
224

Ten Have 1999.
WRR 2007, p. 55.
WRR 2007, p. 58.
WRR 2007, p. 141.
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aties wél (tijdelijke) groepen gevormd en coalities gesmeed. Deze groepen hebben in conflictsituaties
ook een duidelijk doel: een gunstiger positie verkrijgen op de machtsbalans.
Tegelijkertijd wijzen deze conflicten er ook op dat de strijd tussen gevestigden en buitenstaanders
in een interessante fase is terechtgekomen. Deze conflicten zijn volgens verschillende onderzoekers een
uiting van een gelijker wordende machtsbalans.
De maatschappelijke processen van schaalvergroting van sociale eenheden, individualisering van
netwerken en afnemende groepsloyaliteit wijzen erop dat binnen deze conflicten de traditionele
machtsbronnen stigmatisering en controle over sleutelposities wellicht minder goed werken. Sociale
controle vermindert. De invloed van processen op bovenlokale schaalniveaus neemt toe. Mensen hebben een verdeelde loyaliteit (divided loyalty). Er kan zelfs een ‘nieuwe’ groep geïdentificeerd worden: de
lokale onverschilligen.
Bij de identificatie van groepen in de Nederlandse context spelen twee processen mee op de achtergrond. Ten eerste is dat ontzuiling en ten tweede de angst voor ‘de ander’ en met name moslims. Dat
laatste proces leidt tot een toenemend denken in categorieën van ‘wij’ en ‘zij’. De geschiedenis van de
verzuilde Nederlandse samenleving leidt ertoe dat er bepaalde categoriale velden bestaan die in conflict
situaties gemakkelijk weer tot bindingsveld kunnen worden.
Het begrip machtsarena geeft de ruimte aan waarbinnen de lokale conflicten tussen gevestigden en
buitenstaanders zich afspelen. Daarbij heeft één groep de articulatiemacht: de mogelijkheid om de toegang tot en de normen binnen de machtsarena te bepalen. Dat komt sterk overeen met het idee van
‘historisch voordeel’, dat de gevestigden in de originele theorie van Elias en Scotson bezaten.
We analyseren in dit boek lokale conflicten tussen gevestigden en buitenstaanders die uitgevochten
worden in machtsarena’s. Dat gaan we doen met een nieuw model, dat we in het volgende hoofdstuk
beschrijven. Dit model is sterk gebaseerd op de kernbegrippen uit de originele gevestigden-buitenstaanderstheorie die we in het vorige hoofdstuk identificeerden. Daarnaast zijn de in dit hoofdstuk
besproken sociale en ruimtelijke kaders erin verwerkt.
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Hoofdstuk 4

Model voor de Analyse van
Dynamiek op de Machtsbalans
in Conflictsituaties
In het inleidende hoofdstuk van dit boek stelden we twee hoofdvragen. De eerste vraag was:
Is de gevestigden-buitenstaanderstheorie van Elias en Scotson nog toepasbaar op lokale figuraties in de huidige Nederlandse maatschappelijke context?
We gaan deze vraag in dit hoofdstuk beantwoorden door een model te presenteren. In dit model brengen we de kernbegrippen uit de gevestigden-buitenstaanderstheorie samen met de nieuwe sociale en
ruimtelijke kaders uit hoofdstuk 3. We hebben daarbij de keuze gemaakt om het model toe te spitsen
op de Nederlandse situatie en het lokale schaalniveau.
Het model is bedoeld voor analyse van conflictsituaties. In hoofdstuk 3 hebben we beschreven hoe
groepen zich vormen als er een conflict over de verdeling van macht ontstaat. In die situaties zijn dus
gevestigden en buitenstaanders te identificeren. Met deze termen kunnen groepen afgebakend en gepositioneerd worden. Dat gebeurt rond een bepaald kenmerk. Bij Elias en Scotson was dat woonduur, maar
uit verschillende toepassingen van de theorie bleek dat dit ook een ander kenmerk kan zijn.
Gevestigden en buitenstaanders zijn wederzijds afhankelijk en vormen samen een figuratie. We hebben het over de lokale figuratie als het gaat over de groepen die in een conflict tegenover elkaar staan en
hun sociale verhoudingen. We spreken over het lokale schaalniveau als we doelen op het gebied waarover
vanuit de machtsarena macht wordt uitgeoefend. Het begrip machtsarena geeft de ruimte aan waarbinnen de lokale conflicten tussen gevestigden en buitenstaanders zich afspelen. Daarbij heeft één groep
de articulatiemacht: de mogelijkheid om de toegang tot en de normen binnen de machtsarena te bepalen. Deze vorm van macht is sterk gebaseerd op het historisch voordeel, dat de gevestigden in de originele
theorie van Elias en Scotson bezaten. Door dit historisch voordeel hebben gevestigden bij het ontstaan
van een conflict een gunstiger positie op de machtsbalans.
Maatschappelijke ontwikkelingen lijken ervoor te zorgen dat de traditionele machtsbronnen van stigmatisering en controle over sleutelposities minder effectief zijn. Door ontwikkelingen op verschillende
schaalniveaus kan de loyaliteit van mensen diverser en tijdelijker worden. Binnen de lokale context kan
dat zelfs leiden tot het ontstaan van een ‘nieuwe’ groep van lokale onverschilligen. Er kunnen dus meer
machtsbronnen zijn en groepen kunnen meerdere strategieën inzetten om hun positie te behouden of
verbeteren.
Op basis van deze samenhangende begrippen hebben we het ‘Model voor de Analyse van Dynamiek op
de Machtsbalans in Conflictsituaties’ (ADMC-model) ontwikkeld. In dit hoofdstuk zullen we de werking van het ADMC-model en alle afzonderlijke elementen daarin toelichten.
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4.1 Reikwijdte en elementen van het model
De originele gevestigden-buitenstaandersstudie gaat over de verhouding tussen groepen mensen op
lokaal niveau. Het ADMC-model gaat over de analyse van conflicten die binnen deze verhouding kunnen ontstaan. Het model kan gebruikt worden als het conflict lokaal gedefinieerd is en zich afspeelt
tussen groepen gevestigden en buitenstaanders. Deze groepen willen in het conflict een concreet doel
bereiken en hebben elkaar daarvoor nodig: er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Ze vechten de
strijd uit in een machtsarena.
Eerst moet er dus een conflict in een lokale machtsarena zijn. Daarnaast geldt nog een extra voorwaarde,
voortkomend uit de originele theorie. Eén van de groepen in het conflict heeft een historisch gegroeide
machtspositie op dat lokale schaalniveau en wordt op grond daarvan als gevestigden gezien.
Als het bovenstaande van toepassing is, kunnen de verhoudingen op de machtsbalans en de dynamiek
daarin geanalyseerd worden met het ADMC-model. Het model bevat twee elementen die de handelingsruimte van de groepen in het conflict aangeven en twee elementen die het verloop van het conflict
verklaren.
De elementen die de handelingsruimte van de groepen in het conflict mede bepalen, zijn:
1. Onderscheidend kenmerk. De aard van het onderscheidende kenmerk tussen de gevestigden en
buitenstaanders in het conflict en de beeldvorming daarover zijn medebepalend voor het relatieve
belang van machtsbronnen. Een onderscheidend kenmerk kan meer of minder onveranderlijk van
aard zijn. Dat beperkt of verruimt de mogelijkheden tot dynamiek tussen en binnen groepen én tot
het verkrijgen van controle over machtsbronnen.
2. Regels en normen. De handelingsruimte van groepen wordt beperkt door regels en normen. De regels,
die meestal vanuit hogere schaalniveaus worden opgelegd, hebben een deterministisch karakter. De
normen bepalen wat groepen ‘behoren’ te doen en hebben een meer probabilistisch karakter. Beide
vormen van beperkingen zijn op lokaal niveau niet direct te veranderen.
De elementen die het verloop van het conflict verklaren, zijn:
1. Machtsbronnen. We onderscheiden vijf machtsbronnen waaraan een groep macht kan ontlenen: bezit,
groepsgrootte, leiderschapsposities, netwerken en historisch voordeel. Deze machtsbronnen kunnen
zich binnen de grenzen van een lokale figuratie bevinden, maar ook in de bovenlokale ruimte.
2. Strategieën. Groepen proberen hun positie op de machtsbalans te behouden of verbeteren. Daartoe
zetten ze strategieën in. Dit kunnen lokale strategieën en/of schaalsprongstrategieën zijn. Deze strategieën zijn gebaseerd op het bezit van machtsbronnen.
Bepaalde elementen van het ADMC-model kunnen in schema’s worden weergegeven. Dat kan zowel
vóór als na een conflict. De weergave van de uitgangssituatie brengt in beeld waar de macht van groepen op gebaseerd is. In zo’n vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid is het niet mogelijk alle
nuances over de verhoudingen tussen schaalniveaus mee te nemen. Daarom maken we slechts onderscheid tussen de lokale figuratie en de bovenlokale ruimte (alle schaalniveaus daarboven).
Een vergelijking van de uitgangssituatie met de situatie na afloop van het conflict wijst op de redenen van verschuivingen op de machtsbalans. Om die vergelijking te kunnen maken, is het noodzakelijk
de elementen die de context aangeven vóór en na het conflict in kaart te brengen, uit te zoeken welke
machtsbronnen de groepen vóór en na het conflict bezitten en welke strategieën ze tijdens het conflict
hebben ingezet.
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In figuur 4.1 hebben we een voorbeeld geschetst van een grafische weergave van het model voorafgaand
aan een conflict. Het diagram heeft drie lagen. Middenin staat de machtsarena, waarin de verhouding
tussen gevestigden en buitenstaanders is weergegeven. De grootte van de twee vakken geeft schematisch de verhouding op de machtsbalans weer.
De machtsarena is geen ruimtelijk element. De machtsarena is in de schema’s echter middenin geplaatst om aan te geven dat we primair in de machtsarena’s binnen de lokale context zijn
geïnteresseerd.
Het binnenste ‘blok’ om de machtsarena heen geeft de lokale figuratie weer. Het buitenste blok staat
voor de bovenlokale ruimte. De harde grens daartussen is getrokken om de ruimtelijke reikwijdte van
strategieën in kaart te kunnen brengen.
De bolletjes geven de posities van individuen of groepen weer, waarbij de grootte van de bolletjes
staat voor de kracht van de machtsbronnen die het individu of de groep bezit, en/of de omvang van de
groep. Bolletjes die dichter bij de grens tussen gevestigden en buitenstaanders liggen, geven machtsbronnen of machthebbers aan die in hun standpunten dichter bij de andere groep liggen. De lijntjes tussen
de bolletjes van machthebbers en machtsbronnen geven het netwerk van de groep weer. Regels en normen zijn in dit model meegenomen als ze door een groep kunnen worden gebruikt als machtsbron.

Machtsarena

Lokale figuratie

Bovenlokale ruimte

Uiteraard is dit diagram slechts een grove schets. De verhoudingen zijn indicatief en alleen bedoeld voor
het vergemakkelijken van de analyse. In de geschetste situatie hebben de gevestigden in de machtsarena
een sterk netwerk. Ze hebben binnen de machtsarena verbindingen met elkaar. Daarnaast hebben ze
verbindingen met een tweetal machtsbronnen binnen de lokale figuratie. Vanuit één van die lokale
machthebbers bestaat ook nog een verbinding met een machthebber in de bovenlokale ruimte. Het
netwerk van de buitenstaanders is heel beperkt. Slechts één van de machthebbers in de machtsarena
heeft een verbinding met een machthebber binnen de lokale figuratie. Er zijn geen verbindingen met
bovenlokale machthebbers.
Binnen de lokale figuratie zijn er nog verschillende individuen of groepen die als potentiële machtsbron onbenut blijven. Beide partijen slagen er niet in om de lokale onverschilligen aan zich te binden,
hoewel hier twee potentiële machtsbronnen te vinden zijn. Ook in de bovenlokale ruimte blijven verschillende potentiële machtsbronnen onbenut.

Gevestigden

Buitenstaanders
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Figuur 4.1 Schetsmatig diagram van het ADMC-model (uitgangssituatie)
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In de rest van dit hoofdstuk lichten we de verschillende elementen van het ADMC-model en hun
onderlinge verhoudingen verder toe. We beginnen met de elementen die de handelingsruimte van de
groepen bepalen. Die elementen maken een analyse van het succes van strategieën mogelijk. Vervolgens
bespreken we de machtsbronnen en strategieën die in een conflict te onderscheiden zijn. Daarbij verduidelijken we de werking van de elementen en met name de strategieën met diverse diagrammen. Aan
het eind van dit hoofdstuk presenteren we twee diagrammen van het ADMC-model: één voor en één
na een conflict. Een vergelijking van de twee diagrammen brengt de machtsbronnen en strategieën in
beeld.

4.2 Groepsonderscheidende kenmerken
Welk kenmerk maakt dat de ene persoon tot de ene groep gerekend wordt en de andere persoon tot
de andere groep? In ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ was het woonduur: de gevestigde groep in
zone 2 van Winston Parva woonde langer in de plaats dan de nieuwkomers in zone 3. Dit verklaarde
de machtsverhoudingen. In hoofdstuk 1 zagen we al dat ook de groepen in Amerongen rond woonduur
zijn ingedeeld. In Veenendaal zijn de groepen gevormd rond religie. We noemen dit het groepsonderscheidende kenmerk.
Natuurlijk zijn er vele onderscheidende kenmerken die gebruikt kunnen worden om mensen in groepen in te delen. Maar ze zijn niet allemaal relevant. Socioloog Kees Schuyt zegt hierover: ‘Het hangt
van de context af of onderscheidende kenmerken relevantie verkrijgen en de mogelijkheid geven tot de
vorming van een identiteit. Veel willekeurige onderscheidingen leiden niet tot groepsvorming, nog minder tot groepsbewustzijn en zijn daarmee verwaarloosbaar’225. Welke verschillen wél benadrukt worden,
is niet altijd op voorhand te zeggen226. Bij verschillen die ontstaan rond een voormalig bindingsveld227,
ligt er in elk geval een bepaalde basis voor groepsvorming.
In de conflicten die wij onderzoeken is sprake van groepsvorming en van een verdeling van macht
rond het onderscheidende kenmerk. De mogelijkheden van groepen om te handelen op de machtsbalans worden beïnvloed door de ‘aard’ van het onderscheidende kenmerk. Bepaalde onderscheidende
kenmerken zijn ‘hard’ en andere juist meer flexibel. Hierdoor kunnen de mogelijkheden van een groep
zowel beperkt als verruimd worden. Vijf componenten beïnvloeden de aard van het onderscheidende
kenmerk: onveranderlijkheid, fysieke herkenbaarheid, beeldvorming rond het kenmerk, organisatiegraad rondom het kenmerk en tot slot het tijdaspect: hoe lang is het kenmerk al onderscheidend?
De componenten onveranderlijkheid en herkenbaarheid hangen sterk met elkaar samen, maar zijn niet
hetzelfde. Schuyt noemt ‘primordiale kenmerken’ die bijna onveranderlijk zijn, zoals geslacht, etniciteit
en huidskleur. Het is ‘dat wat er het eerste is’228. Daarnaast bestaan er iets minder onveranderlijke, maar
nog wel fundamentele kenmerken, zoals ‘het behoren tot een godsdienstige groepering, het beschikken
over kennis, kapitaal, het bezetten van al of niet overerfelijke maatschappelijke posities, het horen bij
bepaalde sociale klassen en standen’229.

225
226
227
228

Schuyt 2006, p. 26.
WRR 2007, p. 54.
Blokland-Potters 1998.
WRR 2007, p. 48. De WRR maakt – onder verwijzing naar Jenkins (2004) – onderscheid in primaire en secundaire identiteiten, waarbij de primaire identiteiten robuuster zijn en meer weerstand tegen verandering bieden.
229 Schuyt 2006, p. 26, zie ook Bauböck 1993, p. 164.
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Etniciteit is een voorbeeld van een onveranderlijk en vaak fysiek herkenbaar kenmerk. In de Nederlandse samenleving is het de laatste jaren een belangrijke onderscheidende categorie geworden230. In een
figuratie op basis van etniciteit kan een buitenstaander weinig aan zijn of haar positie veranderen. Etnische buitenstaanders die hun positie willen verbeteren zullen dus op groepsniveau moeten proberen
iets te doen aan het belang dat de gevestigde groep hecht aan het onderscheidende kenmerk etniciteit.
Woonduur is een voorbeeld van een onderscheidend kenmerk dat wel veranderlijk en niet fysiek
herkenbaar is. Dat geeft de groep buitenstaanders weer heel andere mogelijkheden om aan hun positie te werken. In een plaats waar een tegenstelling speelt op basis van woonduur, kun je als individuele
buitenstaander misschien ooit bij de gevestigde groep gaan horen door er maar lang genoeg te blijven
wonen. Maar in bepaalde plaatsen zullen nieuwkomers231 nooit tot de gevestigden gaan behoren. Dat
is alleen voorbehouden aan mensen die er geboren zijn. Het is ook mogelijk dat iemand de status als
gevestigde verliest door voor lange tijd uit de lokale gemeenschap weg te gaan232. Het is dus afhankelijk
van de context in hoeverre het onderscheidende kenmerk woonduur ‘hard’ is.
Het kenmerk religie ligt qua onveranderlijkheid tussen woonduur en etniciteit in. In principe heeft
een individu de mogelijkheid om te kiezen voor een (andere) religie, maar de consequenties daarvan
kunnen in sociaal opzicht enorm zijn233. Dat hangt af van de relevantie van religie voor het dagelijks
leven in de specifieke context.
De derde bepalende component voor de hardheid van het onderscheidende kenmerk is de beeld
vorming rond het kenmerk. Beeldvorming is een manier om informatie te ordenen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van het categoriseren en stereotyperen van mensen. Deze beelden worden gebruikt om
een (sociale) hiërarchie te vormen én om deze in stand te houden. Het systeem van classificatie door
middel van beelden kan gebruikt worden om de positie ten opzichte van andere groepen te rechtvaardigen of juist aan te vechten.
Angst voor ‘de ander’ komt tot uiting in de stereotypen en negatieve kenmerken die worden verbonden aan deze ‘ander’. Beelden werken, zo concludeerden Elias en Scotson al, als ‘geduchte wapens
waarmee de gevestigden hun identiteit en superioriteit handhaven en waarmee zij de anderen stevig op
hun plaats houden’234.
Bij beeldvorming rond het onderscheidende kenmerk geldt dat de ‘imaginaire vreemde’ vaak als
veel bedreigender ervaren wordt dan een buitenstaander, die we in het leven van alledag tegenkomen235. Socioloog Kees Bruin noemt een concreet voorbeeld. ‘Je zou kunnen zeggen dat het gevoel van
230 WRR 2007, p. 54.
231 Er is een belangrijk verschil tussen nieuwkomers en buitenstaanders. Wanneer niet woonduur, maar een ander
onderscheidend kenmerk de verhoudingen binnen een figuratie bepaalt (bijvoorbeeld religie of etniciteit), is het
mogelijk dat nieuwkomers niet in de positie van buitenstaanders terechtkomen maar (bijna) direct opgenomen worden in de groep gevestigden. De nieuwkomers kiezen dan zelf voor blijvende verbondenheid (elect to belong) en de
gevestigde groep accepteert dit. Zij voelen zich meer verbonden met deze nieuwkomers dan met andere groepen.
Die blijven buitenstaanders, ondanks het feit dat ze al langer in de lokale figuratie aanwezig zijn. Zie voor meer info
over het onderscheid tussen nieuwkomers en buitenstaanders ook Crow et al 2001.
232 Dit is bijvoorbeeld het geval op het eiland Sint Helena, waar geboren ‘Saints’ die lange tijd elders gewerkt en
gewoond hadden na terugkeer op het eiland niet meer als volwaardig lid van de eilandgemeenschap gezien worden.
Zie Hogenstijn en Van Middelkoop 2002, p. 59.
233 Zie bijvoorbeeld ook Brunt 1974, p. 232.
234 Elias 1976, p. 11.
235 Bauböck 1993, p. 152.
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bedreiging minder veroorzaakt lijkt te worden door die Marokkaanse familie waar men naast woont
dan door die anonieme buitenlander die steun trekt, een gigantisch bedrag aan kinderbijslag opstrijkt,
zijn vrouw opsluit en morgen in het lege huis aan de andere kant zou kunnen komen te wonen’236. Op
zulke gevoelens van angst kunnen de gevestigden inspelen. Sterker nog: het kan zelfs gunstig zijn voor
een gevestigde groep om een vreemde ‘ander’ in de marge te hebben, waaraan gerefereerd kan worden237.
Het is een sterke bindende factor.
Beeldvorming vindt voor een groot deel plaats door de media. De rol van de media in het stereotyperen van groepen rond een onderscheidend kenmerk is belangrijk. Dit speelt op verschillende
schaalniveaus tegelijk. De manier waarop het handelen van lokale actoren door anderen geïnterpreteerd wordt, is bijvoorbeeld mede afhankelijk van de beeldvorming rond een vergelijkbare verhouding
op hogere schaalniveaus. De positie van allochtonen in Veenendaal, en de manier waarop daarover
gepraat wordt, is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van beeldvorming naar aanleiding van debatten hierover op nationaal niveau.
Groepen vormen overigens niet alleen beelden van de andere groep. Ook hun zelfbeeld is van belang.
Een onderscheidend kenmerk kan zodanig zijn omschreven dat één groep ‘goed’ is en de ander ‘fout’,
zoals dat het geval is bij ‘echte’ Amerongers en import (de import is dus niet ‘echt’), of confessionele en
niet-confessionele Veenendalers (de één is iets wel en de ander niet). Zulke beelden zorgen dat een
onderscheidend kenmerk harder wordt.
Ten vierde is ook de mate van formele organisatie rond een kenmerk een factor van belang bij het bepalen van de hardheid van het onderscheidende kenmerk. In de tijd van verzuiling was de Nederlandse
samenleving bijvoorbeeld in hoge mate rondom het kenmerk religie georganiseerd. Dat leidt ook nu
nog binnen bepaalde contexten tot vormen van historisch voordeel voor groepen die nog rond dit ‘oude’
onderscheidende kenmerk georganiseerd zijn. In het onderwijs zijn formele organisaties bijvoorbeeld
traditioneel gevormd rondom het kenmerk religie en ook de regels en normen zijn daarop afgestemd.
Meer recent heeft de overheid het onderscheidende kenmerk etniciteit belangrijk en ‘hard’ gemaakt
door het een officiële definitie te geven en er beleid op te gaan voeren gericht op verschillende groepen238. Bij woonduur zijn meestal geen formele organisaties ontstaan op basis van dit kenmerk. Wel
kunnen gevestigden bepaalde organisaties proberen af te sluiten van nieuwkomers.
Tot slot bepaalt ook het tijdsaspect van een onderscheidend kenmerk de hardheid ervan. Sommige
tegenstellingen zijn al heel lang relevant in een bepaalde plaats en dat kan het extra moeilijk maken
om er iets aan te veranderen. Elias zelf noemt als voorbeeld van een langdurig groepsproces de
kastensamenleving in India239. Bij de bespreking van de machtsbron historisch voordeel in paragraaf
4.4 gaan we verder in op de gevolgen van het tijdsaspect van het onderscheidende kenmerk voor de
machtsbalans.
De mogelijkheden tot dynamiek op de machtsbalans zijn dus afhankelijk van de aard van het onderscheidende kenmerk. De ‘hardheid’ van het kenmerk bepaalt in hoeverre er in een conflict veranderingen
kunnen optreden. Dit hebben we geschetst in de figuren 4.2a en 4.2b.
236 Bruin 1985, pp. 163-164, cursivering in origineel.
237 Sibley 1995, p. 110.
238 Zie bijvoorbeeld het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid 2004 voor een analyse
hiervan.
239 Elias 1976, p. 42 en verder.
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a Hard onderscheidend kenmerk

b Flexibel onderscheidend kenmerk
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Figuur 4.2 Onderscheidend kenmerk in de lokale figuratie
In diagram a zien we een ‘hard’ onderscheidend kenmerk: een strakke streep waarbij voor iedereen duidelijk is wie tot welke groep behoort. In diagram b is een flexibel onderscheidend kenmerk weergegeven.
De grenzen worden gevormd door stippellijnen, die aangeven dat de grenzen poreus zijn en mensen
dus kunnen overgaan van de ene naar de andere groep. Ook kunnen de grenzen tussen de groepen verschuiven. Er zijn meerdere groepen buitenstaanders en er is een groep onverschilligen. De definitie van
het onderscheidende kenmerk kan tijdens het conflict veranderen. Deze flexibiliteit leidt ertoe dat individuen en groepen meer mogelijkheden hebben om hun positie te verbeteren.
Hoewel de aard van het onderscheidende kenmerk erg belangrijk is, blijft de kern bij ieder conflict de verdeling van macht. Elias stelde dat het in principe niet uit zou moeten maken welk kenmerk
binnen een conflict de groepen onderscheidt: ‘Het lijkt erop dat termen als ‘raciaal’ of ‘etnisch’ (…)
symptomatisch zijn voor een ideologische afweer. Door ze te gebruiken richt men de aandacht op wat
in deze relaties bijzaak is (bijvoorbeeld verschillen in huidskleur) en keert men zich af van de hoofdzaak (machtsverschillen)’240. De basis voor de conflicten ligt bij het machtsverschil tussen groepen en
het streven van groepen naar macht. Maar het verloop van een machtsstrijd tussen groepen is wel degelijk sterk afhankelijk van het onderscheidende kenmerk.

4.3 Regels en normen
Regels en normen vormen het tweede element van het ADMC-model dat de handelingsruimte van de
groepen in het conflict aangeeft. Groepen gevestigden en buitenstaanders kunnen niet zomaar alles
doen wat ze willen om hun machtspositie te verbeteren. Ze zijn gebonden aan regels van bijvoorbeeld
de landelijke overheid en aan de heersende normen in de lokale samenleving. De regels hebben daarbij een deterministisch karakter: die zijn in het conflict in principe onveranderlijk en bepalen wat de
groepen wel en niet kunnen doen (verbiedende regels) en wat ze moeten doen (gebiedende regels).
De normen zijn wel veranderlijk. Ze hebben een probabilistisch karakter en bepalen wat een groep
‘behoort’ te doen241.
De geograaf Torsten Hägerstrand introduceerde in 1970 drie soorten beperkingen die de bewegingen van mensen door tijd en ruimte beïnvloeden: capability constraints, coupling constraints en authority
constraints242. Het element ‘regels’ in het ADMC-model heeft sterke verwantschap met de authority
240 Elias 1976, p. 23.
241 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schreef in 2003 over drie soorten normen: ‘Rechtsnormen
zijn voor ieder verplichtend, sociale en morele normen zijn dat niet, tenzij zij samenvallen met – gecodificeerde –
rechtsnormen; rechtsnormen vertegenwoordigen de morele categorie van het ‘moeten’, sociale normen die van het
‘behoren’ (WRR 2003, p. 66).
242 Hägerstrand 1970, pp. 11-12.
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constraints243. Hägerstrand definieert die als volgt. Hij stelt dat er een hiërarchie van domeinen bestaat,
die elk controle uitoefenen over een tijd-ruimte eenheid244. ‘Mensen met toegang tot macht op een ‘hoog’
domein kunnen het aantal mogelijke handelingen binnen lagere domeinen beperken en ook bepaalde
handelingen opleggen’245. Dat kan de overheid op nationaal niveau bijvoorbeeld doen door wetten en
regels op te leggen die de handelingsruimte op lokaal niveau beperken. De overheid heeft immers de
‘materiële en symbolische middelen om bepaalde categorieën en classificatieschema’s op te leggen’246.
Die regels van ‘bovenaf ’ hebben niet als specifiek doel om de lokale machtsbalans te beïnvloeden, maar
bepalen wel de handelingsruimte op het lokale schaalniveau.
Bij de discussie over de identiteit van bijzondere scholen in Veenendaal (zie hoofdstuk 1) spelen de
(grond)wetsartikelen over de vrijheid van onderwijs bijvoorbeeld een belangrijke rol. Deze regels zorgen ervoor dat scholen met een christelijke achtergrond leerlingen die niet het ‘juiste’ geloof hebben
kunnen weigeren. Mensen die allochtone leerlingen graag meer evenredig over scholen willen verdelen,
worden hierdoor in hun mogelijkheden beperkt247.
Naast deze wetten en regels, ook wel rechtsnormen genoemd, bestaan er ook sociale en morele normen die bepalen wat voor gedrag mensen in een groep ‘behoren’ te vertonen. Het gaat dus om de vraag
wie bepaalt wat ‘normaal’ is in de buurt248. De gevestigde groep heeft deze macht grotendeels in handen
vanwege haar historisch voordeel. In Veenendaal, waar de confessionelen de gevestigde groep vormen,
bepalen zij bijvoorbeeld de norm op het punt van de zondagsrust. In Veenendaal ‘behoor’ je op zondag
niet je auto te gaan wassen en niet in het zicht van je buren in de tuin te gaan werken. Uit dit voorbeeld
blijkt ook meteen dat de sociale norm kan verschillen tussen schaalniveaus. Op het hogere schaalniveau
van Nederland als geheel is het immers wel geaccepteerd dat je op zondag je auto wast.
De authority constraints en de sociale normen vormen deels de begrenzing van het conflict en als
zodanig zijn ze een structureel kenmerk. Maar de regels en normen kunnen ook ‘gebruikt’ worden en
zo dienen als basis van bepaalde machtsbronnen. Ook kunnen ze zelf de inzet van het conflict worden249. De gevestigden willen dat de buitenstaanders zich aanpassen aan de norm, de buitenstaanders
streven juist naar aanpassing van de norm250.

243 De capability constraints gaan over de biologische beperkingen aan wat een mens kan. De coupling constraints
bepalen waar, wanneer en hoe lang een individu ergens moet zijn om een bepaalde activiteit te verrichten. Deze
beperkingen zijn van minder belang voor machtsprocessen op het analyseniveau van de groep. Hägerstrand (1970)
zegt letterlijk: ‘Capability constraints’ are those which limit the activities of the individual because of his biological
construction and/ or the tools he can command (p. 12), ‘coupling constraints’(…) define where, when and for how
long, the individual has to join other individuals, tools and materials in order to produce, consume and transact (p.
14).
244 Hägerstrand 1970. Met de tijd-ruimte eenheid bedoelt Hägerstrand in dit verband een ruimtelijk afgebakend gebied
gedurende een bepaalde periode: bijvoorbeeld een natuurgebied dat in bepaalde seizoenen gesloten is.
245 Hägerstrand 1970, p. 16: ‘Those who have access to power in a superior domain frequently use this to restrict the set
of possible actions which are permitted in the subordinate domains. Sometimes they can also oblige the subordinate domains to remove constraints or to arrange for certain activities against their will.’
246 WRR 2007, p. 55.
247 In hoofdstuk 9 bespreken we deze regels op onderwijsgebied in meer detail.
248 WRR 2007, p. 141.
249 WRR 2007, p. 129. Zie ook Blokland-Potters 1998.
250 Zie ook WRR 2007, p. 139.
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Kennis over het bestaan en de inhoud van regels kan een groep in een voordelige positie brengen in
een conflict. De mogelijkheid om de sociale norm te bepalen is een onderdeel van het historisch voordeel dat de gevestigden bezitten. Dat brengt ons bij het derde element van het model.

4.4 Vijf machtsbronnen
De positie van een groep op de machtsbalans is gebaseerd op het bezit van machtsbronnen. We onderscheiden er vijf: bezit, leiderschapsposities, groepsgrootte, netwerk en historisch voordeel. De eerste
twee zijn in handen van leden van de groep, maar wij bekijken ze op groepsniveau, als optelsom van
individuele kenmerken251. De andere drie machtsbronnen zijn groepskenmerken.
1. De meest voor de hand liggende machtsbron is bezit. Voor het begrip bezit gebruiken we een ruime
definitie: het gaat zowel om materiële zaken zoals geld en grond, als om immateriële zaken zoals de
beschikking over kennis en tijd. Individuele groepsleden kunnen hun materiële en immateriële bezittingen inzetten om rechtstreeks de uitkomst van het conflict te beïnvloeden. Voor de positie van een
groep gevestigden of buitenstaanders op de machtsbalans gaat het om de optelsom van de individuele bezittingen waarover de vertegenwoordigers van de groep in de machtsarena kunnen beschikken,
rechtstreeks of via hun netwerk.
2. Groepen hebben ook macht omdat leden van de groep leiderschapsposities innemen. Zij kunnen
die posities aanwenden voor het verdedigen van de belangen van de eigen groep. Leiderschap kan
voortkomen uit formele posities, maar ook uit persoonlijke kenmerken252. Een bestuurder van een
vereniging, een gemeenteraadslid of een bestuurder heeft vanuit zijn of haar functie per definitie
bepaalde macht. Maar hoe groot die macht is, hangt ook af van de persoon. Individuen kunnen
een leiderschapsrol krijgen op basis van hun vaardigheden, persoonlijkheid en gedrag. Sterke leiders
hebben de capaciteiten om sturing te geven en belangrijke beslissingen te nemen en/of te forceren253. Ook leiderschapsposities zijn verbonden aan individuen, maar voor de positie van de groepen
gevestigden en buitenstaanders op de machtsbalans gaat het weer om de optelsom van de leiderschapsposities in relatie tot de andere groep. Een groep kan ook de invloed van sterke leiders binnen
of buiten het lokale schaalniveau gebruiken om haar positie te verbeteren.
3. De derde bron van macht is de eigen groepsgrootte in verhouding tot de andere groep(en). Kort
gezegd: massa is macht254. De groepsgrootte is op verschillende niveaus van belang: natuurlijk in de
machtsarena, maar ook binnen het lokale schaalniveau én in de bovenlokale ruimte. De relatie tussen
deze groepsgroottes kan complex zijn. De groepsgrootte in de machtsarena vormt vaak een afspiege251 In sommige gevallen kan een groep zelf ook bezit hebben, in de vorm van grond of gebouwen bijvoorbeeld. Ook
in dat geval moeten de individuele bezittingen van leden van de groep in de analyse meegenomen worden, om de
omvang van de machtsbron bezit goed in te kunnen schatten.
252 Elias en Scotson zagen in ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ het bezit van sleutelposities als belangrijke machtsbron. Dit komt deels overeen met ons begrip leiderschapsposities, maar er is ook een verschil. Je kunt als groep wel
sleutelposities bezitten, maar als er een persoon zonder leiderschapskwaliteiten op die plek zit, valt er weinig mee te
beginnen in een conflict. We hebben voor de term leiderschapsposities gekozen omdat deze term meer nadruk legt
op het persoonlijke aspect van leiderschap.
253 Hartley en Allison 2000, p. 36.
254 WRR 2007, p. 53.
Deel 1 - Gevestigden en buitenstaanders

77

ling van de groepen op lokaal niveau, maar is dat niet één-op-één. Als de gemeenteraad bijvoorbeeld
de machtsarena vormt, is de groepsgrootte daar in principe een afspiegeling van de verhoudingen
binnen de bevolking van de gemeente. Maar dat hoeft niet het geval te zijn: het is ook mogelijk dat
leden van één bepaalde groep in groten getale zijn gaan stemmen en de leden van een andere groep
niet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij stemmers op confessionele politieke partijen, die traditioneel
trouwere stembusgangers zijn dan stemmers op niet-confessionele partijen.
De groepsgroottes binnen het lokale schaalniveau en op het bovenlokale schaalniveau zijn overigens
niet precies af te bakenen. Meestal is sprake van een duidelijke ‘kern’ van gevestigden en buiten
staanders, maar daaromheen wordt de positie van mensen steeds minder duidelijk. Niet iedereen
hoort altijd duidelijk bij de groep gevestigden of de groep buitenstaanders: er kunnen ook onverschilligen zijn die zich (vooralsnog) niet betrokken voelen bij het conflict.
Als het onderscheidende kenmerk in het lokale conflict ook op hogere schaalniveaus van belang is,
speelt ook de groepsgrootte op die niveaus een belangrijke rol. Als de positie van een groep daar sterker is, zal een groep al snel proberen een lokaal probleem te verschuiven naar het bovenlokale niveau.
4. Een vierde machtsbron is het aantal en het soort contacten dat de leden van een groep bezit: het netwerk.
Daarbij gaat het niet om het bestaan van die contacten op zichzelf, maar vooral om de vraag of de groep
iets aan die contacten heeft, dus of er macht aan verbonden is. De intensiteit en kwaliteit spelen daarbij een belangrijke rol. Via het netwerk kan de groep informatie uitwisselen en kunnen machthebbers
binnen of buiten het lokale schaalniveau aangesproken worden om hun machtspositie in te zetten voor
het belang van de groep. Ook kunnen groepsgenoten tot actie opgeroepen worden. Netwerken kunnen
in een conflict geactiveerd worden, latent blijven of ontstaan. Een groep heeft de beschikking over verschillende soorten netwerken: binnen de groep, met andere groepen en met andere schaalniveaus. Dit
onderscheid komt sterk overeen met de eerder geïntroduceerde begrippen bonding, bridging en linking.
Het hangt van het precieze conflict af welke relaties het belangrijkst zijn.
5. Tot slot is er historisch voordeel. Deze machtsbron is van een andere orde dan de eerdere vier, omdat
hij verbonden is met de aanwezigheid van een gevestigden-buitenstaandersfiguratie255. De gevestigden in een conflict hebben een historisch gegroeide machtspositie waarop ze zich kunnen beroepen.
Ze bepalen de ‘norm’ en de grenzen van het conflict. Ze hebben articulatiemacht en zijn hierdoor in
het voordeel bij de start van het conflict. Individuen zijn op dat moment immers al geclassificeerd en
de samenleving is al op een bepaalde manier gestratificeerd. Het beheersen van dit systeem van classificatie is op zichzelf ook een bron van macht256.
Het belang van het historisch voordeel in relatie tot andere machtsbronnen is onder meer afhankelijk van de aard van het onderscheidende kenmerk in een figuratie. Als dat woonduur is, hebben de
buitenstaanders per definitie een achterstand op de gevestigden. Die groep heeft veel lokale kennis,
bezit sleutelposities en kan beschikken over een uitgebreid bonding-netwerk257. Nieuwkomers moeten dat allemaal nog opbouwen. Bij andere onderscheidende kenmerken zoals religie of etniciteit
is het mogelijk dat zowel gevestigden als buitenstaanders al langere tijd aanwezig zijn in de plaats.
Meestal is één groep wel lange tijd overheersend geweest. De groep buitenstaanders heeft in zo’n
255 De andere vier machtsbronnen bestaan grotendeels op zichzelf, onafhankelijk van de aanwezigheid van een tegenstelling tussen gevestigden en buitenstaanders.
256 Dye 1990, p. 66.
257 Dit is het uitgangspunt van de ‘insider-advantage approach’ die uitgewerkt wordt door Fischer, Martin & Straubhaar
(1997).
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Kader 4.1 Stigmatisering: machtsbron of strategie?
Elias noemde in ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ stigmatisering als belangrijke machtsbron.
Hij onderbouwde die keuze als volgt: ‘Hoewel er meer voor nodig is om de macht tot stigmatiseren
te behouden, is stigmatisering zelf een geducht wapen in de conflicten en spanningen die voortkomen uit pogingen de machtsbalans in eigen voordeel te wijzigen. De stigmatisering kan een
tijdlang ernstige schade toebrengen aan het vermogen van groepen met naar verhouding minder
macht om terug te slaan en om de machtskansen waarover ze kunnen beschikken te benutten’1.
Wij denken dat stigmatisering geen machtsbron is. Stigmatisering is een cliché-bevestigende
beoordeling van een andere groep, die mogelijk is door een machtsverschil. Het is dus een strategie, die ingezet kan worden om de eigen positie te legitimeren. Doordat een groep machtsbronnen
bezit, zoals het historisch voordeel, sterke onderlinge netwerken of leiderschapsposities, is ze in
staat om de andere groep te stigmatiseren.
1

Elias 1976, p. 17.

situatie het voordeel dat ze al op de hoogte is van de lokale normen, gebruiken en machtsposities.
Ze zal de weg naar de macht wellicht eerder weten te vinden, als ze andere machtsbronnen heeft
weten te mobiliseren.
Een speciale vorm van historisch voordeel bestaat bij onderscheidende kenmerken tussen een groep
die iets wél heeft en een groep die iets niet heeft. Bij religie kan er bijvoorbeeld onderscheid zijn tussen christenen en niet-christenen. In dit geval hebben de christenen een extra historisch voordeel.
De niet-christenen missen namelijk iets wat hen op een positieve manier als groep samenbrengt. Het
enige wat ze verbindt is wat ze niet zijn. Daarom vormen ze niet snel een groep, behalve in reactie op
handelingen van de gevestigden. Die hebben daarin dus altijd een voorsprong. Bij de bespreking van
conflicten in Veenendaal zullen we dit in de praktijk zien.
Op zichzelf ‘doen’ deze vijf machtsbronnen nog niets. Het belang van de machtsbronnen hangt af
van de vraag hoe de groepen deze machtsbronnen in het conflict inzetten. Dat kunnen ze doen door
bepaalde strategieën te gebruiken. Eén van die strategieën is stigmatisering, dat wij dus in tegenstelling
tot Elias en Scotson niet als machtsbron zien (zie kader 4.1). In de volgende paragraaf onderscheiden
we vier soorten strategieën.

4.5 Strategieën
Een groep probeert in een conflict altijd haar positie op de machtsbalans te behouden of verbeteren.
Dat kan een groep rechtstreeks doen door strategieën toe te passen. Wij maken onderscheid tussen verschillende strategieën aan de hand van het schaalniveau waarop ze gebruikt worden258. Als een groep
lokale machtsbronnen inzet, gebruikt ze strategieën binnen het schaalniveau. Als een groep machtsbronnen op een hoger schaalniveau inzet of juist probeert het conflict te ‘verbrokkelen’ over lagere
schaalniveaus, spreken we over schaalsprongstrategieën.

258 Deze paragraaf is deels gebaseerd op Hogenstijn et al 2008.
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We onderscheiden in totaal vier soorten strategieën: twee soorten binnen het schaalniveau en twee
soorten schaalsprongstrategieën. Elk van de soorten strategieën zullen we illustreren met een schets
van de werking in het ADMC-model.
1. De eerste soort strategieën is lokaal vergroten. Binnen de machtsarena en/of de lokale figuratie kan
een groep proberen haar machtspositie te verbeteren door de groepsgrootte absoluut of relatief
gezien te verhogen. In de figuratie kan dat bijvoorbeeld door onverschilligen (zie paragraaf 3.5) te
claimen of mobiliseren. Die onverschilligen hebben bepaalde belangen, die bijvoorbeeld voortkomen
uit hun bezittingen of leiderschapsposities. Als zij die belangen bedreigd zien, zullen ze zich waarschijnlijk aansluiten bij de groep in het conflict die zegt hun belangen te verdedigen. Die groep kan
zo dan weer haar netwerk verbeteren.
Een andere mogelijkheid tot lokaal vergroten is het ‘inpalmen’ van een bepaald subgroepje van de
tegenstander in het conflict. In de figuratie of in de machtsarena kan een groep proberen individuele
tegenstanders of een subgroepje aan hun kant te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door het onderscheidende kenmerk net iets anders te formuleren, zodat het subgroepje er nu net wél bij hoort.
In figuur 4.3 hebben we een voorbeeld van de toepassing van één manier van lokaal vergroten
geschetst: het claimen van de onverschilligen. In dit geval zien we dat de gevestigden in de periode
tussen het eerste en tweede diagram hun groepsgrootte uitgebreid hebben door de onverschilligen
aan hun zijde te krijgen.
De strategie lokaal vergroten is sterk gebaseerd op de machtsbronnen groepsgrootte en netwerken.
Bij een flexibel onderscheidend kenmerk zijn de mogelijkheden tot lokaal vergroten ruimer dan bij
een ‘hard’ onderscheidend kenmerk.
2. De tweede soort strategieën binnen het lokale schaalniveau is lokaal uitsluiten. Groepen met bepaalde
machtsbronnen proberen hun tegenstanders de toegang daartoe te beletten259. Dat gaat natuurlijk
gemakkelijker als de groep al veel machtsbronnen in handen heeft, dus deze strategie is vooral te gebruiken door de gevestigde groep en sterk gebaseerd op de machtsbron historisch voordeel. De gevestigden
kunnen de norm bepalen op zo’n manier dat het voor de buitenstaanders onmogelijk wordt daaraan te
voldoen. Deze strategie wordt veelvuldig en op veel verschillende manieren toegepast.
Elias en Scotson herkenden deze strategie van de gevestigden ook al in Winston Parva: ‘Hun systeem van waarden en overtuigingen was zo rigide dat zij stilzwijgend van alle bewoners van Winston
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Machtsarena
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b Gevestigden claimen onverschilligen

Lokale figuratie
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Lokale figuratie

a Uitgangssituatie

Figuur 4.3 Lokaal vergroten
259 De strategie stigmatisering (in kader 4.1 besproken) is een vorm van lokaal uitsluiten.
80

‘Zo werkt dat hier niet’

Parva eisten dat zij een even sterk gevoel van loyaliteit jegens hun woonplaats aan de dag zouden leggen als zijzelf, en dat ze iemand die dat niet deed even meedogenloos zouden afwijzen’260. De relatie
tussen de machtsbron historisch voordeel en de strategie lokaal uitsluiten wordt geïllustreerd in de
studie die sociologe Talja Blokland deed in de Rotterdamse wijk Hillesluis. Zij beschrijft het standpunt van de gevestigden in de wijk: ‘Wij gevestigde bewoners van Hillesluis, die hier ons hele leven
gewoond hebben en de rechtmatige eigenaren van deze buurt zijn, hadden het beter met elkaar toen
alleen wij hier nog waren. Jullie nieuwkomers zijn, met andere woorden, de reden dat de dingen hier
niet meer zo gezellig zijn als ze waren, en jullie kunnen niet weten hoe gezellig het was, omdat jullie
er geen deel van uitmaakten’261.
De meest expliciete manier van lokaal uitsluiten is door nieuwkomers de toegang tot de lokale figuratie te weigeren. Een voorbeeld daarvan was te zien op de Waddeneilanden, waar gemeenteraden
‘import’ vanaf de vaste wal wilden beperken door alleen nieuwkomers toe te laten die een woning
kunnen betalen die meer dan een half miljoen euro kost262. Ook kunnen gevestigden de toegang weigeren tot de arena waar de strijd uitgevochten wordt. Dat kan expliciet, maar ook impliciet. Een
gevolg van de impliciete weigering van toegang is bijvoorbeeld te zien in de politiek, waar etnische
minderheden zwaar ondervertegenwoordigd zijn263.
Uitsluiten kan ook door stigmatisering, waarbij het groepsonderscheidende kenmerk steeds ‘harder’
gemaakt wordt. Daardoor wordt het uitbreiden van de groepsgrootte voor de buitenstaanders veel
moeilijker. Daarnaast kunnen de gevestigden de buitenstaanders expliciet de toegang tot bepaalde
instituties weigeren. Voorbeeld is het weigeren van andersgelovende kinderen op bepaalde strengchristelijke basisscholen. Ook kan een groep proberen te voorkomen dat de andere groep belangrijke
lokale posities in handen krijgt, bijvoorbeeld door in besturen van verenigingen alleen mensen van
een bepaald geloof of met een bepaalde woonduur toe te laten.
De buitenstaanders kunnen soms ook lokaal uitsluiten. Ze beschikken dan bijvoorbeeld over meer
kennis, wat hen in staat stelt de gevestigden te stigmatiseren als ‘domme boeren’. Of ze hebben zoveel
bezit dat ze lokaal een exclusief clubje van rijke mensen kunnen vormen. Bij al deze vormen van uitsluiting gaat het uiteindelijk om het resultaat: beïnvloeden ze de positie van de eigen groep en de
andere groep op de machtsbalans?
Een bijzondere vorm van lokaal uitsluiten is de zelfgekozen isolatie van een hele groep. Deze sluit
zichzelf dan grotendeels af van de lokale samenleving en vormt een eigen wereldje, waarbij ze proberen de mogelijke trefkracht van strategieën van anderen zo veel mogelijk te beperken264.
Een strategie van lokaal uitsluiten kan op allerlei machtsbronnen gebaseerd zijn, maar het historisch
voordeel is hierbij erg belangrijk. In figuur 4.4 is een voorbeeld van lokaal uitsluiten geschetst. In de
260 Elias en Scotson 1976 [1965], p. 105.
261 Blokland 2003a, p. 199, eigen vertaling. Letterlijk: ‘We, established Hillesluisians who have lived here our whole lives
and the rightful owners of this neighbourhood, had a better time together when it was just us here. You newcomers are, in other words, the reason why things are not as gezellig here as they used to be, and you can’t possibly have
known how cosy it was, since you weren’t part of it’ (cursief in origineel).
262 Zie Leeuwarder Courant 26-01-2005.
263 WRR 2007, p. 143.
264 Zie ook WRR 2007, p. 62 over terugtrekgedrag. De strategie van zelfgekozen isolatie zal uitgebreid ter sprake
komen bij de bespreking van de positie van de reformatorische groep in Veenendaal.
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Figuur 4.4 Lokaal uitsluiten
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Figuur 4.5 Bovenlokaal mobiliseren
eerste schets maken zowel de gevestigden als de buitenstanders gebruik van een machtsbron binnen
het lokale schaalniveau. Het groepsonderscheidende kenmerk is vaag, wat weergegeven is met een
stippellijn. In de tweede schets zien we dat het onderscheidende kenmerk is ‘verhard’, bijvoorbeeld
door een strategie van stigmatisering. De grens tussen gevestigden en buitenstaanders is verschoven. Hierdoor is de machtsbron aan gevestigde kant komen te liggen en is de toegang ertoe voor de
buitenstaanders afgesloten.
3. De eerste soort schaalsprongstrategieën is bovenlokaal mobiliseren. Groepen gebruiken hun netwerken buiten het lokale schaalniveau om hun lokale positie te verbeteren. In veel gevallen is een lokale
figuratie verbonden met of afgeleid van een zelfde figuratie op een hoger schaalniveau. Als er op
lokaal niveau bijvoorbeeld een conflict ontstaat rond etniciteit, hebben de groepen ook te maken met
etnische verhoudingen op nationaal niveau.
Een groep die op een hoger schaalniveau machtiger is dan op het lokale schaalniveau, kan proberen deze machtspositie in te zetten om lokaal haar zin te krijgen. Dat kan ze bijvoorbeeld doen door
mensen met leiderschapsposities op een hoger schaalniveau te vragen in te grijpen op het lokale
schaalniveau. Hierdoor verbetert de lokale machtspositie van de betreffende groep in het conflict.
Het onderscheidende kenmerk woonduur is bij deze soort strategieën een bijzonder geval. Woonduur is per definitie lokaal gedefinieerd, dus een soortgelijke tegenstelling op bovenlokaal niveau
bestaat niet. Het gaat bij bovenlokaal mobiliseren dan puur om het gebruik maken van mensen
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met leiderschapsposities die vanuit die individuele positie invloed op de lokale machtsarena kunnen
uitoefenen.
Een andere vorm van bovenlokaal mobiliseren is het gebruikmaken van bovenlokale normen en
regels. Het op het juiste moment inzetten van kennis hierover kan cruciaal zijn voor het verloop van
een lokaal conflict.
De machtsbron bezit (in het bijzonder: kennis) kan dus aan de basis liggen van een strategie van
bovenlokaal mobiliseren, maar meestal is de strategie gebaseerd op de combinatie van de machtsbronnen leiderschapsposities en netwerk.
In figuur 4.5 schetsen we een voorbeeld van bovenlokaal mobiliseren. De gevestigde groep zet in de
periode tussen de eerste en de tweede schets machtsbronnen op het bovenlokale schaalniveau in,
door haar netwerk te vergroten.
4. De tweede schaalsprongstrategie is het conflict herschalen. Dat herschalen kan zowel omhoog (van
het schaalniveau van de plaats naar een bovenlokaal schaalniveau) als omlaag (van het schaalniveau
van de plaats naar het schaalniveau van bijvoorbeeld een wijk). Het doel van omhoog herschalen is
het hele conflict uit de lokale context ‘weg te halen’. Een groep die lokaal een zwakke positie heeft,
kan proberen om het conflict uit te laten vechten op een hoger schaalniveau, waar ze een machtiger
positie heeft. Het belangrijkste verschil met bovenlokaal mobiliseren zit in het doel van de strategie.
Bij bovenlokaal mobiliseren is het doel om bovenlokale machtsbronnen invloed te laten uitoefenen
op het conflict, dat lokaal gedefinieerd blijft. Bij omhoog herschalen is het doel dat het hele conflict
van het lokale schaalniveau verdwijnt.
Ook kan een groep proberen het conflict omlaag te herschalen. Een groep kan proberen een lokaal
conflict ‘in kleine stukjes te hakken’, zodat het overzicht over het geheel verloren gaat. Bij verschillende kleine conflictjes is het als zwakke groep gemakkelijker om je belangen te verdedigen dan
wanneer er één groot conflict is.
In figuur 4.6 zijn twee voorbeelden geschetst van het herschalen van een conflict. Diagram a is de
uitgangssituatie. In diagram b is te zien hoe het conflict omhoog herschaald wordt, waardoor de
tegenstelling tussen gevestigden en buitenstaanders nu gedefinieerd wordt op een schaalniveau dat
het lokale schaalniveau overstijgt. In diagram c is een voorbeeld van omlaag herschalen geschetst. De
tegenstelling wordt nu ‘opgesplitst’ en gedefinieerd op een schaalniveau lager dan het lokale schaalniveau; bijvoorbeeld op dat van de wijk.
In een lokaal conflict kunnen de lokale strategieën en de schaalsprongstrategieën tegelijkertijd en in
combinatie met elkaar gebruikt worden. Het gevolg daarvan is te zien op de machtsbalans.
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Figuur 4.6 Het conflict herschalen
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4.6 Dynamiek op de machtsbalans
We hebben nu alle elementen van het ADMC-model besproken. Met het model kan vervolgens de
dynamiek op de machtsbalans geanalyseerd worden. In het algemeen zijn er drie manieren waarop de
machtsbalans kan veranderen.
1. De controle over een machtsbron neemt toe of af. Een groep had bijvoorbeeld de meeste zetels in de
gemeenteraad in handen, maar die meerderheid gaat verloren. Daardoor neemt de controle over
leiderschapsposities af. Dit kan het gevolg zijn van de inzet van strategieën rond de machtsbronnen
groepsgrootte en leiderschapsposities.
2. Een machtsbron valt weg of ontstaat. Een lokale groep had bijvoorbeeld via haar netwerk een waardevol contact op een hoger schaalniveau, zoals de provincie. Via dit contact wist de groep altijd veel
voordeel te behalen. Als dit contact verdwijnt, bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon een andere
baan krijgt, verdwijnt ook de machtsbron voor de groep. Een andere groep kan juist een waardevol
contact krijgen, als een lid van deze groep de baan overneemt. Dit kan het gevolg zijn van de inzet
van strategieën, maar ook van ontwikkelingen buiten de invloed van de groep om.
3. Het relatieve belang van een machtsbron neemt toe of af. Een groep kan bijvoorbeeld leiderschaps
posities bezitten in een maatschappelijke organisatie zoals de vakbond. Wanneer het belang van de
vakbond in de loop van de tijd toe- of afneemt, neemt daarmee ook het belang van deze machtsbron
toe of af. Het is mogelijk dat zo’n toe- of afname het gevolg is van strategieën, maar het is waarschijnlijker dat dit gebeurt op basis van maatschappelijke ontwikkelingen of veranderende regels.
Het verloop van een conflict en de veranderingen op de machtsbalans kunnen inzichtelijk gemaakt
worden door twee diagrammen van het ADMC-model te maken: één voor en één na het conflict. De
verschillen tussen de twee schetsen verhelderen welke factoren in dit specifieke conflict de dynamiek op
de machtsbalans hebben veroorzaakt.
In figuur 4.7 hebben we als voorbeeld twee van zulke diagrammen naast elkaar gezet. Figuur a presenteerden we eerder als figuur 4.1 en figuur b is dezelfde figuratie na afloop van het (fictieve) conflict.
Een vergelijking van de twee figuren maakt in één oogopslag duidelijk dat de machtsbalans in het voordeel van de buitenstaanders is verschoven en ook waarom dit is gebeurd. De buitenstaanders hebben
verschillende strategieën toegepast: hun lokale en bovenlokale netwerk is versterkt en de onverschilligen zijn gemobiliseerd. Aan gevestigde kant is het netwerk minder sterk geworden. De verbinding
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Figuur 4.7 Schetsmatig diagram van het ADMC-model
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met de machtsbron in de bovenlokale ruimte is weggevallen en één machtsbron in de machtsarena is
ook verloren gegaan. De grenzen tussen gevestigden en buitenstaanders in de machtsarena en de lokale
figuratie zijn daardoor verschoven.
We denken dat de gevestigden-buitenstaanderstheorie van Elias en Scotson in de aangepaste en aangevulde vorm van het ADMC-model bruikbaar is voor de analyse van lokale figuraties in de huidige
Nederlandse maatschappelijke context. In de rest van dit boek gaan we het model toepassen. We
gebruiken het bij de analyse van conflicten tussen groepen in Veenendaal en Amerongen. Daarvoor
gaan we het model eerst operationaliseren. Dat doen we in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 5

Naar buiten: gevestigden en
buitenstaanders in de praktijk
We wilden dat het in het vorige hoofdstuk beschreven model geen theoretische oefening zou blijven.
Daarom hebben we het toegepast op conflicten in de plaatsen Amerongen en Veenendaal. Voordat we
op de resultaten daarvan ingaan, verantwoorden we in dit hoofdstuk de keuzes die we daarbij hebben
gemaakt. We verklaren eerst de keuze voor de veldwerkgebieden. Daarna gaan we in op de twee hoofdvragen die we in dit boek stellen. De eerste theoretische hoofdvraag wordt kort behandeld. Daarna
operationaliseren we de tweede hoofdvraag aan de hand van het ADMC-model. Tot slot gaan we in op
de gebruikte methoden en de dataverwerking en -analyse.

5.1 Amerongen en Veenendaal
Het doel van dit onderzoek is om te kijken of de gevestigden-buitenstaanderstheorie nog toepasbaar is
in de huidige Nederlandse context. We kozen er daarom voor om net als in het originele werk op het
lokale schaalniveau onderzoek te doen. Zoals we al kort aangaven in hoofdstuk 1 waren daar drie redenen voor. De mogelijkheid tot een vergelijking met het werk van Elias en Scotson was de meest voor de
hand liggende reden. Daarnaast hebben machtsprocessen die op lokaal niveau spelen veel invloed op de
sociale leefomgeving van mensen. Het is daardoor ook de plaats waar veel concrete conflicten tussen
groepen mensen worden uitgespeeld265. Bovendien hebben mensen op lokaal niveau meer mogelijkheden om hun eigen positie te beïnvloeden en zijn ontwikkelingen in de machtsverhoudingen beter toe te
schrijven aan handelingen van mensen.
Na de keuze voor het lokale schaalniveau moesten natuurlijk methodologische keuzes worden gemaakt.
In hoeveel plaatsen doen we onderzoek? En hoe kiezen we onderzoeksplaatsen?
De keuze voor veldwerk in twee plaatsen is gebaseerd op een combinatie van theoretische, methodologische en praktische redenen. We vonden een kwalitatieve analyse van twee plaatsen, waarin we de
bestaande verhoudingen en conflicten diepgaand konden bestuderen, geschikter voor dit type onderzoek dan een meer oppervlakkige analyse van een veelvoud aan plaatsen. We toetsen immers niet alleen
een theorie tijdens het veldwerk, we proberen ook door middel van exploratief onderzoek die theorie
verder te verfijnen en te operationaliseren266. Het veldwerk was in de woorden van socioloog Van der
Weiden exemplarisch in karakter: ‘het algemene manifesteert zich in het bijzondere’267.
265 Ook Amin en Thrift (2002) en Massey (2005) stellen dat nabijheid de basis is van vele conflicten. Zie Massey 2004,
p. 7 voor een verdere bespreking van de relatie tussen conflicten, de vorming van identiteit en de constructie van ‘place’.
266 Het ontwikkelen van theorie op basis van een case study wordt analytische generalisatie genoemd (Yin 1994, in
Zebracki 2007).
267 Van der Weiden 2002, p. 8. Ook Bryman (2004) en Stake (1994) benadrukken de waarde van een gelimiteerd aantal
veldwerkgebieden ten behoeve van meer algemene generalisaties. Zie voor meer informatie Zebracki 2007.
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Figuur 5.1 Veenendaal en Amerongen in de provincie Utrecht
Strategieën en processen die overal in lokale conflicten kunnen worden teruggevonden268, konden
door het onderzoek in ‘onze’ twee plaatsen duidelijk naar voren komen. Daarbij verwachtten we dat een
onderzoek dat verder de diepte inging in twee veldwerkgebieden, meer zou opleveren dan een verbreding van het onderzoek door meer plaatsen te vergelijken.
De keuze voor twee veldwerkgebieden was daarnaast ook praktisch. Een diepgaande kwalitatieve
analyse van meer plaatsen bleek gaandeweg het onderzoek in vier jaar niet haalbaar269.
De veldwerkgebieden moesten aan de voorwaarden voldoen die we in paragraaf 4.1 bespraken. In de
praktijk zochten we daarom naar politiek autonome plaatsen, met een zelfstandig gemeentebestuur270.
Verder zochten we omwille van de vergelijkbaarheid naar plaatsen met een min of meer gelijke situering in Nederland. Praktische overwegingen speelden ook mee bij de keuze. Enige bekendheid met de
te onderzoeken plaatsen zou zeker in de beginfase van het veldwerk een voordeel zijn. Daarnaast moesten de plaatsen goed te bereizen zijn vanuit onze woon- en werklocaties.

268 Maar deze strategiën en processen worden niet in elk conflict of in elke figuratie teruggevonden, dat is
contextafhankelijk.
269 Een tijdlang waren we van plan vier plaatsen met elkaar te vergelijken. Grondige dataverzameling in Amerongen
en Veenendaal bleek echter uiterst tijds- en arbeidsintensief, zodat we afzagen van bestudering van conflicten in
nog twee andere plaatsen (gedacht was aan Culemborg en Lienden). We gaven prioriteit aan een diepere analyse
van Amerongen en Veenendaal. In de beginfase van het promotietraject zijn daarnaast vele andere keuzes overwogen. Zo is in de oorspronkelijke aanvraag gedacht over onderzoek naar de verhoudingen tussen Rusland-Duitsers
en ‘gewone’ Duitsers. Ook is een onderzoek in de grensregio’s van België en Nederland en Duitsland en Nederland
overwogen.
270 De gemeente Amerongen kende nog twee kleine kernen naast het dorp Amerongen. Gezien de omvang van deze
kernen zorgde dit bij het veldwerk niet voor problemen. Op de rol van de andere kernen gaan we in paragraaf
6.3 en kader 7.4 verder in. De gemeente Amerongen hield op 1 januari 2006 op te bestaan. Ook hieraan wordt in
hoofdstuk 6 en 7 uitgebreid aandacht besteed. De gemeente Veenendaal bestaat alleen uit de kern Veenendaal. Dit
vergemakkelijkte het gebruik van statistische gegevens op gemeenteniveau.
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Door lokale media en persoonlijke contacten werden we geattendeerd op het bestaan van conflicten
tussen groepen in Amerongen en Veenendaal (figuur 5.1). Er leek in beide plaatsen sprake van verschillende lokale groepen die met elkaar in botsing kwamen. Het leken interessante plaatsen om ons
analysemodel in de praktijk te brengen.
We besloten daarom door middel van een verkennend veldwerk verder te onderzoeken of Amerongen en Veenendaal geschikte veldwerkplaatsen waren. Eind 2003 en begin 2004 bezochten we de
plaatsen een aantal keer, verdiepten we ons in de lokale verhoudingen door boeken en kranten door
te spitten, bezochten we sleutelbijeenkomsten en hielden we een klein aantal verkennende interviews
met sleutelpersonen. Beide plaatsen werden ook te voet verkend en we bezochten onder andere lokale
musea en de plaatselijke bibliotheek271.
De verschillen tussen Amerongen en Veenendaal bleken groot, maar we waren ook niet op zoek naar
twee identieke plaatsen. Juist de verschillen maakten de plaatsen voor het toepassen van ons model
aantrekkelijk. Amerongen heeft een inwoneraantal dat vergelijkbaar is met Winston Parva272 en kende
eveneens een tegenstelling gebaseerd op het onderscheidend kenmerk woonduur. Veenendaal is enkele
malen groter en kent daarom een grotere maatschappelijke complexiteit. Bovendien is de voornaamste
tegenstelling in deze plaats niet gebaseerd op woonduur maar op religie.
Desalniettemin voldeed ook Veenendaal aan de voorwaarden voor toepassing van ons analysemodel.
Zowel in Amerongen als Veenendaal was er sprake van een gevestigde groep bewoners die haar belangen verdedigde in een strijd met buitenstaanders. In Amerongen had de groep ‘echte Amerongers’ een
historisch gegroeide machtspositie. Dat gold in Veenendaal voor de groep confessionelen. Tijdens
het verkennende veldwerk bleek al snel dat deze gevestigde groepen in conflicten verwikkeld waren
met groepen buitenstaanders. Deze conflicten werden in elk geval deels in de openbaarheid van de
gemeenteraad uitgevochten.
In Amerongen kwamen we onmiddellijk terecht in een conflict rond gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeente Amerongen zou moeten opgaan in een grotere gemeente. De gevestigde groep ‘echte
Amerongers’ verzette zich hier met hand en tand tegen. Toen we dit conflict verder gingen analyseren
tijdens de ‘grote’ veldwerkperiode, bleek het sterk verweven te zijn met een eerder conflict (het in hoofdstuk 1 al genoemde zwartboekconflict) en door te lopen in een nieuw conflict (rond de vestiging van het
multifunctionele centrum Allemanswaard). Uiteindelijk hebben we deze drie conflicten onderzocht.
Andere conflicten die tijdens de veldwerkperiode bestonden of ontstonden in Amerongen, hadden weinig impact op de lokale figuratie of bleken zich niet tussen lokale groepen af te spelen273.
Voor Veenendaal geldt dat we tijdens het verkennend veldwerk werden geattendeerd op een ruzie in de
gemeenteraad tussen confessionelen en niet-confessionelen over de vermeende achterstelling van het
271 In Veenendaal hebben we ons ook in de lokale context verdiept door middel van een door ons voorbereide en uitgevoerde excursie voor eerstejaars studenten sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht. Deze excursie
is in totaal vijf keer uitgevoerd in drie jaar.
272 Wel was Winston Parva een voorstad en Amerongen een zelfstandige gemeente.
273 In Amerongen speelde in de veldwerkperiode bijvoorbeeld ook een discussie rond de aanleg van de zogenaamde
‘Groene Entree’ richting het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Deze discussie kende voor- en tegenstanders,
maar geen groepen verdeeld op basis van een duidelijk onderscheidend kenmerk. Bovendien was maar een klein
deel van de bevolking bij de discussie betrokken.
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openbaar onderwijs op het bijzonder onderwijs (zie ook hoofdstuk 1). Bij verdere analyse tijdens de
‘grote’ veldwerkperiode bleek deze ruzie met twee grotere conflictverhoudingen verbonden te zijn. Ten
eerste had het sterk te maken met de gepolariseerde verhouding in de gemeenteraad tussen confessionele en niet-confessionele partijen. Die verhouding kreeg verder vooral vorm in een conflict over
het behoud van de zondagsrust in Veenendaal. Daarnaast bleek de ruzie verbonden met een conflictverhouding tussen confessionelen en niet-confessionelen op onderwijsgebied. Dat kreeg tijdens de
veldwerkperiode uitwerking in twee concrete conflicten: over witte en zwarte scholen en over de vestiging van nieuwe scholen in de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. Ook hier gold dat andere conflicten
die tijdens de veldwerkperiode bestonden of ontstonden minder impact op de lokale figuratie hadden,
of zich niet tussen lokale groepen af bleken te spelen274.
Veenendaal en Amerongen leken tegelijk vergelijkbaar én verschillend genoeg. In de lente van 2004
kozen we definitief voor deze plaatsen als veldwerkgebieden.

5.2 Operationalisering van het ADMC-model
Met welke vragen gingen we aan de slag in Amerongen en Veenendaal? We onderzoeken in dit boek
twee hoofdvragen. Ten eerste is dat de vraag:
Is de gevestigden-buitenstaanderstheorie van Elias en Scotson nog toepasbaar op lokale figuraties in de huidige Nederlandse maatschappelijke context?
In hoofdstuk 2 en 3 bleek dat de theorie in haar originele vorm niet meer goed toe te passen is op lokale
samenlevingsverbanden in Nederland. We hebben de theorie daarom aangepast. Dat leidde tot een
nieuw model voor de analyse van dynamiek op de machtsbalans: het ADMC-model. De constructie
van dit model is in feite het antwoord op de eerste hoofdvraag. Tegelijk kunnen we met de inhoud van
het model de tweede hoofdvraag beantwoorden:
Welke factoren verklaren de dynamiek op de machtsbalans in lokale conflicten tussen groepen?
Bij het onderzoek naar deze vraag hebben we gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet. Kwalitatief onderzoek biedt meer dan kwantitatief onderzoek de mogelijkheid om een diepgaander begrip
van menselijk gedrag en de onderlinge verhoudingen tussen mensen te krijgen: ‘[Kwalitatieve studies]
bieden de mogelijkheid om de complexiteit en verschillen van de bestudeerde werelden te verkennen en
verklaren. (…) Een kwalitatieve benadering geeft de ruimte voor het blootleggen van vele waarheden en
reflecteert daarmee de variabele interpretaties en ervaringen van verschillende mensen op verschillende
plaatsen’275.
We onderzochten hoe op een bepaalde plek ruimte, betekenissen en groepen mensen met elkaar
verweven zijn. Een diepere kwalitatieve benadering lag daarom meer voor de hand dan een brede kwantitatieve benadering. We deden bovendien onderzoek naar een oorspronkelijke theorie die gebaseerd is
274 In kader 9.1 komt nog zo’n conflict met minder impact op de Veenendaalse figuratie aan de orde.
275 Philip 1998, p. 267, eigen vertaling. Zie voor meer uitleg over redenen voor kwalitatief onderzoek en de verschillen
tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek o.a. Strauss & Corbin 1990, Babbie 2002, Ten Have 1996, Baarda et al.
2000. Overigens hoeven volgens sommigen (zie Philip 1998 en Schuyt 1986) kwalitatief en kwantitatief onderzoek
niet altijd elkaars tegengestelde te zijn; de benaderingen kunnen ook complementair zijn.
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op kwalitatief onderzoek, waarin kwantitatief minder duidelijk te definiëren en in hypothesen te operationaliseren begrippen als figuraties, machtsbalansen en strategieën centraal staan276.
Tijdens de veldwerkperiode hebben we een groot aantal kwalitatieve onderzoeksmethoden naast elkaar
gebruikt. De belangrijkste bronnen van informatie waren achtereenvolgens:
1. Interviews met lokale machthebbers en andere sleutelpersonen
2. Observatie van sleutelbijeenkomsten
3. Analyse van lokale media
4. Analyse van lokale literatuur en statistische gegevens
We gaan in paragraaf 5.5 dieper in op de dataverzameling. Eerst gaan we terug naar het model uit
hoofdstuk 4. Dat hebben we geoperationaliseerd in vier fasen. Deze fasen volgen logisch uit het model.
Bij elk van die fasen hoort een deelvraag277. We bespreken de operationalisering van het model per
deelvraag.
5.2.1 Voorwaarden

In hoofdstuk 4 stelden we vast dat aan het model een aantal voorwaarden verbonden zijn. De eerste
deelvraag die we stelden, ging over die voorwaarden:
Voldoen de conflicten in de veldwerkgebieden aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van het
ADMC-model?
Het is nogal voor de hand liggend dat deze vraag voor de conflicten in Amerongen en Veenendaal
bevestigend kon worden beantwoord. We hebben de veldwerkgebieden immers uitgekozen op basis
van de theoretische ideeën die later tot het model leidden. Toch zijn we tijdens het veldwerk niet uitgegaan van het voldoen aan de voorwaarden en hebben we de voorwaarden dus wel onderzocht. We
kregen zo een herbevestiging van het belang van de voorwaarden. Bovendien leidde het ertoe dat we
twee (kleinere) conflicten die niet aan alle voorwaarden voldeden toch onderzochten. Daarmee konden
we bekijken welke effecten dit had op de werking van het model.
Het onderzoeken van de voorwaarden gebeurde voornamelijk aan de hand van het al genoemde verkennende veldwerk, waarin we enkele oriënterende interviews hielden, literatuuronderzoek deden en
de veldwerkgebieden bezochten. Beide plaatsen bleken aan de voorwaarden te voldoen: er speelde een
conflict tussen groepen die binnen dat conflict een duidelijk doel wilden bereiken. De macht werd uitgeoefend in een machtsarena die zeggenschap had over het lokale schaalniveau. Tot slot had in zowel
Amerongen als Veenendaal één van beide groepen een historisch gegroeide machtspositie.
Het bestaan van groepen en de historisch gegroeide machtspositie onderzochten we voornamelijk
door middel van de interviews. We stelden bijvoorbeeld in alle interviews in het begin de open vraag
of er groepen te onderscheiden waren. Als daar bevestigend op geantwoord werd, vroegen we welke
276 Elias en Scotson stelden in een appendix bij de originele studie: ‘hoeveel statistische correlaties men ook zou willen vaststellen, zij zouden nooit tot een duidelijk begrip kunnen leiden van de manier waarop figuraties zoals de hier
genoemde functioneren, en van de manier waarop ze het leven van de mensen beïnvloeden’ (Elias en Scotson 1976
[1965], p. 235).
277 Tijdens het veldwerk in Amerongen en Veenendaal zijn niet alle vragen en thema’s even gestructureerd aan bod
gekomen als de onderstaande indeling wellicht doet vermoeden (zie ook paragraaf 1.5). Wel hebben we in beide
gebieden genoeg informatie verzameld om de deelvragen binnen de tweede hoofdvraag te beantwoorden.
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groepen dat waren, of er nog andere groepsindelingen bestonden en welke van de groepen een sterkere
positie binnen de plaats had.
Het feitelijke verloop van de conflicten werd in eerste instantie onderzocht door observaties en analyse van lokale media. In de interviews gingen we vervolgens verder in op die conflicten: we vroegen de
geïnterviewden of het conflict zich tussen groepen afspeelde en zo ja welke dan, welk doel de groepen
daarmee wilden bereiken en hoe ze dat probeerden te bereiken278.
Het onderzoek naar de voorwaarden is verwerkt in de hoofdstukken 6 (Amerongen) en 8
(Veenendaal).
5.2.2 Groepen en verhoudingen

Als aan de voorwaarden voldaan is, kan het ADMC-model toegepast worden. We stelden vervolgens
de tweede deelvraag:
Welke groepen zijn er binnen het conflict te onderscheiden, welk onderscheidend kenmerk is de basis van de
tegenstelling en wat is de (machts)verhouding tussen de groepen?
Allereerst onderzochten we de ‘feitelijke’ verhoudingen tussen de groepen in de machtsarena. Hoe is de
groepsgrootte in die machtsarena, en wie hebben er binnen de machtsarena leiderschapsposities? We
onderzochten deze leiderschapsposities voornamelijk aan de hand van de interviews. We vroegen de
geïnterviewden wie een voortrekkersrol speelden binnen de machtsarena of figuratie279. Daarbij werd
doorgevraagd over acties waaruit dat leiderschap zou blijken. Uiteraard waren ook het bezoeken van
sleutelbijeenkomsten en in mindere mate het volgen van de lokale media goede manieren om leiderschapsposities in kaart te brengen.
Daarnaast brachten we ook de beelden die de geïnterviewden en ‘spelers’ in de machtsarena van zichzelf en van de andere groepen hadden en de historische ontwikkeling daarvan in kaart. Op basis van
deze beelden worden immers vaak strategieën ingezet. Er is in de interviews veel aandacht besteed aan
de groepsindeling(en) in Amerongen en Veenendaal en de verhoudingen tussen de groepen. We onderzochten het onderscheidende kenmerk waarop de tegenstelling gebaseerd was, en de ‘hardheid’ van
de tegenstelling. Op basis van de interviews werd gekeken hoe duidelijk de groepsindeling was280, of
er verschillen in opvatting over de grenzen van die groepen waren en hoe groot een eventueel aanwezige groep onverschilligen was. Als die laatste groep bestond, dan werd ook nagegaan welke potentiële
machtsbronnen die onverschilligen bezaten.
Ook de beelden van de eigen en de andere groep werden uitgebreid onderzocht. Beeldvorming is
immers een bepalende component voor de ‘hardheid’ van het onderscheidende kenmerk. We onderzochten dit door ernaar te vragen in de interviews281, maar ook de beelden die in de media naar voren
kwamen werden onderzocht. Die beelden uit de media vormden vaak de basis waarop in de interviews
doorgevraagd kon worden.
278 Voor meer informatie over de interviewvragen, zie bijlage 4.
279 In Amerongen kwam bijvoorbeeld in enkele interviews het bestaan van ‘opinieleiders’ binnen Amerongen ter sprake.
Zij zouden opereren buiten de gemeenteraad maar wel invloed hebben op de publieke opinie.
280 We vroegen in alle interviews naar de grenzen tussen de groepen. Wie behoort er wel tot een groep, en wie niet? Op
welke criteria is het lidmaatschap van zo’n groep gebaseerd?
281 Er werd meestal niet direct gevraagd naar ‘het beeld’ van de eigen groep. We vroegen de geïnterviewden de eigen en
de andere groep te typeren, en om aan die typering bepaalde eigenschappen te verbinden. Ook vroegen we naar veranderingen daarin op de langere termijn.
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Conflicten uit het verleden zijn, deels door interviews en deels door archiefbezoek, onderzocht
voor zover die de beelden en machtsverhoudingen in de veldwerkperiode beïnvloedden. De absolute
grootte van de groepen binnen de figuratie is niet onderzocht. Die is ook niet objectief vast te stellen.
Op basis van literatuuronderzoek, observatie, het volgen van de media en de interviews kunnen we wel
een inschatting maken van de grootte van de groepen, en verschuivingen daarbinnen in de loop van het
conflict. Maar de precieze grenzen tussen groepen zijn niet te trekken. Dat dit ook voor de hoofdrolspelers in de machtsarena geldt, blijkt wel uit het feit dat vaak vertegenwoordigers van beide groepen
claimen voor ‘de inwoners’ van een plaats te spreken. Dat soort claims en beelden zijn voor ons onderzoek belangrijker dan een eventuele kunstmatige ‘absolute’ grens.
Ook de antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in de hoofdstukken 6 (Amerongen) en 8
(Veenendaal).
5.2.3 Machtsbronnen en strategieën

Als de tweede deelvraag is beantwoord, verschuift de aandacht naar de conflicten tussen de groepen.
Dit leidt tot de derde deelvraag:
Welke strategieën hebben de groepen ingezet en welke machtsbronnen vormen de basis van deze strategieën?
In Amerongen en Veenendaal hebben we deze vraag vooral beantwoord op basis van de interviews
en de geobserveerde sleutelbijeenkomsten. Daarnaast waren de lokale media een belangrijke bron van
informatie over het praktische verloop van de zes conflicten die we bestudeerden: het zwartboekconflict,
het herindelingsconflict en het Allemanswaardconflict in Amerongen; en het zondagsrustconflict en
twee scholenconflicten in Veenendaal.
Ten eerste onderzochten we het feitelijke verloop van het conflict. We observeerden sleutelbijeenkomsten, volgden de media en vroegen in interviews naar lengte en verloop van het conflict. We
bestudeerden de individuen die een hoofdrol speelden en eventueel allianties vormden. In de interviews
besteedden we daarnaast veel aandacht aan de belangen van de partijen. Wat wilden ze bereiken?
Vervolgens onderzochten we hoe ze dat doel wilden bereiken. We hebben daarvoor de machtsbronnen van de partijen in beeld gebracht: bezit, leiderschapsposities, netwerk, groepsgrootte en historisch
voordeel282. Vervolgens gingen we na hoe ze deze machtsbronnen inzetten: welke strategieën gebruikten de groepen, en wanneer?
Hoe dat in de praktijk onderzocht werd, verschilde uiteraard per machtsbron. De groepsgrootte in
de gemeenteraad was door middel van observatie en interviews al snel vastgesteld. Het in kaart brengen
van het netwerk van de groepen was een stuk gecompliceerder. We vroegen geïnterviewden bijvoorbeeld
hoe belangrijk een netwerk was in bepaalde situaties en lieten ze een inschatting maken van zowel het
eigen netwerk als het netwerk van de andere groep. We maakten daarbij ook onderscheid tussen het
netwerk binnen de figuratie en het netwerk op bovenlokaal niveau. Door middel van vragen over verhoudingen en contacten binnen de gemeenteraad werd tot slot ook het netwerk binnen de machtsarena
in kaart gebracht. De indrukken die uit de afzonderlijke interviews naar voren kwamen, werden gecombineerd om voor beide groepen een totaalbeeld te kunnen schetsen van de machtsbron netwerk.
De invloed van en relaties met actoren op bovenlokaal niveau speelden bij deze deelvraag een
belangrijke rol. We onderzochten welke relaties de partijen via hun netwerk hadden met bovenlokale

282 Gedeeltelijk was dit al gedaan op basis van de eerdere deelvragen.
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machtsbronnen283. Daarnaast waren ook de regels en normen die vanuit het bovenlokale niveau doorwerkten van invloed. Tot slot keken we natuurlijk naar het succes van de ingezette strategieën. Welke
strategieën bleken succesvol, welke niet en waarom? De uitwerking van deze vragen is verwerkt in de
hoofdstukken 7 (Amerongen) en 9 (Veenendaal).
5.2.4 Resultaten op de machtsbalans

Uiteindelijk gaat het om het resultaat van het conflict. Dit leidt tot de vierde en laatste deelvraag:
Welke groep heeft het conflict gewonnen en waarom? Wat zijn de gevolgen voor de machtsbalans en de onderlinge verhoudingen?
De interviews, sleutelbijeenkomsten en lokale media vormden de belangrijkste bron van informatie
voor het beantwoorden van deze vraag. De lokale media zijn ook na afloop van het conflict nog enige
tijd gevolgd om ook de resultaten op de langere termijn mee te nemen in de analyse.
Door het conflict te volgen in de lokale media en door het bezoeken van sleutelbijeenkomsten
konden we de uiteindelijke winnaar in het conflict bepalen. We keken naar de in de derde deelvraag
onderscheiden machtsbronnen en analyseerden de veranderingen in de controle daarover om de nieuwe
verhouding tussen de groepen helder te krijgen. Ook vroegen we in interviews naar de gevolgen van het
conflict en de invloed daarvan op de aard van de tegenstelling tussen de groepen (het onderscheidende
kenmerk)284. Tot slot zijn we nagegaan of na het bestudeerde conflict de rust tussen beide groepen is
weergekeerd, of dat de kans op nieuwe conflicten in de nabije toekomst groot is.
De antwoorden op deze vragen zijn vooral te vinden aan het einde van de hoofdstukken 7 (Amerongen)
en 9 (Veenendaal). Meer algemene conclusies over de gevolgen van de conflicten voor de verhoudingen
op de machtsbalans en de redenen voor het wel of niet slagen van strategieën volgen in hoofdstuk 10.

5.3 Afbakening in ruimte en tijd
Natuurlijk moet het onderzoek afgebakend worden in ruimte en tijd. De begrippen ruimte en schaal
komen vooral naar voren in de hoofdstukken waarin we ingaan op de conflicten in Amerongen en
Veenendaal. De machtsarena zelf is niet per definitie ruimtelijk, maar het gebied waarover die arena
macht uitoefent is wel ruimtelijk afgebakend285. Dit is één van de redenen dat in een onderzoek op
lokaal niveau als het onze de machtsarena vaker wel dan niet gevormd wordt door de gemeenteraad.
Dit is immers het bestuurlijk schaalniveau dat aan de lokale situatie ‘gekoppeld’ is286.
283 We vroegen bijvoorbeeld naar het belang van bovenlokale netwerken binnen bepaalde conflicten. Zo kregen we
ook een beeld van de verschillen in het belang daarvan per conflict. Als de geïnterviewde zo’n bovenlokaal netwerk als belangrijk zag, werd vervolgens gevraagd in hoeverre groepen ook daadwerkelijk over zo’n netwerk konden
beschikken.
284 In Amerongen verloren de gevestigden bijvoorbeeld hun machtsbasis als gevolg van het herindelingsconflict. Over
de gevolgen hiervan voor deze groep en de figuratie als geheel is uitvoerig doorgevraagd.
285 ‘[De term arena heeft] een ruimtelijk-metaforisch karakter. (…) Ze [suggereert] primair een organisatie in de
ruimte’ (Ten Have 1999).
286 De machtsarena in een lokale figuratie hoeft niet altijd gevormd te worden door de gemeenteraad. Wel is de gemeenteraad de meest voor de hand liggende machtsarena, en zal die in de praktijk vaak verweven zijn met andere
machtsarena’s. Zoals we eerder al vaststelden is macht door de inrichting van het Nederlandse politieke bestel nu
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Ook in de strategieën komt de ruimtelijke dimensie terug. Zo kunnen mensen met toegang tot
macht op bovenlokaal niveau het aantal mogelijke handelingen in de lokale machtsarena beperken, of
bepaalde handelingen opleggen287. Ook sociale regels en normen op bovenlokaal niveau kunnen door
machthebbers in de lokale machtsarena strategisch ingezet worden.
We hebben ervoor gekozen om de bovenlokale ruimte alleen te bestuderen voorzover deze direct
relevant is voor het lokale conflict. Er moesten dus lokaal aanwijzingen zijn om ons met processen op
hogere schaalniveaus bezig te houden.
Ook hebben we ons beperkt in de tijd. We kijken naar gevestigden-buitenstaandersfiguraties in conflictsituaties. Daarbij moesten we een evenwicht vinden tussen een beperkte onderzoeksperiode en het
langetermijnperspectief.
In eerste instantie hebben we gekozen voor de raadsperiode 2002-2006 als onderzoeksperiode. Conflicten die in die periode speelden, waren voor ons onderwerp van onderzoek.
In een conflictsituatie die in zo’n beperkte periode speelt, kunnen sociale normen en waarden op (met
name) bovenlokaal niveau onveranderlijk lijken. Maar op de langere termijn kan het belang of bestaan
hiervan wel degelijk veranderen. Ook Elias zelf stelde al dat juist het langetermijnperspectief onmisbaar is voor een goed begrip van de dynamiek in een gevestigden-buitenstaandersfiguratie288. In beide
gebieden komt het langetermijnperspectief sterk terug in de hoofdstukken waarin de groepen en hun
onderlinge verhouding beschreven worden. In Veenendaal was er sprake van een voortdurende machtsstrijd tussen twee groepen, die uiting vond in een aantal conflicten in de raadsperiode 2002-2006. Ook
in Amerongen lag de nadruk op het conflict dat speelde in de onderzoeksperiode, maar plaatsten we
tegelijkertijd de tegenstelling in een langetermijnperspectief, zodat de dynamiek in de verhouding tussen de twee groepen tot zijn recht kwam.
Uiteraard komt ook in het concluderende hoofdstuk het langetermijnperspectief weer terug, als de
resultaten van de conflicten van wat meer ‘afstand’ worden geanalyseerd.

5.4 De praktijk
Je hebt mensen waarvan je vanaf het eerste ogenblik zegt: o ja daar kan ik wel mee door een bocht. Ik
bedoel ik denk dat als je je zou hebben aangemeld als mijn schoonzoon, dat ik zou zeggen, dat zou wel
klikken.
Geïnterviewde in Amerongen
eenmaal ‘gekoppeld’ aan bepaalde schaalniveau’s. Op lokaal niveau komt dit in de praktijk neer op de gemeenteraad.
Maar het is ook denkbaar dat de machtsarena een overleg van schoolbesturen is, of ‘de straat’. Zolang er macht wordt
uitgeoefend door groepen, en die macht wordt uitgeoefend over een ruimtelijk af te bakenen gebied spreken we,
omwille van dit onderzoek, van een machtsarena.
287 Hägerstrand 1970, p. 16. Zie ook paragraaf 4.3.
288 Ook figuratiesocioloog Johan Goudsblom stelt in ‘Balans van de sociologie’ (1974, p. 101): ‘Daarbij is het ook nodig
een tijdsperspectief te hanteren: want de sociale eenheden zoals die zich op een bepaald moment voordoen, vertegenwoordigen fasen in een steeds doorgaand ontwikkelingsproces’. En Verweel (1987, p. 98, geciteerd in De Ruijter
1998, pp. 29-30) constateert: ‘Uiteraard zijn de actoren niet geheel vrij in hun keuze. Zij opereren altijd in een situatie die vooraf gevormd is, die een verleden kent dat doorwerkt in het heden. (…) De arena is verre van een speeltuin,
waarin het spel steeds vanuit gelijke startsituaties en met dezelfde (machts)middelen opnieuw gespeeld kan worden,
maar een (soms genadeloze) competitie waarin eerdere ontmoetingen verdisconteerd zijn in de positie, de status en
soms zelfs de structuur van het strijdperk’.
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Ik zeg wel eens Maarten, mijn leven kan je gewoon karakteriseren op grond van de Bijbel, God liefhebben boven alles, en mijn naaste als mijzelf. Dat is mijn staan in dit leven. (…) Ik weet niet hoe jij zelf
in het leven staat, of jij zelf ook een kerkelijke achtergrond hebt. Heb jij dat zelf?
Geïnterviewde in Veenendaal
Interviewen is mensenwerk. Met sommige geïnterviewden kun je het meteen goed vinden, bij anderen is het bijna direct duidelijk dat je wat betreft karakter en belevingswereld volledig verschilt. Dit
is niet alleen duidelijk voor ons als interviewers. Ook de geïnterviewden hebben al snel een beeld van
de onderzoeker. Wat ze van je vinden en wat ze denken dat jij wel of niet weet, heeft invloed op de
antwoorden die ze geven en de verhalen die ze vertellen. Daarnaast kunnen ideeën, vooroordelen of
inschattingen van situaties van de onderzoekers doorschemeren in de vragen en zo de aard van de antwoorden beïnvloeden289.
Tijdens de interviews hebben we geprobeerd de geïnterviewden niet te ‘sturen’ naar bepaalde oordelen over onderwerpen of verhoudingen. Soms bleek tijdens de uitwerking en interpretatie dat we toch
wel erg suggestieve of sturende vragen hadden gesteld. De antwoorden daarop zijn in de analyse niet
meegenomen.
Ook werden we soms direct gevraagd naar onze opstelling met betrekking tot een lokale affaire of
tot bijvoorbeeld het protestants-christelijke geloof. We hebben daarin altijd geprobeerd een zo ‘neutraal’
mogelijk antwoord te geven. Bij een vraag over het christelijk geloof antwoordden we bijvoorbeeld dat
we hiervan inhoudelijk op de hoogte waren en dus goed begrepen waar de geïnterviewde het over had.
Als er toch doorgevraagd werd naar onze persoonlijke overtuiging, dan meldden we dat we niet tot
dezelfde stroming of religie behoorden als de geïnterviewde, maar door ons onderzoek wel goed op de
hoogte waren van gebruiken, terminologie, waarden en normen binnen die stroming.

5.5 Dataverzameling
Met behulp van diverse methoden hebben we zoveel mogelijk informatie verzameld om tot een compleet en genuanceerd beeld van de beide veldwerkgebieden te komen. Van mei 2005 tot en met mei
2006 vond de ‘grote’ veldwerkperiode plaats. Daarin hebben we voornamelijk door middel van interviews informatie verzameld. De andere manieren van dataverzameling liepen meer dan de interviews
gespreid door de gehele onderzoeksperiode heen. We zijn bij de dataverzameling uitgegaan van het
verzadigingsprincipe, waarbij het onderzoek van een thema of deelgebied wordt beëindigd als er geen
nieuwe relevante informatie is te vinden290.
De onderstaande vier methoden zijn tijdens het onderzoek toegepast.
1. Interviews
Semi-gestructureerde interviews met sleutelpersonen vormden de voornaamste methode van dataverzameling. In totaal zijn zestig mensen geïnterviewd291. De interviews duurden gemiddeld ruim
anderhalf uur. De keuze voor de geïnterviewde personen was allereerst gebaseerd op een inschatting
van de positie van personen in de machtsarena. De mensen met formele leiderschapsposities kregen als
eerste een uitnodiging. Daarna is de sneeuwbalmethode gedeeltelijk toegepast: op basis van aanbevelingen van al geïnterviewde mensen hebben we lijsten van mogelijke interviewkandidaten samengesteld.
289 Zie o.a. Blokland-Potters 1998, pp. 15-16.
290 Wester 1987, p. 35, geciteerd in Müller 2002, p. 28.
291 Daarnaast werden in de verkennende veldwerkperiode negen mensen geïnterviewd.
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Kader 5.1 Verschillen in dataverzameling tussen
Amerongen en Veenendaal
In Amerongen werden in totaal vier verkennende en 28 volwaardige interviews gehouden. In
Veenendaal werden vijf verkennende en dertig volwaardige interviews gehouden. Daarnaast werden in Veenendaal aanzienlijk meer sleutelbijeenkomsten bezocht dan in Amerongen: 25 tegen
negen. Dit verschil is vooral tot stand gekomen vanwege het verschil in omvang tussen de plaatsen: Veenendaal kent een grotere maatschappelijke complexiteit. Er worden ook simpelweg meer
sleutelbijeenkomsten georganiseerd. In Amerongen is vanwege de grotere nadruk op het langetermijnperspectief relatief veel archiefonderzoek gedaan. De nadruk lag daarbij op het in kaart
brengen van het zwartboekconflict.
Een meer gedetailleerd overzicht, waarin ook de hoeveelheden en verdeling van verzamelde
data aan bod komen, staat in de bijlagen 1 en 2.

Personen die meerdere malen genoemd werden en/of in sleutelbijeenkomsten een centrale rol speelden, werden uitgenodigd voor een interview. Daarnaast besloten we ook op basis van eigen inzicht en
meldingen in lokale media en literatuur mensen uit te nodigen voor een interview. Alle groepen binnen
de machtsarena’s zijn in de interviews aan bod gekomen. De mensen in de belangrijkste leiderschaps
posities binnen de conflicten zijn allen geïnterviewd.
Door de keuze voor semi-gestructureerde interviews bleef er voor de geïnterviewden ruimte om
eigen inzichten en onderwerpen aan te dragen. Sommige interviews kenden een andere opzet. Vanwege
de specifieke kennis van de geïnterviewde werd het accent gelegd op een specifiek deelonderwerp. Zie
voor meer informatie over de structuur van de interviews bijlage 4.
2. Observatie van sleutelbijeenkomsten
Vanaf eind 2003 hebben we 34 vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeentepolitiek of politieke belangengroepen bijgewoond. Naast het noteren en observeren van de feitelijke gebeurtenissen
en beslissingen tijdens deze sleutelbijeenkomsten observeerden we ook de meer ‘informele’ gang van
zaken. We observeerden onder andere welke personen een vooraanstaande rol leken te hebben tijdens
de bijeenkomst, wie met elkaar praatten in de wandelgangen en hoe de reacties van het publiek waren.
Vooral voor het identificeren van de leiderschapsposities binnen de machtsarena waren deze observaties zeer nuttig.
Van alle bezochte sleutelbijeenkomsten werden verslagen gemaakt met daarin het feitelijke verloop
van de bijeenkomst, uitspraken van sleutelfiguren tijdens de bijeenkomst en diverse observaties. Van
veel van de bezochte sleutelbijeenkomsten zijn ook officiële verslagen gemaakt (zoals gemeenteraadsnotulen). Indien beschikbaar citeren we daaruit, anders citeren we vanuit onze eigen aantekeningen292.
3. Analyse van lokale media
In de lokale kranten en op internet is de berichtgeving over de twee plaatsen vanaf januari 2004 tot en
met november 2007 gevolgd. Ontwikkelingen in de periode vanaf de verkiezingen in 2002 tot januari
2004 zijn in het krantenarchief bestudeerd. Veel mensen vormen beelden van groepen en/of gebeur292 Bij elk citaat staat de bron vermeld. In Amerongen bleek in enkele gevallen dat een gevoelige uitspraak afgezwakt in
de gemeenteraadsnotulen terecht was gekomen. In dat geval is gekozen om citaten uit eigen observatie te gebruiken.
Daar waar dat het geval is, wordt dit steeds vermeld.
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tenissen in toenemende mate op basis van wat ze in de media lezen. De media vormden daarom een
belangrijke bron voor het verkrijgen van informatie over de beelden van de groepen. Ook voor feitelijke
informatie over het verloop van het conflict waren de lokale media zeer bruikbaar. Tot slot vormden
ingezonden brieven in de lokale kranten een interessante bron van informatie. We waren ons bewust
van het feit dat de media niet alleen een informatiebron vormen, maar ook een partij in het conflict kunnen zijn. Volgens de WRR zijn de media ‘in zekere zin het moderne kanaal om groepsclassificaties te
verspreiden’293. Beelden over andere groepen worden – ook bij machthebbers – deels gevormd op basis
van de manier waarop ze in de media aan bod komen. Overigens is dat bij conflicten op lokale schaal
minder het geval dan bij conflicten op nationaal niveau. In een kleinere lokale gemeenschap is de beeldvorming minder sterk afhankelijk van de media, omdat mensen elkaar eerder face-to-face ontmoeten.
4. Analyse van lokale literatuur en statistische gegevens
We hebben literatuur over Amerongen en Veenendaal en de sociale verhoudingen binnen die plaatsen
bestudeerd. Ook hebben we statistische gegevens over de plaatsen verzameld: historische verhoudingen in de raad, bevolkingsontwikkeling, etc. Beide soorten gegevens gebruikten we voornamelijk om
een algemeen beeld te krijgen van de plaats en om conflicten in hun historische achtergrond te plaatsen. In sommige boeken is ook bruikbare informatie over tegenstellingen en conflicten gevonden. Voor
specifieke informatie die niet gemakkelijk te vinden was, hebben we zowel voor het onderzoek in
Amerongen als dat in Veenendaal enkele keren lokale gemeente- en krantenarchieven bezocht.

5.6 Dataverwerking en interpretatie
Daar heb ik wel bepaalde ideeën over. Komt mijn naam hier bij te staan?
Geïnterviewde in Veenendaal
Alle geïnterviewden in beide plaatsen is zowel vooraf als tijdens het interview anonimiteit beloofd,
omdat we wilden dat ze vrijuit zouden praten (zie bijlage 3). De besproken onderwerpen liggen voor
een deel erg gevoelig in de lokale gemeenschap en we verwachtten dat een groot deel van de geïnterviewden alleen geanonimiseerd met ons zou willen praten. We verwijzen als gevolg hiervan in de tekst niet
met naam en toenaam naar geïnterviewden. Ook noemen we persoonskenmerken als geslacht en leeftijd slechts daar waar vermelding noodzakelijk is voor een goed begrip van de uitspraak. In de meeste
gevallen hebben we gekozen voor het vermelden van de groep waartoe de geïnterviewde behoort294 in
combinatie met een beschrijving van zijn of haar functie in algemene termen ten tijde van het interview.
De belofte van anonimiteit heeft ertoe geleid dat we bepaalde uitspraken niet in dit boek op konden
nemen. Deze uitspraken zouden door inwoners van Amerongen en Veenendaal direct herkend worden als horend bij één bepaalde persoon. We zouden daarmee de beloofde anonimiteit schenden. Dit
hebben we deels opgelost door in eerste instantie zoveel mogelijk informatie uit openbare bijeenkomsten en de media te gebruiken. Daaruit geciteerde uitspraken worden door de interviews ondersteund,
anders zouden zij niet worden vermeld.
De uitspraken uit interviews die we in dit boek wél gebruiken zijn zoveel mogelijk ‘letterlijk’ overgenomen, om de uitspraken van de geïnterviewden zo min mogelijk te beïnvloeden door een eigen
293 WRR 2007, p. 56.
294 We hielden daarbij de zelfdefinitie van de geïnterviewde aan. Die bepaalde dus zelf tot welke groep hij behoorde.
Wel hebben we de typeringen later gecategoriseerd. Zelfdefinities als ‘christelijk’, ‘gelovig’ en ‘kerkelijk’ vallen bijvoorbeeld in de categorie ‘confessionelen’.
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Kader 5.2 Het veldwerk in Winston Parva
Het veldwerk dat de basis vormde voor het boek van Elias en Scotson uit 1965 werd voornamelijk
uitgevoerd door John Scotson1. Hij begon het onderzoek als onderdeel van zijn afstudeerscriptie
van zijn studie stadssociologie aan de universiteit van Leicester. Hij werd door Norbert Elias begeleid. In zijn scriptie richtte Scotson zich oorspronkelijk op de verschillen in jeugdcriminaliteit tussen
deelgebieden in Winston Parva. Scotson gebruikte voor het verzamelen van de data verschillende
methoden.
• Interviews met gezinsleden. Elk 30e gezin werd geïnterviewd, wat in totaal leidde tot 101 interviews. Over de lengte van de interviews is voor zover wij weten niets bekend. Volgens de Engelse
sociologen Bloyce en Murphy2 werden 12 interviews afgenomen in zone 1, 64 in zone 2 en 25 in
zone 3.
• Interviews met bestuursleden uit het lokale bestuur en verenigingsleven. Het totale aantal en
de lengte van deze interviews is ook onbekend.
• Een analyse van de ledenlijsten van verschillende verenigingen in Winston Parva.
• Het organiseren van jeugdactiviteiten bij de ‘jeugdvereniging’ in Winston Parva.
• Lesgeven op een lokale school (Scotson was daar leraar).

Verder is weinig bekend over de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd en hoe de gegevens door de schrijvers geïnterpreteerd zijn3. Nadat het werk vele jaren redelijk kritiekloos als de
basis voor gevestigden-buitenstaandersonderzoek is beschouwd, ontstaat de laatste tijd voorzichtige kritiek op de methoden van dataverzameling en interpretatie van Elias en Scotson. Bloyce
en Murphy stellen in een kritische beschouwing dat de verzamelde data soms selectief gebruikt
werden4. Elias zag de data vooral als een manier om zijn theoretische noties over gevestigden en
buitenstaanders verder uit te werken en negeerde daardoor data die niet binnen deze theoretische
noties pasten. Dit leidde soms tot oversimplificatie. Het gevolg was dat er speculatieve suggesties
werden gedaan5 en sommige vragen nooit gesteld werden6.
Bloyce en Murphy stellen dat het kind niet met het badwater weggegooid moet worden.
Ondanks de mogelijke tekortkomingen in de dataverzameling en interpretatie is de theorie van
gevestigden en buitenstaanders nog steeds waardevol.
1
2
3
4
5

6

Mennell en Goudsblom 1998, p. 25.
Bloyce en Murphy 2006.
‘Veel wordt overgelaten aan de verbeelding van de lezer’, aldus Bloyce & Murphy (2006, eigen vertaling).
Interviews met leden van sommige groepen, zoals de ‘middenklasse’ in zone 1, werden bijvoorbeeld zo goed als
niet gebruikt.
‘Elias en Scotson speculeren dat ‘als iemand het de inwoners van “het dorp” had gevraagd, dan hadden ze
waarschijnlijk gezegd dat ze geen Nieuwbouw voor hun huis wilden, en als iemand het de bewoners van de
Nieuwbouw had gevraagd, hadden ze waarschijnlijk gezegd dat ze liever niet zouden gaan wonen in de buurt
van een oudere buurt zoals het dorp’. Een voor de hand liggende vraag die hier gesteld kan worden is: waarom
wordt aan deze zo belangrijke vragen wel gerefereerd maar wordt beantwoording ervan niet nagestreefd?’
(Bloyce en Murphy, p. 13, eigen vertaling, cursivering aangebracht. Het citaat binnen dit citaat is te vinden in
Elias en Scotson 1994, p. 156 en in vertaling in Elias en Scotson 2005 [1976], p. 205).
Bloyce en Murphy zien vooral het niet onderzoeken van de sociale cohesie binnen de groep buitenstaanders
als een gemiste kans.
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interpretatie. Wel is waar nodig gecorrigeerd op zinsbouw en grammatica. De opgenomen uitspraken
zijn exemplarisch: het is vaak een uitspraak die met dezelfde strekking ook door andere leden van de
groep gedaan is. Wanneer dit niet het geval is en de uitspraak dus alleen door die ene geïnterviewde is
gedaan, vermelden we dit.
De verdeling van de interviews over de verschillende groepen in Amerongen en Veenendaal was niet
helemaal optimaal. Zo bleken ‘echte Amerongers’ meer gesloten dan ‘import’. Echte Amerongers weigerden eerder interviews, wat leidde tot een relatieve ondervertegenwoordiging van deze groep295. In
Veenendaal weigerden tot twee keer toe mensen uit de reformatorische groep. Ze dachten dat de
interviewer niet de juiste persoon was om mee te praten over ‘dit soort onderwerpen’296. Het aantal weigeringen was echter niet zo groot dat dit tot problemen heeft geleid in de analyse. Het aantal interviews
gecombineerd met de andere methoden van dataverzameling heeft voldoende informatie vanuit het
perspectief van alle groepen opgeleverd.
Alle zestig interviews zijn door middel van een digitale recorder opgenomen en later letterlijk uitgeschreven297. Dit gebeurde gedeeltelijk al tijdens de veldwerkperiode, zodat de informatie gebruikt kon
worden bij volgende interviews. De interviews werden grotendeels door onszelf uitgeschreven. Gedeeltelijk is dit gedaan door twee studentassistenten. De door hen uitgeschreven interviews werden door
ons nageluisterd en gecontroleerd op spellings- en interpretatiefouten. Uiteindelijk leidde dit tot meer
dan 1.300 pagina’s aan interviewprotocol.
Het voor het grootste deel zelf uitschrijven van de interviews zorgde ervoor dat we al snel een goed
overzicht hadden van de inhoud van het interviewprotocol. De analyse was daarmee deels al begonnen298. Na het uitschrijven hebben we het interviewprotocol herhaaldelijk doorgelezen en voorzien van
labels. We koppelden onze eigen labels aan de tekst. Die labels maakten we niet al te gedetailleerd;
ze dienden vooral om snel de informatie en uitspraken behorende bij een bepaald (sub)onderwerp te
vinden. In totaal zijn alle interviews tenminste vier maal grondig doorgelezen. De eerste keer was dat
om een algemeen beeld te krijgen. De tweede maal werd met grove labels gewerkt, om de groepen en
verhoudingen in grote lijnen helder te krijgen. De derde maal werd meer specifiek op groepsniveau
gelabeld (voor de hoofdstukken 6 en 8). De vierde keer tenslotte werd specifiek gelabeld per conflict
(voor de hoofdstukken 7 en 9).

295 In totaal weigerden vijf echte Amerongers (zie ook bijlage 1). In totaal interviewden we acht echte Amerongers die
in de plaats geboren waren. Daarnaast interviewden we drie mensen die niet in het dorp geboren waren en dus
eigenlijk niet ‘echte Ameronger’ waren. Zij werden echter wel door zowel echte Amerongers als import zo gezien, en
behoorden dus in de praktijk ook tot de groep echte Amerongers. Er werden in totaal dertien leden van de import
geïnterviewd.
296 Zie bijlage 2.
297 Bij twee interviews (één in Amerongen, één in Veenendaal) bleek achteraf dat de recorder een gedeelte niet goed had
opgenomen. Op basis van aantekeningen is dit direct na het interview zoveel mogelijk gereconstrueerd. De interviews uit het verkennende veldwerk zijn niet opgenomen. Door middel van aantekeningen is van deze gesprekken
een samenvatting gemaakt.
298 Dunn (2004, in Zebracki 2007, eigen vertaling) merkt daarover op: ‘het uitschrijven van interviews stelt de onderzoeker in staat om in de data te duiken en daardoor al een voorlopige analyse uit te voeren’.
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De labels bestonden voornamelijk uit kernwoorden, die gerelateerd waren aan een conflict of groep. De
labels kunnen onderverdeeld worden in subcategorieën. Zo waren er labels die betrekking hadden op
de historische ontwikkeling van de groep, labels die refereerden aan machtsbronnen zoals het netwerk
of de groepsgrootte en labels die dienden om de typeringen van de andere groep in kaart te brengen.
We brachten vervolgens tekstgedeelten die betrekking hadden op hetzelfde label bij elkaar in één
bestand. Zo creëerden we uit het totale interviewprotocol een overzicht van het geheel aan aanwezige
informatie over één onderwerp.
Deze bestanden per onderwerp konden we vervolgens verder aanvullen met informatie uit zowel
andere primaire data (sleutelbijeenkomsten) als de secundaire data (quotes uit kranten, sleutelbijeenkomsten en observaties).
Met behulp van deze bestanden hebben we per conflict de beschrijving en analyse schematisch
opgebouwd. Uit de data in de bestanden bleek welke uitspraken als exemplarisch in de tekst gebruikt
konden worden. Nadat de ruwe opbouw van een paragraaf compleet was, controleerden we de bestanden nogmaals op informatie die de redenering in de betreffende paragraaf kon ondermijnen. Daarna
werd de paragraaf in detail uitgewerkt.
Na het verzamelen en verwerken van al deze informatie konden we de resultaten voor Amerongen en
Veenendaal koppelen aan het model uit hoofdstuk 4. De resultaten daarvan zijn terug te vinden in de
komende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 6

Echte Amerongers en import:
groepen in Amerongen
In Amerongen zijn op het eerste gezicht weinig grote tegenstellingen en conflicten aanwezig. Een rustig forensendorp van circa 5000 inwoners, gelegen aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug, lijkt dan
ook niet de meest voor de hand liggende plaats om tegenstellingen tussen groepen gevestigden en
buitenstaanders te onderzoeken. Toch kunnen juist in zo’n rustig dorp die tegenstellingen bestaan en
conflicten worden uitgevochten. Dat bleek al in Winston Parva en dat blijkt ook nu weer in Amerongen. Er is een tegenstelling te vinden tussen twee groepen: echte Amerongers en import299.
In de komende twee hoofdstukken nemen we Amerongen onder de loep. De conflicten in Amerongen
helpen ons om onze tweede hoofdvraag te beantwoorden: Welke factoren bepalen wie er wint als een
lokaal conflict tussen groepen aan de oppervlakte komt? Die hoofdvraag beantwoorden we met behulp
van het ADMC-model. We analyseren de situatie in Amerongen met behulp van de deelvragen uit
hoofdstuk 5.
In hoofdstuk 7 bespreken we de conflicten en de bijbehorende deelvragen. In dit hoofdstuk behandelen
we eerst de groepen en hun onderlinge verhoudingen. We geven daarvoor eerst antwoord op de vraag
wat de historische, ruimtelijke en sociale kenmerken van Amerongen zijn. Daarna kijken we welke
groepen er in Amerongen te onderscheiden zijn, wat het onderscheidende kenmerk is, en hoe ‘hard’ de
grens tussen de groepen is.
Vervolgens gaan we in op de kenmerken van de groepen: wat is hun omvang? Wat zijn de beelden
van de eigen groep en van andere groepen?
Aan het eind van het hoofdstuk kijken we naar de historisch gegroeide machtspositie van de echte
Amerongers en bespreken we de totstandkoming daarvan. De machtsverhoudingen aan het begin van
de conflicten die we in het volgende hoofdstuk behandelen, worden tot slot in kaart gebracht.
Amerongen lijkt in veel opzichten op Winston Parva. Het dorp kent ongeveer een gelijk aantal inwoners en de tegenstelling is gebaseerd op hetzelfde onderscheidende kenmerk. Eén belangrijk verschil
met Winston Parva compliceert de analyse echter: de gemeente Amerongen bestond300 naast het dorp
Amerongen uit de kernen Overberg en Elst. We bestuderen alleen de situatie in het dorp Amerongen,
maar nemen de invloed van de andere kernen wel mee in de analyse.

299 De termen ‘echte Amerongers’ en ‘import’ worden door de bewoners zelf aan de groepen gegeven, en zijn dus niet
door ons verzonnen.
300 De gemeente Amerongen ging op 1 januari 2006 op in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hier gaan we in het volgende hoofdstuk uitgebreid op in.
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Op de ruimtelijke opbouw van de gemeente Amerongen komen we in paragraaf 6.3 terug. Eerst gaan
we in paragraaf 6.1 in op de historische ontwikkeling van het dorp. In paragraaf 6.2 behandelen we de
bevolkings- en ruimtelijke ontwikkeling van het dorp Amerongen.

6.1 Kasteel, kerk en tabak
Waar lang geleen de Batavier
eens leefde frank en vrij,
daar ligt nu Amerongen fier
hun nazaat dat zijn wij.
In ’t liefelijk groen verscholen,
aan d’oever van de Rijn,
daar wonen en daar werken zij,
die Bata’s zonen zijn.
Maar wat er ook veranderd zij,
in trouw zijn w’hun gelijk.
Die deugd zo groot als Batavier
zijn d’Amerongers rijk.
In trouw aan Koninginne
en ’t Koninklijk gezin.
Hoezee voor ’t Batavierenland,
hoezee voor Koningin301.
De meeste Amerongers zijn trots op hun dorp en haar historie. Er is zelfs een Amerongs volkslied, dat
de liefde voor Amerongen (en het koningshuis) bezingt. Amerongen kent dan ook al een lange geschiedenis. Waarschijnlijk is het dorp in de achtste eeuw ontstaan302. De gemeente Amerongen is in 1795
gevormd uit de hoge en vrije heerlijkheid Amerongen. Deze heerlijkheid is in de Middeleeuwen geleidelijk uit het domein van de domproost en de heer van Abcoude ontstaan303. In de geschiedenis spelen
drie zaken een belangrijke rol: het kasteel van Amerongen, de kerk en de teelt van tabak.
6.1.1 Kasteel Amerongen

De eerste melding van het kasteel te Amerongen stamt uit 1286. Uit een document uit dit jaar blijkt dat
Borre en Diederic van Amerongen ‘een huis laten timmeren in Amerongen’304. Het kasteel wordt in 1673
door de Fransen verwoest, maar door de toenmalige graaf van Reede weer herbouwd in zijn huidige
301 Het Amerongs volkslied is geschreven door T. Visser. De tekst is overgenomen van de hoes van de single met daarop
het volkslied van Amerongen. De single werd uitgebracht ter ere van het bezoek van Koningin Juliana aan Amerongen op 20 september 1974, toen het lied voor de Koningin gezongen werd.
302 Uit een laat twaalfde-eeuwse tekst valt af te leiden dat Amerongen destijds reeds een belangrijke agrarische nederzetting was. De naam Amerongen wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1126 als ‘Amerungon’. De naam
Amerongen is waarschijnlijk afgeleid van ‘ame’, hetgeen duidt op een natuurlijke waterloop. Er waren echter ook
andere benamingen voor het dorp gebruikelijk, zoals Hemurenge en Emmeringen (Kurpershoek en Kurpershoek
1996).
303 Kurpershoek en Kurpershoek 1996, p. 10.
304 Braasem 1981, p. 8. Het gaat hier waarschijnlijk om een zogenaamd ‘versterkt huis’, zoals die rond die tijd op meerdere plaatsen langs de Langbroekerwetering verrezen.
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Figuur 6.1 Het kasteel Amerongen
vorm305. Tegenwoordig domineert het kasteelterrein van kasteel Amerongen de ruimtelijke structuur
van het oude dorp (figuur 6.1). Amerongen wordt dan ook gezien als een ‘kasteeldorp’306.
De invloed van graaf en kasteel op het dorp en haar bewoners is altijd groot geweest. Dit had zijn positieve kanten voor de bewoners, want het kasteel bracht werk en inkomsten. Maar de invloed van de
graaf ging wel ver. Een groot deel van de landen en de huizen in Amerongen waren in bezit van de
heer van het kasteel307. Deze machtspositie van de graaf en zijn bemoeienissen met de gang van zaken
in het dorp heeft de huidige structuur van het dorp beïnvloed: ‘Door de uitgebreide bezittingen van de
kasteelheren in en rond het dorp drukten de heren van Amerongen geruime tijd hun stempel op de
ruimtelijke ontwikkelingen van het dorp’308.
De economische invloed van het kasteel bleef in Amerongen tot ver in de twintigste eeuw zeer groot309:
Amerongen bleef in het teken der feodaliteit staan. Tot in de twintiger jaren [van de twintigste eeuw]
behoorden de bossen, de woeste gronden, het merendeel der uiterwaarden, veel bouwland, verschillende
305 Braasem 1981, pp. 20-22. Ook in de beginfase is het kasteel enkele keren verwoest, maar herbouwd.
306 Kurpershoek en Kurpershoek 1996, pp. 9-10.
307 Zo meldt de stichting Kadastrale atlas provincie Utrecht dat het ‘dan ook niet verwonderlijk [is] dat George Godard
Henry van Reede, achtste graaf van Athlone (1820-1843), in 1832 ruim een derde (1172 hectare) van het gemeentelijk
grondgebied in bezit had’ (2006, p. 33).
308 Kurpershoek en Kurpershoek 1996, p. 50.
309 Ook op andere gebieden was de invloed van de graaf aanzienlijk. Tuik (2004) geeft in zijn boek over duizend jaar
geschiedenis van de kerk in Amerongen verscheidene voorbeelden van grafelijke bemoeienis met het kerkelijk leven
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tabaksschuren en zelfs een deel van de dorpskom aan het kasteel. De economische wereldcrisis maakte
hieraan een eind: de landheer was gedwongen grote delen van zijn bezit van de hand te doen (…): een
deel van het grootgrondbezit ging over in handen van handels- en industriekapitaal, waarmede zakelijker verhoudingen werden geïmporteerd310.
De laatste graaf die op kasteel Amerongen verbleef was Godard van Aldenburg Bentinck. Hij stierf in
1940311 en liet het huis en de tuinen na aan zijn kinderen. Hun erfgenamen bezaten kasteel Amerongen
tot 1976. Zij verkochten in 1977 het huis, het interieur en de tuinen aan de Stichting Utrechtse Kastelen
die het in 1982 overdroeg aan de Stichting Kasteel Amerongen312.
De Amerongse bevolking is dus altijd sterk verbonden geweest met het kasteel en de graaf. Dit speelt
een rol in de groepstegenstelling die we later in dit hoofdstuk beschrijven. Maar het kasteel was ook
sterk verweven met de economische en religieuze kenmerken van het leven in Amerongen. In een boek
over 1000 jaar geschiedenis van de Sint Andrieskerk in Amerongen schrijft Piet Tuik:
‘Als een rode draad loopt op talrijke plaatsen, van de vroeg zeventiende tot de late twintigste eeuw, door het
boek heen hoe de heer die resideerde op en eigenaar was van kasteel Amerongen en omliggende landerijen
zijn machtspositie en met name zijn zeggenschap over de kerkelijke gemeente, vestigt en uitbreidt en vervolgens zich er aan vast blijft klampen, ook als elders een dergelijke positie allang tot het verleden behoort’313.
6.1.2 Kerk

De eerste Amerongse kerk stamt waarschijnlijk uit de elfde eeuw314. De Sint Andrieskerk (figuur 6.2)
stamt uit de vijftiende eeuw315. Kerk en kasteel zijn altijd nauw verbonden geweest.
Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw zijn er twee grote kerkgenootschappen in Amerongen:
een Nederlandse Hervormde Kerk en een Gereformeerde Kerk316. Tegengesteld aan het toenmalige landelijke beeld werd de Gereformeerde Kerk als minder ‘streng’ beschouwd dan de Hervormde Kerk. De
Hervormde Kerk in Amerongen stond bekend als tamelijk conservatief. Zo werd er bijvoorbeeld geprotesteerd tegen feesten op het kerkplein, waarbij ongepast gedrag zou worden vertoond317. Een echte

310
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313
314
315
316

317

in Amerongen. En in een jubileumuitgave ter ere van ‘100 jaar vereniging een school met den Bijbel te Amerongen’
wordt vermeld dat ‘de graaf bestuurslid was van het eerste uur, vanaf het moment dat in 1878 de commissie werd
opgericht’ (De Graaf en van Leeuwen 2004, p. 23).
Economisch-technologisch instituut voor Utrecht 1956, p. 12.
De familie verbleef daarna nog wel op het kasteel. Zo werd in 1942 door de Vereniging van Utrechtse Geografie
Studenten (VUGS) veldwerk gedaan in onder andere Amerongen. Er mocht overnacht worden in tabaksschuren
van de familie Bentinck, en op een zondag mocht de gehele groep koffie komen drinken op het kasteel (De Pater
1999, p. 78).
Stichting Kasteel Amerongen 2007.
Voorwoord bij het boek door Ferdinand H.M. Grapperhaus (Tuik 2004, p. v).
Tuik 2004, p. 7.
Tuik 2004, p. 22.
Al in 1888 ontstond de Gereformeerde Kerk in Amerongen naar aanleiding van de Doleantie. Door de hoofdelijke omslag in de jaren twintig binnen de Hervormde Kerk groeide het aantal leden van de Gereformeerde Kerk in
Amerongen pas flink (Tuik 2004, p. 168).
Informatie ontleend aan de voordracht van de heer Van Geijtenbeek tijdens de laatste raadsvergadering van de zelfstandige gemeente Amerongen op 12 december 2005.
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Ameronger stelt dat ‘vroeger, Amerongen een zeer gelovig, calvinistisch dorp [was]. Rooms-katholieken
woonden hier voor de oorlog niet’318.
In lijn met het landelijke beeld en door de komst van mensen van buiten is de rol van de kerk en het
geloof in Amerongen sinds de Tweede Wereldoorlog afgenomen. Toch speelt ook nu de kerk nog steeds
een rol in het sociale en maatschappelijke leven in Amerongen319. Een geïnterviewde stelt:
Nou dat is natuurlijk bij de kerk helemaal razendsnel gegaan, de afgelopen decennia, dat dat niet meer
zo belangrijk is. Terwijl de kerk hier, zeg ik nog steeds tegen iedereen, een bijzonder belangrijke speler
op het middenveld is.
Import, kerkelijk en politiek betrokken
De kerk speelt in Amerongen niet zo’n grote rol als in Veenendaal, waar religie het onderscheidende
kenmerk is. Maar de kerk speelt net als het kasteel wel een belangrijke rol in de beeldvorming van en
over de autochtone Amerongse bevolking.

Figuur 6.2 De Andrieskerk, in het oude dorp van Amerongen

318 Zie ook Tuik 2004, p. 224.
319 De Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk gingen in 2004 samen in de PKN: Protestantse Kerk
in Nederland. De plaatselijke Andrieskerk (Hervormd) en De Ark (Gereformeerd) hebben er voor gekozen om binnen de PKN wel hun eigen gemeente te blijven vormen. Ook de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap of Nederlandse
Protestantenbond heeft een afdeling in Amerongen en houdt diensten in de Rijnkapel in Amerongen. Meer informatie in Tuik 2004.
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6.1.3 Tabak

Tabak is het derde centrale onderwerp uit de geschiedenis van Amerongen. Van de zeventiende eeuw
tot de Tweede Wereldoorlog was de tabaksteelt de voornaamste bron van inkomsten voor veel bewoners. De tabakscultuur ‘heeft een geweldige invloed uitgeoefend op de landbouw en het landschap in
Amerongen. De tabak heeft de akkerbouwers van Amerongen in staat gesteld de agrarische depressie
van de zeventiende eeuw te overleven’320. De tabak werd onder andere in de sigarenfabrieken van Veenendaal verwerkt tot sigaren.
De tabak zorgde ervoor dat Amerongen tot halverwege de negentiende eeuw een welvarend dorp was.
Deze welvaart hing natuurlijk samen met het succes van de Nederlandse tabaksindustrie. Na 1850 ging
het daarmee achteruit321. In Amerongen bleef men ondanks dit verval tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw tabak verbouwen. Toen betekende een schimmel het definitieve einde van de tabaksbouw322.
Nu verwijzen alleen oude tabaksschuren en het Amerongse tabaksmuseum nog naar de tabaksteelt
(figuur 6.3).

Figuur 6.3 Eén van de tabaksschuren in en rond Amerongen
320 Kurpershoek en Kurpershoek 1996, pp. 26-27.
321 Kurpershoek en Kurpershoek (1996, p. 29) stellen dat ‘De Nederlandse tabaksteelt langzamerhand [werd] verdrongen door meer verfijnde Amerikaanse en Javaanse tabak. In Amerongen heeft men zich langer tegen de teloorgang
van de tabakscultuur verzet dan waar dan ook in Nederland. In 1861 lag 6% van het Nederlandse areaal aan tabaksgronden binnen de gemeentegrenzen van Amerongen. In 1889 was dat percentage gestegen tot 9 en in 1914 zelfs tot
26!’
322 Eyffius 2002, p. 16. De verbouw van tabak verdween hiermee ook uit Nederland in zijn geheel.
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De achteruitgang van de tabaksbouw in de twintigste eeuw ‘betekende een ernstige slag: de welvaart
berustte voor een groot deel op deze teelt’323. De eerder genoemde graaf Bentinck probeerde op verschillende manieren, maar zonder veel succes, om de economie van Amerongen nieuw leven in te blazen324.
Ook de tabaksteelt heeft een sterke invloed gehad op de economische, ruimtelijke en demografische
ontwikkeling van Amerongen. Het zorgde er onder andere voor dat het dorp relatief lang een sterk
agrarisch karakter behield.
6.1.4 Agrarisch dorp of forensendorp?

De teelt van tabak en de sterke invloed van het kasteel zorgden niet voor een directe noodzaak tot
sterke (economische) banden met andere dorpen in de omgeving. De jarenlange afhankelijkheid van
tabak en kasteel plaatste Amerongen in een relatief isolement. Ook lag het dorp te ver weg van Utrecht
om als vestigingsplaats voor forensen aantrekkelijk te zijn. Hierdoor nam het aantal inwoners van 1892
tot 1940 maar zeer geleidelijk toe: van 2.400 naar 3.000325. Andere plaatsen op of nabij de Utrechtse
Heuvelrug kenden in die periode wel een flinke toename van de bevolking326, voornamelijk door de
komst van forensen327.
Na de Tweede Wereldoorlog verdween de directe invloed van de graaf. In de jaren zestig kwam daarnaast een einde aan de verbouw van tabak in Amerongen. Door de toegenomen mobiliteit in Nederland
werd Amerongen nu wel aantrekkelijk als vestigingsplaats voor forensen328. Amerongen veranderde
hierdoor vanaf de jaren vijftig van een agrarisch dorp in een forensendorp329. Symbool hiervoor staan
de naoorlogse woonwijken die verrezen op de oude tabakslanden van Amerongen330.

323 Kurpershoek en Kurpershoek 1996, pp. 29-30.
324 Zo was er door zijn toedoen van 1898 tot 1912 onder andere een roomboterfabriek in Amerongen (Eyffius 2002, p.
68). In 1890 werd door de graaf een stoomzuivelfabriek opgericht. Deze sloot in 1912 alweer zijn deuren (Kurpershoek en Kurpershoek 1996, pp. 54-55). Ook werd in de jaren twintig van de twintigste eeuw zonder veel succes
geprobeerd over te stappen op de bloembollenteelt (Van Barneveld 1994, p. 43).
325 Kurpershoek en Kurpershoek 1996, p. 56. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de bevolking van 1890 tot 1920 bijna
helemaal niet toenam (van 2.451 in 1890 tot 2.536 in 1920). In 1940 telde Amerongen 3.016 inwoners (CBS 2007c).
326 Van 1890 tot 1940 groeide de bevolking in Leersum van 1.340 naar 2.487, in Doorn van 1.888 tot 4.773 en in Maarn
van 738 naar 2.182 inwoners. Een grotere en dichtbij Utrecht gelegen plaats als Zeist groeide in dezelfde periode
zelfs van 7.004 naar 34.790 inwoners (CBS 2007c).
327 Kurpershoek en Kurpershoek 1996, p. 55.
328 Kurpershoek en Kurpershoek 1996, p. 55.
329 Niet alleen de nieuwe inwoners waren of werden forensen. Van Barneveld (1994, p. 47) merkt over de voormalige
tabaksbouwers op: ‘Natuurlijk vraagt u zich af hoe de inwoners, toen de tabaksverbouw instortte en daarmee een
belangrijk gedeelte werk wegviel, hun brood moesten verdienen. Wel, vooral veel jongeren zochten hun werk elders,
bijvoorbeeld bij de bekende Gerofabriek in Zeist of bij de sigarenfabrieken van Ritmeester en Panter in Veenendaal’.
330 Kurpershoek en Kurpershoek 1996, p. 30.
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Figuur 6.4 Schematische kaart Amerongen

Figuur 6.5 Het oude dorp met op de
achtergrond de Andrieskerk
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6.2 Het nieuwe dorp en nieuwe bewoners
De bouw van die nieuwe wijken begint in 1954331. Afgaande op de bevolkingsontwikkeling vond de
oplevering van het nieuwe dorp voornamelijk plaats in de jaren zestig en zeventig. De wijken worden
gebouwd om aan de toenemende vraag naar woningen tegemoet te komen. Over het nieuwe dorp, of
de bouw daarvan, wordt in boeken over Amerongen en op internet maar weinig verteld. Het oude dorp,
de tabaksschuren en het kasteel worden altijd uitgebreid behandeld. Over de toch aanzienlijke bouwwerkzaamheden die in de jaren vijftig en zestig hebben plaatsgevonden is meestal niets te vinden332.
Toch is het dorp door de komst van de naoorlogse wijken aanzienlijk veranderd. De bevolking van het
dorp verdubbelde. Maar het bracht vooral een ruimtelijke scheiding tussen twee delen van het dorp
teweeg. Amerongen ten zuiden van de N225333 krijgt de naam ‘ het oude dorp’ of ‘ beneden’, de nieuwe
wijken vormen samen het ‘nieuwe dorp’ of ‘ boven’.
Voordat we dieper ingaan op de gevolgen van de scheiding bespreken we eerst de ruimtelijke opbouw
van Amerongen.
6.2.1 Oude dorp, nieuwe dorp en Marinierswijk

De schematische kaart van Amerongen (figuur 6.4) geeft de ruimtelijke scheiding tussen het oude en
het nieuwe dorp goed weer. Ten zuiden van de N225 ligt het oude dorp, in het zuiden begrensd door
het kasteel en de Nederrijn. Het oude dorp kent veel grondig gerenoveerde arbeidershuizen en heeft
een historisch karakter en beschermd dorpsgezicht (figuur 6.5)334. De huizenprijzen zijn er hoog.
Met de winkelstand in Amerongen gaat het niet al te goed, wat een reden tot zorg is voor veel bewoners.
Vooral de winkels in het oude dorp zijn veelal verkocht en omgebouwd tot woonhuizen. Daarnaast zijn
er toeristische voorzieningen en galerieën voor in de plaats gekomen335. Het toerisme is vooral gericht
op het oude dorp, het kasteel en de omliggende natuur.

331 Informatie ontleend aan de voordracht van de heer Van Geijtenbeek tijdens de laatste raadsvergadering van de zelfstandige gemeente Amerongen op 12 december 2005.
332 De boeken hebben vaak een nostalgische inslag en verwijzen met oude foto’s en ansichten naar het verleden van
Amerongen. Het nieuwe dorp krijgt weinig tot geen aandacht in bijvoorbeeld Eyffius 2002, Van Barneveld 1994 en
Tuik 2004. In Van Barneveld 1986 wordt wel melding gemaakt van het nieuwe dorp. Dit wordt gedaan aan de hand
van plaatsnamen. Deze zijn gebaseerd op het grondgebruik voor de bouw. Over de bouw zelf wordt niet verteld.
Kurpershoek en Kurpershoek (1996, p. 56) tenslotte meldden slechts: ‘op de oude eng ten noorden van de Koningin
Wilhelminaweg verrezen in de jaren zestig enkele nieuwbouwwijken waar vele nieuwe bewoners een onderkomen
vonden’.
333 Binnen de Amerongse bebouwde kom kent de N225 de naam Koningin Wilhelminaweg.
334 Beschermd dorpsgezicht is een kwalificatie van een gebouw of een groep gebouwen die van algemeen belang zijn
wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang. Wanneer deze gebouwen aangemerkt zijn als beschermd dorpsgezicht mogen deze niet worden afgebroken of worden gewijzigd zonder een
schriftelijke vergunning van het College van Burgemeester en Wethouders. Ook gebouwen die niet worden aangemerkt als monument, kunnen hieronder vallen. Vaak bepalen een aantal gebouwen samen, of de ruimtelijke
structuur en de onderlinge samenhang van de gebouwen, het historisch karakter van een dorp. Beschermde dorpsgezichten zijn als zodanig aangewezen ingevolge de toepassing van art. 35 van de Monumentenwet, en daarmee een
rijksmonument (Wikipedia 2008).
335 In de startnotitie economisch beleidsplan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (2006, p. 22) wordt het oude dorp
omschreven als ‘oud centrum geknipt voor galeries, hobbywinkels etc. geen boodschappen centrum.’ Ook de toeDeel 2 - Amerongen
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Ten noorden van de N225 ligt het nieuwe dorp. Hier bevinden zich de meeste winkels van Amerongen,
geconcentreerd rond de Koenestraat336. Het huizenbestand varieert van ruime vrijstaande huizen tot
rijtjeshuizen die vooral in de Marinierswijk geconcentreerd zijn. De huizen zijn er gemiddeld kleiner en
de prijs van de huizen is lager dan in het oude dorp337.
Een gedeelte van het nieuwe dorp heeft vooral voor de inwoners van het nieuwe dorp een aparte
status. De wijk heet officieel de Prinsenwijk, maar wordt ook wel de Marinierswijk genoemd. De wijk
werd gebouwd als tijdelijk onderkomen voor mariniers die werkten op de militaire basis in Doorn. De
wijk bleek uiteindelijk niet tijdelijk. Het woningbestand in deze buurt bestond voornamelijk uit huurhuizen en de wijk en haar bewoners hadden een andere status dan de rest van het nieuwe dorp. Dit
onderscheid is door een grootscheepse renovatie van het huizenbestand in het begin van de 21ste eeuw
grotendeels verdwenen338.
Ten westen van het nieuwe dorp ligt het industrieterrein van Amerongen. Er zit een aantal bedrijven339,
maar het terrein kampt ook met leegstand. Erg veel werkgelegenheid is er niet in Amerongen. Op een
bevolking van 7.300 personen kende de gemeente Amerongen in 2003 slechts 1.400 banen340. De bedrijven zijn meestal kleinschalig341. De meeste inwoners zijn werkzaam in de dienstensector342.

336
337

338

339
340

341
342

komstvisie van de gemeente Amerongen (2003, p. 5) stelt: ‘Mede in de context van Amerongen [ontbreekt] het
draagvlak voor een hoogwaardig winkelmilieu’.
De op de kaart aangegeven weg die naar het noorden loopt. Deze functioneert als winkelstraat, maar tegelijkertijd
als voornaamste verbinding richting Overberg en ‘sluiproute’ richting Veenendaal.
Om een beeld te krijgen van het verschil in huizenprijzen hebben we via www.kadaster.nl in beide delen willekeurig
huizenprijzen per postcode opgevraagd. We hebben de gemiddelde prijs van zes huizen in het nieuwe dorp vergeleken met vijf redelijk vergelijkbare huizen in het oude dorp. De gemiddelde prijs van de woningen lag in het nieuwe
dorp op bijna 210.000 euro en in het oude dorp op bijna 300.000 euro. Ook lag de prijs per vierkante meter (perceeloppervlak) in het nieuwe dorp gemiddeld lager dan in het oude dorp (ca. 1.300 euro per vierkante meter in het
nieuwe dorp tegen ca. 1.500 in het oude dorp). Uit de huizen die op 23 november 2007 aangeboden werden via de
woningsite www.funda.nl ontstaat een zelfde beeld. De gemiddelde vraagprijs in het nieuwe dorp is gemiddeld bijna
380.000 euro, tegen bijna 700.000 euro in het oude dorp. De hoogste vraagprijs in het nieuwe dorp is 625.000, in
het oude dorp 1.495.000 euro.
Niet voor iedereen is dit onderscheid verdwenen. Eén geïnterviewde refereerde aan de bewoners van de Prinsenwijk
als een ‘sociaal zwakkere groep’. Een andere geïnterviewde zag de inwoners als typische PvdA-arbeiders. Over het
algemeen gezien speelde het onderscheid ten tijde van het veldwerk echter geen rol van betekenis meer.
De grootste daarvan is Technivorm, dat koffiezetapparaten maakt en ca. 100 mensen in dienst heeft in de vestiging
in Amerongen.
Gemeente Amerongen 2003a, p. 5. De Provincie Utrecht (2007) gebruikt andere cijfers. Volgens hen waren er in
2003 1.622 banen in Amerongen. In 2006 bedroeg dit aantal 1.725. Het verschil kan mogelijk verklaard worden door
het feit dat de provincie Utrecht zowel parttime als fulltime banen volledig meetelt. Dit zou in de toekomstvisie
anders kunnen zijn, maar de precieze definitie is uit het document zelf niet op te maken.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2006, p. 7.
De landbouw was goed voor 11,3% van het aantal banen in Amerongen in 2003. Het gaat hier om cijfers op gemeentelijk niveau. De landbouw is voornamelijk gevestigd in en rondom Overberg. Voor de dienstensector was dit 47,1%
(Provincie Utrecht 2004a).
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In figuur 6.4 is duidelijk te zien dat de N225 fungeert als ‘harde grens’ tussen het oorspronkelijke dorp
(beneden) en de naoorlogse nieuwbouw (boven). Die ruimtelijke scheiding is een veelbesproken onderwerp in het dorp.
6.2.2 Beneden en boven

“Woon je beneden of boven” vroeg de winkelier die alles weet, de heer Kleton, toen we hier al 20 jaar geleden
kwamen wonen. Verbaasd keek ik hem aan. “Ik wist niet dat er hier ook flats waren”.343
De termen ‘boven’ en ‘beneden’ hebben waarschijnlijk onder zowel nieuwe inwoners als bezoekers van
Amerongen vaker voor verwarring gezorgd. Het oorspronkelijke dorp ligt aan de Nederrijn en ligt
daardoor lager dan het nieuwere gedeelte. Hier komen de benamingen boven en beneden vandaan. De
termen beneden en boven en oude dorp en nieuwe dorp zijn inwisselbaar en zullen ook als zodanig in
dit boek gebruikt worden.
De scheiding tussen boven en beneden wordt als iets vanzelfsprekends gezien. Zelfs de gemeente
Utrechtse Heuvelrug ziet de scheiding in het dorp als zo vanzelfsprekend dat ze op haar website meldt:
De N225, is nu de scheiding tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ dorp. Het oude dorp heeft daardoor het
karakteristieke van de vorige eeuwen kunnen behouden. De status van ‘beschermd dorpsgezicht’ zorgt
voor de instandhouding van het stratenpatroon en de grote variatie in bebouwing: herenhuizen, (ex)
boerderijen en winkelwoningen in de nabijheid van het kasteel344.
Veel geïnterviewden geven aan dat ze niet vaak aan de ‘andere kant’ van het dorp komen en daar ook
niet veel kennissen hebben345. Het onderscheid tussen het oude dorp en het nieuwe dorp komt voor
sommige Amerongers bijna neer op het bestaan van twee aparte dorpen. Een echte Ameronger legt bijvoorbeeld uit waarom een bakker, met zijn winkel in het oude dorp, ook een verkoopplaats heeft in het
nieuwe dorp:
[Geïnterviewde]: Kijk als ik namelijk naar de warme bakker wil, dan moet ik ook naar de overkant.
Dat hoef ik niet want de bakker heeft hier [in het nieuwe dorp] een standplaats in dit gebouw.
[Interviewer]: Die heeft hier ergens een plek?
[Geïnterviewde]: Die heeft hier bij de brandweerkazerne een plaats waar die altijd staat. Dan hoeven
mensen niet naar de overkant. Zo werkt dat.
Echte Ameronger

343 Van Loon 2005, p. 70. Het boek ‘Amerongen 2005: Knip- en plakwerk op de Heuvelrug’ werd samengesteld door de
heer Van Loon ter gelegenheid van het opgaan van Amerongen in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Naast
krantenknipsels over verscheidene onderwerpen bevat het vele ingezonden stukken van inwoners van Amerongen.
344 Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2007a. Op 1 januari 2006 ging de zelfstandige gemeente Amerongen op in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook de gemeente Amerongen maakte op haar website onderscheid tussen het oude
en het nieuwe dorp: ‘Met name in het gedeelte ten zuiden van de Rijksweg N225 (het zgn. ‘Oude Dorp’) treft men
een situatie aan zoals die eeuwen lang is geweest. De sfeer van rust, welke uitgaat van de vele karakteristieke gebouwen, bepaalt voor een groot deel de waarde van het Amerongen van vandaag, men is er duidelijk in geslaagd het
landelijk karakter te bewaren’ (Gemeente Amerongen 2004a).
345 Dit was uiteraard niet bij alle geïnterviewden het geval en was afhankelijk van werk en activiteiten binnen het dorp.
Toch werd het gebrek aan kennis en contacten met ‘de andere kant’ opvallend vaak genoemd.
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Het huis van de geïnterviewde ligt op circa vijf minuten lopen van de winkel van de warme bakker.
Toch is het voor de geïnterviewde vanzelfsprekend dat de bakker in beide delen van het dorp apart zijn
brood verkoopt. De N225 is niet alleen een fysieke, maar ook een mentale grens voor veel Amerongers.
Het is niet zo dat de oorspronkelijke bevolking in het oude dorp woont, en de nieuwkomers in het
nieuwe dorp. Het is eerder andersom. De komst van de nieuwe bewoners zorgt juist voor een hernieuwde interesse in het oude dorp346. Door de jaren heen is het oude dorp sterk opgeknapt, waardoor
het steeds meer in trek kwam als plaats om te wonen. Wonen in Amerongen en zeker in het oude dorp
is door sterke prijsstijgingen duur geworden. De nieuwkomers konden vaak prijzen voor de historische
panden betalen die het voor de oorspronkelijke bewoners zeer aantrekkelijk maakten om hun huis te
verkopen. Die oorspronkelijke bewoners vertrokken bijvoorbeeld naar Veenendaal, of kochten of huurden een woning aan de andere kant van de N225 in het nieuwe dorp. Niet iedereen was over deze
ontwikkeling even goed te spreken:
Daar ontstond al een beetje het gemor van: die mensen hebben het geld om dat te kopen en te verbouwen en dat hebben wij niet. Dan komen er mensen van buiten, die komen met geld en die kopen onze
huizen weg. En daar zit iets in, moet ik toegeven. De huisjes werden verkocht, logisch, aan wie het
meeste biedt.
Import, politiek betrokken
De scheiding is zeker niet volledig: er wonen nog steeds echte Amerongers in het oude dorp, en ook in
het nieuwe dorp wonen veel import-Amerongers. Maar het onderscheid tussen de beide delen van het
dorp speelt wel een belangrijke rol in een conflict rond de eventuele komst van een multifunctioneel
centrum. We komen hier in hoofdstuk 7 uitgebreid op terug. We gaan nu eerst in op de invloed van de
andere kernen binnen de gemeente Amerongen en de plaats van Amerongen in de regio.

6.3 Tweeënhalf dorp in één gemeente
In de (voormalige) gemeente Amerongen liggen 3 kernen: Amerongen, Overberg en Elst.
Elst was opgesplitst in een gedeelte dat bij de gemeente Rhenen hoorde en een gedeelte dat bij de
gemeente Amerongen hoorde. Het Amerongse deel was erg beperkt in omvang en aantal inwoners
(zie tabel 6.1). Het speelde in de Amerongse politiek en in de conflicten die we in het volgende hoofdstuk behandelen geen rol van betekenis. Op 1 januari 2006 werd het Amerongse deel van Elst bij de
gemeente Rhenen gevoegd.
Overberg neemt een meer prominente plaats in binnen de gemeente Amerongen. De verschillen tussen
de kernen Overberg en Amerongen zijn groot. Overberg ligt letterlijk ‘over de berg’ vanuit Amerongen
bezien. Het wordt dan ook beschouwd als een op zichzelf staand dorp:
Dat is pas echt een dorp. Dit is nog Heuvelrug, dat zijn valleibewoners. De berg tussen Amerongen en
Overberg is een grensberg.
Import, woont al meer dan 20 jaar in Amerongen
Maar Overberg staat niet alleen door de tussenliggende berg ‘los’ van Amerongen. Het dorp kent een
sterk landelijk karakter. Voor voorzieningen is Overberg vooral gericht op Veenendaal. Daarnaast is
346 Daarvoor werden de huisjes vooral gezien als tekortkomend in ruimte en kwaliteit en daarom waren ze weinig in
trek bij veel mensen, voor sommigen tot in de jaren tachtig. Zie bijvoorbeeld Van Loon 2005, p. 76.
116

‘Zo werkt dat hier niet’

Tabel 6.1 Aantal inwoners per kern in de gemeente Amerongen, 1 januari 2005
Amerongen
Overberg*
Elst

5170
1380
350

* Inclusief de inwoners van het buitengebied en het gedeelte van het buurtschap De Haar dat op 1 januari 2005 onder de
gemeente Amerongen viel.
Bron: CBS 2007a

de bevolking confessioneler dan de inwoners van Amerongen. Veel Overbergers voelen zich in toenemende mate verbonden met dorpen als Scherpenzeel en Renswoude in plaats van met Amerongen347:
Iedereen kent hier iedereen. De kerkelijke band is hier veel nauwer, de belevenis van het protestantisme
is hier veel traditioneler. Overberg is wat dat betreft wel een aparte gemeenschap steeds meer geworden.
Dat heeft ook te maken met dat mensen zich toch afzetten tegen Amerongen. Het idee hebben dat ze
achtergesteld zijn.
Import, kerkelijk actief
Overberg is dus een op zichzelf staande kern met een andere ruimtelijke oriëntatie en een andere
bevolking. Maar doordat het onderdeel was van de gemeente Amerongen speelde het toch een rol in
de conflicten die we in het volgende hoofdstuk bespreken. Overberg heeft vooral op bestuurlijk vlak
te maken met Amerongen. De vereniging Overbergs Belang komt op voor de belangen van deze kern.
De bewoners voelden zich wat betreft aandacht vanuit de gemeente Amerongen vaak achtergesteld ten
opzichte van het dorp Amerongen. Met name de SGP vertegenwoordigt de belangen van Overberg in
de Amerongse gemeenteraad.
In dit boek zullen we het verder hebben over het dorp of de kern Amerongen. In het onderzoek naar
gevestigden en buitenstaanders in Amerongen zijn de zaken die allereerst betrekking hadden op de
kernen Overberg en Elst niet meegenomen. Maar sommige ontwikkelingen rond conflicten in de
Amerongse gemeenteraad gingen ook Overberg aan. Daar waar Overbergse belangen of vertegenwoordigers van Overbergers invloed hadden op het conflict wordt dit telkens vermeld.
Het dorp Amerongen kan moeilijk verder uitbreiden348. Amerongen ligt sinds oktober 2003 in het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en vormt daarbinnen ‘de groene entree’ naar het park. De gebieden rondom de dorpskern zijn dan ook niet beschikbaar voor woningbouw. De provincie Utrecht
stelt in haar streekplan: ‘vanwege deze bijzondere waarden van het omringende gebied en de regionale
opvangfunctie van Veenendaal zijn de bouwmogelijkheden voor Amerongen beperkt’349. Ook in de
uiterwaarden en bossen binnen de gemeentegrenzen is verdere woningbouw niet gewenst. Het bestaan
van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug geeft al aan dat niet alle ontwikkelingen in Amerongen
vanuit de kern zelf geregeld kunnen worden. Amerongen is afhankelijk van en verbonden met hogere
overheden en met de plaatsen in de regio.

347 Tegen de wens van het overgrote deel van de Overbergse bevolking in ging Overberg toch op in de nieuwe gemeente
Utrechtse Heuvelrug. De bewoners zagen liever hun dorp samengaan met bijvoorbeeld Renswoude.
348 De provincie Utrecht voorziet in haar streekplan 2005-2015 een groei van de woningvoorraad van slechts
130 woningen (Provincie Utrecht 2003a, p. 155).
349 Provincie Utrecht 2003a, p. 157.
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6.3.1 Hoge vest en kraaiennest

Amerongen, hoge vest
Leersum is een kraaiennest
Langbroek is een waterpoel
Wijk niks an, een kakkestoel
Rhenen is een nare stad
’t Veen dat is een watergat.350
Amerongen ligt in de provincie Utrecht, en is ingedeeld in het deelgebied Utrecht Zuidoost, waar ook
onder andere Leersum, Veenendaal en Wijk bij Duurstede bij horen351. Amerongen ligt ook op de
Utrechtse Heuvelrug, na de Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland352. Volgens
de provincie delen de dorpen op de Utrechtse Heuvelrug een gezamenlijke cultuurhistorische identiteit353. Op de Heuvelrug ligt Amerongen in het gebied dat getypeerd wordt als ‘groen stil gebied’ (zie
ook figuur 5.1)354.
Inwoners van Amerongen gaan voor veel voorzieningen naar Veenendaal. In mindere mate wordt
gebruik gemaakt van het winkelaanbod in Leersum355. Deze oriëntatie geldt niet alleen voor de dagelijkse boodschappen. Jongeren uit Amerongen volgen ook grotendeels het voortgezet onderwijs in
Veenendaal356.
Historisch is het dorp verbonden met Leersum357, en bestaat er tegelijkertijd een klassieke dorps
rivaliteit tussen de twee plaatsen. Amerongen heeft als kasteeldorp een sterke identiteit, die afgezet
wordt tegen de dorpen in de omgeving. Het bovenstaande rijmpje, waarin Amerongen een ‘hoge vest’ is
en Leersum een ‘kraaiennest’ werd in een interview ook genoemd door een echte Ameronger. Eén geïnterviewd lid van de import spreekt zelfs van ‘haat’ tussen Amerongen, Leersum en Wijk bij Duurstede:
Maar als je die haat ook ziet tussen Leersum en Amerongen, die trouwden niet met elkaar. Wijk bij
Duurstede Amerongen poeh! Wijk bij Duurstede [daar wonen] nog steeds die roofridders.358
Andere geïnterviewden spraken over de tegenstellingen tussen Amerongen en Leersum in termen van
‘folklore’. In de praktijk lijken de tegenstellingen wel mee te vallen. Op bestuurlijk vlak werd altijd veel
350 De Kleuver 1976, p. 95. In het boek van De Kleuver staan verschillende oude rijmen, waaronder deze over Amerongen en haar relatie tot de buurgemeenten.
351 Andere plaatsen in deelgebied Zuidoost zijn Doorn, Maarn, Renswoude en Rhenen.
352 Provincie Utrecht 2003a, p. 94.
353 Provincie Utrecht 2004b, p. 34.
354 Provincie Utrecht 2004b, p. 28. Hieronder vallen ook Leersum, Maarn en Doorn.
355 Leersum is er in tegenstelling tot Amerongen wel in geslaagd het winkelaanbod op peil te houden. Daarnaast bezoeken ook veel Amerongers de supermarkt in Elst die goedkoper is dan de supermarkt in Amerongen.
356 Provincie Utrecht 2004b, p. 29.
357 Zo meldt Demoed (1974, p. 290): ‘Gedurende de periode van 1865 tot 1963 heeft een zogenaamde personele unie met
Leersum bestaan, zodat beide gemeenten één burgemeester hadden’.
358 Ook in andere interviews wordt regelmatig verwezen naar de tegenstelling tussen Amerongen en Leersum. Zo
wordt in een interview beweerd dat een groep hardlopers uit Amerongen elkaar waarschuwt elke keer dat ze op
‘Leersums grondgebied’ komen. Roofridders en Wijk bij Duurstede worden waarschijnlijk met elkaar verbonden als
gevolg van de historie van Dorestad, dat enkele malen door de Vikingen werd beroofd.
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samengewerkt, net als met de andere gemeenten op de Heuvelrug en met de gemeente Wijk bij Duurstede. Maar folklore of niet: voor veel Amerongers blijft de rivaliteit met Leersum belangrijk. Nog in
1994 werd de gezamenlijke aanschaf van een brandweerauto door de dorpen afgeblazen wegens ‘cultuur
verschillen tussen de brandweerkorpsen’359.

6.4 Nieuwkomers
Voor Amerongen ligt de periode van relatieve armoede uit de tijd van de tabaksbouw ver in het verleden. Door de jaren heen zijn relatief welgestelde nieuwkomers naar het dorp getrokken. Volgens de
toekomstvisie van Amerongen blijkt ‘uit recente CBS-gegevens (…) dat Amerongen in de Nederlandse
verhoudingen een gemiddelde bevolkingsdichtheid heeft, relatief veel vergrijzing kent en de bevolking
over een gemiddeld hoog inkomen beschikt’360.
Ook in eerdere perioden vestigden zich uiteraard al mensen ‘van buiten’ in het dorp, maar zowel aard
als omvang van de instroom zijn vanaf de jaren zestig anders361. In Amerongen vestigden zich nu kunstenaars362 en forensen. Daar waar eerdere nieuwkomers vooral in Amerongen kwamen wonen omdat
ze in of rond het dorp een baan vonden, vestigden zich nu velen in het dorp zonder dat ze werk in het
dorp zelf hadden. Chris van Esterik vertelt in zijn boek ‘Een jongen van het dorp’ over dezelfde ontwikkeling die plaats vond in het nabij Amerongen gelegen Ingen363. De groep ‘stedelingen’ die zich er
vestigde was op zoek naar een rustige omgeving. Ze verschilde van de originele bevolking: vooral in
opleiding en ‘welbespraaktheid’364.
De bouw van de nieuwe wijken en de komst van nieuwe bewoners zorgde voor een verdubbeling van
het aantal inwoners in vijftig jaar365. Na de komst van het nieuwe dorp vlakt de bevolkingsgroei af (zie
figuur 6.6). In het nieuwe dorp wonen ruim tweemaal zoveel mensen als in het oude dorp366.
359
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Doornse Krant de Kaap 10-11-1994c.
Gemeente Amerongen 2003a.
Het proces van suburbanisatie kwam in die tijd in geheel Nederland op gang. Zie onder andere Van der Ziel 2006.
Dit is in overeenstemming met het landelijke beeld: ‘eind jaren zestig, begin zeventig zochten kunstenaars en idealisten een alternatieve levensstijl met biologische producten van eigen teelt. Deze golf stedelingen kwam af op
dijkhuisjes en kleine boerderijtjes, maar ook op nieuwe, ruime woningen-met-tuin. Voor de eerste keer maakten
boeren op grote schaal kennis met een stedelijke mentaliteit (Van der Ziel 2006, pp. 26-27).
Ingen is een dorp gelegen in de Betuwe, aan de andere kant van de rivier de Nederrijn.
Van Esterik 2003, p. 263.
Het aantal inwoners steeg van 3.674 in 1950 tot 7.294 in 2000 (CBS 2007c). Deze cijfers gelden voor de gehele
gemeente Amerongen. Worden de bewoners van de kernen Overberg en Elst niet meegerekend dan is de bevolking van Amerongen door de bouw van het nieuwe dorp zelfs meer dan verdubbeld. Ook bij de andere cijfers in dit
hoofdstuk is om praktische redenen uitgegaan van de gemeente Amerongen. De meeste cijfers zijn alleen beschikbaar op gemeentelijk niveau.
De precieze verdeling van het aantal bewoners over het nieuwe en het oude dorp is niet bekend. De verdeling in
buurten die het CBS gebruikt biedt geen uitkomst. Hierin is de kern Amerongen namelijk één buurt. De andere
buurten zijn bijvoorbeeld Overberg en het omliggende gebied, of het landelijk gebied De Haar (CBS 2007a). Wel
kunnen we een inschatting maken op basis van het aantal stemgerechtigden in de beide delen van het dorp. In 2005
waren er voor het stembureau in het oude dorp 1.299 stemgerechtigden, in de twee stembureaus in het nieuwe dorp
2.972 stemgerechtigden. Het nieuwe dorp kent dus waarschijnlijk ruim tweemaal zoveel inwoners als het ouwe dorp.
De gegevens worden niet beïnvloed door Overberg, want voor de inwoners van deze kern is er een eigen stembu-
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Figuur 6.7 Vestigers in Amerongen 1997-2005 (Bron: CBS 2007c)
Maar waar komen al deze nieuwkomers vandaan? Daarover ontbreken helaas gegevens voor de jaren
waarin de meeste nieuwkomers kwamen. Uit de cijfers over 1997 tot 2005 blijkt dat vooral de provincie
Utrecht en in mindere mate de provincie Gelderland de meeste nieuwkomers ‘leveren’ (zie figuur 6.7).
De belangrijkste herkomstgemeenten zijn Veenendaal, Leersum en in mindere mate Rhenen367. Dit
komt doordat het buurgemeenten zijn. Ook de mensen die uit Amerongen vertrekken vestigen zich
veel in deze gemeenten. Opvallend is dat het aantal vestigers uit Utrecht en Amsterdam ook redelijk
hoog is368. Het aantal vestigers uit het buitenland is klein. In Amerongen bestaat slechts 2,8% van de

reau. Door de grenswijziging in verband met de herindeling stemden in 2005 ook de inwoners van Elst niet meer in
Amerongen.
367 Berekend over de jaren 1997-2002 aan de hand van cijfers van het CBS (CBS 2007c).
368 In de periode 1997 tot 2002 vestigden zich 104 mensen uit de gemeente Utrecht en 77 mensen uit de gemeente
Amsterdam in Amerongen. Dit is meer dan het aantal vestigers uit nabijgelegen plaatsen als Doorn, Maarn of Wijk
bij Duurstede.
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bevolking uit niet-westerse allochtonen369. Van een duidelijk te onderscheiden groep van betekenis is in
Amerongen geen sprake.
Het is duidelijk dat Amerongen is veranderd door de nieuwbouw en de daaropvolgende verdubbeling van
haar inwonertal. De samenstelling van de bevolking veranderde van overwegend agrarisch naar gemengd.
De nieuwkomers waren in vergelijking met de oorspronkelijke bewoners relatief welgesteld en hoog opgeleid370. Deze nieuwkomers kochten zowel huizen in het nieuwe dorp als later in het oude dorp.
De overeenkomsten en verschillen tussen Amerongen en de kernen in de omgeving werden veelbesproken onderwerpen toen in 2003 besloten moest worden over een mogelijke gemeentelijke herindeling.
Maar voor veel bewoners van Amerongen zijn de tegenstellingen in het dorp zelf van groter belang.

6.5 Tegenstellingen in Amerongen: echte Amerongers en import
Bent u ook uit Amerongen?371
Bent u ook uit Amerongen? Vroeg de theedoek aan de schort.
Wel, daar heb ik ook gewoond. M’n hele leven tot voor kort.
Wat toevallig, wat toevallig, zei de schort, het geeft zo’n band!
Vindt u Amerongen ook de mooiste plaats van het hele land?
Ssst….een beetje zachter praten, zei de theedoek tot de schort,
Anders zouden we riskeren dat de rest afgunstig wordt;
Al die hemden en die broeken en die slopen aan de lijn
Zijn afgunstig, zijn afgunstig weet u, daar ze niet uit Amerongen zijn
Is het werkelijk? Vroeg de schort. Dat is ontzettend geborneerd!
Maar ze kunnen het niet helpen, want ze hebben niet geleerd.
Kijk ze daar nou toch ’s hangen, met die afgunst in hun ziel!
Wat bekrompen, vindt u ook niet? Wat bekrompen voor textiel!
‘k zou niet met ze willen ruilen, zei de theedoek. Voor geen goud!
Toen werd al het goed gestreken, op de strijkplank met de bout.
Wat een bruut hè? Riep de theedoek. Au! Het sist! Hij doet me pijn!
En hij heeft totaal geen eerbied: hij beseft niet Wie We Zijn?
Ja, zo gaat het in de wereld. En het maakt ons weer iets wijzer:
Al of niet uit Amerongen, men komt onder ’t hete ijzer.
Annie M.G. Schmidt
369 CBS 2007a, p. 9. In totaal woonden er 207 niet-westerse allochtonen in de gemeente Amerongen op 1 januari 2005.
Marokkanen vormden daarbinnen met 58 personen de grootste groep.
370 Exacte cijfers hierover zijn niet bekend, maar uit observatie en interviews komt het duidelijk naar voren. Het komt
overeen met de kenmerken van nieuwkomers aan de hand van onderzoek in andere plaatsen. Zie bijvoorbeeld Overbeek et al. 2007, p. 45.
371 Schmidt 1955.
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De bevolking in Amerongen wordt door veel inwoners zelf verdeeld in twee groepen: echte Amerongers en import. Woonduur is het onderscheidende kenmerk waarop de tegenstelling is gebaseerd. De
verschillen tussen die groepen zijn veelbesproken onderwerpen, zowel onder de echte Amerongers als
de import. De groepen verschillen volgens velen in onder andere opleidingsniveau, ‘cultuur’, manier van
denken en mate van binding met het dorp. Tijdens de interviews kwam het onderwerp vaak binnen
enkele minuten en spontaan aan de orde:
Je hebt de bewoners die er altijd gewoond hebben. Mensen die er geboren zijn en ook nog de ouders en
de grootouders. En je hebt mensen die zijn komen wonen in de gemeente. Die hebben een heel goed, of
een aardig salaris. (…) Of ze nemen heel wat geld mee. Dat is een behoorlijk verschil in opvattingen.
Voormalig Amerongs politicus – import
Tijdens het veldwerk is in elk interview gevraagd ‘kunt u de bevolking van Amerongen in groepen
indelen en zo ja, hoe zou u dat dan doen’. De mate waarin de tegenstelling tussen echte Amerongers
en import werd erkend als een belangrijk onderscheid372 verschilde, maar alle geïnterviewden waren
bekend met de tegenstelling. Ook in de lokale krant de Kaap373 en in De Gelderlander wordt regelmatig naar de verschillen tussen echte Amerongers en import verwezen. Zo zegt voormalig Amerongs
wethoudster Betty van de Bosch, in een interview vlak nadat ze in dezelfde functie in de nabijgelegen
plaats Doorn was begonnen374:
‘Doorn ligt toch meer richting de Randstad. Hier heb je minder een tweedeling tussen autochtone (eigen
bevolking) en allochtone bevolking (import). Die tweedeling is in Amerongen het sterkst.’
Ook in de gemeenteraad worden verschillen in opvatting en visie regelmatig teruggevoerd op het onderscheid tussen echte Amerongers en import375.
Het is dus duidelijk dat woonduur het onderscheidende kenmerk is. Ook het criterium voor een ‘lidmaatschap’ van de groep echte Amerongers lijkt duidelijk: Zelf in Amerongen geboren zijn en bij
voorkeur afstammen uit een familie die al enkele generaties in het dorp woont. Dit maakt het voor
import bijna onmogelijk om een echte Ameronger te ‘worden’. Ook als je al vele jaren in het dorp woont,
blijf je import. Dit wordt ook geïllustreerd door het verhaal dat in verschillende versies rondgaat over
een lid van de import dat wél aanspraak maakte op het echte Ameronger zijn. In één versie vertelde
deze inwoner aan een echte Ameronger: ‘We wonen vandaag precies tien jaar in Amerongen, we voelen

372 Eén van de geïnterviewden was in zijn werk en dagelijks leven ook regelmatig in aanraking gekomen met de tegenstelling en erkende dat mensen dit als belangrijk zagen. De respondent zelf echter ontkende de validiteit van het
onderscheid en weigerde zelf via deze lijnen te redeneren.
373 De Doornse Krant de Kaap verzorgt wekelijks het lokale nieuws voor de plaatsen Amerongen, Leersum, Doorn en
Maarn, en vanaf 1 januari 2006 ook Driebergen (de krant gaat dan verder onder de naam de Kaap). Elke plaats kent
zijn eigen lokale corespondenten.
374 Doornse Krant de Kaap 15-07-2004. Ook in andere artikelen wordt er regelmatig op gewezen dat iemand ‘geboren
en getogen Ameronger’ (De Gelderlander 30-11-2004), ‘authentiek Ameronger’ (jubileumuitgave Doornse Krant de
Kaap, mei 2005) of ‘door en door Ameronger’ (Doornse Krant de Kaap 1-9-1994) is. Dit wordt impliciet opgevat als
een positieve eigenschap van de persoon. Dit werd in de Doornse Krant de Kaap mede veroorzaakt doordat veel
van deze artikelen werden geschreven door een echte Ameronger. Over de import is in 2005 een artikel terug te vinden onder de kop ‘die klagers, allemaal import Amerongers’ (Doornse Krant de Kaap 21-04-2005).
375 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003. Meer hierover in hoofdstuk 7.
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ons dus al echte Amerongers’. Hierop meldde de echte Ameronger dat ‘je pas een echte Ameronger bent
als je een zak zout opvreet’376.
De verschillen tussen echte Amerongers en import leiden soms tot een conflict. Bijvoorbeeld in 1994
toen de echte Amerongers in de gemeenteraad er publiekelijk van werden beschuldigd er een ‘feodale
regentenmentaliteit’377 op na te houden. Deze beschuldiging werd geuit door een groep leden van de
import, die zich niet kan vinden in het ruimtelijk beleid van Amerongen. De scheidslijn waarlangs het
conflict zich afspeelde was die van echte Amerongers en import.
In 2003 ontstond wederom een conflict tussen echte Amerongers en import. Dit keer ging het om
een mogelijke gemeentelijke herindeling waarbij ook Amerongen betrokken was. Dit conflict speelde
voornamelijk in de gemeenteraad: partijen die claimden de echte Amerongers te vertegenwoordigen
stonden lijnrecht tegenover de partijen die claimden de import te vertegenwoordigen378. In het volgende
hoofdstuk gaan we uitgebreid in op deze twee conflicten. Eerst moeten we de beelden van de groepen
en de onderlinge machtsverhoudingen helder krijgen.
Tot nu toe hebben we een redelijk zwart-wit beeld geschetst van de verhoudingen in Amerongen. Maar
in hoofdstuk 3 bleek dat het indelen van mensen in helder afgebakende groepen in de huidige Nederlandse samenleving moeilijk is. Een nadere bestudering van de situatie in Amerongen bevestigt dit
beeld. De termen echte Amerongers en import worden gebruikt om zowel de eigen positie als de positie van anderen binnen het dorp vast te stellen. Maar wie of wat is nu precies een echte Ameronger?
Kan een lid van de import ooit een echte Ameronger worden? Hoe lang moet iemand in Amerongen
wonen voordat hij aanspraak mag maken op het echte Ameronger-zijn? Of moeten zelfs ouders en
overgrootouders uit Amerongen komen voordat de status van echte Ameronger bereikt wordt? En wie
bepaalt dat?
Bovendien vindt niet iedereen in elke situatie de tegenstelling tussen echte Amerongers en import de
belangrijkste. Soms wordt bijvoorbeeld de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe dorp (of ‘boven’
en ‘beneden’) als belangrijker gezien. Anderen zien de kunstenaars in het oude dorp niet als onderdeel
van de import maar als een aparte groep. Weer anderen zien vooral tegenstellingen gebaseerd op leeftijd in Amerongen379.
Ook zijn verhoudingen tussen echte Amerongers en import afhankelijk van belangen van individuen.
Mensen kunnen ervoor kiezen het ‘gebruik’ van de tegenstelling af te laten hangen van de situatie en het
eigen belang daarin. Eén van de geïnterviewden laat niet na om tijdens het gehele interview zijn eigen
echte Ameronger zijn te benadrukken en de import de schuld te geven van zo ongeveer alles wat ver376 Echte Ameronger gemeenteraadslid tijdens een interview, zie ook Van Loon 2005, p. 18.
377 Deze beschuldiging werd door de groep voor het eerst geuit in een ingezonden brief in de Doornse Krant de Kaap
op 08-09-1994. De inzender was in de meeste gevallen de heer Ringnalda uit Overberg. Later volgen ook nog termen als ‘paternalistische regentenmentaliteit’ (08-09-1994), ‘hautain arrogant regentendom’ (06-10-1994) en ‘een
botte feodale bestuursstijl’ (01-12-1994d). Meer informatie in hoofdstuk 7.
378 In de raadsperiode 2002 tot 2006 waren er vijf partijen vertegenwoordigd in de Amerongse gemeenteraad. CDA en
SGP werden hierbinnen gezien als de vertegenwoordigers van de echte Amerongers. PvdA, VVD en de ChristenUnie werden gezien als vertegenwoordigers van de import.
379 Van deze ‘alternatieve’ tegenstellingen is het onderscheid tussen het oude en het nieuwe dorp het meest prominent.
Deze tegenstelling lijkt ook aan kracht te winnen. Hierop gaan we in het volgende hoofdstuk verder in. De andere
tegenstellingen werden slechts door één geïnterviewde of enkele geïnterviewden genoemd.
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keerd gaat in het dorp. Leden die volgens zijn definitie tot de import behoren, maar hem in bepaalde
situaties hebben gesteund of van pas zijn gekomen, worden tijdens het gesprek echter niet als import
betiteld. De tegenstelling werd alleen dan ‘ingezet’ wanneer het echte Amerongerschap de eigen positie
verbetert380.
We kunnen dus vaststellen dat er een duidelijke tegenstelling in Amerongen aanwezig is, waarbinnen de
echte Amerongers een historisch gegroeide machtspositie lijken te hebben. We kunnen dus met behulp
van het ADMC-model de situatie in Amerongen analyseren. We komen daarmee terug bij de vragen
die we ons in het begin van dit hoofdstuk stelden. Die vragen kunnen worden beantwoord aan de hand
van de beelden van de groepen in Amerongen. Beelden geven een idee van de kracht van de historisch
gegroeide machtspositie, van de ‘hardheid’ van het onderscheidende kenmerk en van de inschatting van
de machtspositie van de eigen en de andere groep.
Deze beelden ontstaan en bestaan niet in een vacuüm. Ze zijn het resultaat van historische ontwikkelingen en verhoudingen in het dorp. Deze ontwikkelingen en verhoudingen leiden tot een andere
visie van de groepen op zowel het dorp zelf als de rol van groepen en personen in Amerongen. De beelden bepalen voor een groot deel de manier waarop de hoofdrolspelers de andere groep in een conflict
benaderen. We bespreken deze verschillende beelden en visies, waarna we in het volgende hoofdstuk
conflicten gebaseerd op deze verschillende visies behandelen.

6.6 Echte Amerongers
Met ‘echte Amerongers’ worden over het algemeen de autochtone inwoners van het dorp bedoeld: mensen die zelf in het dorp geboren zijn en waarvan ook de familie al langere tijd in het dorp gevestigd is.
De groep wordt beschouwd als hecht, met veel onderlinge banden en een grote kennis van het dorp en
haar historie. De leden zelf zien dat ook zo. Historisch zou de groep sterk gevormd zijn door de werkzaamheden in de tabaksteelt enerzijds en de band met het kasteel en de graaf anderzijds.
Misschien wel de bekendste echte Amerongers zijn de zogenaamde ‘wijzen van het bankje’. Dit bankje,
gelegen in het oude dorp vlak bij de uiterwaarden van de Nederrijn, is traditioneel de plek waar de
oudere echte Amerongers zich verzamelen om de gang van zaken in het dorp te bespreken. Het is de
plek waar roddels en nieuwtjes het eerst gehoord worden en waar de Amerongse politiek altijd uitgebreid besproken en becommentarieerd wordt381. Eén echte Ameronger refereert zelfs aan het bankje als
‘de schaduwfractie van de raad’. Burgemeesters Willy Doorn en Ernst Haitsma gingen vergezeld door
de lokale pers bij hun afscheid en aantreden langs bij de mannen van het bankje382. Deze staan voor veel
mensen, binnen en buiten Amerongen, symbool voor de echte Amerongers. Ze worden vaak gezien als
spreekbuis voor de groep, bijvoorbeeld tijdens de zwartboekaffaire383.
380 Interview met politiek actieve echte Ameronger.
381 Op 01-02-2007 schrijft Doornse Krant de Kaap in het artikel ‘Bankje ‘wijze mannen’ in brand gestoken’: ‘een vaste
groep wijze mannen ontmoet elkaar graag op deze mooie plek vlak bij de uiterwaarden van de Nederrijn om de
lokale politiek door te praten’.
382 Doornse Krant de Kaap 21-08-2003 en Doornse Krant de Kaap 02-10-2003. In dit artikel wordt verteld over de aanwezigheid van Haitsma bij de traditionele tabakspluk. De mannen van het bankje behoren ook tot de groep mensen
die zich rondom het Amerongs Tabakmuseum bezig houden met de tabakspluk.
383 De ‘wijzen van het bankje’ gaven zich in dat geval allereerst zelf die rol door een ingezonden brief te schrijven in de
Doornse Krant (10-11-1994a). Toen de affaire regionale en landelijke bekendheid kreeg ging vooral het Utrechts
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Toch zijn de precieze voorwaarden die horen bij het echte Amerongerschap niet altijd duidelijk. Voor
sommigen wordt dit bepaald aan hand van de tijd die een familie in Amerongen woont. De lat wordt
daarbij soms hoog gelegd:
[Geïnterviewde]: Breeschoten is niet een echte Amerongse naam. Nee. Die komen oorspronkelijk van
Maarn die kant uit, Maarsbergen, Maarn.
[Interviewer]: Maar die wonen hier dan twee generaties ofzo?
[Geïnterviewde] Ja. Zeker. Wel drie generaties, de derde is het nu.
Echte Ameronger ‘op leeftijd’
Andere geïnterviewden claimen zelf ook het echte Amerongerschap, zonder dat hun familie een dergelijke lange geschiedenis binnen het dorp kent. Uit een interview met een jonge echte Ameronger
komt regelmatig naar voren dat een grote groep van deze jongeren zich echte Ameronger voelt. In een
ander interview wordt, zonder dat we daarnaar vragen, al na enkele minuten trots gemeld:
Ja ja. Ja ik ben ook een echte Ameronger.
Beide komen uit families die door sommige oudere echte Amerongers tot de import gerekend worden. Waar precies de grens ligt en wie eventueel die grens zou bepalen is onduidelijk. Dat maakt het
ook moeilijk om de precieze samenstelling van de groep echte Amerongers te bepalen. Afhankelijk van
de aard van een eventueel conflict en de allianties die in dat conflict worden aangegaan zal de samen
stelling van de groep wisselen.
Ook is de groep niet zo homogeen als in de beeldvorming het geval is. Net als binnen de groepen in
Winston Parva zijn er ook in Amerongen statusverschillen en subgroepen te onderscheiden binnen de
groep echte Amerongers. Het meest opvallend is het onderscheid tussen jongeren en ouderen. Beiden
zien zichzelf als echte Amerongers, maar maken wel een duidelijk onderscheid binnen de groep tussen
jong en oud. Een jonge echte Ameronger stelt:
[Geïnterviewde]: Wij zijn ook nog echte Amerongers.
[Interviewer]: Ja, jullie zijn dan echte Amerongers, maar je hebt ook die oudere echte Amerongers. Is
dat hetzelfde?
[Geïnterviewde]: De oude Amerongers dat zijn gewoon boeren. Kijk ik praat eigenlijk gewoon normaal, ik heb wel eens een heel klein beetje Amerongs door me heen. (…) Echt Amerongs dan moet je
echt soms gewoon goed luisteren wat ze zeggen. Maar ik denk dat het is omdat ze vroeger (…) allemaal
hier bleven. Wij gaan naar een dorp of een stad verderop en dan kom je ook weer andere culturen tegen,
andere dingen, dus dan verandert dat ook.
6.6.1 Claims

Wel duidelijk zijn de claims die de groep legt op Amerongen en de gang van zaken in het dorp. De term
echte Ameronger impliceert een vorm van verbondenheid met en zeggenschap over het dorp. Iedereen
die niet tot de groep behoort is immers ‘niet echt’, althans niet daar waar het Amerongen betreft. Echte
Amerongers zijn hierdoor bijna automatisch degenen die bepalen wat er in of met het dorp gebeurt.
Ze zijn trots op hun status als echte Ameronger en ontlenen daaraan een gevoel van superioriteit ten
opzichte van de import:

Nieuwsblad geregeld langs bij het bankje om de mening van ‘de’ echte Ameronger te peilen.
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Mijn dorp waar ik geboren ben. Waar ik trots op ben, en reken maar dat ik met trots zeg dat ik
Ameronger ben. Ik weet dat het verder geen enkele betekenis heeft. Iedereen, ook al zijn ze er net komen
wonen, mag dat zeggen maar of het evenveel diepgang heeft, betwijfel ik384.
Maar toch: Amerongen ‘heeft nog steeds wat’ en voor vrijwel iedereen die ooit in Amerongen heeft
gewoond geldt, dat men er niet meer graag vandaan wil, ook al (…) weet je dat ‘echte oude Amerongers’
ook na al die jaren je nooit helemaal als een volkomen gelijke zullen beschouwen385.
Dit gevoel bestond ook onder sommige import-Amerongers, zeker in de jaren zeventig toen deze groep
nog relatief bescheiden was qua omvang. Een voormalig Amerongs politicus en lid van de import die al
lange tijd in Amerongen woont stelt386:
[De import van toen] vergeleken met degenen die er nu zitten was dat een stille, een rustige groepering
die zich heel bescheiden opstelde. Nu nog. Als je ze spreekt hebben die het idee van: goh wat is het fantastisch dat wij in Amerongen mogen wonen. (…) Vroeger was het zo van: hé dat doe je niet want je
kijkt eerst naar je Amerongers, je kijkt eerst naar de mensen die hier zitten.
In de loop der tijd zijn er door echte Amerongers onuitgesproken omgangsvormen en leefregels gecreëerd.
Deze horen niet alleen bij de groep echte Amerongers, ze zijn voor hen verbonden met het dorp zelf. Hoe
iemand zich moet gedragen of hoe ‘dingen gaan’ op bijvoorbeeld zondag of op Koninginnedag is voor
echte Amerongers vanzelfsprekend. Mensen van buiten de groep die zich om welke reden dan ook niet
houden aan deze omgangsvormen en leefregels kunnen rekenen op hun afkeuring. Een oud-politicus en
echte Ameronger vertelde bijvoorbeeld over een overtreding van deze ‘regels’ tijdens Koninginnedag. Een
import-Ameronger rukte de hele tijd de stekker uit de muziek, omdat er te veel herrie was. Volgens deze
echte Ameronger was dit puur eigenbelang. Koninginnedag en de kermis moeten gewoon gevierd kunnen worden. Mensen die nog niet lang in Amerongen wonen, moeten zich aanpassen:
[Anders gaan ze] er maar een dagje met de kinderen tussenuit, ze wisten immers dat die dag er was.
Je kan niet eisen dat op Koninginnedag de muziek niet te hard staat. Ik had een partij ruzie met die
nieuwe387.
Het zelfbeeld van echte Amerongers was dus altijd voordelig voor de groep zelf: zowel de term zelf als
de historie die aan de groep verbonden is geeft ze bijna automatisch het recht om de regels en gang van
384 Ingezonden stuk van echte Ameronger in Van Loon 2005, p. 12.
385 Ingezonden stuk van lid van de import in Van Loon 2005, p. 30.
386 Ook in een ander interview met een politiek geïnteresseerd lid van de import komt dit aspect sterk naar voren. Het
komt overeen met het beeld dat Geert Mak (1996, p. 290) schetst in zijn beschrijving van het Friese plaatsje Jorwerd:
‘Er was nog iets opvallends: bijna alle nieuwelingen die ik sprak beschouwden Jorwerd in de eerste plaats als het
dorp van degenen die er al woonden. Het was het dorp van de anderen, daar sloten zij zich bij aan’. De andere geïnterviewde leden van de import maken daarentegen geen tot weinig melding van dit oorspronkelijke ‘respect’. Velen
van hen wonen minder lang in Amerongen dan de hierboven genoemden.
387 Een vergelijkbare botsing over gewoonten en regels is te vinden in Van Esterik 2003 (p. 268): ‘Elke zomer krijgt hij
te maken met een typisch importprobleem. Dat is wanneer in de kersenboomgaarden de kanonnen met carbid worden opgesteld om de spreeuwen te verjagen. Sommige importbewoners bellen dan boos de gemeente op met de
eis om onmiddellijk een einde te maken aan die herrie. … Tammes: ‘Juridisch hebben we geen poot om op te staan.
Maar we zeggen dan wel tegen de klagende bewoners: “Dit hóórt bij de streek; als je hier komt wonen dan weet je
daarvan”’.
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zaken in het dorp vast te stellen. De echte Amerongers hadden in de Amerongse figuratie op basis van
de status die ze ontleenden aan hun langere woonduur een historisch gegroeide machtspositie. Het
positieve zelfbeeld werd in de beginfase gedeeld door leden van de import. Maar in het beeld dat de
import heeft van de echte Amerongers komt verandering naarmate de eigen positie sterker wordt. In
1994 vindt een eerste openlijke ‘aanval’ op die historische gegroeide machtspositie, door die positie af te
doen als iets feodaals. Iets dat kortom allang tot het verleden had moeten behoren. De echte Amerongers reageren in dat eerste conflict naar het ‘recht’ dat ze aan hun langere woonduur ontlenen. Ze wijzen
erop dat het de echte Amerongers zijn die het recht hebben om de gang van zaken en de regels in
Amerongen te bepalen. Maar de import heeft inmiddels door de jaren heen een minder positief beeld
ontwikkeld. De feodale mentaliteit zou er toe leiden dat de echte Amerongers in zichzelf gekeerd en
bestuurlijk incompetent zijn.
6.6.2 Feodale Echte Amerongers388

Tot na de Tweede Wereldoorlog hadden kasteel en graaf een grote invloed op bijna alle aspecten van het
leven in Amerongen. Veel bewoners waren van de graaf afhankelijk voor werk en woning. Dit leidde
volgens een geïnterviewde echte Ameronger tot een buitensporige machtspositie van de graaf:
De graaf, dat was de paus en God ineen.
Alhoewel het kasteel in het verleden werk opleverde en zorgde voor onderdak voor veel van haar werknemers, zorgde de afhankelijkheid ook voor veel weerstand tegen het kasteel. Dit leeft tot de dag van
vandaag bij veel oudere echte Amerongers:
Overigens zijn er volgens oud-onderwijzer Pezarro nooit veel autochtone Amerongers in het kasteel op
bezoek geweest onder het motto ‘Vroeger mochten we er niet komen, nu willen we er niet komen’389.
In de jaren zestig verdwijnen ook de laatste sporen van directe invloed van het kasteel. Het kasteel werd
door de nazaten van de graaf in 1977 verkocht en is nu in handen van de stichting Kasteel Amerongen390
die het kasteel onderhoudt en rondleidingen verzorgt391. Maar volgens velen is de indirecte invloed van
het kasteel nog niet verdwenen uit het dorp. Een algemeen aanvaarde ‘waarheid’ in het dorp lijkt te
388 In totaal werd dit beeld van echte Amerongers door 15 van de 28 geïnterviewden gezien als een belangrijk kenmerk
en basis voor onderscheid met de import. Vaak werd het beeld ter sprake gebracht door de respondent zelf en niet
aangedragen door de interviewer. In de andere 13 interviews werd dit onderwerp niet als zodanig betiteld. Dit werd
echter in een groot deel van deze interviews veroorzaakt door het feit dat het onderwerp ‘feodaal’ en ‘kasteel’ in verband met echte Amerongers niet ter sprake kwam. Het interview had dan meer tot doel om informatie over een
specifiek onderwerp te verzamelen. Naar algemene beelden werd dan niet specifiek gevraagd, deze werden alleen
behandeld als de respondent het onderwerp zelf ter sprake bracht. Voor de andere dominante beelden in Amerongen is dit eveneens het geval.
389 Nagel 2003, p. 7.
390 Het bestuur van de stichting Kasteel Amerongen bestaat niet uit inwoners van het dorp. In 2002 werd het bestuur
ontbonden en trad er een interim-bestuur aan onder voorzitterschap van commisaris van de Koningin Boele Staal.
Dit interim-bestuur heeft als voornaamste taak het uitvoeren van de grootscheepse renovatie van het kasteel. Achterstallig onderhoud en een brandonveilige situatie zijn hiervoor de voornaamste aanleidingen. De renovatie moet
in 2010 volledig afgerond zijn (Stichting Kasteel Amerongen 2007). Als gevolg van de renovatie was het kasteel ten
tijde van het veldwerk gesloten.
391 De rondleidingen worden verzorgd door de stichting vrienden van het kasteel Amerongen. Hierin zijn wel mensen
uit het dorp actief. Deze behoren voornamelijk tot de import.
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zijn dat het kasteel niet alleen een stempel op het dorp drukt, maar ook op het karakter van de echte
Amerongers:
Je hebt natuurlijk in feodale zin tijden gehad hier die tegenwoordig niet meer zouden kunnen bestaan.
(…) Als je lid was van een belangrijke personeelsgroep (…) kreeg je een kerstpakket in het rood. En
als je dan weer wat lager was dan werd dat geel, en als je met de buitendienst te maken had dan was
dat groen. Het één was wat meer waard dan het andere (…). Die dingen hebben gewoon, of je dat nu
wilt of niet, karaktervormend gewerkt. En zo ontstaat zo’n generatie die helemaal bekrompen in vakjes
denkt. En de nazaten daarvan die hadden dat natuurlijk ook.
Import, ondernemer392
De negatieve invloed van het kasteel op het karakter van de echte Amerongers is groot, volgens veel
leden van de import. Het feodale karakter van de echte Amerongers zorgt ervoor dat ze gesloten en
naar binnen gekeerd zijn. Aan de ene kant zijn ze meegaand en gehoorzaam richting het gezag, aan
de andere kant is het bijna onmogelijk om tot de groep door te dringen. Het karakter van de echte
Amerongers wordt daarmee gebruikt als verklaring voor de tegenstelling tussen echte Amerongers en
import:
Maar als je als buitenstaander hier komt en je woont hier en je doet mee aan het sociale leven. Je wordt
geaccepteerd. Maar als puntje bij paaltje komt: fft. Heel gesloten, komt ook van vroeger, door het kasteel. En de invloed van het kasteel is nog steeds enorm. De mensen zijn gewend om ja te knikken en te
gehoorzamen, want dat was 200, 300 jaar geleden ook zo. Die mentaliteit zit er gewoon in.
Import, politiek actief
Het is een wat feodaalachtige gemeenschap, in de zin dat het kasteel altijd een grote rol heeft gespeeld en
naar mijn idee ook op de bevolking een stempel heeft gedrukt van aan de ene kant wat gezagsgetrouw,
(…) aan de andere kant iets afhoudends.
Import, raadslid
Dit beeld van feodaliteit dat het karakter van ‘de echte Ameronger’ sterk zou beïnvloeden, ondergraaft
het automatische recht om de regels en gang van zaken in het dorp vast te stellen. Het feodale karakter
impliceert juist dat de echte Amerongers minder capabel zouden zijn om bijvoorbeeld op politiek vlak
beslissingen te nemen.
6.6.3 Boers, laag opgeleid en confessioneel393

Een andere kant van het beeld dat de import heeft van de echte Amerongers leidt deels tot dezelfde
veroordeling van bijvoorbeeld de bestuurlijke kwaliteiten van de groep. Het is een beeld van echte
Amerongers als confessionele, relatief laag opgeleide mensen met een agrarische achtergrond.
Het beeld komt voort uit het verleden van het dorp. Amerongen is van oudsher een agrarisch georiënteerde plaats. Zeker in de twintigste eeuw leidde de agrarische structuur ertoe dat Amerongen een
niet al te welvarend dorp was in vergelijking met omliggende plaatsen als Doorn, Rhenen of Leersum394.
392 Deze ondernemer heeft zich al lang geleden in Amerongen gevestigd en wordt door velen wel gezien als een echte
Ameronger. Hij is daarmee een van de weinige leden van de import die min of meer tot de echte Amerongers lijkt
toegetreden.
393 Dit beeld van echte Amerongers werd door 12 van de 28 geïnterviewden als een belangrijk kenmerk en basis voor
onderscheid met de import gezien.
394 Economisch-technologisch instituut voor Utrecht 1956, p. 12.
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Ook het opleidingsniveau lag in het dorp niet erg hoog, terwijl de import juist een hoger opleidingsniveau kent. Dit speelt volgens sommigen ook nu door in het ‘sociale gedrag’ van de echte Amerongers:
Ik denk dat het sociale gedrag van dé Ameronger, de erven van historisch laag opgeleide Amerongers,
dat die toch een ander sociaal gedrag hebben dan de jongeren van import Amerongers. Daar vind je
nog steeds de verschillen in opleiding.
Politiek betrokken lid van de import
De ‘boerse’ achtergrond van de echte Amerongers wordt vaak in één adem genoemd met het traditioneel confessionele karakter van de groep. De bevolking van Amerongen was tot de komst van de import
bijna in zijn geheel protestants395.
De Amerongse bevolking stond bekend als redelijk conservatief. Deze conservatieve houding wordt
door de import in het beeld van de echte Amerongers ‘vertaald’ als streng gelovig396:
Toen wij hier kwamen wonen vond ik de Hervormde Kerk (…) een bijzonder feodale kerk. (…) Het
was toen heel sterk de dorpsbevolking die er zat, echte Amerongers. Dat heeft het nog steeds, maar wat
minder. Je moet hier toch wel geboren zijn, wil je er echt bijhoren.
Politicus en lid van de import
Er is op Tenerife een Nederlands vliegtuig neergestort indertijd met heel veel doden. (…) En toen zei
mijn vrouw maandagmorgen toevallig tegen de buurvrouw, erg hè van dat vliegtuig. Ik bedoel je komt
elkaar op die gezamenlijke oprijpadjes van de auto tegen, als je de brievenbus leeghaalt. En toen zei de
buurvrouw in sappig Amerongs: ‘hadde ze maar niet op zondag motte vliege!’ Ja kijk dan zit je in een
andere (…) denkontwikkeling he.
Politiek geïnteresseerd lid van de import
Dit beeld van echte Amerongers als een relatief laag opgeleide confessionele boerenbevolking typeert
de echte Amerongers als vooral gericht op het eigen dorp, met weinig kennis van de wereld buiten
Amerongen. Ze zouden daardoor anders denken dan de import:
De mensen uit Amerongen die hebben… Amerongen is hun goed. En de mensen die hier komen die
hebben veel breder al gekeken. Dan wil ik niet zeggen dat de Amerongers dom zijn, maar het is een
ander denken. Je hebt stadsdenken en je hebt dorpsdenken.
Politicus en lid van de import
De aangetaste historisch gegroeide machtspositie wordt misschien wel het meest duidelijk door het feit
dat ook sommige echte Amerongers dit beeld onderkennen:
Ja, natuurlijk is er een verschil. Nieuwkomers komen van een heel andere plek, hebben heel andere
gedachten. Hier zijn de meeste mensen van boerenaard. (…) Wij denken op z’n Amerongs, het is wel
goed, maar die mensen hebben altijd overal bezwaar tegen. Die komen van andere plekken, die denken
misschien die mensen die daar wonen die zijn minder geschoold, onderontwikkeld.
Echte Ameronger

395 Tuik 2004, p. 224.
396 Dit beeld bestond al langere tijd. Zo stelt Suiker in het ‘Handboek pastorale sociologie’ al over de agrarische bevolking op de Heuvelrug: ‘Daar de oude bewoners der Heuvelrug een sterk orthodoxe inslag hebben met een gesloten
en wat traag karakter’ (1959, p. 24).
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6.6.4 Een verdwenen machtspositie?

Uit het zelfbeeld en het beeld dat de import heeft van de echte Amerongers komt naar voren dat deze
groep in Amerongen op basis van hun langere woonduur een historisch gegroeide machtspositie had.
Het zelfbeeld reflecteert deze machtspositie nog steeds. In dit beeld worden de echte Amerongers
gezien als ‘ouder’ in positieve zin: als oorspronkelijke bewoners die op basis van hun ‘sociale ouderdom’
een claim op het dorp hebben.
Maar die historisch gegroeide machtspositie wankelt. Waar in de beginfase een deel van de import
‘meeging’ in dit beeld van de echte Amerongers, heeft die groep inmiddels een ander, negatiever beeld
van de echte Amerongers ontwikkeld. Ook de import ziet de groep als ‘oud’, maar verbindt daar andere,
veel negatievere eigenschappen als feodaal, laag opgeleid of boers aan. Het is een beeld van de groep
Amerongers als een groep verouderde en minder capabele mensen.
De beelden die bestaan van de echte Amerongers, positief en negatief, zijn sterk. Het beeld van de
import is minder sterk. Zij worden traditioneel gedefinieerd aan de hand van wat ze niet zijn.

6.7 Import: charme, natuur en cultuur
Amerongen: 2002
Toeristische Lokeend
Die broedt op haar
Laatste monumenteneieren
Waar Pol nog zijn koe melkt
En Put’ z’n huisjes, maar
Waar de ziel van Tabaksschuur
Smidse
Bakkerij en
Timmermanswerkplaats
Al lang is weggevreten door de
Grijpgrage geldmuilen
Van Juppen en Kak
Uit hun nog bloederige kaken
Brallen wetten en voorschriften
t.b.v. het eigen ikke ikke ikke
De wijzen van het bankje worden
Koest gehouden in hun doorzonwoninkjes
En als altijd torent de
Andries
En overziet hoe hij de onvrede
Zal bedekken
Met
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Een mantel van
Schijnheiligheid
Anonimus397
Dat het beeld van de import bij sommigen niet al te positief is, blijkt uit bovenstaand anoniem gedicht.
In het gedicht wordt de import afgeschilderd als een groep egocentrische, op geld gerichte mensen die
het dorp naar hun hand zetten. De originele bewoners, gesymboliseerd door de wijzen van het bankje,
worden door de groep klein gehouden.
Is het beeld daadwerkelijk zo negatief? Wat zijn de verschillen tussen het zelfbeeld van de import en
het beeld van de import onder echte Amerongers? En is er überhaupt wel sprake van een groep?
De import in Amerongen is een veel minder samenhangende groep dan de echte Amerongers. Dat
is niet vreemd, aangezien de groep wordt gedefinieerd als tegengesteld aan de echte Amerongers. Een
positief samenbindend element ontbreekt. Ze zijn niet geboren in Amerongen en dus ‘niet echt’.
Zoals we al eerder zagen stelden sommige leden van de import zich aanvankelijk bescheiden op en
beschouwden ze het dorp als ‘van de echte Amerongers’:
April 1987. Als we nog maar net in Amerongen wonen komt er al iemand aan de deur met een goede
vraag: of we lid van de Oranjevereniging willen worden. [We] kijken elkaar aan en hoeven niet te overleggen. Natuurlijk doen we dat. Dé kans om te integreren met de echte authentieke Amerongers. Wie
import is moet nu eenmaal zijn best doen om erbij te gaan horen398.
Maar tegelijkertijd was er een deel van de groep die zich superieur voelt aan de echte Amerongers399, op
basis van hun hogere opleidingsniveau:
In ’69 is het denk ik een beetje begonnen. Toen is die boerderij die als monument gerestaureerd is
verkocht aan een stel Amsterdamse heren. (…) Door die twee Amsterdammers is een hele club van
Amsterdammers destijds naar Amerongen gekomen. (…) Die man was antiquair, en die nam een
aantal kunstenaars mee in zijn kielzog naar Amerongen, en die vonden het allemaal leuk om in dat
boertige dorpje een woning te hebben en de heer te spelen. Of iets meer te zijn dan dat domme volk.
Politiek actieve echte Ameronger
Beide houdingen waren dus aanwezig binnen de groep, maar naarmate de groep aan kracht wint, groeit
ook het zelfbewustzijn van de import. Het tweede zelfbeeld wint daarmee aan kracht, het eerste zwakt
af. De leden zijn zelfverzekerder over de positie in het dorp en de ideeën over de toekomst daarvan en
stellen zich minder bescheiden op. Zij hebben bewust gekozen voor Amerongen als hun woonplaats en
zien zichzelf als gerechtigd om zich met de gang van zaken in het dorp te bemoeien. Zij kiezen er voor
om er werk van te maken om zich echt thuis te voelen in hun woonplaats400, wat onder andere af te
lezen is uit hun hoge participatiegraad in lokale organisaties401. Dit houdt ook in dat ze zich actief met
397 Van Loon 2005, p. 56. Dit gedicht was de enige inzending in het boek waarvan de schrijver anoniem bleef. Met Pol
en Put wordt verwezen naar lokaal bekende echte Amerongers. Met de Andries wordt de Andrieskerk bedoeld.
398 Van Loon 2005, p. 10.
399 Dit is geen recent verschijnsel. Lodewijk Brunt signaleert in 1974 een ‘opheffersmentaliteit’ (p. 26) onder nieuwkomers in een dorp met de fictieve naam Stroomkerken.
400 Dit wordt door Savage et al (2005) omschreven als ‘elective belonging’. Zie hoofdstuk 3.
401 In een uitzending van ‘Avro’s Televizier’ (naar aanleiding van het zwartboek) meldde een tweetal leden van de import
dat zij vonden dat ze Amerongen cultureel en economisch op een hoger peil gebracht hadden. Een geïnterviewd lid
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de ontwikkeling van het dorp bemoeien. Dit staat niet los van soortgelijke gebeurtenissen in andere
Nederlandse dorpen. Ook in de rest van Nederland was er sprake van een aanzienlijke suburbanisatie.
Het Sociaal Cultureel Planbureau liet onderzoek doen naar de beelden van stedelingen over het platteland en naar de beweegredenen voor vestiging van de nieuwkomers en concludeerde in 2006:
‘Recente studies naar deze nieuwkomers vermelden allemaal rust, ruimte en vooral veel groen (…).
Maar wie dieper graaft, ontdekt een gemeenschappelijke hang naar een verloren gewaande wereld,
vol rammelende melkbussen, speels ravotten in het hooi, statige boerderijen achter stokoude bomen,
klotsende melkkannetjes, sloten vol kikkers, uitbundig lange zomermaanden en de scherpe geur van
pasgemaaide weilanden. Voor het gros van de oudere nieuwkomers ligt deze kleine en overzichtelijke
wereld in hun jeugd van de jaren vijftig (…). Hun hang naar het verleden verraadt een nostalgische
waarde van het platteland’402.
Ook onder de Amerongse import lijkt de combinatie van de historische gebouwde omgeving en de
omliggende natuur de belangrijkste reden voor vestiging. Een lid van de import en lokaal politicus verwoordt het als volgt:
Ik heb er zo’n kreet voor, het is charme, natuur en cultuur hier op de Heuvelrug. Dat is eigenlijk de
essentie van Amerongen als je het zo wilt bekijken. Het is een charmant plaatsje, zeker dat oude kerntje
is prachtig.
De import heeft zich dus geleidelijk aan ontwikkeld van een groep die wordt gedefinieerd aan de hand
van wat ze niet zijn tot een groep met een duidelijke visie op en ideeën over hoe Amerongen er uit zou
moeten zien. In het zelfbeeld van de import wordt dit als een positieve eigenschap gezien, terwijl de
echte Amerongers het eerder als een bemoeizuchtige en dus negatieve eigenschap van de groep zien.
6.7.1 Hoog opgeleide rustzoekers uit de Randstad403

Het is niet verrassend dat in een kasteeldorp gelegen in een nationaal park de roep om het behoud
van cultuur en natuur sterk aanwezig is. Het is juist de import die zich hiervoor inzet, terwijl de echte
Amerongers vaak niet zozeer om dit behoud geven. Die wens tot behoud leidt bij de import logischerwijs tot een inspanning om veranderingen in en rondom Amerongen tegen te gaan. Dit blijkt onder
andere uit de discussie rond de toekomstvisie van Amerongen. ‘Juist van de ‘nieuwe Amerongers’ komt
het geluid: ‘voor ons is het goed zo als het is, dat was precies de reden om hier te gaan wonen’404.

van de import stelt op een wat meer positieve wijze waarom hij zich met de gang van zaken in het dorp bemoeit: ‘Ik
wil ook voor geen geld meer weg uit dit dorp. Dus ik vind ook dat ik wel wat terug mag doen. Dat heb ik ook een
beetje geprobeerd in een paar verenigingen’.
402 Van der Ziel 2006, p. 27.
403 Dit beeld van import werd door 17 van de 28 geïnterviewden als een belangrijk kenmerk en basis voor onderscheid
met echte Amerongers gezien.
404 Dit werd volgens de Doornse Krant de Kaap (30-01-2003) gesteld door bezoekers van één van de discussie avonden
over de toekomstvisie. In de toekomstvisie zelf wordt gesteld: ‘Inwoners van Amerongen blijken juist naar dit dorp
te komen en er te blijven vanwege de rust en schoonheid van het dorp en staan niet te wachten op uitgebreide marketing van het dorp. De rust, die in Amerongen is gebleven, mede als gevolg van het niet maken van keuzes op dit
vlak in het verleden blijkt ook de wenssituatie voor de toekomst’ (Gemeente Amerongen 2003a, p. 8).
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Het zelfbeeld van de import is er één van een groep die naar Amerongen is gekomen vanwege de
cultuur, natuur en ruimte. Die cultuur, natuur en ruimte hebben bescherming nodig, grootscheepse
veranderingen zijn niet gewenst.
Om die bescherming te realiseren bestaan er verschillende actiecomités en verenigingen. Sommigen
daarvan zijn vrij omvangrijk. De grootste vereniging op dit gebied is Dorp en Natuur, dat in Amerongen en Leersum ongeveer 800 leden telt405. Deze club wordt gezien als behoudend en werkt volgens een
clublid tegengesteld aan hoe de echte Amerongers over het dorp denken:
Dus degenen die [zich] bij ons [aansluiten doen dat] in principe vanuit de gedachte nou dat is niet zo’n
slechte club en die doen wel wat goeds voor het dorp. Ik heb toch de indruk dat vanuit de oude bevolking
hier gezegd wordt, waar bemoeien ze zich eigenlijk mee.
Import
Daarnaast zijn er kleinere verenigingen die zich vooral richten op het behoud van de historische kern
van ‘het oude dorp’ of elementen daarin. Voorbeelden hiervan zijn Amerongen Intact en de Stichting
de Amerongse Molen406.
Ook in de Amerongse gemeenteraad klinkt bij leden van de import de wens tot het behoud van het
‘goede’ van Amerongen door, zoals de uitspraak hieronder van een politicus en lid van de import
illustreert:
Ze vinden het hier mooi, en laat alles maar bij het oude en ga nou niet vernieuwen. En dan komen ze
hier wonen en dan beginnen ze in de gemeenteraad met iets nieuws. Dan denk ik ja daar ben ik niet
voor gekomen. Of dan praten ze plotseling over een rondweg. Dat hoeft niet, ik heb al bij een rondweg
gewoond. Ik wil in een leuk dorpje wonen.
De import is er van overtuigd dat ze goed in staat is om Amerongen zoals het nu is te ‘beschermen’. De
participatie in organisaties in het dorp gecombineerd met een hoog inkomen en opleidingsniveau stelt
ze daartoe in staat.
6.7.2 Behoudende rijken die het dorp overnemen407

Het zelfbeeld van import die vanuit de Randstad naar Amerongen komt vanwege de cultuur, natuur
en ruimte, wordt door de echte Amerongers gedeeld. Zij zien de nadruk daarop echter niet als positief,
405 De vereniging meldt op haar website: ‘De vereniging wil door middel van tal van activiteiten bijdragen aan een goede
leefomgeving die past binnen het historische en landschappelijke karakter van onze dorpen. “Dorp en Natuur” zet
zich actief in voor o.a.:
- het behoud en, waar mogelijk, herstel van het historische karakter en de natuurlijke omgeving van Leersum en
Amerongen.
- het bewaren van de natuurlijke en landschappelijke waarden van onze dorpen en hun natuurlijke groenvoorzieningen die aansluiten op de heuvelrug en de uiterwaarden. Ook het bevorderen van nieuwe natuur behoort tot het
werkterrein’ (Dorp en Natuur 2007).
406 Daarnaast kent Amerongen ook een Heemkundige stichting. Leden hiervan zijn voor een groot deel autochtone Amerongers. Deze vereniging richt zich volgens voorzitter Wim Eimers op behoud van typische Amerongse
kenmerken en kleine beeldbepalende elementen daarin. Het houdt zich daarnaast bezig met het beheer van het
Amerongs Tabaksmuseum en organiseert de jaarlijkse ‘tabakspluk’.
407 Dit beeld van import werd door 23 van de 28 geïnterviewden als een belangrijk kenmerk en basis voor onderscheid
met echte Amerongers gezien.
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maar juist als negatief. Ze verwijten de import vooral dat wanneer ze zich eenmaal in Amerongen hebben gevestigd, er ook niets meer veranderd mag worden aan datgene waarvoor ze gekomen zijn:
Je komt hier een blauwe maandag wonen en je denkt meteen alles in het slot te gooien. Een heikel voorbeeld dat vaak genoemd wordt is altijd dat iedere nieuwkomer in Amerongen een klein actiecomitétje
opricht en roept na mij moet de slagboom dicht, er mag nou niets meer bij. Want het moet klein blijven.
Hij komt er zelf net wonen en vervolgens mag er dan niemand meer komen408.
Politicus, echte Ameronger
[Er] wordt zeer gemêleerd gedacht over de uiterwaarden, die onder water gezet zijn. De ene helft vindt
dat een geweldige vooruitgang en milieu en natuurzin. Pfff! Flauwekul. Moet je maar eens vragen aan
de Amerongers die dat alleen maar gekend hebben als uiterwaarden, waar zomers gehooid werd en
waar vee liep. Dat was het aanzien van hun thuis. Dat hebben ze helemaal veranderd. We moeten geloven dat dit allemaal zo verschrikkelijk veel beter is en mooier is. (…)Nu mag je van een afstand kijken
en hebben we een laarzenpad. (…) Kijken naar het teruggekeerde bloempje zus en zo. Nee dan zit je
voor begrip van Amerongse kant toch een beetje fout.
Ondernemer, import409
De echte Amerongers delen de wens tot het strikte ‘behoud’ van Amerongen en omgeving niet. Zij zien
het dorp meer functioneel:
En dan komt hier Amerongen Dorp en Natuur aan de deur voor handtekeningen. (…) Een hele oude
boerderij die zowat in elkaar valt die moet perse bewaard blijven. En weet je wat ik wel eens zeg: de
boer die moet weg, die stinkt, het land van de boeren moet weg (…), en de oude boerderijen, die moeten
bewaard blijven. (…) Ik heb dat niet. Ik heb niet zoveel met stenen.
Echte Ameronger
De inspanningen tot behoud zijn logischerwijs vaak gericht op het oude dorp. Dat de import de middelen heeft om in dit oude dorp huizen te kopen en die te restaureren, terwijl de echte Amerongers
dat niet kunnen, draagt bij aan een negatief beeld van de import als ‘rijke stinkerds’, zoals één echte
Ameronger het in een interview met de lokale krant stelde:
‘De nieuwbouw en veranderingen in het dorp waren voor [Lettus] van der Grift als authentiek Ameronger geen probleem. Waar hij wel moeite mee had waren de oude huizen in het dorp die opgekocht
werden door ‘rijke stinkerds’, zoals hij ze noemt. “Eigenaren kregen gemeentesubsidie om de woningen
te restaureren, waarna ze met veel winst verkocht werden. Zo droeg de gemeenschap bij aan de portemonnaie van deze mensen”’410.
We stelden al eerder vast dat de import voor de meestal in slechte staat verkerende huizen in het oude
dorp prijzen kon bieden die voor de meeste echte Amerongers zeer aantrekkelijk waren. Velen ver408 Een vergelijkbaar citaat is te vinden in een studie naar verhoudingen in Oudemirdum (Friesland). Een ‘echte Oudemirdummer’ stelt: ‘Dat zie je overal, er komen nieuwe woningen en dus komen mensen van buiten. En dan moet
ineens alles op slot en moet het uitzicht niet verder worden belemmerd. Dat zij nou zelf met hun nieuwe woningen
ook het uitzicht belemmeren van dorpelingen, dat is dan niet meer van belang!’ (Van der Hoeven 2004, pp. 72-73).
409 Deze ondernemer heeft zich al sinds lange tijd in Amerongen gevestigd wordt door velen wel gezien als een echte
Ameronger. Hij is daarmee een van de weinige leden van de import die min of meer tot de echte Amerongers lijkt
toegetreden.
410 Doornse Krant de Kaap, mei 2005 (jubileumuitgave).
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Kader 6.1 Rust in het oude dorp?
Veel echte Amerongers denken dat de import in het dorp uit is op rust en daarmee de levendigheid
in het dorp de das om wil doen. Ze zien daarvoor bewijs in de discussie in 2005 over de verkeers
situatie in het oude dorp.
Amerongen is vanwege haar ligging en het historische karakter van het oude dorp een aantrekkelijke bestemming voor dagjesmensen. Dit zorgt voor veel verkeer in en rond het oude dorp. Veel
bewoners van dit oude dorp ondervinden hinder van het verkeer dat dit toerisme met zich meebrengt. Er zijn daarom regelmatig voorstellen gedaan om het dorp autoluw te maken.
Ook komt er regulier verkeer door het dorp, wat vooral in de ‘spits’ tot overlast voor sommige
bewoners leidt. De pont die aan de rand van het oude dorp Amerongen met Eck en Wiel verbindt
is één van de grootste veroorzakers van dit dagelijkse verkeer. Het voorstel om ter bevordering van
de rust in het oude dorp deze pont te sluiten schoot bij veel echte Amerongers in het verkeerde
keelgat. Zij beschuldigen de import ervan een al honderden jaren bestaande situatie te willen veranderen. Amerongen zou daardoor een museum- of slaapdorp worden.
De eigenaar van de pont liet zich over de kwestie interviewen in de Gelderlander1:
Van Lundsen heeft het idee dat nieuwe bewoners van Amerongen, de import, het meeste klaagt over
het verkeer. “Ik kan me ergens wel voorstellen dat je rustig wilt wonen, maar er vaart hier al vijfhonderd
jaar een veerpont. Wie ben je dan om daar een einde aan te willen maken?”
Mevrouw Altena, echte Ameronger, bevestigt in een artikel de week erna de visie van Van
Lundsen2:
Wij hebben nooit last van dat verkeer ondervonden. “Ongelukken heb ik nauwelijks gezien. De mensen die over het drukke verkeer van de pont klagen, zijn import-Amerongers. Dat zijn dezelfde mensen
die ook klagen als er een haan in hun buurt kraait.”
De gemeente Amerongen heeft verscheidene adviezen ingewonnen over de mogelijke sluiting
van de pont en het autoluw maken van het oude dorp. De kritiek hierop was ook tijdens informatie
avonden stevig. Tot het opheffen van de veerdienst is het tot nog toe niet gekomen.
1
2

De Gelderlander 15-04-2005.
De Gelderlander 21-04-2005.

kochten dan ook hun voormalige arbeiderswoningen en kochten een huis in het nieuwe gedeelte van
Amerongen of verlieten het dorp. Voor jonge echte Amerongers is het door de hoge prijzen bijna onmogelijk geworden om in het dorp aan woonruimte te komen. Onder zowel echte Amerongers als import
bestaat dan ook het gevoel dat de echte Amerongers langzaam ‘verdwijnen’ en het dorp een plaats wordt
waarin de import de overhand heeft:
Amerongen dreigt door de instroom van de oudere welgestelde import een slaapdorp te worden. De huizen die er nu zijn kan geen gewone Ameronger betalen. En dat zorgt vanzelfsprekend voor fricties.
Echte Ameronger
De op rust gestelde import dreigt het dorp vervolgens tot een slaapdorp of museumdorp te maken,
doordat ze activiteiten en verkeer wil weren uit het oude dorp (zie kader 5.1). Door dit beeld worden
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uitspraken of activiteiten gericht op het tegenhouden van veranderingen in het dorp ook bijna automatisch aan de import toegeschreven:
Echt serieus, dat vrouwtje ging naar de microfoon en ze vond het een goed idee om op zondag het motorverkeer te weren uit het oude dorp, want dat gaf zo veel lawaai en overlast. Ik kende haar niet hoor, ze
zal wel import geweest zijn waarschijnlijk, maar ja waar zijn we mee bezig dan?
Politiek actieve echte Ameronger
Het beeld van import als een groep hoog opgeleide mensen met een hoog inkomen wordt door de
echte Amerongers gedeeld. Dit zorgt ervoor dat de echte Amerongers in een moeilijke situatie zitten.
Enerzijds is er hun claim op wat ze beschouwen als ‘hun dorp’, aan de andere kant is er onder sommige
Amerongers vaak het gevoel dat de import ‘het wel beter zal weten’. In haar onderzoek in het Friese
Oudemirdum komt Van der Hoeven een soortgelijke dubbele houding tegen:
Enerzijds hebben Oudemirdummers weinig met nieuwkomers op; ze kunnen ‘hun arrogantie’, afzijdig
heid, grote mond en grote huizen niet altijd waarderen. Anderzijds wordt ook tegen nieuwkomers
opgekeken, omdat het vaak hoger opgeleide mensen zijn die veel te besteden hebben. (…) Het brengt de
gevestigde orde soms in een lastig pakket; het zorgt ervoor dat mensen twijfelen aan hun diepste morele
overtuigingen, de heersende normen en waarden en aan hun eigen capaciteiten411.
Ook in Amerongen was dit het geval. De ‘welbespraakte’ import stapt makkelijk in een bestuurlijke
functie in een plaatselijke vereniging of de politiek. Echte Amerongers, gebonden aan de regels en
omgangsvormen van het dorp, kunnen niet met dezelfde vrije houding in zo’n vereniging stappen:
Mijn vader zat in het verenigingsleven en die had daar altijd wat moeite mee. Hij zegt die mensen
komen dan in Amerongen wonen, hebben een grote mond, waarschijnlijk omdat ze uit de stad komen.
Ze hebben een andere mentaliteit. Je kent ook hun achtergrond niet, dus ze kunnen zich ook wat beter
voordoen dan misschien een echte Ameronger zou kunnen, want daar heb je toch altijd van jij bent er
maar één van die en die en ik heb jouw vader nog gekend toen.
Politiek actieve echte Ameronger
6.7.3 Beschermers of bemoeials?

Er is een duidelijk verschil tussen het beeld van de echte Amerongers en de import. Dit verschil zit voor
een groot deel in de conservatieve houding wat betreft veranderingen in het dorp. De echte Amerongers hebben altijd in het dorp gewoond en hebben een meer praktische insteek, waarbij veranderingen
in en rond het dorp niet altijd als verkeerd worden gezien. Zij zien het dorp nog veelal als ‘productieruimte’, terwijl de import het dorp primair als ‘woonruimte’ ziet412.
De machtspositie van de import is sterk gegroeid. De historisch gegroeide machtspositie van de echte
Amerongers wankelt, terwijl de import een steeds sterkere ‘claim’ op de gang van zaken in Amerongen
kan leggen.

411 Van der Hoeven 2004, p. 106.
412 Dit is een vaak voorkomend verschil tussen een oorspronkelijke agrarisch georiënteerde bevolking en ‘nieuwe bewoners’. Zie bijvoorbeeld Heins 2002, p. 22 en Huigen en Groote 1998.
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6.8 Veranderende machtsverhoudingen
‘De onderliggende ontevredenheden die in Amerongen spelen, is hij [waarnemend burgemeester Flik in 1995]
tijdens zijn carrière al eens tegen gekomen: “Er wonen autochtonen in Amerongen die zijn geworteld in de
Heuvelrug, maar er zijn ook mensen van buiten komen wonen. Zij hebben een wat andere cultuur en andere
opvattingen”’413.
In dit hoofdstuk behandelden we de groepen en hun onderlinge verhoudingen. We stelden ons daarvoor aan het begin van het hoofdstuk een aantal vragen, ontleend aan het ADMC-model.
De maatschappelijke veranderingen die we in hoofdstuk 3 bespraken hebben hun gevolgen gehad in
Amerongen. De beide groepen zijn moeilijker af te bakenen. Grenzen zijn minder duidelijk. Maar
ondanks die ontwikkelingen is er wel een duidelijke tegenstelling in Amerongen aanwezig, die toepassing van het model mogelijk maakt. De twee groepen worden gevormd door de echte Amerongers aan
de ene kant en de import aan de andere kant. Het onderscheidende kenmerk in de Amerongse figuratie is woonduur.
In de historie kunnen veel van de kenmerken die aan de groep echte Amerongers worden toegeschreven
teruggevonden worden. Kasteel, kerk en tabak zouden het karakter van deze groep gevormd hebben.
Het feit dat zij echte Amerongers zijn, de ‘oorspronkelijke bewoners’ van Amerongen, geeft ze zowel een
sterke historisch gegroeide machtspositie als de overtuiging dat ze het recht hebben om te bepalen wat
er in Amerongen gebeurt. Maar die historisch gegroeide machtspositie verzwakte omdat de import in
aantal toenam en bestaat uit over het algemeen hoog opgeleide mensen met een relatief hoog inkomen.
De import betwist steeds meer het alleenrecht van de echte Amerongers om beslissingen over Amerongen te nemen.
Uit de beelden van zowel de echte Amerongers als de import blijkt dat beide groepen verschillende
visies op Amerongen en de rol van de eigen en de andere groep daarin hebben. Dat geldt voor de
omgang met elkaar in het dorp, voor mogelijke toekomstplannen en voor de ruimtelijke indeling van
het dorp. Zolang de echte Amerongers op basis van hun historisch gegroeide machtspositie de lakens
uitdeelden in het dorp maakte dat niet zo veel uit. Maar omdat die machtspositie verslechterde en de
positie van de import verbeterde, ontstonden er spanningen, omdat beide groepen proberen hun visie
te verwezenlijken. ‘Onderliggende ontevredenheden’ zoals waarnemend burgemeester Flik die 1995 in
Amerongen waarnam, komen dan aan de oppervlakte.
Welke groep uiteindelijk haar visie of plannen voor het dorp kan verwezenlijken is afhankelijk van
macht. Het is duidelijk dat de macht van de echte Amerongers afneemt terwijl die van de import groeit.
Maar lang niet alle vragen die we over macht en groepen stelden, zijn beantwoord. Op welke machtsbronnen de macht van de groepen is gebaseerd, is nog niet helemaal duidelijk. Hetzelfde geldt voor
de onverschilligen: de inwoners van Amerongen die niet onder de ene of de andere groep vallen. De
machtsbronnen en de grootte van de groep onverschilligen worden pas duidelijk wanneer de groepen
in conflict raken. Op die conflicten tussen echte Amerongers en import gaan we in het volgende hoofdstuk in.

413 Trouw 10-02-1995.
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Hoofdstuk 7

Van regenten tot ‘mopperend
achterafje’: de strijd in Amerongen
Het gevaar bestaat, dat tengevolge van een steeds verder gaande expansie van het industriële apparaat, spanningen gaan optreden tussen vooral de agrarische en de industriële bevolking, met alle nadelige gevolgen van
dien voor een harmonisch dorpsleven. Deze gevaren kunnen worden vermeden door de industriële bevolkingsgroep niet te snel te laten groeien, waardoor een voortdurende inpassing van deze groep in het geheel wordt
bevorderd414.
In 1956 stond bovenstaand citaat in een rapport over de economische toekomst van Amerongen. Met
agrarische bevolking werden de oorspronkelijke inwoners bedoeld, met de industriële de inwoners van
Amerongen die ‘nieuw’ waren in de gemeente.
In hoofdstuk 6 bleek dat in Amerongen in de jaren na het verschijnen van het rapport inderdaad
een scheidslijn is ontstaan tussen de ‘oorspronkelijke’ en de ‘nieuwe’ bevolkingsgroep: echte Amerongers en import. Beide groepen hebben andere opvattingen over hoe het dorp in sociaal en ruimtelijk
opzicht georganiseerd is of zou moeten zijn415. Dit verschil in visie leidt tot conflictsituaties. In deze
conflictsituaties proberen beide groepen aan macht te winnen en zo hun positie op de machtsbalans te
verbeteren. De groep met de gunstigste uitgangspositie heeft immers de meeste kans op het realiseren
van haar visie.
In dit hoofdstuk kijken we naar de veranderingen op de machtsbalans gedurende een periode van
twaalf jaar (1994-2006). De nadruk ligt daarbij op de periode 2002-2006. In deze periode vond ook het
veldwerk plaats. We gebruiken het ADMC-model uit hoofdstuk 4 om de conflicten die de veranderingen veroorzaken te analyseren.
In de eerste paragraaf behandelen we het conflict rond het zwartboek, waarin de gevestigde echte
Amerongers worden aangevallen door de buitenstaanders. Een groep import schrijft een zwartboek en
probeert zo de ‘feodale bestuursstijl’ van de echte Amerongers ter discussie te stellen. Het conflict is
het begin van een langdurige politieke machtsstrijd tussen echte Amerongers en import. Het luidt het
afbrokkelen van de historisch gegroeide machtspositie van de echte Amerongers in. We bespreken het
conflict hier om de dynamiek in de verhoudingen tussen de beide groepen tot zijn recht te laten komen.
Wel behandelen we het conflict beknopter dan de twee daaropvolgende conflicten416.
414 Economisch Technologisch Instituut voor Utrecht 1956, p. 112.
415 Echte Amerongers hebben een meer praktische visie op het dorp als productieruimte, terwijl de import Amerongen meer ziet als woonruimte, waarbinnen natuur en cultuur een belangrijke rol spelen. Zie de beelden van de beide
groepen in hoofdstuk 6 voor meer informatie.
416 Omdat het zwartboekconflict grotendeels dient om het langetermijnperspectief in de gevestigden-buitenstaanders
verhouding in Amerongen weer te geven, wordt een diagram als in het model in hoofdstuk 4 niet geschetst. Wel
worden de veranderingen en strategieën kort besproken.
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De nadruk in dit hoofdstuk ligt op twee recente conflicten. Die worden grotendeels in de Amerongse
gemeentepolitiek uitgespeeld. We schetsen deze machtsarena en geven een kort historisch overzicht
van de verhoudingen in die arena. Vervolgens bespreken we de hoofdrolspelers en de posities van de
groepen in de gemeenteraad aan de start van het conflict. Die posities geven we schematisch weer in
een machtsdiagram.
Het eerste recente conflict heeft de zelfstandigheid van de gemeente Amerongen als inzet. De strijd
tussen echte Amerongers en import wordt hierin beslist, tien jaar na het verschijnen van het zwartboek.
De import, die inmiddels een veel sterkere positie heeft opgebouwd, is voor het opgaan van Amerongen in een grotere gemeente met zeven dorpskernen. Volgens veel echte Amerongers zal dit ‘het einde’
van hun Amerongen betekenen417.
De gevolgen worden duidelijk in een tweede recent conflict rond de bouw van het multifunctionele
centrum Allemanswaard. De positie van de echte Amerongers bleek ernstig verzwakt. Hierdoor speelt
een nieuw conflict zich niet af volgens de ‘traditionele’ scheidslijn, maar wordt dit conflict uitgevochten
op basis van een ander onderscheidend kenmerk.
Aan de hand van de beschrijvingen van de twee conflicten zien we welke strategieën gebruikt zijn door
de groepen. Een bespreking van de veranderde verhoudingen na afloop van de conflicten biedt meer
inzicht in het succes van die strategieën.
We geven aan het einde van elke conflictbespreking aan wat er veranderd is in de machtsverhouding
tussen de groepen.

7.1 Van klagende import tot hoog opgelopen conflict: het zwartboek
Iedereen die in de Amerongse politiek actief is of is geweest kent het zwartboek. Het onderwerp ligt
nog steeds gevoelig (zie ook kader 7.1). De meeste geïnterviewden haastten zich dan ook om te zeggen dat ze in die tijd niet al te veel met het zwartboek of de Amerongse politiek te maken hadden. Ook
degenen waarvan later bleek dat dit wel degelijk het geval was. Enkele hoofdrolspelers uit de zwartboekperiode weigerden medewerking418. Het was de ergste openlijke aanval op het openbaar bestuur
die zich in de geschiedenis van de Amerongse politiek heeft voorgedaan. Volgens sommigen kwam dat
doordat die politiek gewend was haar zaken zelf te regelen, zonder zich al te veel van de mening van de
lokale bevolking aan te trekken:
Mensen van buiten die eigenlijk niet accepteerden dat het bestuur zonder inspraak verder ging of een
aantal zaken deed. Dat is vooral van buiten gekomen ja, mensen die gewend waren dat ze inspraak
hadden en het ineens niet meer kregen. Dus dat tij is gewoon gekeerd.
Oud-politicus, import
Tijdens het zwartboekconflict, dat speelt in 1994, wordt de gemeenteraad nog in hoge mate gecontroleerd door de echte Amerongers. Een grote meerderheid binnen de gemeenteraad is eensgezind in hun
afkeer van de zwartboekschrijvers en hun bezwaren.

417 ‘Ik heb verklaard dat dit het einde is van mijn Amerongen, en dat is voor veel Amerongers ook het geval’ aldus een
geïnterviewde politicus en echte Ameronger.
418 Twee personen weigerden een interview, beiden echte Amerongers en raadsleden tijdens de zwartboekaffaire. Zij
hadden naar eigen zeggen ‘dingen afgesloten’ en ‘er geen behoefte aan’.
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Kader 7.1 Zoektocht naar een zwartboek
Iedereen die we interviewden was bekend met het zwartboek. Over de motieven van de verschillende partijen en de ‘rechtvaardigheid’ van de klachten van de schrijvers had iedereen wel een
mening. Maar dat het onderwerp gevoelig lag bleek al snel. Veel geïnterviewden haastten zich om
te melden dat ze zelf geen rol in het conflict hadden gespeeld. Ook bij de huidige werknemers van
de gemeente lag het zwartboek nog steeds gevoelig:
Begin 2003 moesten we met één van degenen die in het zwartboek een prominente rol had (…)
een zaak klaren. Toen zei ik: ook het zwartboek weer even lichten. Nou het feit alleen al. (…) [Het]
moest in het archief gelicht worden. Dat was toch bij de ambtenaren hier een zekere commotie.
Politicus, import
Ook onze eigen zoektocht naar het zwartboek bleek niet zonder slag of stoot te gaan. Niemand
van de geïnterviewden had nog een kopie. Ook de provincie had de aan haar aangeboden versies
inmiddels vernietigd. Uiteindelijk was alleen in het archief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
nog een dossier met daarin het zwartboek te vinden. Voordat we dat mochten inzien moesten we
wel toestemming krijgen van de commissaris van de Koningin in Utrecht. Die kregen we nadat we
een onderzoeksverklaring hadden getekend waarin we verklaarden het stuk alleen voor onderzoeksredenen te gebruiken. Ook moesten we bij het gebruik van materiaal dat betrokkenen in het
conflict kon schaden toestemming vragen. Directe citaten uit het zwartboek, of uit de briefwisselingen aangaande het zwartboek, hebben we daarom slechts zeer spaarzaam gebruikt.

Een selecte groep leden van de import verenigt zich en stelt de dominantie van de echte Amerongers ter discussie. De zwartboekschrijvers verzamelen een eigen groep om zich heen, en benutten de
machtsbronnen die daarbinnen aanwezig zijn. Daarmee wordt de controle van de echte Amerongers
over de gemeenteraad betwist.
Maar het conflict begint niet met het doel de echte Amerongers in hun macht aan te tasten. De groep
zwartboekschrijvers begint het conflict kleinschalig en op basis van ‘NIMBY’-onderwerpen419. Alle
schrijvers zijn in hun persoonlijke situatie teleurgesteld in het handelen van de Amerongse politiek.
Het conflict escaleert echter: steeds meer mensen gaan zich met de zaak bemoeien en een groot deel
van de inwoners van het dorp voelt zich uiteindelijk bij het conflict betrokken. Al snel gaat het niet
zozeer meer om de aard van de klachten van de zwartboekschrijvers, maar om de tegenstelling tussen
echte Amerongers en import. Het conflict draait daardoor uiteindelijk om de zeggenschap over de gang
van zaken in Amerongen.
In dit conflict beschouwen vormt de Amerongse gemeenteraad de machtsarena. De zwartboekschrijvers
proberen van buiten de machtsarena veranderingen teweeg te brengen in diezelfde machtsarena. Ze
opereren vanuit de figuratie en oefenen druk uit op de echte Ameronger raads- en collegeleden. Beide

419 NIMBY staat voor Not In My Back Yard en wijst op de neiging van mensen om tegen ontwikkelingen te zijn waarvan ze in hun persoonlijke omgeving (‘back yard’) wellicht negatieve gevolgen merken, terwijl de ontwikkeling wel
van belang is voor de grotere gemeenschap.
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groepen claimen voor een groter geheel binnen de Amerongse bevolking te spreken. In de loop van het
conflict worden steeds meer Amerongers gemobiliseerd door één van beide groepen420.
Het conflict speelt van februari 1994 tot februari 1995421. Er zijn drie fases te onderscheiden in het
conflict. In de eerste fase beschuldigen de zwartboekschrijvers de echte Amerongers in de gemeentepolitiek. Dat leidt in de tweede fase tot het zwartboek, dat dan nog niet openbaar is maar wel wordt
aangeboden aan de commissaris van de Koningin in Utrecht. In de derde fase is het conflict volledig
geëscaleerd en maken de zwartboekschrijvers het zwartboek openbaar.
7.1.1 Feodaal bestuur: een terecht verwijt?

Dat is ook één van de omslagen geweest, dat import het idee had van er gebeurt hier van alles, wat niet
door de beugel kan.
Politicus, import
Het conflict rond het zwartboek begint met de onvrede van een aantal ‘leden’ van de import over de
manier waarop het dorp wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De schrijvers van het zwartboek willen, naar eigen zeggen, de misstanden aan de kaak stellen
die ontstaan zijn door het oneerlijke gebruik van macht door de echte Amerongers in de gemeenteraad:
Heel veel indirecte corruptie, vriendjespolitiek, krappe meerderheid in de raad, altijd zeven tegen zes.
Een burgemeester die zijn afspraken niet nakwam. Dus op een zeker moment [is] dat zwartboek
gemaakt en dat is een enorme rel geworden.
Eén van de schrijvers van het zwartboek, import
De heer Ringnalda uit Overberg fungeert tijdens het conflict als spreekbuis voor de groep door middel
van ingezonden brieven in de lokale krant en later interviews met regionale en lokale media. Ringnalda
‘weigert de historisch bepaalde politieke cultuur in zijn dorp te aanvaarden’422. Deze cultuur zou ertoe
leiden dat het college, de ambtenaren en de gemeenteraadsleden zichzelf en andere echte Amerongers
bevoordelen, terwijl het de import moeilijk gemaakt wordt423.
Veel inwoners van Amerongen stellen vraagtekens bij de motivatie van de schrijvers van het zwartboek. Ze zouden bij elkaar gekomen zijn doordat ze allen op de een of andere manier gedwarsboomd
waren door de gemeente. Het zwartboek zou gewoon een poging zijn om hun eerdere wensen alsnog te
realiseren:

420 Voor de buitenwereld lijkt de tegenstelling in het dorp compleet en de bevolking onderverdeeld in twee kampen. In
werkelijkheid bleven er natuurlijk ook tijdens de zwartboekaffaire inwoners onverschillig en dus niet gelieerd aan
één van beide groepen.
421 Voor februari 1994 als beginpunt is gekozen omdat in deze maand (in de aanloop naar de verkiezingen in maart
1994) voor het eerst door de VVD in de gemeenteraad werd gezegd dat het huidige beleid ‘feodaal’ zou zijn. Het
eindpunt is februari 1995 omdat dan de gemeenteraad instemt met de aanbevelingen die gedaan zijn door een onafhankelijke commissie, om de ‘problemen’ uit de zwartboekaffaire op te lossen.
422 Trouw 30-11-1994. Correcter was ‘in zijn gemeente’ geweest, aangezien Ringnalda in Overberg woonde en niet in het
dorp Amerongen.
423 Zie hoofdstuk 1 voor meer voorbeelden van de beschuldigingen aan de gemeenteraad door de schrijvers van het
zwartboek.
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Ze hebben elkaar gevonden in het onbegrip wat ze bij de gemeente kregen, dat ze niet, tenminste naar
hun idee, hun zin kregen. Dat is meer de verbondenheid dan een bepaalde visie op het Amerongse.
Politicus van partij die echte Amerongers vertegenwoordigt
De kritiek lijkt niet geheel ongegrond. Het zwartboek gaat voor een aanzienlijk deel over onderwerpen
waarbij de schrijvers, of sympathisanten van de schrijvers, betrokken waren. Zo wordt een bouwvergunning op het privéterrein van de heer Ringnalda genoemd. Ook het tegengaan van hoogbouw op het
industrieterrein bij een bedrijf van één van de schrijvers van het zwartboek wordt aan de orde gesteld424.
Maar aan de andere kant komen ook minder persoonlijke zaken als de bouw van een rijksinrichting
voor jongeren in Overberg of de aanschaf van een auto door de burgemeester in het zwartboek aan
bod425.
Wat de werkelijke drijfveer van de schrijvers ook is, ze proberen op verschillende manieren de macht
van de echte Amerongers in de gemeentepolitiek aan te tasten. Deze proberen vooral de aanvallen af te
weren en hun machtspositie te consolideren. Ze verdedigen zich door de beschuldigingen te negeren of
deze als onwaar af te doen. De schrijvers van het zwartboek zijn vooral in de aanval en proberen op verschillende manieren de politici in diskrediet te brengen.
7.1.2 De schrijvers van het zwartboek

In 1994 vormt de groep zwartboekschrijvers zich. De ‘aanklachten’ tegen het Amerongse bestuur worden geformuleerd en in het zwartboek gezet. De schrijvers behoren allen tot de import. Geen van hen
is lid van de gemeenteraad. Wel zijn er veel mensen met ‘maatschappelijk gerespecteerde’ posities bij,
die goede connecties hebben zowel in Amerongen als daarbuiten. Lid zijn onder andere een uitgever,
een architect en een aantal ondernemers426. In september 1994 wordt het zwartboek aangeboden aan
de heer Beelaerts van Blokland, de toenmalig commissaris van de Koningin in Utrecht427. De schrijvers
denken via de commissaris hun gelijk te krijgen en gaan de discussie met de Amerongse politiek niet
aan; die ontvangt geen exemplaar.
Beelaerts van Blokland is echter niet van plan om de kant van de schrijvers te kiezen. Hij wint informatie in bij de Amerongse burgemeester Mumsen, die de commissaris meedeelt dat ‘op geen moment is
gebleken dat het bestuurlijk handelen onrechtmatig of onbehoorlijk was’428. In een reactie op 21 oktober
merkt hij op dat in het zwartboek alleen zaken worden behandeld waarbij het persoonlijk belang van de
opstellers sterk aanwezig is, terwijl het belang van de Amerongse gemeenschap als geheel ontbreekt429.
424 Het betreft hier het bedrijf Cash Beheer b.v. van de heer Nico Verlaan. Verder komen nog de verplaatsing van een
tabaksschuur, nieuwbouw van een huis in het oude dorp zonder bouwvergunning en de bouw van een ‘flatgebouw’
en woningen op het terrein van een voormalige boerderij in het nieuwe dorp aan de orde (Ringnalda e.a. 1994).
425 Ringnalda e.a. 1994. De volledige titel van het zwartboek luidt ‘Zwartboek gemeente Amerongen – door regentenmentaliteit veroorzaakt burgerlijden’. Het is een lange lijst met klachten; de helderheid van het geschrevene en
aantoonbaarheid van de aanklachten verschillen sterk per onderwerp.
426 Ringnalda e.a. 1994.
427 De bijgaande brief is gedateerd 27 september 1994. De schrijvers beginnen de brief als volgt: ‘Het doet ons verdriet u als noodkreet bijgaand een zwartboek aan te moeten bieden over de bestuurlijke misstanden in de gemeente
Amerongen’.
428 Gegevens uit dossier zwartboek uit het archief gemeente Utrechtse Heuvelrug.
429 Dit blijkt uit een overzichtsartikel uit de Doornse Krant (01-12-1994b). De schrijver lijkt een rechtstreekse quote uit
de reactie van de commissaris te gebruiken. De reactie zelf was helaas geen onderdeel van het zwartboekdossier.
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Het lijkt er sterk op dat hij zich niet erg in de zaak heeft willen verdiepen; er zijn door hem in ieder
geval geen dossiers bij de gemeente opgevraagd.
Dit weerhoudt de zwartboekschrijvers er niet van om de commissaris wederom te benaderen wanneer
ze het idee krijgen dat de Amerongse gemeenteraad zich van alle beschuldigingen niet al te veel aantrekt. Na een commissievergadering over de Rijksinrichting Overberg430 stuurt Ringnalda wederom
een brief aan de commissaris van de Koningin waarin hij ‘constateert’ dat het college opnieuw misleidende informatie verspreidt.
7.1.3 Aanval via de media

De schrijvers proberen daarnaast ook op een andere manier hun doel te bereiken. Door middel van
ingezonden brieven in de Doornse Krant de Kaap laten ze hun ongenoegen over de gang van zaken in
de Amerongse gemeenteraad blijken. Dit doen ze bijna gelijktijdig met het aanbieden van het zwartboek aan de commissaris. Op 8 september wordt de eerste brief geplaatst door Ringnalda, die ook
daarna telkens de brieven ondertekent. Al in de eerste brief valt in relatie tot de Amerongse politiek de
term ‘paternalistische regentenmentaliteit’431. Daarna verschijnen de brieven met zeer grote regelmaat432.
De toon wordt steeds harder en persoonlijker van karakter:
Ook familiebanden kunnen, als er grote financiële belangen meespelen, een raadslid in een glazen huisje
zetten. Degene die tracht in het Amerongse nog wat democratie in praktijk te brengen, wordt door een
enkel lid van de CDA-fractie dan ook meewarig beschouwd als een arme ziel die door de brievenbus
de gang staat te behangen. Er lijken dan ook teveel handjes te wassen. En steeds weer duiken dezelfde
namen op433.
Het publiciteitsoffensief van de zwartboekschrijvers wordt aanzienlijk opgevoerd in november. De
Doornse Krant de Kaap meldt dat de landelijke pers ‘lucht krijgt van de zaak Amerongen’ en zich hier
met volle hevigheid op stort434. Eén van de schrijvers van het zwartboek stelt dat er voor de aandacht in
de landelijke pers een bewuste lobby is gevoerd door de schrijvers435:
Ik heb gewoon puntjes op de i gezet en er is televisie bij te pas gekomen, radio, kranten. Nou ja, vul het
allemaal maar in. En dat had Amerongen nog nooit meegemaakt. Amerongen op de televisie. Amerongen in de krant. Amerongen op de radio. Hallo!
De aandacht in de landelijke pers leidt in ieder geval tot een verdere verheviging van het conflict en veel
aandacht voor de schrijvers van het zwartboek. Zowel Trouw als het Algemeen Dagblad besteden aandacht aan de zwartboekaffaire en laten Ringnalda aan het woord:
430 Die vergadering vond plaats op 5 november 1994 en ging over de bouw van een gedeeltelijk gesloten en gedeeltelijk
open rijksjustitiële jeugdinrichting (jeugdgevangenis) voor jongens. De schrijvers van het zwartboek zijn tegen de
bouw van deze rijksinrichting. Tijdens de vergadering blijkt dat de gemeente niet van plan is om aan de bezwaren
tegemoet te komen: de rijksinrichting zal als het aan hen ligt gewoon worden gebouwd.
431 Doornse Krant de Kaap 08-09-1994.
432 Van 8 september tot 3 november 1994 verschijnen er zeven brieven van de heer Ringnalda en één van de vereniging
Erica (ook betrokken bij het zwartboek) in de Doornse Krant. Hiernaast worden de schrijvers van het zwartboek
geregeld aangehaald in artikelen in de krant over het zwartboek.
433 Doornse Krant de Kaap 03-11-1994b.
434 Doornse Krant de Kaap 01-12-1994b.
435 Deze geïnterviewde stelt verder dat regelmatig gebruik is gemaakt van ‘vriendjes in de pers’.
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Ringnalda weigert de historisch bepaalde politieke cultuur in zijn dorp te aanvaarden: “Vroeger werd
Amerongen bestuurd door machtige families. In het kasteel werd beslist en iedereen had daar vrede mee.
Dat kon in 1934, maar niet meer in 1994. Toch wordt die bestuursstijl nog immer voortgezet”436.
En niet alleen in de nationale kranten is aandacht voor het zwartboek. Op 28 november trekt een cameraploeg van het programma Avro’s Televizier door Amerongen. Ze maken opnames voor de uitzending
de dag erna. In de zeven minuten waarin de affaire aandacht krijgt worden de zwartboekschrijvers uitgebreid aan het woord gelaten.
De argumenten van de schrijvers worden versterkt door een affaire rond oud-gemeentesecretaris Onink.
Hij werd in de raadsperiode voorafgaand aan de zwartboekaffaire ontslagen en doet, gesterkt door de
ophef rond de gang van zaken in de Amerongse politiek, een boekje open over hoe het er volgens hem
in het Amerongse college aan toe ging in die periode:
Bij collegevergaderingen (…) werden vaak al op vrijdagmiddag daaraan voorafgaand door de burgemeester en wethouder (…) zaken doorgenomen. Dit leidde vaak binnen de collegevergadering tot een
‘fait a compli’ [sic] nog voordat een discussie had plaatsgevonden437.
Vooral het argument van de zwartboekschrijvers over de in de politiek bestaande korte lijntjes en het
uitoefenen van vriendjespolitiek worden door de beschuldigingen van Onink versterkt. Zeker wanneer
een anonieme briefschrijver aan de krant meldt dat het rapport over de affaire rond de oud-gemeentesecretaris ‘onder invloed van B en W veranderd is’438.
De zwartboekschrijvers proberen in hun berichtgeving richting de media te laten blijken dat ze niet
alleen voor hun eigen belangen opkomen, maar dat het hen gaat om de ongelijke verdeling van macht in
Amerongen. Ze proberen op deze manier iedereen te betrekken bij het conflict:
In Amerongen wonen 8.000 mensen [sic], die volgens J. Ringnalda zijn te verdelen in vriendjes en nietvriendjes van het gemeentebestuur. Zelf is hij geen vriendje, en dus ruziet hij met de gemeente over een
bouwvergunning439.
De echte Amerongers die de macht hebben in de Amerongse politiek, willen in eerste instantie niet
meedoen aan de discussie. Ze hopen dat de storm over zal waaien.
7.1.4 De echte Amerongers

Er lijkt voor de echte Amerongers ook geen directe aanleiding te zijn om te reageren: zowel de brieven
als het zwartboek gaan weliswaar over de Amerongse politici, maar zijn niet aan hen gericht en om een
reactie van hun kant wordt door de schrijvers van het zwartboek dan ook niet gevraagd. Het zwartboek
wordt afgedaan als het geklaag van mensen die zich in persoonlijke wensen of projecten gedwarsboomd
436 Trouw 30-11-1994.
437 Doornse Krant de Kaap 10-11-1994.
438 Volgens de Doornse Krant de Kaap (08-12-1994c) was voor de anonieme schrijver ‘de tv uitzending over het
‘zwartboek der gemeente Amerongen’ (…) de aanleiding (…) om deze feiten aan het licht te brengen’. De oudgemeentesecretaris is ontslagen om de afhandeling van een financiële kwestie. Hij zou hebben gerommeld met de
liquidatieboekhouding van de Centraal Technische Dienst van Amerongen, Leersum en Maarn.
439 Trouw 30-11-1994. In werkelijkheid woonden er ook toen circa 7.000 mensen in de gemeente, en 5.000 mensen in de
plaats Amerongen.
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zien. Bovendien blijkt uit de reactie van de commissaris van de Koningin dat op hogere bestuursniveaus
raad en college van Amerongen gesteund worden.
Wel start de gemeente na enige tijd een intern onderzoek naar de beschuldigingen in het zwartboek. De
gemeente brengt, in dezelfde bewoording als aan de commisaris van de Koningin, over de resultaten alleen
naar buiten dat ‘zijn bestuurlijk handelen op geen moment onrechtmatig of onbehoorlijk was geweest’440.
Naarmate het commentaar aanhoudt worden de schrijvers van het zwartboek serieuzer genomen.
De politiek begint een voorzichtig tegenoffensief in de krant, waarbij nu wel in wordt gegaan op de
beschuldigingen. CDA-fractievoorzitter Putman wordt beschuldigd van belangenverstrengeling met
betrekking tot de aankoop van het terrein van de voormalige Menora Mavo (zie kader 7.2). Via de
krant probeert niet hij, maar de broer waarmee de belangenverstrengeling plaats zou hebben gevonden
de beschuldigingen aan zijn adres te weerleggen en de argumenten van de import te ontkrachten:
“Ik kan me mateloos ergeren aan al die mensen die het allemaal zo goed weten. Mij bellen ze niet, maar
ze weten in een zogenaamd zwartboek wel te vertellen dat ik alle inlichtingen over het Mavo-terrein uit
de eerste hand zou hebben van mijn broer Leo, die in hun geschrijf nota bene als CDA wethouder te
boek staat. Toevallig is hij fractievoorzitter. Zo’n bewering vind ik niet eerlijk en is onwaar. Laten ze eerst
eens met bewijsmateriaal komen over een omkoopschandaal, voordat ze zoiets naar buiten brengen”441.
Erg overtuigend is het verweer van de Amerongse politici niet. Door de hardnekkigheid van de beschuldigingen en de bijbehorende media-aandacht dreigt ook de steun te verdwijnen vanuit hogere politieke
kringen442. De echte Amerongers in de gemeenteraad lijken zich met de situatie kortom niet goed raad
te weten. De steun van een groep echte Amerongers, het bankje der wijzen, komt dan ook als geroepen.
Deze mannen van het bankje, ook wel ‘de schaduwfractie van de raad’ genoemd in Amerongen443, voelen zich aangevallen door de toon van de zwartboekschrijvers, waarin vooral de ‘feodale mentaliteit’ van
de echte Amerongers in het dorp het moet ontgelden. Ook het bankje heeft, volgens één van de geïnterviewden, vaak kritiek op de gang van zaken, maar door de nadruk op de tegenstelling tussen echte
Amerongers en import worden ze gemobiliseerd:
Ze waren helemaal niet blij met het zwartboek, want dat was import die dat natuurlijk opgesteld had.
Inhoudelijk waren ze het best wel eens een keer eens… want ze zeggen best wel eens hetzelfde zo nu en
dan ook (…). Alleen ze conformeerden zich totaal niet aan dat zwartboek.
Oud-politicus, import
De wijzen van het bankje reageren via ingezonden brieven op de brieven van Ringnalda. Als echte
Amerongers kunnen ze de afbreuk van ‘hun Amerongen’ niet accepteren444. De toon verhardt, van beide
kanten, wanneer de wijzen van het bankje in november bijval krijgen van veel andere echte Amerongers. Die maken ook via ingezonden brieven hun mening kenbaar over import. De gehele groep import
wordt in deze brieven gelijkgesteld aan de schrijvers van het zwartboek.
440 Tops 1995, p. 5.
441 Doornse Krant de Kaap 17-11-1994. Ook CDA-wethouder en loco-burgemeester De Keizer probeert later de
beschuldigingen te bagatelliseren: ‘laten we dankbaar zijn dat er mensen zijn die niet met de voeten op tafel gaan zitten wachten wat er op televisie komt, maar zich inzetten voor het dorp’ (Trouw 30-11-1994).
442 In eerste instantie ziet commissaris van de Koningin Beelaerts van Blokland niets in de beschuldigingen van het
zwartboek en steunt hij de aangevallen Amerongse politici. Naarmate de druk toeneemt, wordt de commissaris
voorzichtiger met zijn steun.
443 Zie hoofdstuk 6.
444 Doornse Krant de Kaap 10-11-1994a. Zie voor de volledige quotes uit deze brief hoofdstuk 1.
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Kader 7.2 Belangenverstrengeling van de echte Amerongers?
De Menora Mavo in Amerongen fuseert begin jaren negentig met scholen in Veenendaal. De school
in Amerongen wordt gesloten en het terrein blijft braak liggen. Het college wil op het terrein van de
voormalige Mavo 19 woningen gaan bouwen. Het is één van de weinige plaatsen in het dorp waar
sociale woningbouw gerealiseerd kan worden. Door vuilstort op het terrein (voor de komst van de
Mavo) moet de grond hiervoor echter gesaneerd worden. Kosten: twee miljoen gulden.
De gemeente ziet daarom in september 1994 af van de aankoop van het terrein. In de Doornse
Krant de Kaap wordt al gemeld dat het stichtingsbestuur van de scholengemeenschap uit
Veenendaal waarschijnlijk wel tot overeenstemming zal komen met een nog onbekende projectontwikkelaar. Deze plaatselijke projectontwikkelaar koopt de grond, waarna deze minder vervuild
blijkt dan eerst werd aangenomen. De projectontwikkelaar besluit om het vervolgens weer door
te verkopen aan de (geprivatiseerde) woningbouwvereniging. Deze vraagt een gemeentesubsidie
aan om sociale woningbouw mogelijk te maken.
Naar aanleiding van deze affaire worden verschillende echte Ameronger raadsleden beschuldigd van belangenverstrengeling, zowel in de media als door collega’s. Ze hebben de schijn
hierin ook wel tegen: de gemeentesecretaris is voorzitter van het bestuur van de woningbouwvereniging, VVD-fractievoorzitter Van Geijtenbeek is er directeur. En als klap op de vuurpijl is de
‘nog onbekende projectontwikkelaar’ de broer van CDA-fractievoorzitter Putman. Tot slot wordt
ook burgemeester Mumsen beschuldigd van het persoonlijk voordeel halen uit het uitgeven van
bouwkavels elders in Amerongen.
De echte Amerongers in de politiek blijven de beschuldigingen van belangenverstrengeling ontkennen, maar hun pogingen zijn weinig effectief:
Ook in het betoog van mevrouw Van Wijngaarden (CDA) speelde belangenverstrengeling een rol.
Zij ontkende zeer uitdrukkelijk dat er familiebelangen boven het CDA-belang zouden zijn gegaan.
(…) ‘Over de door partijgenoot Van Wijngaarden aangestipte belangenverstrengeling wilde De
Keizer1 nog kwijt dat de projectontwikkelaar al meer dan twee jaar belangstelling had voor de
grond van de Menora Mavo. Toen De Keizer daaraan toevoegde dat hij dit pas vorige week in de
Doornse Krant ‘De Kaap’ had gelezen ontstond er enige hilariteit op de publieke tribune.2
1
2

Anton de Keizer was in deze raadsperiode wethouder voor het CDA en loco-burgemeester.
De volgende bronnen zijn gebruikt voor dit kader: Doornse Krant de Kaap 18-08-1994, 29-09-1994b,
10-11-1994b, 17-11-1994, 01-12-1994c en Trouw 30-11-1994.

Op 21 november willen alle raadsfracties een gezamenlijke, afkeurende, persverklaring uitgeven over de
gang van zaken. D66 kan zich echter deels wel vinden in de kritiek van de zwartboekschrijvers, en ook
de VVD is het niet eens met de inhoud van het persbericht. De tekst moet daarom worden afgezwakt.
Burgemeester Mumsen, op wie veel van de kritiek zich richt, meldt zich ziek. Hij keert niet meer terug
in de Amerongse politiek445.
445 In november 1995 wordt hij op eigen verzoek eervol ontslagen (Algemeen Dagblad 14-11-1995). Hij wordt opgevolgd
door burgemeester Willy Doorn.
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7.1.5 Een overwinning voor de import

Eind november is het conflict volledig geëscaleerd446. De zwartboekschrijvers besluiten daarom om
het boek vrij te geven voor de pers op 1 december 1994. De tweedeling in Amerongen lijkt hiermee
compleet:
Evenmin is het duidelijk of het ooit nog tot een gesprek komt tussen beide partijen, die meer en meer
lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Voeg daarbij nog het feit dat het conflict inmiddels een duidelijke tweespalt binnen het dorp teweeg heeft gebracht en de chaos is compleet447.
Het conflict wordt voornamelijk via de media uitgespeeld, waarbij velen zich geroepen voelen zich
met het conflict te bemoeien. Zelfs ‘Sinterklaas en de Pieten’ bemoeien zich via de krant met de gang
van zaken: ‘Lijdzaam zie ik in Amerongen iets gebeuren. Jammerlijk een dorpsgemeenschap die gaat
scheuren’448.
Het is duidelijk dat de partijen er zonder hulp van buitenaf niet uit gaan komen. Hoogleraar
bestuurskunde Pieter Tops van de Katholieke Universiteit Brabant wordt op initiatief van de provincie
Utrecht gevraagd om in het conflict te bemiddelen. De lokale krant meldt in dezelfde periode dat het
stopt met het plaatsen van ingezonden brieven tot de situatie verandert.
Op 22 december wordt besloten tot de oprichting van een commissie zwartboek en een commissie
inspraak, op aanraden van hoogleraar Tops. In die commissies zitten gemeenteraadsleden van de
‘beschuldigde’ partijen als het CDA, gemeenteraadsleden van kritische partijen zoals D66 én opstellers van het zwartboek. Zowel de gemeenteraad als de opstellers van het zwartboek stemmen in met de
aanbevelingen449.
De aanbevelingen vanuit de zwartboekcommissie kunnen worden gezien als een overwinning voor
de import. De gemeente moet haar gedrag veranderen, en inspraak zien als een voorwaarde voor succesvol beleid450. Ook worden alle vergaderingen openbaar, iets wat daarvoor niet het geval was. Alle
aanbevelingen worden door de gemeenteraad unaniem ondersteund451. De schrijvers van het zwartboek
zijn tevreden met de afloop:
“Het doel, een signaal te geven dat aanleiding zou zijn om een veranderingsproces op gang te brengen binnen het bestuur van de gemeente Amerongen, is daarmee bereikt”. De zwartboek opstellers zijn
ervan overtuigd dat de gehele gemeenteraad de aanbevelingen in een daadwerkelijke verandering zal
omzetten452.

446 ‘De verhoudingen verhardden, het conflict escaleerde. Burgers achtten zich tot op het bot getergd, gemeenteraads
leden voelden zich met modder besmeurd’, aldus Tops (1995, p. 5).
447 Doornse Krant de Kaap 01-12-1994a. Zie ook hoofdstuk 1.
448 Doornse Krant de Kaap 08-12-1994b.
449 Doornse Krant de Kaap 22-12-1994. Alleen CDA-fractievoorzitter Wim Putman stemt tegen. De samenstelling van
de commissies blijkt uit archiefonderzoek in het archief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
450 Doornse Krant de Kaap 23-02-1995a.
451 Doornse Krant de Kaap 23-02-1995b. Na deze eerste uitspraak werkt de commissie nog verder. In november 1995
stelt de commissie na een lang onderzoek dat het gemeentebestuur niets te verwijten viel, alhoewel het bestuurlijk
handelen ongelukkig was (Algemeen Dagblad 14-11-1995). Het conflict was toen echter al lang en breed afgelopen en
er werd aan deze uitkomst weinig aandacht besteed.
452 Doornse Krant de Kaap 23-02-1995.
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7.1.6 Gevolgen

Het zwartboek werd niet opgesteld met het doel de import een betere machtspositie te geven, of om de
macht van de echte Amerongers te breken. De schrijvers hadden voornamelijk als doel om hun gebundelde persoonlijke belangen te realiseren. Belangen die volgens hen gedwarsboomd werden door de
Amerongse gemeentepolitiek. Het zwartboek bestond uit een bonte verzameling klachten en beschuldigingen. Op de ene plek wilde bijvoorbeeld een vereniging nieuwbouw tegenhouden om zo het behoud
van een aantal karakteristieke bomen te realiseren, op een andere plek wilde één van de opstellers juist
nieuwbouw plegen.
Maar de schrijvers hadden één ding gemeen: ze zagen de manier waarop de echte Amerongers het
dorp via de gemeentepolitiek bestuurden als de grote veroorzaker van hun klachten en problemen.
Het was de ‘feodale bestuursstijl’ van die echte Amerongers die ze aanvielen. Het conflict werd hierdoor groter dan de zwartboekschrijvers waarschijnlijk voor ogen hadden. Het werd een conflict tussen
twee groepen in Amerongen: echte Amerongers en import. Voornaamste reden was waarschijnlijk de
media-aandacht die de zwartboekschrijvers zochten en kregen. Die media zagen in de aanklacht tegen
het gemeentebestuur een poging van nieuwe bewoners om oude structuren te doorbreken:
De beerput zou opengaan en koppen zouden rollen, want de geest was nu helemaal uit de fles. Dat
voorspelden de opstellers van het zwartboek, een groep opstandige burgers. Een clubje import, dat na
een persoonlijke aanvaring met de gemeente op deze manier alsnog zijn gelijk probeert te halen, zeggen
sommige oer-Amerongers. (…) Een dapper groepje dat de strijd met de ingebakken regentenmentaliteit
probeert aan te gaan, vinden sommige buitenstaanders453.
Het rustieke dorpje Amerongen op de Utrechtse Heuvelrug is verdeeld in twee kampen (…): de import
in het forensendorp en de autochtonen, die hun burgemeester steunen454.
Die typering werd een ‘self-fulfilling prophecy’ toen op basis van de artikelen in de media steeds meer
echte Amerongers en import zich met het conflict gingen bemoeien. Er kwamen ingezonden brieven en
opiniestukken en importleden in de gemeenteraad lieten weten ook een verandering te willen zien in de
manier van besturen in Amerongen.
Het conflict bereikt een hoogtepunt aan het einde van 1994. Er worden veranderingen in de organisatie
van de gemeentepolitiek doorgevoerd op het gebied van inspraak en openheid. De persoonlijke klachten en eisen van de schrijvers in het zwartboek worden niet ingewilligd. Veel van de schrijvers gaan na
het zwartboekconflict dan ook door met hun aanklachten richting gemeente. Penvoerder Ringnalda
bijvoorbeeld gaat door met beschuldigingen en procederen met betrekking tot zijn eerdere klachten
over ‘Nieuw-Amerongen’. Dit blijkt onder andere uit een verslag van een gesprek tussen hem en waarnemend burgemeester Flik. Hij slaat ook in 1995 weer de gemeente over en klaagt rechtstreeks bij
provincie, gooit nog steeds met modder, en doet niet te staven beweringen455. Maar zijn aanklachten
zijn terug bij waar ze begonnen zijn: een persoonlijk conflict tussen hem en de gemeente.
Het zijn misschien niet direct de door de schrijvers gewenste veranderingen, maar het zwartboek heeft
wel gevolgen gehad voor de verhoudingen in Amerongen. De geloofwaardigheid van de Amerongse
politiek in zijn geheel is door het conflict in de ogen van vele Amerongers aangetast. De raad zelf wordt
453 Gelders Dagblad 02-12-1994.
454 Gelders Dagblad 10-12-1994. Zie ook eerdere citaten uit artikelen in lokale, regionale en landelijke media.
455 Dit blijkt uit het stukken uit het zwartboekdossier.
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in de jaren erna bijna overdreven voorzichtig. Ingrijpende beslissingen worden niet genomen, om herhaling van de gebeurtenissen in 1994 te voorkomen. Ook wordt de gang van zaken in Amerongen door de
provinciale overheid veel scherper in de gaten gehouden. Wanneer een groep burgers het met bepaalde
plannen niet eens is, wordt er regelmatig gedreigd met ‘nog een zwartboek’456. Zelfs bijna tien jaar later
wordt er in het nieuwe conflict rond herindeling regelmatig naar verwezen457.
Ook de verhoudingen in de gemeenteraad zijn veranderd. Niet langer kunnen de echte Amerongers uitgaan van een duidelijk overwicht in de machtsarena. Hun historische machtspositie is aangetast.
Dat blijkt in 2003, wanneer een nieuw conflict tussen echte Amerongers en import speelt.

7.2 Machtsstrijd in de Amerongse gemeenteraad
De gemeenteraad vormt de machtsarena waarin het conflict rond de gemeentelijke herindeling zich
afspeelt. In de gemeenteraad waren in de raadsperiode 2002 tot en met 2005 duidelijke scheidslijnen
aanwezig langs de lijnen van echte Amerongers en import458. PvdA, VVD en ChristenUnie werden
gezien als typische vertegenwoordigers van de import. SGP en CDA werden juist als vertegenwoor
digers van de echte Amerongers gezien459. De ‘importpartijen’ zijn licht in de meerderheid.
7.2.1 Historische ontwikkeling machtsverhoudingen

Het lichte overwicht van de import in de Amerongse gemeenteraad is een relatief nieuw verschijnsel. Toen de groep import nog gering in omvang was, was hun vertegenwoordiging in de Amerongse
gemeenteraad dat logischerwijs ook. De gemeenteraad was het ‘machtsbolwerk’ van waaruit de echte
Amerongers het dorp konden besturen. Door middel van besluiten in de raad kon de groep haar visie
en opvattingen vertalen in concrete maatregelen en acties. Door een numerieke meerderheid konden ze
de wensen van de import grotendeels negeren. Naarmate de groep import groeide in omvang, kwamen
er langzaam maar zeker ook meer vertegenwoordigers van de import in de raad.
Tot de jaren zestig werd de gemeenteraad in het calvinistische Amerongen gedomineerd door de confessionele en behoudende ARP en CHU460. Pas in de jaren zestig kwam er voor het eerst een VVD’er
in de raad461. Het aantal zetels van niet-confessionele partijen in de gemeenteraad groeide door de jaren

456 Dreigen met een zwartboek gebeurt overigens niet alleen richting echte Amerongers, maar richting de gehele
Amerongse politiek. Zo stelt een importpoliticus: ‘Voor mij is [het zwartboek] dus een stuk geschiedenis. Het is
verassend hoe daar toch weer altijd mensen weer referentie aan maken, zelfs vandaag de dag.’
457 Dit gebeurt vooral door tegenstanders van herindeling, die de voorstanders verwijten niet naar de bevolking te
luisteren.
458 In totaal zijn in Amerongen 13 ‘politieke’ interviews gehouden, waaronder met raadsleden van alle in de periode
2002-2006 in de raad vertegenwoordigde partijen. Zie voor meer informatie bijlage 1.
459 Ook de ChristenUnie is natuurlijk een partij op confessionele grondslag. Toch werd deze partij gezien als een vertegenwoordiger van de import. De christelijke stromingen vertegenwoordigd in de ChristenUnie hebben nooit een
grote aanhang gehad binnen Amerongen.
460 Deze partijen gingen later op in het CDA.
461 Informatie ontleend aan toespraak van de heer Van Geijtenbeek op 12-12-2005. De PvdA was na de Tweede Wereldoorlog wel altijd vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Helaas hadden we niet de beschikking over de uitkomsten
van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen van 1948 kreeg de partij 527 stemmen.
De VVD kreeg er 105. De ARP, CHU en SGP zorgden echter voor een ruime christelijke meerderheid in die tijd.
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Tabel 7.1 Verhoudingen in de Amerongse gemeenteraad 1982-2002
1982

1986

1990

1994

1998

2002

CDA

5

5

4

4

4

4

SGP*

2

2

3

3

2

2

RPF/CU**

0

0

0

0

1

1

PvdA

3

3

4

2

2

3

VVD

3

3

2

2

3

3

D66

0

0

0

2

1

0

* In 1990 en 1994 gingen SGP en RPF een lijstverbinding aan. De zetels van deze verbinding staan bij de SGP aangegeven in
deze tabel.
** Tot en met de verkiezingen van 1998 bestond de ChristenUnie niet. De partijen RPF/GPV deden in 1998 als een gezamenlijke
lijst mee aan de verkiezingen. Deze partijen gingen later op in de ChristenUnie.
Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, aangeleverd door het gemeentearchief in januari 2007.

heen gestaag tot zes van de dertien zetels. Dat aantal zou van 1982 tot 2002 steeds door hen bezet
worden.
Opvallend is dat de verdeling van zetels in de Amerongse politiek sinds 1982 zeer stabiel is (zie tabel
7.1). Ook de personele wisselingen waren vaak niet groot. De verkiezingen van 1986 zorgen zelfs voor
geen enkele verandering in zetelverdeling of -bezetting.
Het CDA leverde in 1990 een zetel in aan de lijstverbinding van SGP en RPF. Die zetel zou daarna
niet meer bij het CDA terugkomen, waardoor de dominante positie van het CDA iets afnam. De nietconfessionele partijen VVD, PvdA en D66 wisselden vaak onderling zetels uit, maar bezetten altijd
gezamenlijk zes zetels.
Het CDA was van 1982 tot 2002 altijd een partij die echte Amerongers vertegenwoordigde, en waarin
echte Amerongers de koers bepaalden462. Ook voor de SGP was dit het geval, met daarbij de kanttekening dat de partij ook altijd zeer expliciet de belangen van de kern Overberg vertegenwoordigt463.
De stabiele factor in de SGP is echte Ameronger Van der Grift die van 1982 tot 2002 altijd in de
Amerongse raad zitting heeft.

Zij kregen tijdens diezelfde verkiezingen 1.186 stemmen. In de jaren zestig begon het overwicht te verdwijnen. PvdA
en VVD kregen respectievelijk 759 en 300 (1.059) stemmen, ARP, CHU en SGP opgeteld 1.447 (CBS 2007c).
462 Mensen die vaak naar boven kwamen tijdens de interviews als exemplarisch voor ‘de echte Ameronger’ hebben van
1982 tot en met 2005 in de raad gezeten namens het CDA. De meest genoemde naam daarbij was die van fractievoorzitter Putman (1994-2002). Andere veel genoemde namen waren Ko Eijffius (1982-1994 en 2002-2004) en Barthel
(1982-1994). Vermeldenswaardig is ook echte Ameronger G.J. van Barneveld, die voor de ARP en later het CDA 24
jaar lang wethouder was: van 1958 tot 1982 (Eijffius 2004, p. 71). Interessant is tot slot de positie van De Keizer, die
namens het CDA in de raad zat van 1982-2002. Hij wordt door velen gezien als een typische echte Ameronger, maar
uit archiefonderzoek bleek dat hij weliswaar getrouwd is met een echte Amerongse, maar zelf afkomstig is uit de
Betuwe. Blijkbaar kan een zetel in het CDA iemand ook het lidmaatschap van de echte Amerongers opleveren.
463 De SGP haalt een groot deel van de stemmen in Overberg, door het sterk confessionele karakter van deze kern. Zie
hoofdstuk 6 voor meer informatie.
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Naast het CDA is ook de PvdA sinds de Tweede Wereldoorlog altijd vertegenwoordigd geweest in de
Amerongse gemeenteraad. De partij wordt traditioneel gezien als vertegenwoordiger van de ‘arbeiders’
in het dorp. Die arbeiders wonen voornamelijk in het nieuwe dorp en zijn een mix van echte Amerongers en import464. De import is in ieder geval vanaf 1982 altijd vertegenwoordigd geweest in de PvdA465.
D66 veroverde in 1994 en 1998 zetels in de raad. Uit de beschrijving van het zwartboekconflict blijkt
wel dat deze partij niet de echte Amerongers vertegenwoordigde. De partij stelde zich zeer kritisch op
tijdens dit conflict. De opkomst was vooral te danken aan de sterke landelijke positie van D66 in die
periode. Met de achteruitgang van D66 in de landelijke verkiezingen ging ook de populariteit van de
partij in Amerongen achteruit.
In 1998 besloot de RPF alleen de verkiezingen in te gaan en niet meer mee te gaan in de lijstverbinding
met echte Ameronger partij SGP. Deze zetel die daarvoor altijd ‘toeviel’ aan de echte Amerongers is
daarna onzeker.
Het meest cruciaal in de veranderde verhoudingen tussen echte Amerongers en import is de VVD. In
de jaren tachtig en begin jaren negentig werden de zetels van de VVD nog bezet door echte Amerongers. Een politicus en echte Ameronger denkt soms met enige heimwee terug aan die tijd:
In de eerdere perioden dat ik in de raad zat zei ik na afloop wel eens “sorry dat ik wel erg uitviel, ik
hoop dat je niet boos op me bent”, waarop de ander zei “van jou kan ik het hebben, je bent ook een
Ameronger”. Toen was iedereen in de raad Ameronger, dat is het verschil met nu, nu zitten [er nog
maar een paar in], de rest is van buiten.
Dat de VVD gedomineerd werd door de echte Amerongers is duidelijk. Vertrekkend VVD’ster Ter
Beel waarschuwde bijvoorbeeld bij haar afscheid in 1990 de nieuwkomers in Amerongen: “Amerongen
is heel mooi, maar moet geen dependance worden van het Open Lucht Museum”466. Maar het zwartboek
heeft grote veranderingen binnen de VVD tot gevolg. Het zwartboek werd door importleden van de
VVD aangegrepen om de toenmalige fractievoorzitter en echte Ameronger Elbert van Geijtenbeek
onder druk te zetten:
Op een gegeven moment er was een soort [samenwerking] ontstaan van een aantal VVD’ers: Ringnalda, Henk Cramer, allemaal VVD. (…) Elbert van Geijtenbeek die destijds voorzat die heeft dat
ook uiteindelijk zijn zetel gekost. Want de hele VVD is toen omgegaan. Betty van den Bosch (…) was
een hartgrondig voorstander van het zwartboek om Elbert van Geijtenbeek te wippen (…) Die is later
ook wethouder geworden. Dat is natuurlijk dorpspolitiek op zijn smalst.
Politicus, import

464 Volgens een geïnterviewd PvdA-raadslid was vooral de Marinierswijk een ‘rood bolwerk’. Dit raadslid bevestigde het
beeld van een mix van echte Amerongers en import als PvdA-achterban.
465 Onder andere door Coert van Dijk, die van 1982 tot en met 1994 in de raad zat namens de PvdA. In de periode 2002
tot en met 2005 was hij fractievoorzitter van de PvdA.
466 Doornse Krant de Kaap 25-04-1990. Ze refereert hiermee aan de wens tot rust in het oude dorp, die voornamelijk
vanuit de import zou komen (zie hoofdstuk 6). Ook raadslid Wiegerink (1982-1994) is een echte Ameronger en ook
hij kan het niet laten bij zijn afscheid in 1994 enkele sneren naar ‘nieuwkomer’ D66 te maken (Doornse Krant de
Kaap 21-04-1994).
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Betty van den Bosch komt in 1994 voor de VVD in de raad. Daarvoor was ze correspondent voor de
Doornse Krant de Kaap. Zij valt eind 1994 openlijk haar fractievoorzitter af in de discussie over het
terrein van de voormalige Menora Mavo467. De druk van binnenuit is succesvol. Na de volgende verkiezingen houdt Van Geijtenbeek er mee op. Betty van den Bosch wordt in 1998 wethouder in een coalitie
met het CDA. Door de veranderingen in de VVD verdwijnt het historische overwicht van de echte
Amerongers.
De veranderingen in de verhoudingen tasten dus de historisch gegroeide machtspositie van de echte
Amerongers aan. De kans op conflicten neemt hierdoor toe. De echte Amerongers voelen zich bedreigd.
De import ziet haar positie juist sterker worden en wil ook haar eigen visie en opvattingen laten gelden.
7.2.2 De machtsverdeling in de gemeenteraad (2002-2005)

De gemeenteraad is de machtsarena waar het conflict rondom de mogelijke herindeling van de
gemeente Amerongen zich afspeelt. In de periode 2002-2005 lopen de scheidslijnen in de raad grotendeels parallel met de scheidslijn tussen confessionele en niet-confessionele partijen. Het CDA en de
SGP zijn nog steeds de vertegenwoordigers van de echte Amerongers. PvdA, VVD en ChristenUnie
worden gezien als partijen die de import vertegenwoordigen468. In deze raadsperiode zijn de verschillen
tussen de beide groepen duidelijk voelbaar in de gemeenteraad:
Nu merk je toch dat het heel veel [te maken heeft] met de manier waarop mensen in elkaar zitten en
gevormd worden door (…) zo’n kasteel en zo’n geschiedenis, en zo’n kerk. (…) Met name de laatste
vier, vijf jaar merk ik een trend die de andere kant uitgaat, vooral bij de traditionele christelijke partijen.
De luiken gaan wat meer dicht, men voelt zich misschien bedreigd, ik weet niet wat het is.
Politicus, import
Zowel PvdA als VVD heeft in deze raadsperiode één echte Ameronger als raadslid in de gelederen. Sommigen zien hierin een bewuste strategie van deze partijen. Door het opnemen van een echte
Ameronger in de partij wordt gehoopt op stemmen uit de groep echte Amerongers. Dit beeld wordt
bevestigd door de manier waarop de kwaliteiten van met name de echte Ameronger binnen de VVD
werd aangeprezen tijdens de verkiezingscampagne:

aantal zetels

3

4

Echte Amerongers
CDA
SGP
Import
VVD

1

ChristenUnie
3

2

7124

PvdA

Figuur 7.1 Zetelverdeling gemeenteraad Amerongen 2002-2005
467 Trouw 30-11-1994.
468 Het raadslid voor de CU stemt op cruciale momenten dan ook vaak mee met de PvdA en de VVD. Hij wordt in
veel van zijn raadswerk gesteund en overlegt regelmatig met de fractievoorzitters van deze partijen.
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Al die aankomende raadsleden, hun expertise werd bekendgemaakt. Eén was ambtenaar bij het ministerie van ruimtelijke ordening, nou die zit dan ook in de raad. En bij Ted Eijffius, die had dan ook een
expertise, hij was Ameronger en hij kende heel veel Amerongers uit het verenigingsleven. (…) Dat is
blijkbaar ook een verkiezingsitem waarmee je kunt scoren. Ik denk dus dat die partijen toch wel hun
best doen om vooral niet het imago te krijgen dat ze een partij van buitenstaanders zijn.
Politiek geïnteresseerde echte Ameronger
De coalitie wordt na de verkiezingen van 2002 gevormd door CDA en PvdA, die samen een nipte
meerderheid krijgen in de raad. PvdA en CDA hebben beiden één wethouder469. De twee partijen
staan in het hieronder besproken conflict echter recht tegenover elkaar. Tot augustus 2003 was CDAer Willy Doorn burgemeester. Na haar vertrek treedt CDA-er Ernst Haitsma aan als waarnemend
burgemeester.
7.2.3 De hoofdrolspelers

Tijdens het conflict over herindeling heeft de import een licht overwicht in de gemeenteraad. De
‘importpartijen’ VVD, PvdA en CU hebben 7 zetels, tegenover 6 voor CDA en SGP. Tijdens het herindelingsconflict zijn enkele ‘hoofdrolspelers’ te onderscheiden in de arena van de gemeenteraad. Een
korte beschrijving van deze hoofdrolspelers is terug te vinden in figuur 7.2. Het is de situatie zoals die
bestond in 2003, aan het begin van het conflict. Enkele van de hoofdrolspelers wonen niet in Amerongen maar in Overberg470. Maar allen definiëren zichzelf als, en worden door anderen gedefinieerd als,
Ameronger en niet als Overberger, en handelen daar ook naar in het conflict rond herindeling471.

Echte Amerongers

Import

Teunis Reedijk (1948)
Waarnemend fractievoorzitter CDA*.
Tijd in Langbroek gewoond en politiek actief
geweest. Woont in Overberg**.
Gerard van der Grift (?***)
Raadslid SGP sinds 1982. Streng in de leer, trots op
zijn ‘Amerongerschap’. Staat in de raad bekend
als rechtlijnig. Ex-wethouder.
Ko Eijffius (1938)
Raadslid CDA. Meest bekende echte Ameronger in
het dorp. Heeft 24 jaar in de raad gezeten.
Overleden in november 2004****.

Willem Jan Struyck (1940)
Fractievoorzitter VVD. Woont sinds 1987 ‘op de
berg’ tussen Amerongen en Overberg. Was
directeur van een vestiging van Unilever voor zijn
pensioen. Veel overredingskracht in raad.
Coert van Dijk (1943)
Fractievoorzitter PvdA. Woont 30 jaar in
Overberg. Sinds 1982 in de raad, ervaren politicus.
Henk de Baat (1944)
Fractievoorzitter ChristenUnie. Woont 10 jaar in
Amerongen. Sinds 2002 in de raad, heeft door
zetelverdeling vaak een cruciale rol.

Fractievoorzitter van het CDA was Rini Rense. Teunis Reedijk, zeer
ervaren in het raadswerk, nam na enige tijd het fractievoorzitterschap
van Rense over, die om persoonlijke redenen een stapje terug deed.
**
Teunis Reedijk wordt ondanks zijn woning in Overberg toch als echte
Ameronger gezien. Anders is dat met de leden van de import die in
Overberg wonen. Uit interviews bleek dat hen wel eens wordt
verweten daardoor niet goed te weten wat er speelt in Amerongen.
*** Van Gerard van der Grift hebben we het geboortejaar niet kunnen
achterhalen.
**** Marga van der Weerd-Putman neemt de raadszetel van Ko Eijffius over
na zijn overlijden.
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*

Bronnen: interviews, observaties.

Figuur 7.2 De hoofdrolspelers in de gemeenteraad, oktober 2003
469 Emmy van Wijngaarden was wethoudster namens het CDA, Sonja Rinsma namens de PvdA.
470 Of in het geval van VVD-fractievoorzitter Struyck ‘op de berg’ tussen Amerongen en Overberg.
471 Zo blijkt uit interviews en opmerkingen tijdens sleutelbijeenkomsten.
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Aan de kant van de import is VVD-fractievoorzitter Willem Jan Struyck het meest toonaangevende
raadslid. Hij heeft een sterke leiderschapspositie en voert, in samenspraak met PvdA-fractievoorzitter
Coert van Dijk, de boventoon. Aan de kant van de echte Amerongers zijn het vooral Ko Eijffius en
Gerard van der Grift die de gevoelens van de achterban vertegenwoordigen. Waarnemend fractievoorzitter Reedijk is degene die namens het CDA, en wanneer gezamenlijk wordt opgetrokken soms ook
namens SGP, onderhandelt.
De rol van ChristenUnie-raadslid Henk de Baat tot slot is vaak cruciaal. Hij bezit als eenmansfractie
de dertiende zetel in de raad. Hij zit wat betreft loyaliteit in een tussenpositie. Aan de ene kant voelt hij
zich verbonden met ‘importpartijen’ VVD en PvdA, aan de andere kant met de eveneens confessionele
partijen CDA en SGP. De stem van Henk de Baat zou doorslaggevend blijken in het conflict rond herindeling in Amerongen.

7.3 Herindelen of zelfstandig blijven?
Maar binnen het CDA zaten ook een aantal mensen in de raad (…) die van jongs af aan hier een
eigen bestuur hebben gekend. En binnen de VVD zit er één van buiten, bij de PvdA ook wel één van
buiten, beide fractievoorzitters, ook niet zo gehecht denk ik aan een eigen bestuur472.
Politicus, lid van het college van B&W
Als we aan het eind van de zomer van 2003 beginnen met ons veldwerk staat Amerongen op het punt
een belangrijke beslissing te nemen. Die beslissing gaat over een voorstel van de provincie tot herindeling. Als de raad instemt verliest de gemeente haar zelfstandigheid en gaat ze op in een groter geheel.
Het is niet de eerste keer dat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad staat. Ook in 1985
en 1997 lagen er voor Amerongen voorstellen tot herindeling. Maar in beide gevallen hadden de echte
Amerongers een duidelijke meerderheid in de gemeenteraad. De gemeenteraad sprak zich dan ook
beide keren sterk uit tegen de herindelingsvoorstellen. Met de toenemende invloed van de import in de
gemeenteraad bleek in dit conflict dat dit niet meer als vanzelfsprekend beschouwd kon worden.
De beslissing over het al dan niet zelfstandig voortbestaan van de gemeente Amerongen werd genomen in de gemeenteraad473. Dit is de arena waarbinnen het conflict zich afspeelt. We schetsen eerst de
verhoudingen van de partijen in die machtarena en de machtsbronnen die de groepen tot hun beschikking hebben.
7.3.1 Analyse: de posities aan het begin van het conflict

In figuur 7.3 schetsen we de situatie in september 2003474. Het diagram heeft drie lagen. Middenin
staat de machtsarena, waarin de verhouding tussen de echte Amerongers en import is weergegeven. De
grootte van de twee vakken binnen de machtsarena staat voor de groepsgrootte. Het eerste vlak daaromheen geeft de lokale figuratie weer. Het buitenste vlak staat voor de bovenlokale ruimte. De punten
472 De verdeling binnen VVD en PvdA is anders dan deze geïnterviewde voorstelt. In beide partijen is ‘slechts’ één
echte Ameronger vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Beide partijen kennen twee vertegenwoordigers van de
import, waaronder de fractievoorzitters.
473 Daarbuiten zijn er natuurlijk ook tal van beslissingen genomen in andere arena’s, zoals Provinciale Staten of de
Tweede Kamer. Deze vallen echter buiten de figuratie en worden in deze studie als een externe invloed beschouwd.
Hun rol zal verderop in dit hoofdstuk uitgebreid worden besproken.
474 In september 2003 stond de gemeenteraad vlak voor de eerste beslissing over herindeling. In januari 2006 eindigt
het conflict. De herindeling was een feit en de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Heuvelrug waren gehouden.
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geven de positie van machthebbers en machtsbronnen weer. De grootte van de punten staat voor hun
belang475. De lijnen tussen de belanghebbenden geven het netwerk tussen verschillende sleutelposities
weer.
De machtsarena is de gemeenteraad. In het diagram staan de posities van de verschillende politieke
partijen. Aan het einde van de zwartboekaffaire zagen we nog dat ondanks de afloop van dat conflict de
echte Amerongers nog steeds de machtigste positie hadden. In bijna tien jaar tijd is dat veranderd. Aan
het begin van het herindelingsconflict is er een, weliswaar wankel, machtsoverschot voor de import te
zien.
Het CDA is de meest toonaangevende partij die de echte Amerongers vertegenwoordigt. Het is altijd
de grootste en meest invloedrijke partij geweest en zit ook tijdens dit conflict in de coalitie. Ze zijn,
evenals de andere echte Ameronger partij de SGP, sterk lokaal georganiseerd. Dit is inherent aan het
onderscheidende kenmerk in het conflict. Echte Amerongers bestaan nu eenmaal niet op hogere schaalniveaus als groep. De verbindingen met machtsbronnen op bovenlokaal niveau zijn beperkt in omvang
en sterkte.
Binnen de machtsarena heeft het CDA veel verbindingen. Met de PvdA vormt het samen de coalitie.
Aan de andere kant deelt het de confessionele grondslag met de ChristenUnie. Tot slot is er een sterke
verbinding met de SGP die naast de confessionele grondslag ook het opkomen voor de belangen van
echte Amerongers deelt met het CDA476.
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Figuur 7.3 Schetsmatige verhoudingen uitgangssituatie herindelingsconflict, september 2003
475 Voor het begrip bezit gebruiken wij een ruime definitie, zodat ook een element als kennis daaronder valt. Zie de
behandeling van de machtsbronnen in hoofdstuk 4.
476 Opgemerkt moet wel worden dat de SGP zich ook zeer sterk maakt voor de belangen van Overberg, en dus niet
alleen voor die van echte Amerongers. Beide belangen wilden wel eens botsen. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over de positie van Overberg.
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De verbindingen met het bovenlokale niveau zijn bijna afwezig. Er zijn wel verbindingen met provinciale en landelijke afdelingen van de eigen partij. Maar in de vijf te herindelen gemeentes is het CDA
verdeeld. Een duidelijk ‘CDA blok’ op hoger schaalniveau lijkt in het conflict moeilijk te realiseren. De
verbinding met de bovenlokale CDA organisatie is daarom met een stippellijn weergegeven. Er is ook
een verbinding met Wijk bij Duurstede, waar het college voorzichtig geïnteresseerd is in intensivering van de samenwerking met Amerongen en Leersum. Ook deze verbinding is met een stippellijn
weergegeven.
De SGP heeft Heuvelrugbreed wel een duidelijk standpunt over de herindeling. Met uitzondering
van het raadslid in Leersum is de partij tegen herindeling. Er is dus een verbinding met de provinciale
SGP te zien in het eerste diagram. De SGP is op provinciaal niveau echter maar een kleine partij, en de
macht die vanuit dit bovenlokale niveau eventueel ingezet kan worden is dus beperkt.
In het eerste diagram is de PvdA van de drie partijen die de import vertegenwoordigen degene met
de meeste verbindingen in de machtsarena zelf. Naast de contacten met de andere importpartijen VVD
en CU zijn er in het eerste diagram vanwege de coalitie ook banden met het CDA. Echte Ameronger
Piet van Dijk tenslotte heeft een moeilijke positie. Op hem wordt veel druk uitgeoefend om als echte
Ameronger tegen de herindeling te stemmen. Hij is daarom in de machtsarena gepositioneerd vlakbij
de scheidslijn tussen de import en echte Ameronger partijen. De echte Ameronger binnen de VVD,
Ted Eijffius, bevindt zich in dezelfde situatie.
De VVD heeft relatief veel macht door de sterke positie van fractievoorzitter Willem Jan Struyck; een
‘strong leader’ tijdens het conflict. Zowel VVD als PvdA delen het standpunt ten opzichte van herindeling met de provincie. Ook zijn er andere lokale partijafdelingen op de Utrechtse Heuvelrug die
voor herindeling pleiten. Die ontmoeten elkaar in een overleg dat het Leersums Beraad, en later het
Heuvelrug Beraad wordt genoemd. Tot erg concrete samenwerking heeft dat in de beginfase nog niet
geleid. De verbindingen zijn daarom wederom met een stippellijn aangegeven.
Tot slot valt het grote aantal onverschilligen op. Veel Amerongers staan relatief onverschillig tegenover
herindeling. De verbindingen met de onverschilligen zijn van beide kanten afwezig in de beginsituatie.
De éénmansfractie van de ChristenUnie is zoals gezegd vooral interessant door zijn sleutelpositie als
‘dertiende stem’ binnen de raad. In het eerste diagram heeft hij, vanwege zijn spilfunctie, nog verbindingen met alle partijen.
7.3.2 Een lange aanloop naar herindeling

Al in 1983 doet de provincie Utrecht een poging om tot herindeling op de Heuvelrug te komen477. De
provincie volgt de landelijke wens tot decentralisatie478 van taken naar de gemeentebesturen. Door de
toename van taken op gemeentelijk niveau werden (en worden) kleinere gemeenten niet in staat geacht
deze taken effectief uit te kunnen voeren. Schaalvergroting en dus herindeling van gemeentes wordt
gezien als de oplossing.
De herindelingspoging van de provincie leidt voor Amerongen in 1985 tot een voorstel tot herindeling met Leersum, waar echter beide gemeenteraden tegen stemmen. De Amerongse raad doet dat

477 Groenendijk & Hagelstein 2004, p. 3.
478 De trend naar decentralisatie werd ingezet door het kabinet Lubbers I (1982-1986) en is voortgezet door navolgende
kabinetten.
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begin juni 1985 unaniem. Ook het college van B&W is tegen: ‘de noodzaak ontbreekt ten enenmale de
gemeenten Amerongen en Leersum samen te voegen’479.
Toch doet de provincie in december 1985 een voorstel tot samenvoeging van Amerongen, Leersum,
en Overlangbroek in een ‘voorontwerp-plan’480.
In april 1986 laat de Leersumse bevolking tijdens een inspraakavond massaal blijken fel tegen te
zijn481. Een maand later blijken de Amerongers net zo massaal tegen te zijn. Tijdens een inspraakavond wordt de aanwezige gedeputeerde onder aanvoering van oud-wethouder en uitgesproken echte
Ameronger Van Barneveld duidelijk gemaakt dat een herindeling niet gewenst is. Zelfs het Amerongs
volkslied wordt ingezet:
“Laten we staande het Amerongse volkslied zingen”. Dat zei oud-wethouder G.J. van Barneveld maandagavond over de gemeentelijke herindeling. En zo gebeurde482.
De provincie zwicht uiteindelijk voor de grote tegenstand vanuit zowel Amerongen als Leersum. Terwijl in veel andere gebieden in de provincie Utrecht wordt heringedeeld, blijft Amerongen zelfstandig.
In 1995 doet de provincie een nieuwe poging tot herindeling. Ze stelt voor om de gemeenten Maarn,
Amerongen, Leersum en Doorn samen te voegen tot een ‘MALD gemeente’483. Zowel Leersum als
Amerongen geeft tijdens de ‘open overleggen’484 in de voorbereiding naar dit voorstel steeds aan dat ze
een voorkeur heeft voor het zelfstandig voortbestaan van de eigen gemeente485. De coalitie wordt in
deze periode in Amerongen gevormd door het CDA en de lijstverbinding van SGP en RPF486. Het
overwicht van de echte Amerongers is door de zwartboek affaire weliswaar aangetast, maar nog niet
verdwenen. Het verdwijnen van de mogelijkheid om ‘directe beslissingen’ te nemen in een zelfstandige
gemeente zou voor de echte Amerongers nadelig uitpakken487. De provincie ziet met de zwartboek
479 Doornse Krant de Kaap 06-06-1985. Naar deze herindelingspoging is niet gevraagd in de interviews. Informatie is
ontleend aan krantenartikelen uit de Doornse Krant de Kaap, ingezien in het archief van deze krant dat in de oudheidskamer te Doorn is ondergebracht. Uit dit archiefonderzoek blijkt dat het college benadrukt dat de bevolking
van Amerongen en Leersum zo verschillend is, dat alleen al om die reden samenvoeging met Leersum moet worden
ontraden. Ook de bevolking draagt bij de informatie- en inspraakavonden deze verschillen aan als bezwaarlijk bij
een herindeling.
480 Doornse Krant de Kaap 19-12-1985.
481 Doornse Krant de Kaap 10-04-1986.
482 Doornse Krant de Kaap 15-05-1986.
483 In de voorbereidende nota ‘betrokken en krachtig bestuur’ werd de MALDD variant (inclusief Driebergen) en
MALDD plus Zeist opgenomen. De provincie koos voor MALD, mede omdat zowel Driebergen als Zeist liever
zelfstandig bleven (Provincie Utrecht 1997, pp. 60-61).
484 Dit waren zogenaamde open overleggen die geregeld waren in de toenmalige ‘Wet Algemene Regels Herindeling’
(ARHI). In totaal is met burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris van de gemeente Amerongen vier maal
zo’n open overleg gevoerd. In drie van de vier gevallen was dit in combinatie met afgevaardigden van de gemeenten
Leersum, Doorn, Maarn, Driebergen-Rijsenburg en Zeist.
485 Provincie Utrecht 1997, pp. 58-59. Leersum heeft voor de bepaling van haar standpunt een studie laten uitvoeren
getiteld “de bestuurskracht van de gemeente Leersum”, waarin geconcludeerd wordt dat herindeling op dat tijdstip
niet noodzakelijk was.
486 De wethouder namens de twee partijen was SGP’er Van der Grift.
487 Daarnaast waren en zijn er natuurlijk ook vele argumenten tegen nut en noodzaak van herindeling aangevoerd.
In de ARHI overleggen is door burgemeester Doorn namens de gemeente Amerongen vooral gewezen op het
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affaire nog vers in het geheugen daarin juist een extra reden om de herindeling door te zetten. In het
herindelingsplan verwijzen ze in nauwelijks verhulde termen naar de affaire:
Wij ontkennen niet dat de vergroting van de gemeentelijke schaal kan leiden tot een vergroting van de
afstand tussen bestuur en burger. (…) In hoeverre in dit opzicht van een werkelijk verlies moet worden
gesproken is echter nog de vraag. Het nauwe persoonlijke contact tussen bestuur en burger (…) brengt
ook bezwaren met zich mee. Immers een onvoldoende afstand tussen bestuur en burger kan ook leiden
tot een afname van de benodigde bestuurlijke objectiviteit bij het benaderen en tegen elkaar afwegen
van zaken488.
De provincie besluit ondanks de bezwaren over te gaan tot een voorstel tot herindeling. Amerongen
en Leersum hebben hen er niet van kunnen overtuigen dat behoud van zelfstandigheid voor de langere
termijn een reële optie is. De raden in de vier MALD-gemeenten moeten zich vervolgens uitspreken
over het voorstel. Ook nu zijn de protesten tegen herindeling vanuit Amerongen en Leersum sterk. In
november moet de provincie vaststellen ‘dat het draagvlak in het MALD gebied lang niet algemeen
[is]’489. De herindeling wordt afgeblazen en de zelfstandigheid van de gemeente Amerongen blijft intact.
Na deze twee herindelingspogingen besluit de provincie om verdere pogingen voorlopig te stoppen.
Met de vier MALD-gemeenten besluit ze om de bestuurlijke problemen op te gaan lossen via een
‘Strategisch Gebiedsperspectief ’490, dat tot een intensieve samenwerking zou moeten leiden. Het duurt
echter vier jaar voordat alle partijen het eens zijn over dit gebiedsperspectief, en over de bestuurlijke
vertaling ervan zijn de gemeenten het nooit eens geworden491. Het idee om via dit Strategisch Gebiedsperspectief tot een intensievere samenwerking tussen de gemeenten te komen is slechts zeer beperkt
uitgevoerd492. Volgens sommigen omdat de bestuurders die moesten samenwerken te veel ‘hun eigen
koninkrijkjes’ in stand hielden:
Van de bestuurders, en bestuurders noem ik dan even B&W, kunnen we wat dat betreft niet te veel verwachten. Want dat zijn mensen met een duidelijk belang daarin, en die hebben (…) niet de wil en de
durf getoond om zo’n samenwerkingsverband op te zetten (…) Die waren toch wel een beetje baas op
eigen terrein en territorium werd verdedigd.
Politicus, lid van import
7.3.3 Toch weer een herindelingspoging?

In 2000 wordt op initiatief van de gemeente Doorn toch weer een nieuwe herindelingspoging gedaan.
Deze gemeente was tijdens de herindelingspoging in de jaren negentig ook al voorstander en wil

488
489
490

491
492

v erdwijnen van bestuurlijke nabijheid en de ongewenste vergroting van de afstand tussen burger en bestuur bij een
herindeling. Het is zeker niet zo dat het behoud van de macht in de gemeenteraad de enige beweegreden van de
echte Amerongers is geweest.
Provincie Utrecht 1997, p. 34.
Groenendijk & Hagelstein 2004, p. 3, zie ook Trouw 27-11-1997, Trouw 28-11-1997.
Provincie Utrecht 2001. In beleidsstukken wordt dit Strategisch Gebiedsperspectief vaak aangeduid met SGP.
Uiteraard is het perspectief niet gekoppeld aan de onder dezelfde afkorting werkende Staatskundig Gereformeerde
Partij. Om verwarring te voorkomen zal de afkorting SGP alleen gebruikt worden om de politieke partij aan te
duiden.
Groenendijk & Hagelstein 2004, p. 3.
‘Ambtelijke samenwerking in het MALD gebied kwam ook na besprekingen in het ‘Heuvelrugberaad’ niet van de
grond’ volgens Groenendijk & Hagelstein (2004, p. 3).
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mede door het uitblijven van resultaten op het gebied van het Strategisch Gebiedsperspectief af van
haar zelfstandige status. De gemeente Doorn schrijft een brief aan Provinciale Staten waarin ze haar
bestuurlijke problemen aangeeft en pleit voor de vorming van een grote Heuvelrug gemeente493. Deze
zou (wederom) moeten ontstaan uit de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en eventueel
Driebergen (MALD(D)).
Net als bij de vorige pogingen is Leersum tegen een gemeentelijke herindeling en is Maarn voorstander494. Maar in Amerongen lijkt de mening over herindeling veranderd:
Een heel ander geluid inmiddels uit Amerongen te horen. “De tendens van de algemene beschouwingen
is toch dat aan herindeling niet valt te ontkomen”, aldus gemeentelijk voorlichtster Ineke van Barneveld
in november 2000. In een ‘memorie van antwoord’ beaamt het college dat herindeling ‘op enig moment
de enige logische stap is’ als de inmiddels bestaande samenwerking tussen de gemeenten ‘een hoge mate
van intensiteit bereikt’495.
Ondanks de brief blijven concrete stappen uit, en daarmee een oplossing voor de ‘bestuurlijke problemen’ die de gemeente Doorn signaleert. De provincie wil door de mislukte pogingen in het verleden
niet nogmaals zelf de discussie over herindeling opstarten. Toch komt deze discussie op gang, door
middel van het ‘Leersums Beraad’. Dit beraad komt voor het eerst bijeen in 2001 en is een initiatief van
Leersumse gemeenteraadsleden. Het brengt de fractievoorzitters uit Maarn, Amerongen, Leersum en
Doorn bij elkaar:
In dat Leersums Beraad hebben we gezegd: hoe kunnen we nou een samenwerking van de grond krijgen.
En daar hebben [we](…) gezegd van we zijn nu zover dat we zeggen ofwel er moet een niet vrijblijvende bindende samenwerking komen via zo’n verband, of we moeten een herindeling hebben. En in
die discussies is op een gegeven moment gezegd laten we nu de provincie daarbij inschakelen. Toen is
er contact [gelegd] vanuit dat Leersums Beraad, waar ik ook toevallig in zat, met gedeputeerde Lokker,
en die zei luister we hebben al twee keer eerder een herindelingvoorstel gedaan, als provincie. Ik krijg er
grijze haren van om daar weer opnieuw aan te beginnen, want het wordt weer een fiasco. Als dit van
onderop komt wil ik dit faciliteren en er richting aan geven. Maar jullie zullen de aanzet daartoe moeten geven.
Politicus, import, actief betrokken bij Leersums Beraad
Het Leersums Beraad brengt de raden van de vier gemeenten bijeen. In alle vier de gemeenteraden
worden moties ingediend, waarin de provincie wordt gevraagd te zoeken naar een oplossing voor de
bestuurlijke problemen. Ook niet-vrijblijvende intensieve samenwerking is één van de opties. Maar het
initiatief komt bij het aannemen van de moties wel weer bij de provincie te liggen. En die heeft gezien
de eerdere voorstellen een voorkeur voor herindeling.
Dat lijken sommige raadsleden in Amerongen niet te beseffen, blijkt tijdens de behandeling van de
motie op 10 juni 2002. Een overgrote meerderheid gaat akkoord. Het CDA is tegen herindeling, maar
tot een expliciete afwijzing komt het niet. Fractievoorzitter Rense stelt: ‘de fractie kan met de motie

493 Utrechts Nieuwsblad 01-11-2000.
494 Maarn in iets voorzichtiger bewoordingen dan Doorn, maar met hetzelfde argument: gebrek aan bestuurskracht.
Driebergen hield zich in deze fase grotendeels afzijdig van de herindelingsdiscussie.
495 Utrechts Nieuwsblad 01-11-2000.
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Figuur 7.4 De mogelijk te herindelen gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug
Ochten

instemmen omdat we ons er geen buil aan kunnen vallen, en we zien wel wat er verder van komt’496.
Ook de ChristenUnie497 en de PvdA steunen de motie, waarin de provincie verzocht wordt te zoeken
naar een oplossing voor de bestuurlijke problemen. De PvdA steunt de motie omdat het beide opties
openhoudt en de PvdA (nog) niet expliciet kiest voor gemeentelijke herindeling.
Ook de VVD stemt voor, maar fractievoorzitter Struyck tekent wel aan dat ‘herindeling de voorkeur
van de fractie [zou] hebben’498. In de Doornse krant laat raadslid Van den Bosch voorafgaand aan de
vergadering haar voorkeur voor een herindeling duidelijk blijken:
Mevr. B. van den Bosch drong aan op een snelle uitspraak van de raad, in die zin dat al in de raad van
juni een motie zou kunnen worden ondertekend waarin om herindeling wordt gevraagd, zoals Doorn
en Maarn dat al eerder deden.,,Een langdurige, al of niet vrijblijvende samenwerking werkt echt niet,
dat heeft de geschiedenis al wel geleerd”499.
Alleen de SGP gaat niet akkoord met de motie. Fractievoorzitter Van der Merwe vindt dat ‘er niet
zo veel verschil is tussen zaken opgelegd krijgen van bovenaf en deze motie terwijl ook nog gevraagd
496 Gemeenteraad van Amerongen 10-06-2002, p. 8.
497 De ChristenUnie pleit wel voor het opnemen van een voorkeur van Amerongen voor een bestuurlijke heroriëntatie
met Wijk bij Duurstede. Dit wordt echter niet in de motie opgenomen.
498 Gemeenteraad van Amerongen 10-06-2002, p. 8.
499 Doornse Krant de Kaap 30-05-2002. Ook in De Gelderlander pleit Van den Bosch in september 2002 voor het snel
komen tot een gemeentelijke herindeling (De Gelderlander 11-09-2002).
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wordt aan de Provincie om de regie te voeren’500. De SGP is ook geen voorstander van niet-vrijblijvende
samenwerking en pleit voor het volledig zelfstandig blijven van de gemeente.
Een ruime meerderheid stemt dus in met de motie. Omdat ook de andere gemeenteraden instemmen501
komt het initiatief voor het eerst in de herindelingsprocedure officieel bij de provincie te liggen. Tegelijk
is wat betreft de oplossing voor de bestuurlijke problemen wel een duidelijke voorkeur voor niet-vrijblijvende intensieve samenwerking. In januari 2003 spreken Amerongen en Leersum af samen te gaan
werken. Amerongs burgemeester Willy Doorn geeft daarnaast in een interview met de provincie in
maart 2003 aan dat ‘voor wat betreft de bestuurlijke organisatie op dit moment voornamelijk gedacht
[wordt] aan versterking en uitbouw van de samenwerkingsarrangementen. De nieuwe raad is duidelijk
voorstander van het allereerst benutten van de mogelijkheden van niet vrijblijvende samenwerking’502.
In de aanloop naar het voorstel van de provincie worden ‘ontmoetingsavonden’ met de bevolking
georganiseerd. Hier blijkt vooral de verdeeldheid van de raad503.
7.3.4 Naar een bestuurskrachtige Heuvelrug

De provincie verwoordt haar voorkeur in juli 2003 in het voorstel ‘naar een bestuurskrachtige Heuvelrug’504. De provincie gaat in dit voorstel uit van het toetsingskader voor gemeentelijke herindelingen
van het kabinet Balkenende I505. Ze gebruikt dit kader om de mogelijke bestuurlijke constructies op
de Heuvelrug te beoordelen506. Het toetsingskader gaat uit van zes belangrijke criteria: draagvlak,
bestuurskracht, duurzaamheid, interne samenhang van de nieuwe gemeente, regionale samenhang en
evenwicht, en planologische ruimtebehoefte (zie kader 7.3).

500 Gemeenteraad van Amerongen, 10-06-2002, p. 8. De Doornse Krant de Kaap schrijft ook dat Van der Merwe
tijdens de vergadering van 27 mei 2002 ‘meldde dat de SGP-fractie bij de voortgang van de besprekingen blijft vasthouden aan “rustig aan en blijven streven naar zelfstandigheid”’ (Doornse Krant de Kaap 30-05-2002).
501 Alle gemeenteraden namen de motie aan. In de moties van Doorn en Maarn, en in een brief aan Gedeputeerde Staten op 6 mei 2002, wordt de nadruk gelegd op de wens tot herindeling. In de moties van Amerongen en Leersum
(18-07-2002) wordt ‘het streven naar intensieve niet vrijblijvende samenwerking verwoord’ (Gedeputeerde Staten
Provincie Utrecht 2003, p. 5).
502 Provincie Utrecht 2004b, bijlage 6, onderdeel 2. Dit interview werd gehouden als onderdeel van de voorbereiding op
het provinciale voorstel ‘naar een bestuurskrachtige Heuvelrug’.
503 Er werden twee van deze ontmoetingsavonden georganiseerd, waarbij de opkomst zeer mager was (34 personen).
Volgens de Kaap werd dit veroorzaakt door de weinig aansprekende titel van de avonden: bestuurlijke heroriëntatie Heuvelrug. De verdeeldheid is duidelijk volgens de krant: ‘Anders dan in voorgaande perioden wil de ‘hogere
overheid’, het provinciaal bestuur, (…) geen dwingend besluit opleggen en er is meer keuze dan als kleine gemeente
op te moeten gaan in een groter geheel. De andere mogelijkheid is ‘niet vrijblijvende samenwerking’ met de buur
gemeenten. Het is de Raad die het laatste woord mag hebben. Maar de Raad is verdeeld over het juiste laatste
woord’ (Doornse Krant de Kaap 24-04-2003).
504 Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht 2003.
505 Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht 2003, p. 6. Dit toetsingskader is gebaseerd op dat van het ministerie van
Binnenlandse Zaken uit 1986. De belangrijkste veranderingen zijn ‘dat het kabinet niet zelf herindelingen zal entameren en dat het kabinet het criterium draagvlak van groot belang verklaart’ (p. 6).
506 Daarnaast moest het voorstel voldoen aan het doel van de provincie: ‘een bestuurlijke inrichting op de Heuvelrug die
ervoor zorgt dat de strategische doelen voor het gebied bereikt worden en dat een goede dienstverlening aan de burger gewaarborgd is’ (Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht 2003, p. 8).
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Kader 7.3 De zes herindelingscriteria uit het
toetsingskader voor herindeling
1. Draagvlak
Er moet voldoende draagvlak onder de bevolking voor een eventuele herindeling zijn. Hoe dit
draagvlak gemeten moet worden, is niet expliciet vastgelegd. Wel wordt dit criterium, meer nog
dan de andere criteria, van groot belang geacht bij een herindelingsprocedure.
2. Bestuurskracht
De bestuurlijke en ambtelijke organisatie moet voldoende zijn om de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden goed uit te oefenen.
3. Duurzaamheid
De gemeente moet haar taken uit kunnen voeren voor een langere periode en niet binnen afzienbare tijd weer in een herindelingsdiscussie terecht komen.
4. Interne samenhang van nieuwe gemeente
De gemeenten moeten een logische interne samenhang hebben die identiteit geeft (sociaal, cultureel, economisch etc.) aan de nieuwe gemeente.
5. Regionale samenhang en evenwicht
De gemeente moet een effectieve bestuurlijke partner zijn en een bijdrage kunnen leveren aan
intergemeentelijke samenwerking.
6. Planologische ruimtebehoefte
Er kunnen ‘ruimtelijke knelpunten’ bestaan die door de zelfstandige gemeenten niet kunnen worden opgelost. De provincie vond dit criterium bij de herindeling op de Heuvelrug niet van belang.
Het is daarom niet verder meegenomen in deze herindelingsprocedure.
Bron: Provincie Utrecht 2004b, bijlage 2

De provincie ziet een aantal opties om de problemen op de Heuvelrug op te lossen: herindeling, ambtelijke integratie of intensieve regionale samenwerking zonder ambtelijke integratie507. Geen van de opties
voldoet aan alle criteria. Vooral draagvlak is problematisch, terwijl dit door het kabinet is aangemerkt
als extra belangrijk. Omdat niets doen volgens de provincie geen optie is, neemt deze naar eigen zeggen ‘haar verantwoordelijkheid om een doorbraak te bereiken’508. Ze stelt voor om de gemeenten Maarn,
Amerongen, Leersum en Doorn samen te voegen en laat het aan Driebergen om te beslissen of ze aan

507 Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht 2003, p. 8. In het rapport spreekt de provincie van vijf opties, met daarbinnen nog verschillende subvarianten. Deze verschillende opties en subvarianten zijn echter alle te vatten onder
verschillende manieren van herindeling, ambtelijke integratie of intensieve regionale samenwerking.
508 Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht 2003, p. 8.
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deze herindeling mee wil doen. De gemeentebesturen ‘worden in de gelegenheid gesteld om dit voorstel
zowel bestuurlijk als met hun inwoners te bespreken’509.
Gedeputeerde Lokker, verantwoordelijk voor het herindelingsproces vanuit de provincie, denkt dat
draagvlak het meest cruciale criterium wordt. Tegelijkertijd voldoet ‘geen van de opties volmondig aan
de voorwaarde van draagvlak’510. Lokker vraagt daarom de minister ‘in een vroeg stadium een uitspraak
[te doen] over het voorstel van GS’511.
Maar deze uitspraak komt er niet. Lokker besluit daarom om het voorstel in te trekken als blijkt dat
twee gemeenten tegen blijven en de minister vasthoudt aan het draagvlakprincipe512. Door de uitspraak
van Lokker en de zekere tegenstem van Leersum komt de beslissing over de herindelingsprocedure in
de Amerongse gemeenteraad te liggen. Cruciaal daarbinnen is het draagvlakcriterium. De vaststelling
en invulling daarvan is gelaten aan de gemeenteraden.
7.3.5 Terug naar Amerongen: herindelen of intensief samenwerken?

Het voorstel van de provincie moet door de gemeenteraden van de betrokken gemeentes goedgekeurd
worden voordat met de officiële herindelingsprocedure kan worden begonnen. In Amerongen wordt
over het voorstel van de provincie gestemd op 27 oktober 2003. In de periode daarvoor gaan de vijf partijen met elkaar en de inwoners in gesprek en bepalen ze hun standpunt.
Nu de provincie kiest voor herindeling, begint zich een scheiding af te tekenen tussen de lokale partijen. CDA en SGP zijn, net als eerder in de discussie, tegen herindeling. VVD en ChristenUnie waren
en zijn voor. De PvdA, die in eerdere discussies over het onderwerp een tussenpositie innam, is nu ook
voor herindeling, wat een krappe meerderheid creëert voor het goedkeuren van het voorstel van de
provincie.
Omdat draagvlak een doorslaggevend criterium is, organiseert de gemeenteraad van Amerongen een
raadpleging van de bevolking op 9 oktober 2003. Op de bijeenkomst zijn ongeveer 150 mensen aanwezig513. De Gelderlander meldt de week van tevoren dat ‘het volk op straat voorzichtig gezegd niet
bepaald lijkt te juichen bij de gedachte dat de gemeente Amerongen over een paar jaar verleden tijd is’514.
Dit blijkt echter niet tijdens de bijeenkomst: de meningen van de aanwezigen zijn sterk verdeeld. Sommigen zijn tegen herindeling, anderen voor het betrekken van Wijk bij Duurstede of alleen samengaan
met Leersum, weer anderen voor het vormen van een MALD gemeente als in het voorstel van de provincie515. Voor de partijen is er dus weinig reden om hun standpunten aan te passen in de aanloop naar
de beslissende raadsvergadering van 27 oktober 2003.
Ondertussen verkent ook het college van B&W de mogelijkheden op het gebied van intensieve, nietvrijblijvende samenwerking. De colleges van Amerongen, Leersum en Wijk bij Duurstede overleggen
509
510
511
512
513
514
515

Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht 2003, p. 10.
Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht 2003, p. 9.
Doornse Krant de Kaap 03-07-2003.
De Volkskrant 13-09-2003.
Provincie Utrecht 2003b.
De Gelderlander 02-10-2003.
Gemeente Amerongen 2003b. De Gelderlander (10-10-2003) meldt over de bijeenkomst: ‘over de juiste oplossing
voor ‘t probleem werd door de burgers hevig gediscussieerd’.
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half oktober 2003 informeel over de mogelijkheden. De wethouder van Wijk bij Duurstede staat ‘niet
afkerig tegenover een intensivering van de samenwerking’ en de Amerongse wethouder Emmy van
Wijngaarden ‘beseft dat de Wijkse bereidheid tot samenwerking een rol kan spelen als er maandag in
de Amerongse raad over herindeling gestemd moet worden. “Als Wijk zegt ‘kom maar’, weet ik niet wat
de Amerongse raad zal doen. Het woord is aan de raad. Als die zegt ‘we zien een heel ander alternatief ’,
dan heeft Lokker daar ook wat mee te doen”’516.
De raad is intern sterk verdeeld. Er is een duidelijke scheiding tussen de partijen die gezien worden als
vertegenwoordigers van de echte Amerongers (CDA en SGP) en de partijen die de import zouden vertegenwoordigen (VVD, PvdA en CU)517:
• Het CDA voelt zich niet meer gebonden aan de motie uit juni 2002, nu Lokker de eerste fase van
die motie waarin gepleit wordt voor intensieve samenwerking overslaat, en direct pleit voor een herindeling. Het CDA benadrukt dat het ‘indertijd heeft gekozen voor een start met een actieve, niet
vrijblijvende samenwerking’518 en stelt dat ‘bij gebleken vruchtbare samenwerking altijd nog gekeken
kan worden of een herindeling tot een verdere verbetering van een slagvaardig beleid kan leiden’519.
De partij vindt dat de voordelen van herindeling niet bewezen zijn en dat met name een mogelijke
deelname van Driebergen aan de herindeling niet wenselijk is520. Daarnaast ziet ze het als een nadeel
dat de grote financiële reserve van Amerongen straks gedeeld moet worden met de andere gemeenten. De partij pleit voor een intensieve niet vrijblijvende samenwerking met Leersum en Wijk bij
Duurstede521. Ze dient een motie in om het college de mogelijkheden hiertoe te laten onderzoeken
en Gedeputeerde en Provinciale Staten te vragen om de beslissing voor Amerongen en Leersum uit
te stellen tot juli 2004.
• De SGP, die ook in juni 2002 al tegen de eerder genoemde motie stemde, erkent de bestuurlijke
knelpunten, maar stelt dat herindeling geen toegevoegde waarde biedt en dat de nadelen van herindeling veel groter zijn dan de voordelen. De belangen van de Amerongse burgers worden volgens de
SGP veel minder goed behartigd in een grotere gemeente522. De partij is tegen herindeling en heeft
met name bezwaar tegen de opgelegde tijdsdruk vanuit de provincie, waardoor de zorgvuldigheid in

516 Doornse Krant de Kaap, 23-10-2003. De colleges van Amerongen en Leersum doen op 22 oktober 2003 een officieel voorstel richting het college van B&W van Wijk bij Duurstede tot intensieve samenwerking in WAL (Wijk bij
Duurstede, Amerongen en Leersum). Het college van Wijk bij Duurstede reageert positief op 23 oktober 2003.
517 Deze samenvatting van de standpunten van de partijen is gebaseerd op de raadsnotulen van de gemeente Amerongen van 27-10-2003 en de op de website van de gemeente gepubliceerde voorlopige standpunten van de politieke
partijen (Gemeente Amerongen 2003c). De standpunten worden bevestigd door uitspraken van raadsleden van de
verschillende politieke partijen tijdens de interviews.
518 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003, bijlage 2.
519 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003, bijlage 2.
520 Deze gemeente, en met name het stationsgebied binnen deze gemeente, zou een te verstedelijkt karakter kennen en
te ver van Amerongen af liggen.
521 Een SETA met WAL noemt het CDA Amerongen deze optie: Samen En Toch Apart met Wijk bij Duurstede,
Amerongen en Leersum.
522 De SGP benadrukt daarnaast dat de belangen van de kernen Overberg en Elst helemaal in het nauw zullen komen.
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het geding komt. De partij roept zijn ‘mederaadsleden op om de regie weer in eigen handen te nemen
en niet over ons te laten beslissen’523.
• De PvdA is van mening dat de afgelopen jaren is gebleken dat samenwerking in welke vorm dan
ook niet voldoende van de grond komt. De problemen op bestuurlijk vlak blijven groot en er moet
daarom een oplossing komen. Deze kan worden gevonden door middel van een herindeling op de
Heuvelrug met de MALD gemeenten.
• De VVD stelt dat er steeds meer taken op het gemeentebestuur af komen en dat de burgers een
steeds professionelere dienstverlening eisen. Daarnaast is er volgens deze partij een toenemende
mate van onderlinge afhankelijkheid tussen de gemeenten op de Heuvelrug. De verschillende vormen van samenwerking lossen de problemen niet op en het probleem moet worden opgelost door
herindeling.
• De ChristenUnie tot slot ziet ook steeds meer taken op de gemeente af komen. Het gaat zo niet
langer, stelt de fractie. Ze pleit voor herindeling, met de nadrukkelijke wens om Wijk bij Duurstede
bij de vorming van een nieuwe gemeente te betrekken524.
Op 27 oktober 2003, de avond dat de uiteindelijke beslissing wordt genomen, is het druk op de publieke
tribune. Er zijn in totaal dertig ingekomen stukken, maar ook daaruit blijkt geen duidelijke voorkeur
van de Amerongse bevolking: de helft is voor, de helft is tegen herindeling525. Toch stelt een insprekende
echte Ameronger dat ‘de mening op straat’ is dat mensen tegen samenvoegen zijn526. Ook de vereniging
Overbergs Belang (zie ook kader 7.4) benadrukt nogmaals haar bezorgdheid over de voornemens tot
herindeling en refereert aan het draagvlak onder de bevolking:
Maar eveneens gaat u, bij die keuze vanavond, de geschiedenis in als de leden van dezelfde raad en fracties die, bij aanname van het voorliggende besluit, op een zeer onzorgvuldige wijze het draagvlak onder
de burgers onderzocht hebt en zodoende als schoothondjes aan de leiband van de provincie het besluit
hebben genomen omdat de provincie zo graag MALD of MALDD hoort. U doet hiermee uw inwoners onrecht aan527.
De SGP sluit zich hier al snel bij aan. Echte Ameronger Van der Grift is de eerste die vanuit de raad
draagvlak en het vermeende gebrek daaraan in de strijd gooit. Hij probeert de voorstanders van herindeling onder druk te zetten door op persoonlijke titel te stellen:
Instemmen [met herindeling] is het plegen van verraad aan een groot deel van de inwoners528.
523 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003, bijlage 4.
524 ‘Een blik op de kaart laat ook zien dat het heel logisch zou zijn als Wijk deel gaat uitmaken van een nieuwe Rijn- en
Heuvelruggemeente’ aldus de ChristenUnie (Gemeente Amerongen 2003c).
525 De stukken ‘worden voor kennisgeving aangenomen maar zijn volgens de voorzitter deel van de beraadslagingen’
(Doornse Krant de Kaap 30-10-2003).
526 Inspreker is de heer Donker, gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003.
527 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003, bijlage 1. De heer de Leeuw spreekt in namens Overberg Belang. De vereniging Overbergs Belang is sterk tegen herindeling en stelt dat dit geldt voor bijna de gehele Overbergse bevolking.
Dit bepaalt mede het sterke anti-herindeling standpunt van de SGP, die veel van haar achterban in Overberg heeft
(zie ook kader 7.4).
528 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003.
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Kader 7.4 De rol van Overberg in het herindelingsconflict
In dit boek is de plaats Amerongen de figuratie op het lokale schaalniveau die we bestuderen.
Een complicerende factor daarbij is dat zich binnen de gemeente Amerongen ook de kern Overberg bevindt1. De grotendeels confessionele bewoners van Overberg worden in de gemeenteraad
vertegenwoordigd door met name de SGP. Deze partij is te beschouwen als een ‘mix’ van echte
Amerongers, vertegenwoordigt door raadslid Van der Grift, en Overbergers, vertegenwoordigd
door fractievoorzitter Van der Merwe. Dit kan natuurlijk invloed hebben op de verhoudingen binnen de gemeenteraad en daarmee op het verloop van het herindelingsconflict.
De invloed van Overberg bleek geen storende factor. De Overbergse bevolking was nog feller dan
de echte Amerongers gekant tegen herindeling. De SGP kwam door haar ‘mix’ van belangen niet in
de problemen. Beide groepen hadden tot doel de herindeling tegen te houden.
De Overbergers lieten wel van zich horen tijdens de sleutelbijeenkomsten. De vereniging Overbergs Belang sprak meerdere malen in om haar zorg over de herindelingspoging te uiten. Dit had
echter, net als alle andere inspraak, geen effect op de partijen die zich door inspraak niet zichtbaar
lieten beïnvloeden.
1

Ook een deel van de plaats Elst is deel van de gemeente Amerongen, maar deze kern speelt in het conflict
rond herindeling geen rol van betekenis vanwege de zeer geringe omvang (zie hoofdstuk 6).

De VVD ontkent de beschuldigingen en vindt dat haar standpunt door ‘hoor en wederhoor’ tot stand
is gekomen529. De pogingen van het college om de mogelijkheden tot samenwerking tussen Amerongen,
Leersum en Wijk bij Duurstede te onderzoeken, vlak voor de vergadering, worden door de VVD ernstig bekritiseerd:
Nu de hete adem van een beslissing (…) in de nek begon te blazen is het huidige College plotseling
ingegaan op het verzoek van Leersum om in de hoogste versnelling te praten (…) over vormen van
samenwerking. Dit in de hoop dat men samenwerking als substituut voor het in hen ogen verfoeide
spook van herindeling er doorheen zou kunnen krijgen. (…) De VVD is kwaad. Indien het College op
korte termijn geen blijk geeft naar behoren prioriteiten en urgenties te kunnen stellen zal de VVD niet
schromen een motie van afkeuring c.q. wantrouwen in te dienen!! Tolerantie moet niet worden verward
met onuitputtelijk geduld!!!530
De PvdA legt tijdens de vergadering uit waarom ze haar standpunt ten opzichte van herindeling veranderd heeft. In het verkiezingsprogramma 2002-2006 stelt de partij nog dat de gemeente om in de
toekomst goed te kunnen blijven functioneren minimaal niet-vrijblijvend moet gaan samenwerken met
de andere MALD gemeenten531. Herindeling is dus niet de eerste optie voor de PvdA. Bovendien staat
in september 2003 nog in de Volkskrant te lezen: ‘Amerongen is al meer dan zevenhonderd jaar een
zelfstandige gemeente en dat zal zo blijven als het aan [PvdA-wethouder] Rinsma en [CDA-wethouder] Van Wijngaarden ligt’532.
529
530
531
532

Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003, bijlage 5.
Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003, bijlage 5. Zie ook Doornse Krant de Kaap 30-10-2003.
Wel meldt de partij dan al dat herindeling op termijn het logische gevolg daarvan zou kunnen zijn.
De Volkskrant 13-09-2003.
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Maar de PvdA is nu veranderd van mening. Fractievoorzitter Coert van Dijk haalt verschillende
niet-geslaagde pogingen tot samenwerken aan en concludeert:
Het is niet te verwachten dat de gemeentebesturen op de Heuvelrug zonder een stevige stok achter
de deur gaan samenwerken. Dezelfde factoren die samenwerking tot nu toe blokkeerden zullen weer
optreden. Al met al betekent dit dat wij om de bestuurskracht van Amerongen en de belangen van de
bevolking zo goed mogelijk te kunnen waarborgen instemmen met een herindeling op de Heuvelrug533.
Coert van Dijk claimt dus ook, in tegenstelling tot de bewering van raadslid Van der Grift, in het belang
van de Amerongse bevolking te handelen. Over verontruste signalen uit die bevolking merkt hij op:
Vragen die vanuit de bevolking gekomen zijn betreffen onder meer het behoud van de identiteit en
de financiële situatie van een nieuwe gemeente. Naar onze stellige opvatting wordt de identiteit in de
gemeente meer bepaald door het verenigingsleven dan door het bestuur534.
Alle partijen volharden in hun ingenomen standpunten en de lichte meerderheid in de raad voor goedkeuring van het voorstel blijft intact. Van der Grift van de SGP, die al eerder een aanval deed richting
de voorstanders, voert daarom de druk op. Eerst stelt hij aan de coalitiepartijen PvdA en CDA de vraag
of de tegengestelde standpunten en de stemming over dit onderwerp gevolgen hebben voor de coalitie.
Beide partijen willen daar echter geen consequenties aan verbinden535.
Omdat het CDA niet bereid is om het voortbestaan van de coalitie in twijfel te trekken gooit Van
der Grift het over een andere boeg. Hij besluit wederom zijn ‘echte Amerongerschap’ in te zetten en de
import ‘aan te vallen’:
Amerongen is al sinds 1126 zelfstandig. Sindsdien heeft Amerongen zeer vele heersers zien komen, maar
ook weer zien gaan. Ze zijn er nooit in geslaagd de Amerongers weg te vagen en dat zal nu ook niet
lukken. (…) Ik als een echte geboren en getogen Ameronger, schroom niet om hier in de raadszaal te
melden vanavond dat raadsleden die hier nog niet zo lang woonachtig zijn, ons dorp durven te verkwanselen door voor herindeling te kiezen536.
Vervolgens richt hij zich in hetzelfde betoog specifiek op de echte Amerongers binnen VVD en PvdA,
die zich niet als vertegenwoordigers van de echte Amerongers zouden gedragen:
En dan wil ik met name PvdA raadslid P. van Dijk noemen en Ted Eijffius537 die hier beslist niet de
gevoelens van de achterban weergeven. Piet en Ted moeten hiervan wel het schaamrood op de kaken
krijgen538.
Op deze ‘aanval’ vanuit de SGP wordt direct fel gereageerd door de VVD. Fractievoorzitter Struyck
erkent dat hij in de ogen van sommige echte Amerongers de verkeerde beslissing neemt, maar verwerpt
deze argumentatie:
533 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003, bijlage 3.
534 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003, bijlage 3.
535 Uit de interviews bleek later dat de coalitiepartijen hadden afgesproken dat de herindelingsdiscussie geen ‘inzet van
de coalitie’ zou zijn.
536 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003.
537 Ted Eijffius is een neef van de hier sprekende heer Van der Grift en de zoon van CDA-raadslid Ko Eijffius. Piet van
Dijk is raadslid voor de PvdA en een echte Ameronger. Hij is geen familie van PvdA-fractievoorzitter Coert van
Dijk, die een lid van de import is.
538 Gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003.
168

‘Zo werkt dat hier niet’

U hebt mogelijk gelijk in de ogen van de werkelijke Amerongers. Voor hen ben ik misschien nog
een nieuwkomer. Toen ik eens iets gedaan wilde krijgen, was de eerste vraag: bent u in Amerongen
geboren? Nee? Dan wordt het niks. Ik woon hier sinds 1985 en voel me op mijn gemak en helemaal
100% Ameronger539.
Ook de beide aangesproken echte Amerongers reageren direct. PvdA raadslid Piet van Dijk verwerpt
de suggestie dat het zijn van een echte Ameronger automatisch een keuze tegen herindeling moet zijn:
U twijfelt aan mijn Amerongse burgerschap, maar deze afweging maak ik ook in het belang van de
totale Amerongse bevolking. Ik heb ook twijfel gehad, ik loop al heel wat jaren mee, maar ik zie dit als
de enige oplossing. Over vijf of zes jaar blikken we terug en dan zeggen we dat het toch een goede zaak
is geweest. Meneer Van der Grift denkt door te refereren aan zijn ‘Ameronger zijn’ meer te zijn dan
anderen.
Ook VVD raadslid Ted Eijffius verwerpt de beschuldigingen en stelt dat wanneer je ‘verder’ dan het
dorp Amerongen kijkt je voor herindeling bent:
Ik ben het dorp uitgeweest, heb meer gezien van de wereld en sta hier volkomen achter.
De stemming over het voorstel bevat na de lange discussie geen verrassingen. Alle raadsleden stemmen
in overeenstemming met het standpunt van de partij. De echte Amerongers binnen VVD en PvdA
laten het partijstandpunt gaan boven het beroep op tegenstemmen vanwege hun ‘echte Ameronger zijn’.
Het amendement van het CDA dat vraagt om uitstel en onderzoek naar samenwerking met Leersum
en Wijk bij Duurstede wordt afgewezen met zes stemmen voor (CDA, SGP) en zeven stemmen tegen
(VVD, PvdA en CU). Met het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt ingestemd met zeven stemmen voor en zes stemmen tegen. Het besluit wordt begroet met een doodse stilte vanaf de publieke
tribune540.
Na het besluit vraagt geboren en getogen Ameronger Ko Eijffius als nestor van de raad het woord:
Wat mij zo verdriet is dat wij hebben gevochten tegen de bisschoppen van Utrecht en van Arnhem, tegen
de Spanjolen en de Fransen541. We zijn er altijd bovenop gekomen. Dhr. Lokker heeft zonder wapens
blijkbaar meer succes. Ik betreur het dat deze raad in meerderheid voorstemt en namens deze mensen die overal tegen vochten het hoofd op de moede voorpoten laat rusten. Maar ik blijf me Ameronger

539 Uit persoonlijke observatie van deze bijeenkomst. Er is gekozen om het citaat naar aanleiding van observatie te
gebruiken omdat de verslaglegging in de notulen erg algemeen van aard is, en de precieze reacties op de woorden
van de heer Van de Grift niet helemaal weergeeft. Dit geldt ook voor de twee volgende reacties van Van Dijk en
Eijffius.
540 Daarnaast worden drie moties aangenomen. Eén werd ingediend door de SGP en betreft het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de mening betreffende herindeling onder de inwoners van Elst (gemeente Amerongen) en
geheel Overberg (gemeenten Amerongen en Leersum). Een motie van de VVD wordt aangenomen waarin wordt
gesteld dat eventuele nieuwe samenwerkingsverbanden niet frustrerend mogen werken op het samenvoegen van de
gemeentelijke organisaties. Een motie van de ChristenUnie tenslotte pleit voor een loketfunctie, behoud van het
voorzieningenniveau en de realisatie van een klankbordgroep of nader te bepalen vorm van burgerbetrokkenheid in
elke kern in de nieuw te vormen gemeente (gemeenteraad van Amerongen 27-10-2003).
541 Er wordt hier onder andere verwezen naar de ‘slag bij Amerongen’ van 1585, tussen het leger van de Staten Generaal
en de Spanjaarden. Zie Van Wissing & Kuys 2004.
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voelen. Ik ben hier geboren en getogen en Amerongen zit in mijn botten. Deze beslissing doet mij geen
recht542.
7.3.6 Nakaarten over herindeling

De tegenstanders mopperen via de lokale krant nog na. Enkele ingezonden brieven verschijnen in de
periode na de raadsvergadering. Grootste criticus is Tjeerd Veldhuizen uit Amerongen. Hij roept de
gemeenteraad op alsnog de burgers te raadplegen. Verder stelt hij: ‘de gemeente Amerongen noch de
politieke partijen hebben iets ondernomen om de bevolking te peilen (of ja toch, een discussie in een
zaaltje) maar de zaak op een regenteske wijze, afgehamerd en met krappe meerderheid, in de raad,
doorgeduwd’543.
Ook vanuit Leersum komt kritiek op de beslissing in Amerongen. Joop van Ankum (fractievoorzitter
Leersums Belang) vindt dat de PvdA Amerongen de verkiezingen inging met het idee dat ze tegen
de herindeling waren en naderhand hun standpunt veranderden544. Draagvlak werd daardoor discutabel. De PvdA (voorzitter Van Wijk en fractievoorzitter Van Dijk) vinden de brief ‘ernstig grievend’545
en stellen dat ze niet van mening zijn veranderd. Ze waren altijd al voor herindeling. Hierop reageert
Van Ankum weer. Hij haalt een artikel uit de Kaap aan waarin de PvdA wordt geciteerd: “dat betekent
dat wij om de bestuurskracht van Amerongen en bevolking zo goed mogelijk te kunnen waarborgen
ons standpunt hebben aangepast en kunnen instemmen met een herindeling op de Heuvelrug met de
MALD gemeenten”. Van Ankum:
Maar als er geen overduidelijke meerderheid is (zeven voor, zes tegen), en als het niet het enige
hoofdthema van de verkiezingen is geweest en als een partij (met drie zetels) zijn standpunt sinds de
verkiezingen moet aanpassen om voor herindeling te kunnen stemmen, kun je dan spreken van een
mandaat? Heeft men zich dan voldoende vergewist van de opvatting van de bevolking? Ik vind van niet.
(…) ik vind wel dat de bevolking alsnog haar oordeel moet kunnen uitspreken over ‘het aangepaste
standpunt’546.
De voorstanders van herindeling trekken zich, uitgezonderd de brief aan Van Ankum, weinig aan van
de ingezonden brieven en kritiek. Alleen in Leersum stemt de gemeenteraad, met overweldigende
meerderheid, tegen het voorstel van de provincie. De raden van Amerongen, Maarn, Driebergen en
Doorn stemmen in.
De strijd om zelfstandigheid binnen de Amerongse politiek leidt dus voorlopig tot een overwinning
voor de import. Maar de strijd is daarmee nog niet gestreden. In het vervolgproces zijn er nog een aantal momenten waarop de echte Amerongers het voorstel tot herindeling kunnen aanvechten.

542 Eigen observatie sleutelbijeenkomst.
543 Doornse Krant de Kaap 27-11-2003. Van de heer Veldhuizen wordt nog drie maal een ingezonden brief over de herindeling geplaatst. Deze brieven hebben in grote lijnen dezelfde strekking.
544 Doornse Krant de Kaap 20-11-2003.
545 Doornse Krant de Kaap 27-11-2003.
546 Doornse Krant de Kaap 04-12-2003. Vet in origineel.
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7.4 WAL, MALD of MALDD?
Nadat vier van de vijf gemeenteraden voor het voorstel van Gedeputeerde Staten hebben gestemd
moeten in januari 2004 eerst de Provinciale Staten547 met het voorstel instemmen. Tegen de wens van
gedeputeerde Jan Pieter Lokker in548 besluit Provinciale Staten om naast de MALDD variant ook een
variant van herindeling te laten onderzoeken waarbij Wijk bij Duurstede betrokken wordt. De partijen
CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP zijn voor zo’n onderzoek549. Volgens de provinciale vertegen
woordigers van D66 gebeurt dit vanuit de CDA-fractie ‘duidelijk onder druk van een deel van haar
achterban’ en ‘in de hoop dat uitstel tot afstel leidt’550.
Door het onderzoek laait de discussie in Amerongen weer op. Er zijn twijfels bij CDA, SGP en
ChristenUnie over het onderzoek van Gedeputeerde Staten. Die zou de variant met Wijk bij Duurstede niet serieus genoeg onderzoeken. De drie partijen leggen contact met het college van burgemeester en wethouders in Wijk bij Duurstede. ChristenUnie-raadslid Henk de Baat gaf ook in de
voorgaande discussie al aan in deelname van Wijk bij Duurstede geïnteresseerd te zijn. Het daarvoor
zo gesloten ‘pact’ van de importpartijen dreigt hiermee zijn cruciale stem kwijt te raken.
Direct na de beslissing op provinciaal niveau geeft Henk de Baat in de Doornse Krant551 aan nu vóór
een onderzoek naar de mogelijkheden voor DrieMaDo/WAL552 te zijn.
Dit leidt op zijn beurt weer tot discussie in Wijk bij Duurstede. Men vraagt zich daar af wat de
standpunten in Amerongen nu zijn. Beide ‘kampen’ in Amerongen besluiten om dit met een brief te
verduidelijken.
VVD en PvdA sturen een brief aan de raad en het college van B en W van Wijk bij Duurstede,
waarin ze de aandacht vooral vestigen op de eerder genomen beslissingen in de raad: ‘tot het overwegen
van de WAL variant is niet besloten door de Raad. Een verzoek van het college deze variant zelf te
gaan onderzoeken is zelfs afgewezen’553.
Snel daar achteraan volgt een brief ondertekend door SGP, CDA, maar ook door de ChristenUnie.
De partijen wijzen hierin op ‘enkele onvolkomenheden c.q. onjuistheden’ in de eerdere brief van VVD
en PvdA. Zij richten zich vooral op de nieuw verkregen meerderheid in de Amerongse raad voor een
onderzoek naar deelname van Wijk bij Duurstede554. Ze sluiten af:
547 In de Provinciale Staten zitten de volksvertegenwoordigers binnen de provincie. De hoofdtaak van de Provinciale
Staten is het controleren van het bestuur, dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten. Daarom moet dus ook
het herindelingsvoorstel van Gedeputeerde Staten goedgekeurd worden door de Provinciale Staten.
548 ‘Gedeputeerde Jan Pieter Lokker staat niet te springen om extra onderzoek. “Ik zie een nadrukkelijke samenhang
tussen de MALDD gemeenten. Die samenhang zie ik nog niet zo zeer met Wijk bij Duurstede.’’’ (De Volkskrant
10-01-2004).
549 De Volkskrant 10-01-2004.
550 De Volkskrant 07-02-2004. D66 zelf denkt dat ‘een scheidslijn tussen Doorn/Maarn enerzijds en Leersum/
Amerongen anderzijds (oftewel: dwars door de Heuvelrug) historisch gezien een bestuurlijke blunder [zal] blijken
te zijn’.
551 Doornse Krant de Kaap 05-02-2004. Zijn standpunt veranderde naar eigen zeggen doordat de Driebergse raad in
een motie aangaf een onderzoek te willen naar DrieMaDo / WAL.
552 Het vormen van twee nieuwe heringedeelde gemeentes: Driebergen, Maarn en Doorn als één nieuwe gemeente en
Wijk bij Duurstede, Amerongen en Leersum als de andere.
553 Struyck & Van Dijk 2004.
554 In de brief wordt benadrukt dat Henk de Baat, hoewel in het verleden meestemmend met PvdA en VVD, altijd al
voor betrokkenheid van Wijk bij Duurstede was: ‘de ChristenUnie heeft gesteld dat zij nog steeds achter haar ingeDeel 2 - Amerongen
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We hopen u met deze brief meer duidelijkheid te hebben gegeven waar het gaat om het standpunt van
de meerderheid van de raad van Amerongen. Tot slot spreken we onze zorg uit over de wijze van uitvoering van het beloofde volwaardige onderzoek van GS. De ons bereikte signalen spreken zeker NIET
van een volwaardig onderzoek en wij zullen ons dan ook beraden hoe wij de fracties van PS hierover
dienen in te lichten555.
De nieuw gevormde coalitie heeft succes: op 1 maart neemt de raad van Wijk bij Duurstede het besluit
dat het een eigen onderzoek wil naar de WAL variant, mits de raden van Amerongen en Leersum daar
ook voor voelen556. Ook het college is nog steeds voorstander van het betrekken van Wijk bij Duurstede
bij herindeling. In een brief aan de raad stelt ze voor om ‘een onderzoek te laten uitvoeren naar de twee
varianten op basis van de criteria uit het beleidskader, te faciliteren door de provincie’557. In de raadsvergadering van 8 maart 2004 wordt het onderzoek naar de variant besproken.
Tijdens deze raadsvergadering is wederom de stem van ChristenUnie-raadslid Henk de Baat doorslaggevend. Deze voegt zich ondanks het ondertekenen van de brief weer bij ‘het kamp’ van VVD en
PvdA:
De Baat gaf (…) tijdens de raadsvergadering aan dat hij de oproep van CDA en SGP niet had moeten
steunen. Hij had te snel getekend. “Later bleek dat de provincie de WAL-variant ook goed onderzoekt.
Ik heb vertrouwen in de provincie.”558.
Hierdoor blijft een meerderheid tegen het uitvoeren van een eigen fusieonderzoek. Het college legt,
daartoe opgedragen door de gemeenteraad, per brief uit aan het college van Wijk bij Duurstede dat
Amerongen voorstander is en blijft van de MALDD variant:
Daarbij willen wij nog aantekenen dat de vorming van een MALD(D)-gemeente de voorkeur verdient
boven andere varianten. Na de uitkomsten van het door de provincie uitgevoerde onderzoek zal een
definitief standpunt worden bepaald door onze raad559.
Wijk bij Duurstede en de echte Amerongers staan dus voorlopig buitenspel. Het initiatief blijft in handen van de provincie. Gedeputeerde Staten voert zelf een onderzoek uit naar de verschillende varianten.
Ook nu weer speelt de aanwezigheid van draagvlak onder de bevolking een belangrijke rol.
7.4.1 Wat is draagvlak?

Gedeputeerde Staten komt in april 2004 met het voorstel tot een gemeentelijke herindeling in Zuidoost Utrecht, met daarin het onderzoek naar de verschillende herindelingsvarianten (zie figuren 7.5 en
7.6). De provincie beoordeelt de beide varianten op basis van de herindelingscriteria die door de overheid zijn vastgesteld560.

555
556
557
558
559
560

nomen standpunt stond maar om voor haar moverende redenen, ook voor het onderzoek te zijn naar de variant
WAL – DrieMaDo’ (De Baat, Van der Merwe & Rense 2004).
De Baat, Van der Merwe & Rense 2004. GS staat hier voor Gedeputeerde Staten, PS voor Provinciale Staten.
CDA Gemeenteraadsfractie 2004, gemeenteraad van Amerongen 10-05-2004.
Burgemeester en wethouders van Amerongen 2004.
De Gelderlander 09-04-2004.
Gemeente Amerongen 2004b.
Zie kader 7.3. De provincie ziet wederom het criterium planologische ruimtebehoefte als niet ter zake doende bij
deze herindelingsvarianten.
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Figuur 7.5 De herindelingsvariant MALD(D) (Bron: Provincie Utrecht 2004b)
Ochten

De criteria draagvlak en bestuurskracht krijgen iets meer gewicht in de analyse. Draagvlak heeft in de
uiteindelijke afweging twee aspecten: bestuurlijk draagvlak voor een gemeentelijke herindeling, wat
blijkt uit de opstelling van de gemeenteraden, en ‘de manier waarop en mate waarin burgers in de gelegenheid worden gesteld om zich uit te spreken over herindeling en het nastreven van een optimaal draagvlak voor
herindeling’561. Hoewel dit op het eerste gezicht een definitie is die de nadruk legt op de mening van de
bevolking, is het er ook één die voor velerlei uitleg vatbaar is. Er moet een kans worden geboden aan
de burgers om hun mening te geven over de herindeling, en een optimaal draagvlak moet worden nagestreefd. Er staat echter niet dat bij het uitblijven van draagvlak provincie of gemeenten genoodzaakt
zijn om hun plannen te wijzigen.
Uit het rapport komt MALDD duidelijk als winnaar van de vergelijking uit de bus (tabel 7.2). In die
vergelijking is maar weinig aandacht voor het draagvlak dat onder burgers zou bestaan. Hier en daar
wordt wel verwezen naar enkele meningen of tekenen die wijzen op een voorkeur voor MALDD. Het
draagvlak onder de raden krijgt aanzienlijk meer aandacht.
Binnen de gemeenteraden ziet de provincie een duidelijke voorkeur voor de MALDD-variant. De
provincie lijkt hierbij met twee maten te meten. Leersum heeft zich, zowel door middel van een burger
raadpleging als vanuit de gemeenteraad, met een overweldigende meerderheid uitgesproken tegen

561 Provincie Utrecht 2004b, p. 24. Cursivering aangebracht.
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Tabel 7.2 De afweging van Gedeputeerde Staten
Criterium

MALDD

Draagvlak
Bestuurskracht
Duurzaamheid
Interne Samenhang
Regionale Samenhang

DrieMaDo/WAL

+
+
+
+
0

+
+
0/-
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Figuur 7.6 De herindelingsvariant WAL (Bron: Provincie Utrecht 2004b)
Ochten

MALD(D). Als er toch heringedeeld moet worden dan heeft Leersum een voorkeur voor WAL562.
Toch stelt de provincie in haar rapport: ‘Leersum heeft geen voorkeur uitgesproken’563. De mening over
MALDD van de gemeente Leersum wordt als neutraal opgenomen in de vergelijking, en uiteindelijk
scoort MALDD op het criterium draagvlak aanzienlijk beter dan DrieMaDo/WAL (zie tabel 7.2).
562 In de (openbare) raadsnotulen van de gemeente Wijk bij Duurstede valt bijvoorbeeld te lezen dat tijdens een
gesprek tussen de colleges van Wijk bij Duurstede en Leersum ‘door het college van Leersum naar voren gebracht
[is] dat hen is gebleken dat verzet tegen herindeling geen effect zal sorteren. In Leersum is daarom het standpunt
ingenomen, dat als er sprake zal zijn van herindeling, de voorkeur uitgaat naar een herindeling met de gemeenten
Amerongen en Wijk bij Duurstede (Gemeente Wijk bij Duurstede 2004).
563 Provincie Utrecht 2004, p. 25.
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Ling

7.4.2 WAL in zicht?

Leersum is zelfs zo sterk tegen het opgaan in een MALDD gemeente dat het besluit de Universiteit
Utrecht in te schakelen om naast het onderzoek van de provincie een ander onafhankelijk onderzoek
te laten doen. De conclusie van de onderzoekers Groenendijk en Hagelstein, in hun rapport ‘WAL in
zicht’, is dat zowel MALD(D) als WAL/DrieMaDo voldoen aan de criteria van het beleidskader:
In beide varianten ontstaan gemeenten die zijn voorzien van de benodigde kwaliteiten om huidige en
toekomstige problemen en kansen het hoofd te kunnen bieden. De onderzoekers delen het oordeel van
de provincie dat beide varianten goed in staat zijn naar de toekomst toe als zelfstandige gemeente te
kunnen functioneren. Anders dan de provincie Utrecht zijn de onderzoekers echter tot de conclusie
gekomen dat MALDD niet de beste variant is564.
Over het draagvlakonderzoek is het rapport duidelijk: ‘de wens dat MALDD een variant met meer
draagvlak is lijkt hier de vader van de provinciale gedachte te zijn’565. Het rapport zou dus goed gebruikt
kunnen worden door de tegenstanders van de MALDD variant. Naar het rapport wordt echter nauwelijks verwezen door Amerongse politici. Dit lijkt er op te wijzen dat de contacten met de gemeente
Leersum niet heel sterk zijn.
Na beide onderzoeken is volgens de provincie ‘het woord aan de betrokken gemeenteraden en de inwoners van deze gemeenten’566. De discussie over herindeling en het al dan niet bestaan van draagvlak
wordt daarom voor de derde keer gevoerd in Amerongen.
7.4.3 De enquête

Wederom moet dus het draagvlak onder de Amerongse bevolking vastgesteld worden. In de eerste
opzet zal dit wederom gebeuren aan de hand van bijeenkomsten, in mei en juni 2004. De provincie
geeft op een informatieavond uitleg over haar rapport, waarbij gedeputeerde Lokker de lage opkomst
uitlegt als desinteresse:
Maandag was ik hier ook, toen ging het over de reconstructie en waren er 250 tot 300 mensen, nu 25567.
De kritiek uit het publiek, dat de bijeenkomst op een avond met UEFA-Cupvoetbal is georganiseerd en
bovendien geadverteerd stond onder de milieumededelingen in de gemeenteberichten, wordt afgedaan
als weinig ter zake doende. De provincie lijkt de desinteresse te zien als een vrijbrief om de voorkeur
van de provincie aan te houden. Aan het criterium draagvlak wordt weinig aandacht besteed, aan de
andere criteria des te meer. Draagvlak is een zaak van de gemeente, aldus Lokker568.
Die gemeente blijkt opeens toch te kiezen voor het raadplegen van de bevolking. In de raadsvergadering
in mei 2004 wordt de discussie over het rapport van GS weer aangezwengeld:

564
565
566
567

Groenendijk & Hagelstein 2004, pp. 29-30.
Groenendijk & Hagelstein 2004, p. 32.
Provincie Utrecht 2004, p. 5.
Lokker verwijst met ‘maandag’ naar een discussie over de reconstructie van het landelijk gebied, dat vooral voor
Overberg gevolgen heeft.
568 Verantwoordelijkheid voor het meten van het draagvlak onder de inwoners valt onder de gemeente en GS ‘gaat daar
ook niet in treden’, aldus Lokker tijdens de bijeenkomst (persoonlijke observatie).
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De heer Van de Merwe (SGP) (…) [zegt dat] het draagvlak waarover het rapport [van GS] veelvuldig
spreekt, is gemeten aan de hand van de stemmingen in de raden. (…) Zijn fractie vindt dat draagvlak
echt gemeten dient te worden onder de bevolking en zal zich daarvoor dan ook hard maken569.
SGP en CDA krijgen de verrassende steun van ChristenUnie en PvdA. Er wordt besloten tot het
houden van een telefonische enquête onder de Amerongse bevolking. De resultaten daarvan kunnen
worden ‘meegenomen’ wanneer de beslissing op 23 augustus 2004 moet worden genomen. Alleen de
VVD blijft tegen de enquête:
Wij zijn er van overtuigd dat het overgrote deel van de VVD kiezers het standpunt van de fractie
steunt. Wij hebben slechts zeer beperkt reacties ontvangen die een andere kant opwezen. In dat opzicht
denken wij dat onder de VVD kiezers voldoende draagvlak aanwezig is570.
Tijdens de inspraakavond die de gemeente organiseert ruziën de partijen over de opstelling van Wijk bij
Duurstede en de eerdere briefwisseling met deze gemeente571, maar de discussie gaat toch vooral over
de waarde die de partijen hechten aan de enquête. CDA en SGP zeggen de uitslag te zullen respecteren
en hun standpunt indien noodzakelijk aan te passen. De VVD echter heeft ‘weinig fiducie in multiple
choice’. Ze vindt dat de argumenten gebaseerd moeten zijn op informatie en niet op emotie. Nieuwe
argumenten moeten aangedragen worden voordat de partij haar standpunt wijzigt. In de enquête wordt
daar, op aandringen van de VVD, weliswaar naar gevraagd572, maar toch lijkt het niet waarschijnlijk dat
nieuwe argumenten door middel van een telefonische enquête gevonden zullen worden.
De PvdA heeft zich inmiddels ook weer bij de VVD gevoegd en vindt ook dat er nieuwe argumenten moeten zijn voor het standpunt wordt veranderd; de partij kan niets garanderen volgens
fractievoorzitter Van Dijk.
De beslissende stem ligt wederom bij ChristenUnie-fractievoorzitter Henk de Baat. Die volgt de conclusie van de provincie en heeft een voorkeur voor MALDD573. Maar De Baat is ook altijd voor een
onderzoek naar mogelijke deelname van Wijk bij Duurstede geweest en was ook voor het uitvoeren
van de enquête. Op de vraag wat hij zal doen met de uitslag reageert hij verward:
Wanneer de mening in de enquête duidelijk één kant opgaat, dan moeten we bijeenkomen en hierover
praten. Ik wacht de enquête af. We moeten er over spreken574.
569 Gemeenteraad van Amerongen 10-05-2004. Een opmerkelijk standpunt, omdat de SGP gezien de grondbeginselen
van de partij meestal tegen raadpleging van het volk is.
570 Gemeenteraad van Amerongen 10-05-2004.
571 De VVD heeft het over ‘een duidelijke desinteresse uit Wijk bij Duurstede’, het CDA reageert daarop met een
directe beschuldiging richting de ChristenUnie: ‘in januari [werd] een brief gestuurd naar Wijk, met daarin de uitnodiging om ook over herindeling mee te praten, door de drie Christelijke fracties in Amerongen. Helaas heeft één
fractie zich naderhand plotseling teruggetrokken, waardoor er geen meerderheid in de raad meer achter de brief
stond. De schuld ligt dus bij ons, en niet bij Wijk’ (persoonlijke observatie).
572 ‘Waarom gaat uw voorkeur uit naar deze variant?’ luidt vraag 6 in de telefonische enquête (M4 Martktonderzoek
B.V. 2004).
573 ‘Het grondige onderzoek [van de provincie] heeft uitgewezen dat de combinatie MALDD de beste is. Wij staan
achter dat besluit’, stelt de ChristenUnie in een flyer met voorlopige standpunten van de fracties. Deze flyer werd
in Amerongen verspreid ter voorbereiding op de discussiebijeenkomst ‘HERINDELEN JA, maar met wie? op
16-6-2004.
574 Persoonlijke observatie tijdens bijeenkomst.
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Hij lijkt toe te zeggen dat de enquête zwaar mee zal wegen in zijn uiteindelijke afweging. Zo wordt het
standpunt in ieder geval geïnterpreteerd door het publiek, de aanwezige pers, CDA en SGP.
Uit de enquête blijkt dat er een duidelijke voorkeur bestaat voor de WAL-variant. Bijna de
helft (48%) van de ondervraagden geeft de voorkeur aan de WAL-variant, 22% aan de MALD(Heuvelruggemeente)-variant en 11% aan de MALDD-variant575.
7.4.4 ChristenUnie in de spagaat

Op 23 augustus 2004 neemt de gemeenteraad de beslissing over de voorkeur voor één van beide herindelingsvarianten. De publieke tribune zit vol, maar er is maar één inspreker. Die richt zich direct op het
draagvlakcriterium en de uitslag van de enquête, en zet daarmee de toon voor de rest van de avond:
Wanneer voor MALDD of MALD gekozen wordt vanavond moet in het besluit niet staan ‘met inachtneming’ van reacties en inspraak van de bevolking, maar ‘ondanks ter kennis name van reacties en de
mening van de bevolking besluit de raad in te stemmen met het voorstel van GS inzake herindeling576.
Teunis Reedijk, waarnemend fractievoorzitter van het CDA, haakt hierop in. Ook hij benadrukt dat
wanneer je het draagvlakcriterium serieus neemt, MALDD geen optie is:
In alle gemeenten waar een daadwerkelijke en meetbare peiling is gehouden onder de bevolking scoort
MALDD niet als favoriet.(…) Wij verbazen ons zeer dat het voorliggende voorstel, dat onvoorwaardelijk en tegen de mening van de Amerongse bevolking in kiest voor MALDD met de in onze ogen
volstrekt onjuiste formulering “gelet op de binnengekomen reacties naar aanleiding van de informatieverstrekking en raadpleging van de gemeente Amerongen”. In puur Nederlands: Als je daar op let dan
kies je nooit meer voor MALDD577.
SGP-fractievoorzitter van de Merwe is nog duidelijker en legt de druk bij de ChristenUnie:
Op de vraag uit het publiek [op de informatieavond] wat de politieke partijen zouden doen met de uitslag van de enquête hebben CDA, CU en SGP aangegeven dat de uitslag zwaar zou meewegen in de
uiteindelijke besluitvorming.(…) Voor de CU zal de uitslag toch wel voldoende aanleiding zijn om van
de MALDD variant af te stappen: 11% draagvlak vanuit de bevolking578.
De tegenstanders van MALDD richten zich op wat zij zien als de ‘zwakke schakel’ binnen de samenwerking van de voorstanders. Omdat Henk de Baat al eerder twijfelde tussen de beide varianten wordt
de druk op hem opgevoerd. Hiermee is echter rekening gehouden door de andere partijen. Henk de
Baat verdedigt niet zelf zijn standpunt, maar PvdA-fractievoorzitter Coert van Dijk doet dat namens
PvdA, VVD en CU. In een betoog, ondersteund door een door de drie partijen ondertekend document,
legt hij uit waarom de partijen zich kunnen vinden in de keuze voor MALDD. Het draagvlak wordt
575 15% heeft geen voorkeur of wil niet kiezen, 4% geeft geen antwoord of weet het niet. De enquête werd telefonisch
afgenomen onder 1.374 respondenten. 369 respondenten (26,9%) weigerden medewerking, 1.005 respondenten
(73,1%) werkten mee (M4 Marktonderzoek B.V. 2004).
576 Inspreker was de heer De Leeuw van Overbergs Belang. Deze en komende citaten zijn weergegeven op basis van
persoonlijke observatie van de raadsvergadering van 23-08-2004. Wanneer de raadsnotulen van deze vergadering
gebruikt zijn staat dit vermeld. Vaak is echter gekozen voor een citaat op basis van de eigen observatie, omdat in het
verslag niet de gehele opmerking van spreker goed is weergegeven. In het raadsverslag kwamen opmerkingen soms
niet, onvolledig of afgezwakt terug.
577 Gemeenteraad van Amerongen 23-08-2004.
578 Gemeenteraad van Amerongen 23-08-2004.
Deel 2 - Amerongen

177

maar kort behandeld en de enquête wordt afgedaan als niet doorslaggevend. De percentages zouden
anders liggen dan de ‘officiële’ 48/22/11 procent, door het hoge percentage (27%) dat aangaf geen medewerking te willen verlenen aan de enquête (non-respons). Hierdoor komt volgens de drie partijen de
voorkeur voor WAL op 35%, en voor MALD(D) op 25%. Dit alles is niet genoeg om te spreken van een
meerderheid, alleen van een ‘sympathie’ voor WAL.
Dit standpunt levert hem hoongelach uit de zaal op, en een beschuldiging van manipulatie door Van
de Merwe (SGP). Voor CDA’er Reedijk is het aanleiding om de PvdA te vragen of ze als partij ook
zetels in willen leveren als het opkomstpercentage laag is.
Van Dijk is er niet van onder de indruk, en hij sluit zijn betoog af met de wens dat ‘we in Amerongen
niet aan lager WAL raken’. Nadat CDA en SGP blijven aandringen dat de drie partijen het draagvlakcriterium niet serieus nemen reageert hij boos:
Je kan draagvlak op verschillende manieren definiëren, bijvoorbeeld als “we doen wat de bevolking zegt”.
Zo is draagvlak bij de herindeling echter niet gedefinieerd en ook niet bedoeld door de landelijke overheid. Ook politiek bestuurlijk draagvlak is belangrijk. Als bestuur heb je een leidende functie, soms zien
de burgers dingen niet en zal je als bestuurder toch actie moeten ondernemen. Soms zul je als politicus
voorop moeten lopen met impopulaire maatregelen. Dat is ook draagvlak.
VVD-fractievoorzitter Struyck volgt dezelfde redenatie579. Dat deze partijen hiermee aangeven dat ze
draagvlak onder de bevolking op zichzelf niet als relevant zien in de discussie ontgaat de andere partijen. Die blijven hopen dat de ChristenUnie zich toch nog tegen de MALDD variant uitspreekt op
basis van de enquête. Henk de Baat laat zich tijdens de vergadering echter nauwelijks horen. Slechts
één keer neemt hij het woord. Hij is warrig over zijn eerdere beloften en heeft zich duidelijk weer aangesloten bij de mening van VVD en PvdA:
Ik heb dat niet gezegd, dat is niet waar. En anders moest het sowieso 75% zijn en dat was het niet. Ik
heb de argumenten bekeken en dat heb ik meegenomen. Ik heb met de steunfractie overlegd, zoals ik zei,
en we hebben besloten bij onze beslissing voor MALD(D) te blijven.
De tegenstanders zijn boos over het standpunt van de drie voorstanders. Het CDA spreekt over de
drie partijen als ‘het Convenant’, die van tevoren voor de gehele gemeente hun standpunt vaststellen en
zich niets aantrekken van argumenten en meningen van andere partijen. Discussie zou zo onmogelijk
gemaakt worden.
De drie partijen stemmen voor de MALDD variant. Aan het eind van de avond, na de beslissing, neemt
nestor Ko Eijffius wederom het woord:
Ik vind dit persoonlijk, en dat mag ik zeggen want ik zit hier al heel wat jaren als nestor, misschien wel
de meest verdrietige dag die ik hier heb meegemaakt en de meest verdrietige beslissing die er is genomen.
En het is helemaal verdrietig als zo’n beslissing met zo’n kleine meerderheid genomen wordt. Zeven
tegen zes, wat is dat nu helemaal, één zetel verschil?
En als ik om me heen kijk, zijn het toch wel Amerongse jongens, die zes. Het zijn toch de echte Amerongers en dat kan je van veel van die andere zeven niet zeggen.

579 ‘Mensen kunnen aangeven voor WAL te zijn, maar als dat niet onderbouwd is, is dat waarschijnlijk gebaseerd op
emoties. Je gaat een lang huwelijk aan, en dat moet je met je verstand sluiten en niet op basis van die emoties’ (persoonlijke observatie).
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Voor de nestor van de raad lijkt er een eind te komen aan wat hij ziet als ‘zijn dorp’. De echte Amerongers hebben het verlies van zelfstandigheid niet tegen weten te houden. De import, die een andere visie
heeft op het dorp, heeft definitief de overhand:
En Struyck [fractievoorzitter VVD], je weet hoe ik over je denk, en je zegt mijn emoties over deze zaak
te kunnen begrijpen, omdat je hier nu ook enkele jaren woont, maar als echte Ameronger vind ik dit
een heel verdrietige dag. Je kan hier dan al een paar jaar wonen, maar je zal toch nooit hetzelfde voor
en over Amerongen voelen als ik. Jullie denken heel anders over Amerongen als ik.
Ook in de pers is verbazing over het negeren van de resultaten van de enquête580 en over het ‘zwalkende
gedrag’ van ChristenUnie-raadslid Henk de Baat581. Voor het conflict in de gemeenteraad doet dat er
niet meer toe. De beslissing over wel of niet herindelen ligt niet meer in Amerongen.
7.4.5 Verzet op de Heuvelrug

Ook de besluiten in de andere vijf gemeenteraden zijn voor de provincie geen reden om van hun voorkeur van MALDD af te wijken582. De herindeling lijkt een gelopen race. Het conflict zal in ieder geval
niet meer worden beslist in de lokale machtsarena’s. Het is nu aan de provincie, en daarna aan de landelijke overheid, om te besluiten of de herindeling door moet gaan. Aangezien de meeste partijen vóór
zijn, staat het besluit eigenlijk al vast.
Althans, zo lijkt het. Halverwege oktober 2004 richten enkele inwoners van Maarn en Leersum een
protestcomité op, waar zich al snel mensen uit de vijf gemeenten bij aansluiten. De groep noemt zichzelf Comité Herindeling Nee, en krijgt direct in de pers veel aandacht583. Nadat eerst vooral de lokale
bladen uitgebreide interviews plaatsen, weet de groep door middel van een paginalang interview in het
Utrecht katern van De Volkskrant echt veel publiciteit te genereren.
Het lijkt mosterd na de maaltijd om pas eind 2004 dit comité op te richten, wanneer de besluiten grotendeels genomen zijn. Wim Doelman uit Doorn, één van de oprichters en vice-voorzitter van
het comité, spreekt dit tegen. Volgens hem is de bevolking er altijd van uitgegaan dat er nog naar hun
mening gevraagd zou worden. Dat in Amerongen en Driebergen tegen de wens van de bevolking is

580 ‘Het gebeurt niet vaak dat de wens van de bevolking door de gemeenteraad aan zijn laars wordt gelapt. In Amerongen is dat wel het geval’ (Utrechts Nieuwsblad 25-08-2004).
581 ‘De keuze van de éénmansfractie van de ChristenUnie om zich definitief bij de zienswijze van VVD en PvdA aan
te sluiten was voor sommige aanwezigen toch nog verassend en uiteindelijk doorslaggevend. Dat hij [Henk de Baat]
tijdens een informatieavond voor de bevolking gezegd zou hebben dat hij de uitslag van de telefonische enquête over
de herindeling zwaar mee zou laten wegen, ontkende hij. Dit leidde tot enige commotie onder het publiek, maar
daar bleef het bij’, volgens de Doornse Krant de Kaap (26-08-2004).
582 Alleen de Leersumse gemeenteraad stemt voor de WAL-variant. Verder wordt door de Driebergse raad een peiling
genegeerd waaruit bleek dat meer dan de helft tegen deelname aan herindeling was.
583 Als reactie op Comité Herindeling Nee wordt er ook een Comité Herindeling Ja opgericht. Op de website kan je
aangeven waarom deze herindeling wel een goed plan is. Het initiatief sterft vrij snel een zachte dood.
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ingegaan en in de nadere gemeenten helemaal niet naar diezelfde mening is gevraagd, was volgens Doelman reden om actie te ondernemen584.
Die actie bestaat uit een burgerinitiatief585, dat het Comité op 12 november 2004 indient bij de provincie. Voor dit burgerinitiatief zijn 1500 handtekeningen nodig; het Comité verzamelt er in korte tijd
ruimt 2200586.
In het burgerinitiatief staat dat ‘de burgers zich volstrekt niet herkennen in het standpunt dat de meeste
gemeenteraden (…) hebben ingenomen [en dat] sommige raden bewust afstand hebben genomen van
de vastgestelde mening van de bevolking’. Zij verzoeken Provinciale Staten daarom om een objectief
en representatief onderzoek te doen naar het draagvlak voor de herindeling onder de bevolking van de
vijf gemeenten587. Ook wordt Provinciale Staten gevraagd de besluitvorming uit te stellen tot aan het
draagvlakcriterium is voldaan.
Gedeputeerde Lokker zegt de argumenten van het comité serieus te nemen en ‘spreekt uitvoerig met
een vertegenwoordiging van het comité’588. Tot actie leidt dit echter allerminst en de protesten van het
Comité halen uiteindelijk niets uit. Gedeputeerde Staten is vastbesloten om, nu het pleit is beslecht in
de gemeenteraden, de herindeling tot een succesvol einde te brengen. Begin december 2004 wordt de
beslissing door Provinciale Staten genomen. De steun is overweldigend. Zelfs de SGP, in de gemeenten
grotendeels tegen herindeling, stemt in met het voorstel. Alleen de SP stemt uiteindelijk tegen omdat
de partij meent dat ‘de gemeenteraden van Driebergen en Amerongen uitslagen van opiniepeilingen
onder de bevolking aan hun laars hebben gelapt’589. Voor de andere partijen gaf de instemming met de
herindeling door vier van de vijf gemeenteraden voldoende draagvlak om akkoord te gaan.
Het initiatief van het Comité Herindeling Nee wordt door Provinciale Staten ‘niet ontvankelijk verklaard’, omdat het niet aan de voorwaarden van een burgerinitiatief in de provincie Utrecht zou hebben
voldaan590. Tegen dit niet ontvankelijk verklaren tekent het comité bezwaar aan met een open brief. In
mei 2005 wordt vastgesteld dat dit bezwaar terecht is. Het niet ontvankelijk verklaren blijkt onterecht591.
De beslissing op provinciaal niveau is dan echter al genomen, alle protesten van het Comité ten spijt.
584 De Volkskrant 06-11-2004b. In een eigen publicatie meldt het comité: ‘In Amerongen hebben de inwoners alleen
maar een sturende vraag kunnen beantwoorden: of ze voor samenvoeging met Wijk bij Duurstede en Leersum zijn
of voor MALDD. Dat is geen echte keuze. (…) De bevolking leefde in de veronderstelling dat de gemeenteraden in
de besluitvorming over herindeling terdege rekening zouden houden met de mening van die burgers (…) Echter, dit
is niet het geval. De burgers van deze gemeenten herkennen zich totaal niet in de raadsbesluiten, die het voorstel tot
herindeling van de Heuvelruggemeenten ondersteunen. Vandaar dit initiatief (Doelman & de Mooij 2004, p.1).
585 Het burgerinitiatief provincie Utrecht ‘stimuleert medewerking van burgers bij de beleids- en besluitvorming door
de provincie. De burger kan onderwerpen die Provinciale Staten volgens hem niet heeft opgepakt, onder bepaalde
voorwaarden alsnog op de raadsagenda plaatsen’. Eén van die voorwaarden is ondersteuning door ten minste 1500
initiatiefgerechtigden (Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht 2002).
586 De Volkskrant 27-11-2004, SGP Utrecht 2005, p. 11.
587 Doelman & De Mooij 2004, p. 2.
588 Heuvelrug Nieuws 2004.
589 De Gelderlander 11-12-2004.
590 Volgens de verordening burgerinitiatief van de provincie Utrecht mag in het burgerinitiatief geen vraag over provinciaal beleid voorkomen. Dit was volgens Provinciale Staten in dit initiatief wel het geval.
591 Doornse Krant de Kaap 12-05-2005.
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Het woord is na de goedkeuring van de provincie nog aan de landelijke overheid. Het comité probeert
ook daar vergeefs de herindeling aan te vechten592 en dringt regionaal aan op een referendum593. Een
delegatie van de Tweede Kamer bezoekt in mei 2005 de gemeenten en organiseert een hoorzitting in
Doorn594. Het is allemaal geen reden om de herindeling af te blazen. In maart 2005 stemt de ministerraad in met het voorstel en in juni 2005 de Tweede Kamer.
Het comité was misschien succesvoller geweest als het ook steun in Amerongen had weten te krijgen.
De meeste kritiek van het comité richtte zich op de gang van zaken in Amerongen595, en de cruciale rol
die de gemeente speelde in de herindelingsdiscussie:
Bij de raadsstemming in Amerongen was de verhouding 7 stemmen voor herindeling en 6 stemmen
tegen; voor zo’n belangrijk besluit over de toekomst van onze gemeenten geen doorslaggevende meerderheid, terwijl bovendien de uitslag van de enquête aangeeft dat er voor dit besluit geen draagvlak onder
de bevolking is596.
In het comité zaten echter slechts twee Amerongers597, die al na enkele weken het comité weer verlieten. Dat er uit Amerongen, waarvan het comité beweerde dat de weerstand daar groot was, uiteindelijk
weinig tot geen steun kwam werkte niet in het voordeel van het comité. Een Heuvelrug-breed protest tegen de herindeling had gezien de draagvlakvoorwaarde een goede kans gehad om de herindeling
tegen te houden. Dat er in Amerongen door de tegenstanders van herindeling niet is ingehaakt op de
activiteiten van het comité tekent misschien wel de krachteloosheid en het gebrek aan organisatie van
de tegenstanders van herindeling in Amerongen. Ze waren, als echte Amerongers, bovendien sterk op
het lokale schaalniveau gericht. Nadat de beslissingen in de Amerongse gemeenteraad waren genomen,
zagen ze de strijd als gestreden. Aansluiting bij het comité werd niet als nieuwe kans gezien. Zonder
hun steun bleek het comité zelf niet in staat om de onverschilligen in Amerongen te mobiliseren.
7.4.6 Het einde van Amerongen?

Met de goedkeuring van de Tweede Kamer valt het doek definitief voor de zelfstandige gemeente
Amerongen. De gemeenteraad en het college resten het afhandelen van de laatste besluiten tot en
met de laatste raadsvergadering op 12 december 2005. Na een zeer beperkt besluitvormend gedeelte
volgt een laatste ceremoniële afsluiting, met een historisch overzicht dat gepresenteerd wordt door
oud-VVD-fractievoorzitter en echte Ameronger Elbert van Geijtenbeek. Raadslid Van der Grift van
de SGP wordt daarnaast geridderd en draagt een gedicht op ter ere van Amerongen. Waarnemend

592 Ze tekenen bezwaar aan tegen de herindeling bij de vaste kamercommissie binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer op 9 mei 2005 (Comité Herindeling Nee 2005). Evenals in het burgerinitiatief pleiten ze
hier ook voor een nader onderzoek naar het draagvlak onder de bevolking en de gang van zaken rond de herindeling.
593 Dit zou in de vijf gemeenten gelijk gehouden moeten worden met het referendum over de Europese grondwet. Het
wordt door de raadscommissie herindeling afgewezen (Doornse Krant 10-03-2005, Doornse Krant 17-03-2005).
594 De Nieuwsbode 26-05-2005.
595 Het comité deelt ook rode en groene kaarten uit op haar website. Echte Amerongers die zich in de gemeenteraad
hebben verzet tegen de herindeling krijgen groene kaarten, de fractievoorzitter van de PvdA een rode kaart.
596 Doelman & De Mooij 2004, bijlagen.
597 De één was een CDA-lid, de ander was niet politiek actief.
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Kader 7.5 Amerongen 2005
In 2006 komt het boek ‘Amerongen 2005: Knip en Plakwerk op de Heuvelrug’ uit van Thijs van Loon.
Vooral het eerste gedeelte van dit boek, waarin ingezonden bijdragen van Amerongers staan, blijkt
interessant voor dit onderzoek. Zowel voor- als tegenstanders van de import halen in dit boek nog
één keer hun gram.
Elegie – Piet Tuik
De Staten zeiden voeg het samen,
Waarop er vreemde Heren kwamen
Om zo binnen de kortste keren
Ons hele dorp te annexeren
Nu ligt daar op de Oosterflank
Van MALDD een dorp, mét wil en dank
Door de bestuurders, toen en heden
Verkwanseld, niets meer te besteden.
De politiek, het is bekend
Vertrouw die gasten voor geen cent.
Denkt u, we hebben iets gewrocht,
Wordt het voor ‘linzenmoes’ verkocht.
WAL koos het volk van Amerongen,
MALDD werd hen door de strot gewrongen
Nu moet men twee á drie uur lopen,
Om in Doorn een paspoort te gaan kopen.
Dat dorp waarmee geen band bestaat
En aan ons niets gelegen laat
Bevrijding – Nico Verlaan
1 Januari 2006: Bevrijdingsdag en feest ná een goed verlopen herindelingsplan
Eindelijk verlost van een immoreel-functionerende lokale klu-klux-clan
Als import heb je je maar te houden – als je het nog niet wist
Wat de kliek op een achterkamertje over jou heeft beslist
Als je niet nederig accepteert wat zij jou – in al hun macht – nog bereid zijn toe te werpen
Bedenk dan dat zij meesters zijn in het bureaucratisch tégenwerken!
Ná dertien jaar verzet tegen leugens en bedrog én tegen misbruik van macht
Is het voor mij Bevrijdingsdag – ‘Vaarwel Gij adderengebroed’ – van mij geen klacht
Mooi Amerongen – lieflijk dorp met fijne mensen
Laten wij ons ná heengaan van de kliek elkaar het beste wensen!
Want wat er ook moge liggen in het verschiet
Bedenk: slechter kon het niet!
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burgemeester Haitsma troost de raadsleden en het publiek door zijn vertrouwen uit te spreken in het
voortbestaan van een bruisend Amerongen598.
Daarna wordt het einde van de gemeente op symbolische wijze verbeeld door het strijken van de
Amerongse vlag. Tijdens het strijken wordt door de raadsleden, en daarna al snel ook het publiek, het
Amerongse volkslied ingezet. Sommigen zingen met de hand op het hart en zijn duidelijk ontroerd,
anderen nemen het allemaal wat minder serieus, of lijken de tekst niet te kennen599.
Na deze laatste ceremoniële handeling houdt de zelfstandige gemeente Amerongen vanaf 1 januari
2006 echt op te bestaan. Daarmee verdwijnt ook de machtsarena waarin echte Amerongers hun invloed
op het dorp konden uitoefenen.
7.4.7 En Amerongen? Ach…

In de maanden na het opgaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geven zowel voor- als tegenstanders
van de herindeling nog hun mening over het voorgaande jaar (zie kader 7.5). Sommige echte Amerongers sputteren in de De Kaap nog wat na over de verhuizing en leegruiming van het gemeentehuis,
waarin verwezen wordt naar de historie die er ligt600. Maar het conflict is beslist in het voordeel van de
import, de machtsbasis van de echte Amerongers is verdwenen. Hen resten het bankje en de verhalen
van vroeger.
De meeste inwoners van Amerongen trekken zich weinig aan van de veranderingen. De huis-aan-huis
krant De Nieuwsbode geeft een jaar na dato een overzicht van de veranderingen in de vijf dorpen
van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. De titel van het stuk over Amerongen: en Amerongen?
Ach…601.
De nieuwe machtsarena bevindt zich op een hoger schaalniveau. De gemeenteraad beslist over de
gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug, en Amerongen is daarin slechts één van de zeven kernen.602 De
VVD wordt met zeven zetels de grootste in de gemeenteraad. Het CDA behaalt zes zetels603.

7.5 Een definitieve omslag? Analyse van het herindelingsconflict
De posities van de verschillende groepen in Amerongen zijn in de periode van 2003 tot 2006 sterk veranderd. De belangrijkste machtsarena is daarnaast verdwenen. De situatie in 2003 schetsten we eerder
al, maar geven we hieronder nogmaals weer om een vergelijking te vergemakkelijken. In diagram 7.7b
wordt de situatie in december 2005 weergegeven, vlak voor het opgaan van de gemeente Amerongen in
de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
598 ‘Amerongen blijft’ aldus de burgemeester. Dat is ook de naam van het het feestelijke afscheidsprogramma in december 2005, georganiseerd door de gemeente.
599 Uit eigen waarneming. De Gelderlander (14-12-2005) meldt: ‘Terug in de tegenwoordige tijd mogen vijf fractievoorzitters de vlag strijken. Als publiek en raad spontaan het Amerongs volkslied inzetten, moet links en rechts een brok
uit de keel worden weggewerkt’.
600 Doornse Krant de Kaap 29-12-2005.
601 De Nieuwsbode Heuvelrug 27-12-2006. In het artikel komen enkele Amerongers aan het woord over de gevolgen
van herindeling.
602 Vijf gemeenten kwamen tot herindeling, maar binnen de gemeente Amerongen viel ook de kern Overberg en binnen de gemeente Maarn de kern Maarsbergen. Er is daarom in de nieuwe gemeente sprake van zeven kernen.
603 GroenLinks en de PvdA halen elk vier zetels. De SP, D66 en SGP blijven steken op twee zetels en de ChristenUnie
en Burgervertegenwoordiging Heuvelrug op één.
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Figuur 7.7 Schetsmatige verhoudingen herindelingsconflict
De groepsgrootte in de machtsarena is in beide diagrammen gelijk. Concreet betekent dit dat geen
van de raadsleden tijdens het conflict permanent van positie is veranderd. Het machtsoverschot van de
importpartijen blijft in stand. Maar er zijn wel veranderingen in de machtsarena waar te nemen.
Alhoewel de coalitie in stand blijft, staan de partijen uiteindelijk recht tegenover elkaar, vooral door
de verandering van het standpunt ten opzichte van herindeling van de PvdA. De PvdA ging de coalitie
in met een voorkeur voor samenwerking, maar blijkt uiteindelijk tijdens het conflict een groot voorvechter van herindeling. De verhoudingen tussen het CDA en PvdA in dit conflict polariseren sterk.
De lijn tussen PvdA en CDA is verdwenen in het tweede diagram.
De echte Amerongers binnen PvdA en VVD blijven het standpunt van de eigen partijen trouw. Ze
blijven daarmee aan de kant van de importpartijen staan in het tweede diagram. De verbindingen met
de echte Amerongers binnen CDA en SGP zijn (wat betreft dit conflict) verdwenen.
Ook het doorslaggevende ChristenUnie-raadslid Henk de Baat weten CDA en SGP niet ‘over te halen’.
Het zijn juist de PvdA en de VVD die de ChristenUnie uiteindelijk ‘binden’. In het tweede diagram
zijn de verbindingen van de ChristenUnie met CDA en SGP verdwenen.
Het lukt de echte Ameronger partijen maar moeilijk om de onverschilligen te mobiliseren en ze zo in
het conflict in te zetten. Dit wordt ook deels veroorzaakt door strategieën van VVD, PvdA en CU, die
baat hebben bij die onverschilligheid. Weliswaar is de steun binnen de figuratie voor de echte Amerongers in dit conflict in het tweede diagram hoger, het is niet genoeg om door middel van regels van
bovenaf (het draagvlakcriterium) het machtsoverwicht om te laten slaan.
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Tabel 7.3 Standpunt over de herindeling in de vijf heringedeelde gemeenten

Maarn
Amerongen
Leersum
Doorn
Driebergen

CDA

SGP

PvdA

CU

VVD

voor
tegen
tegen
voor
voor

tegen
voor
tegen
tegen

voor
voor
tegen
voor
voor

voor
tegen
voor

voor
voor
tegen
voor
tegen

Bron: Groenendijk & Hagelstein 2004, p. 93. Alleen de in Amerongen vertegenwoordigde partijen zijn in dit overzicht
opgenomen.

Essentieel is tot slot de verbinding van de drie importpartijen met de machtsbronnen op het bovenlokale
niveau: de provincie en het Heuvelrug/Leersums beraad604. De provincie wil al vele jaren een herindeling op de Utrechtse Heuvelrug. Zij vormt een belangrijke bondgenoot, essentieel bij het ‘neutraliseren’
van de strategieën van de echte Amerongers op het gebied van draagvlak. In het Heuvelrugberaad kunnen de voorstanders op de Heuvelrug samen het herindelingsproces op gang brengen.
De verbindingen van de echte Ameronger partijen zijn juist verdwenen. De SGP heeft op provinciaal
niveau, waarschijnlijk om strategische redenen, toch voor herindeling gekozen605. De verbinding tussen
de lokale en provinciale afdeling is dus verdwenen in het tweede diagram. De CDA-afdelingen waren
‘Heuvelrugbreed’ zeer verdeeld in hun mening over de herindeling (zie tabel 7.3). Een eenduidig standpunt op hoger schaalniveau kon dan ook niet gemaakt worden. De stippellijn die het Amerongse CDA
verbond met de bovenlokale CDA-organisatie is verdwenen. Ook de toenaderingspogingen tot Wijk
bij Duurstede liepen uiteindelijk op niets uit en ook deze lijn is verdwenen uit het tweede diagram.
De meest rigoureuze verandering is natuurlijk het verdwijnen van de machtsarena, vlak na de situatie zoals die geschetst wordt in het tweede diagram. Het omhoog herschalen van de machtsarena is
daarmee niet een strategie, maar het resultaat. Vlak na de schets van deze situatie, in december 2005,
verdwijnt de lokale gemeenteraad door het opgaan in een grotere gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de
machtsarena op het schaalniveau van de nieuwe gemeente speelt de tegenstelling echte Amerongers en
import als onderscheidend kenmerk geen rol meer. Er zijn immers geen echte Amerongers op hogere
schaalniveaus. Elke politieke rol van betekenis van de echte Amerongers lijkt daarmee uitgespeeld.
Uit de diagrammen valt al gedeeltelijk op te maken welke strategieën de partijen gebruikt hebben om
het verloop van het herindelingsconflict te beïnvloeden. De import heeft een licht overwicht op de
machtsbalans. Het is aan de echte Amerongers om dit overwicht te doorbreken, en de meeste strategieën worden dan ook eerst ingezet door de echte Amerongers. Vanwege het draagvlakcriterium
proberen zij vooral lokaal te vergroten. Daarnaast proberen ze door middel van stigmatisering lokaal

604 Daarnaast zijn er ook nog verbindingen met de provinciale afdelingen van de partijen. Omdat die, net als bij het
CDA, ook verdeeld waren, was hier weinig te halen voor de drie partijen. Omwille van de overzichtelijkheid zijn die
provinciale afdelingen in de diagrammen weggelaten.
605 De SGP wist dat tegen de herindeling stemmen slechts symbolisch zou zijn, gezien de grote meerderheid in de Provinciale Staten die voor herindeling was. Volgens een geïnterviewd SGP-lid heeft de provinciale vertegenwoordiging
ingestemd in de hoop dat door meer goodwill bij de andere partijen op andere gebieden de doelen van de SGP beter
zouden zijn te realiseren.
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uit te sluiten. Voor de import is vooral de provincie606 als machtsbron op bovenlokaal niveau belangrijk.
Zij maken vooral gebruik van het bovenlokaal mobiliseren van de provincie. Ook refereren ze in het
conflict aan regels en normen op bovenlokaal niveau. De counterstrategieën die zij inzetten zijn verder
vooral een reactie op de strategieën van de echte Amerongers. We behandelen eerst de strategieën van
de echte Amerongers, en vervolgens de reactie van de import daarop.
7.5.1 Lokaal vergroten en counterstrategieën

De echte Amerongers proberen zowel binnen de figuratie als binnen de machtsarena lokaal te vergroten. Binnen de machtsarena gebeurt dit door druk uit te oefenen op de drie raadsleden die behoren
tot de importpartijen, maar in de beginsituatie wel sympathie hebben voor het standpunt van de echte
Amerongers.
De meeste druk is uitgeoefend op Henk de Baat, de eenmansfractie van de ChristenUnie. Zijn ‘dertiende stem’ in de verder gelijke verdeling tussen voor- en tegenstanders van herindeling gaf hem een
sleutelrol:
Henk, dat was anders. (…) Henk was degene die de doorslag kan geven. Dus op Henk werd er druk
uitgeoefend, door iedereen. Dat werd door de voorstanders gedaan en door de tegenstanders. Want
Henk is gewoon gemasseerd.
Import, politiek actief
De Baat wordt veel en persoonlijk aangevallen op het feit dat hij voor herindeling stemt. Hij voelt zich
sterk onder druk gezet. De druk wordt naarmate het conflict vordert van beide kanten opgevoerd. Dat
hij als import niet begrijpt wat goed is voor het dorp ziet hij als een belediging. De druk van de echte
Amerongers wordt te hoog ingezet. Dit leidt tot ruzie tussen CDA en CU607. De import pakt het een
stuk beter aan. De korte breuk als gevolg van de brief naar Wijk bij Duurstede wordt snel hersteld. Verder geven VVD en PvdA De Baat veel steun in zijn raadswerk. Die waardeert dat zeer. Ook de moties
en de standpunten die ingenomen worden tijdens de raadsvergaderingen worden in samenspraak met
Henk de Baat voorbereid, zodat PvdA, VVD en ChristenUnie één standpunt uitdragen.
Daarnaast wordt ook druk gelegd op de twee echte Amerongers binnen de VVD en PvdA: Piet
van Dijk (PvdA) en Ted Eijffius (VVD). Zij worden als ‘zwakke schakel’ gezien. Ook op hen wordt de
druk, bijvoorbeeld tijdens de raadsvergaderingen, flink opgevoerd. De echte Amerongers proberen ze
ervan te overtuigen dat het een ‘plicht’ is om als echte Ameronger tegen herindeling te stemmen. Vóór
herindeling stemmen staat gelijk aan verraad aan het dorp.
De fractievoorzitters van PvdA en CDA zorgen er echter voor dat de twee leden goed het partijstandpunt blijven volgen. Ook de druk vanuit de eigen partij was volgens de echte Amerongers groot:
Dat was overduidelijk. Want Ted had gewoon tegen willen stemmen. (…) Hij krijgt dat nooit over zijn
lippen, maar hij heeft daar zoveel moeite mee gehad. Piet van Dijk [ook] (…)Het is gewoon niet eerlijk
gespeeld, mensen moesten gewoon. Ze zijn bewerkt. Net zoals Henk de Baat bewerkt is.
Politicus van echte Ameronger partij
Ook deze twee raadsleden worden niet overtuigd. De strategie van lokaal vergroten binnen de machtsarena was, voornamelijk door de sterke regie van de fractievoorzitters van VVD en PvdA, niet
succesvol.

606 Het gaat daarbij voornamelijk om Gedeputeerde Staten.
607 Dit blijkt uit onder andere een interview met een ambtenaar van de gemeente Amerongen.
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Daarnaast proberen de echte Amerongers ook lokaal te vergroten binnen de figuratie. Zeker door de
draagvlakvoorwaarde die aan de herindelingsprocedure is verbonden, leek dit een mogelijk succesvolle
strategie. De bevolking wordt geclaimd door CDA en SGP, die denken te weten wat er leeft onder
de bevolking608. De claim kan echter niet omgezet worden in mobilisatie609, en kan daarom door de
importpartijen eenvoudig genegeerd worden. Zelfs wanneer wel een raadpleging over de herindelingsvariant wordt gehouden kan de uitkomst ervan door de import genegeerd worden.
Dat is voornamelijk mogelijk door de steun op bovenlokaal niveau. De importpartijen kunnen de
draagvlakvoorwaarde op eigen wijze invullen. Het houden van inspraakavonden, zonder het verbinden
van conclusies aan de uitkomsten van diezelfde avonden, wordt als voldoende beschouwd.
Daarnaast beroepen ze zich ter onderbouwing van hun standpunt op bovenlokale regels en ontwikkelingen. De herindeling wordt gepresenteerd als onontkoombaar, als gevolg van het groeiende aantal
taken dat door de centrale overheid wordt toebedeeld aan gemeentes. Burgers die tegen herindeling
zijn zouden dat voornamelijk zijn door een gebrek aan inzicht in de lokale bestuursproblematiek:
En kijk die bevolking die was daar niet aan toe. Die doorziet niet wat er allemaal gebeurt op dat
gemeentehuis, vanuit Den Haag.
Gemeenteraadslid, import
Daarnaast wordt het gebrek aan ‘direct draagvlak’ ook weerlegd, met hulp van bovenlokale regels:
Als er in Nederland verkiezingen worden gehouden kan men dus stemmen op een programma en
op kopjes. Dat zijn in ons systeem de vertegenwoordigers van een bepaalde politieke stroming in het
bestuurlijk geheel. Dan heb ik er een probleem mee om te zeggen: nou u zit er nu een keer maar denk
erom, bij alle belangrijke thema’s gaan we gewoon allemaal [opnieuw stemmen] (…) Nee, dan moet je
het systeem afschaffen. Dan moet je zeggen: we gaan voorlopig even allerlei zaken alleen maar met referenda afwerken.
Gemeenteraadslid, import
Het politieke bestel zit, volgens de import, nu eenmaal zo in elkaar dat lokale volksvertegenwoordigers éénmaal in de vier jaar worden gekozen, en binnen die vier jaar hun eigen beslissingen kunnen
nemen. De voor deze partijen ongunstige uitkomst van de raadpleging over de herindelingsvariant kan
daarom genegeerd worden. De provincie, bondgenoot op bovenlokaal niveau, deelt deze interpretatie
van draagvlak.
7.5.2 Uitsluiten binnen het schaalniveau

Op basis van hun historisch gegroeide machtspositie proberen de echte Amerongers ook de import uit
te sluiten binnen het schaalniveau. Door middel van stigmatisering wordt het recht van die partijen om
dit soort ingrijpende beslissingen over het dorp te nemen betwist. Deze strategie was vanaf het begin
tot mislukken gedoemd. Het machtsoverschot van de echte Amerongers is, zoals ook al bleek tijdens
het zwartboek, verdwenen en de stigmatisering heeft daarom geen trefkracht. De import stigmatiseert

608 In één van de interviews werd bijvoorbeeld gesteld: ‘ik merk ook dat het CDA, dus ook ikzelf, veel meer feeling heeft
van wat er onder de bevolking leeft dan de andere partijen. Ik bedoel als je nou nagaat hoe wij er in staan met de
herindeling, (…) wij werden door dat onderzoek wel bevestigd dat we op de goede weg zaten; (…) dat wij veel meer
tussen de mensen zitten dan erboven en weten hoe het moet (interview met CDA-lid).
609 Voor een referendum of enquête is een meerderheid in de raad nodig, die de voorstanders hiervan niet hebben.
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de echte Amerongers net zo sterk. Die zouden door hun feodale houding niet in staat zijn het dorp
goed te besturen.
7.5.3 Gemiste kansen

Het CDA had nog een mogelijkheid tot lokaal uitsluiten achter de hand: ze had uit de coalitie kunnen
stappen en zo door de coalitie te laten ‘ontploffen’ het conflict verder op scherp kunnen stellen. Hier is
het CDA niet toe overgegaan. De partij wilde toch doorregeren en was er niet van overtuigd dat dit de
herindeling tegen zou houden. Daarnaast wilde ze liever niet de macht die toch voortkomt uit deelname aan de coalitie opgeven. Dit toont ook eens te meer aan dat er ook andere belangen spelen naast
de echte Amerongers – import tegenstelling.
Daarnaast hebben CDA en SGP een belangrijke machtsbron op bovenlokaal niveau onderschat. In
het Leersums/Heuvelrug Beraad werden de eerste plannen voor een bestuurlijke reorganisatie op de
Utrechtse Heuvelrug besproken. De aanzet die door het Leersums Beraad werd gegeven was uiteindelijk de aanleiding voor herindeling. Maar het Leersums Beraad werd door de echte Amerongers
genegeerd:
Van het CDA Amerongen kwamen ze nooit opdagen. En de SGP ook bijna nooit. Die hadden zoiets
van nou ze gaan hun gang maar. (…) En toen uiteindelijk het product kwam, toen riepen ze: ach, ho,
nee, dat willen we niet.
Politicus, import
Het belang van het Leersums Beraad werd dus sterk onderschat door de echte Amerongers, mede
omdat de echte Amerongers sterk lokaal georiënteerd zijn. Het nut van meepraten over bestuurlijke
heroriëntatie op bovenlokaal niveau werd daardoor niet ingezien. Toen het Leersums Beraad koos voor
herindeling als oplossing kon vooral het CDA ook niet aankloppen bij de bovenlokale partijstructuur
vanwege de verschillen in standpunten van de partijafdelingen in de vijf gemeenten op de Heuvelrug.
De uitkomst van het conflict heeft verregaande gevolgen op de machtsbalans en het onderscheidende
kenmerk binnen de figuratie. De machtsarena wordt omhoog herschaald. In die nieuwe arena speelt
de tegenstelling tussen echte Amerongers en import geen rol. Op het bovenlokale niveau bestaan er
immers geen echte Amerongers als groep. De toch al afnemende macht van de echte Amerongers is
daarmee verdwenen:
Ik krijg vaak commentaar van: je bent geen Ameronger! [imiteert boerse taal]. Ik denk, ja wat is dat
voor opmerking? Ik ben geen Ameronger… ik woon hier, ik werk hier, ik leef hier. Ik kan dat niet helemaal plaatsen, wat is nou uniek dat je hier geboren bent en dat je alles weet… Ik denk dat dat een heel
langzaam uitstervend ras is hoor.
Politicus, import
Individuen behorende tot de import hebben, door hun betere netwerk op bovenlokaal niveau, na de
herindeling veel betere mogelijkheden om hun doelen te verwezenlijken. Binnen de figuratie vervaagt
de traditionele tegenstelling. Dit is terug te zien in een volgend conflict over de bouw van een multifunctioneel centrum.
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7.6 Over nieuwe conflicten en scheidslijnen
Met de herindeling kwam er feitelijk een einde aan de mogelijkheden van de echte Amerongers om hun
stempel te drukken op de gang van zaken in Amerongen. Een lange machtsstrijd tussen echte Amerongers en import werd in het voordeel van de laatste groep beslist. De tegenstelling die tientallen jaren
bepalend was binnen de figuratie verliest hiermee grotendeels zijn waarde en begint te vervagen. Dit
betekent niet dat de tegenstelling tussen echte Amerongers en import niet meer relevant is voor veel
inwoners. Wel betekent het dat beelden van en referenties aan die tegenstelling gebaseerd zijn op de
machtsverhoudingen in het verleden en niet meer op die van het heden.
Het vervagen van deze scheidslijn betekent niet het einde van de tegenstellingen in Amerongen. In de
plaats van de oude scheidslijn lijken nieuwe te ontstaan, gedeeltelijk gebaseerd op dezelfde terminologie,
maar grotendeels op basis van andere onderscheidende kenmerken: inkomen en leeftijd. Deze scheidslijnen kwamen aan het licht tijdens een conflict dat grotendeels parallel liep aan het herindelingsconflict
tussen echte Amerongers en import. De uiteindelijke beslissing werd echter later genomen. Het conflict speelt zich af rond de plannen voor de bouw van het multifunctionele centrum Allemanswaard.
We bespreken dit conflict voornamelijk met het doel de nieuwe tegenstellingen helder in beeld te
krijgen, en te verklaren waarom deze ontstaan zijn. De inhoud van het conflict en de bijbehorende strategieën worden daarom beknopt behandeld.
7.6.1 Allemanswaard: de aanleiding

In 2000 ontstaan in Amerongen de eerste plannen om de voorzieningen in de gemeente te concentreren
op één locatie. Amerongen kende al lange tijd een afnemend voorzieningenniveau. De voorzieningen
liggen verspreid door het dorp. Het winkelbestand in het oude dorp loopt al sinds de jaren tachtig
terug en ook veel sportverenigingen hebben in de relatief kleine gemeente moeite om het hoofd financieel en qua ledenaantal boven water te houden. Een ruimtelijke concentratie van ‘maatschappelijke,
culturele en educatieve voorzieningen’610 wordt als een mogelijke oplossing gezien en een onderzoek
naar de mogelijkheden hiertoe loopt tot december 2002. Het resultaat, een multifunctioneel centrum,
moet gaan luisteren naar de naam Allemanswaard. In de Allemanswaard moet onder andere ruimte
komen voor verenigingen, stichtingen, brede school voorzieningen en een bibliotheek.
Toch durft de gemeenteraad in februari 2003 niet de beslissing te nemen om zo’n multifunctioneel centrum te bouwen. De half miljoen euro die nodig is voor de start van het project wordt niet beschikbaar
gesteld. In plaats daarvan wordt besloten het plan eerst verder in detail uit te werken611. Vooral de financiële onderbouwing van het project stuit onder zowel de politieke partijen als insprekers op bezwaren.
In december 2003 stemt de raad alsnog in met de bouw van Allemanswaard. Een half miljoen euro
wordt uitgetrokken voor de ontwikkeling van plannen, het starten van procedures en het maken van
bouwtekeningen. De coalitiepartijen CDA en PvdA steunen het idee van het college ‘dat er nu maar
eens een besluit moest worden genomen’612. Allemanswaard moet het nieuwe centrum voor voorzieningen in Amerongen wonen. Het zal worden gebouwd in Amerongen Noord (het nieuwe dorp of boven
Amerongen, zie figuur 7.8).
610 Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2007b.
611 De Gelderlander 12-02-2003.
612 De Gelderlander 09-12-2003.
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Figuur 7.8 Locatie nieuwbouwplannen Allemanswaard en locatie Napoleonschuur
De kritiek verstomt echter niet. Oppositiepartijen VVD, ChristenUnie en SGP uiten forse kritiek op
de plannen:
Ze vragen zich af of de instanties en verenigingen wel zo graag naar de nieuwe Allemanswaard willen.
Ook wordt gevreesd dat het wel erg stil wordt in het oude dorpsdeel, als veel voorzieningen daar worden
weggehaald om naar de Allemanswaard in Amerongen-Noord te verkassen613.
Het is kritiek die ook in 2003 vanuit de bevolking al vaak te horen is. De publieke belangstelling voor
dit voor Amerongse begrippen ‘megaproject’ is groot614. Tijdens informatiebijeenkomsten eerder in 2003
wordt vooral kritiek geuit op de totale kosten van het project, maar ook op het verdwijnen van voorzieningen uit het oude dorp615. Tegenstanders van de bouw van de Allemanswaard verenigen zich in een
‘werkgroep Verontruste Burgers’616. Na de oprichting van deze werkgroep komt het verzet tegen Allemanswaard echt op gang en ontstaat er een conflict.
7.6.2 Hoofdrolspelers en posities van groepen aan het begin van het conflict

De machtsarena in dit conflict is wederom de gemeenteraad. Maar in dit conflict staan niet de echte
Amerongers en de import tegenover elkaar, zoals tijdens herindeling. De eerste groep wordt gevormd
613 De Gelderlander 09-12-2003.
614 Bij de raadsvergadering in december 2003 is de raadszaal volledig gevuld met toehoorders en insprekers. Maar liefst
93 mensen waren in de raadszaal aanwezig (De Gelderlander 10-12-2003).
615 ‘Ze vrezen enerzijds een ‘sociale verarming’ van de oude dorpskern als alle voorzieningen en clubs daar verdwijnen’
(De Gelderlander 14-06-2003).
616 Ook wel kortweg Verontruste Burgers of Verontruste Amerongers genoemd in de pers.
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Figuur 7.9 Schetsmatige verhoudingen uitgangssituatie Allemanswaardconflict, mei 2003
door de Verontruste Burgers, die zich niet binnen de machtsarena, maar in de figuratie (het dorp
Amerongen) bevindt. De andere groep wordt gevormd door de coalitiepartijen en het college van B&W
(figuur 7.9).
De werkgroep Verontruste Burgers ontstaat halverwege 2003. De zorgen van de groep lijken vooral
financieel van aard te zijn. Ze zien Allemanswaard als een prestigieus geldverslindend project waar geen
vraag naar is. De groep bestaat voornamelijk uit gepensioneerde inwoners van Amerongen. Woordvoerder is Henk Bodewes. Sommige Verontruste Burgers wonen in het oude dorp, andere wonen in
het nieuwe dorp, in de buurt van de locatie waar Allemanswaard gepland is. Ze opereren buiten de
traditionele machtsarena van de gemeenteraad, maar proberen daarop wel druk uit te oefenen.
Aan de andere kant zijn het vooral de coalitiepartijen CDA en PvdA die een hoofdrol spelen tijdens
dit conflict. De fractievoorzitters Teunis Reedijk (CDA) en Coert van Dijk (PvdA) nemen daarbij
een leidersrol in. We typeerden hen eerder dit hoofdstuk bij de bespreking van de hoofdrolspelers in
het herindelingsconflict. Ook bij de voorstanders zijn er hoofdrolspelers die buiten de gemeenteraad
opereren. De belangrijkste daarbij zijn Thomas Delfgou, die namens de Amerongse jongeren van het
jeugdhonk Time Out spreekt, en Paul Vismans, die halverwege het conflict ingeschakeld wordt door
de coalitie om de bestuurscommissie Allemanswaard te leiden.
In de beginsituatie heeft de groep Verontruste Burgers zich net gevormd en komt het verzet tegen
Allemanswaard pas op gang. In het eerste diagram schetsen we de situatie in mei 2003. De voorstanders
van Allemanswaard, de coalitiepartijen, hebben daarin duidelijk de overhand. CDA en PvdA hebben
goede verbindingen met VVD en CU die in hun stemgedrag meegaan met de coalitiepartijen. Ook
deze partijen willen, net als coalitie en college, graag het niveau van de voorzieningen in Allemanswaard
opkrikken nu de financiële reserve nog in te zetten is617. Alleen de SGP is tegen.
617 De positieve houding tegenover Allemanswaard werd ongetwijfeld beïnvloed door de tegelijk lopende herindelingsprocedure. Als eenmaal besloten is om de ARHI procedure te starten dan kunnen gemeenten onder ‘preventief
toezicht geplaatst worden om potverteren te voorkomen’ (art. 24 en 25 Wet Arhi). Amerongen had een ruime
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CDA en PvdA worden gesteund door het college. Daarnaast hebben ze binnen de figuratie steun
van de werkgroep Allemanswaard. De werkgroep is niet erg effectief en heeft dus weinig macht. Het
aantal machtsbronnen is verder beperkt. Er is ook geen reden die andere machtsbronnen aan te boren
of te benaderen.
De Verontruste Burgers hebben in deze periode weinig machtsbronnen. Het is een kleine groep mensen die buiten de machtsarena opereert. Ze vinden alleen een gewillig oor bij de SGP, maar hebben
daar weinig tot geen contact mee. De verbinding tussen hen is daarom aangegeven met een stippellijn. Ook met andere partijen binnen de figuratie zijn geen verbindingen. Het overgrote deel van de
Amerongse bevolking staat nog onverschillig tegenover het project.

7.7 Verzet tegen de plannen: het begin van het
conflict rond Allemanswaard
Na de oprichting van de werkgroep Verontruste Burgers begint het verzet tegen Allemanswaard serieuze vormen aan te nemen. De Burgers vrezen vooral de hoge kosten van Allemanswaard618, met als
gevolg een mogelijke verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB):
Volgens woordvoerder Henk Bodewes van de groep verontruste Amerongers zijn er betere plannen
denkbaar. “Allemanswaard gaat volgens ons een kleine tien miljoen euro kosten; met als gevolg 25 procent hoger ozb-tarief. Terwijl er dan nog geen perfecte voorziening ligt”619.
Maar de Verontruste Burgers zelf benadrukken dat in de financiële kant niet hun enige bezwaar ligt
tegen Allemanswaard. Ze zien Allemanswaard als een prestigeproject van ‘de politiek’ in Amerongen,
die hiervoor vlak voor de aankomende herindeling de reserves van de gemeente wil gebruiken. Een
mening die door sommige Amerongers gedeeld wordt:
Duidelijke en openbare afwegingen worden niet gemaakt. (…) Inspraak bij gemeenteraad wordt
afgekapt. (…) Alleen een positief scenario met verhullen van cijfers is het motto! Eerlijkheid en duidelijkheid naar de burgers in dit prestigeproject is niet aan de orde620.
7.7.1 Geslaagde mobilisatie

De Verontruste Burgers zijn zelf verbaasd over de hoge opkomst bij twee informatievonden die ze over
Allemanswaard organiseren in mei 2003621. De hoge opkomst sterkt ze in hun pogingen om de komst

618
619

620

621

reserve, waarvan velen vonden dat het beter was om die te besteden aan een project in Amerongen voordat de herindeling een feit was.
De totale kosten werden eerst geraamd op 8,5 miljoen euro. Eind 2004 spraken B en W over bijna 12 miljoen. Het
verschil zat voornamelijk in de sporthal, die duurder uitviel.
De Gelderlander 07-05-2003. Volgens een ander artikel in de Gelderlander vindt ‘de werkgroep (…) dat het plan
Allemanswaard te positief door de gemeente voorgesteld wordt. Er zit een reeks aan verschillen in de kosten en
opbrengsten, als zowel gemeente als actiegroep gaan rekenen’ (Gelderlander 08-05-2003).
Dit citaat is afkomstig uit een forum van de website www.allemanswaard.nl. Op dit forum ontstond na enige tijd
een felle discussie tussen voor- en tegenstanders van het multifunctionele centrum. In een latere fase van het project
werd de website veranderd en was het forum geen onderdeel meer van deze nieuwe website. (Allemanswaard 2004,
Allemanspraat 05-06-2004).
Zeker 200 Amerongers bezoeken deze avonden volgens de Gelderlander (08-05-2003).
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van Allemanswaard te verhinderen. Op deze avonden wordt duidelijk dat voor veel mensen nog een
ander groot bezwaar kleeft aan de bouw:
Want behalve alle financiële afwegingen komen er ook planologische strijdpunten aan het licht. Bijvoorbeeld of het oude dorp, zuidelijk van de provinciale weg N225, niet veel te veel maatschappelijke functies
kwijtraakt622.
De Verontruste Burgers richten zich zeker na deze avonden op het bezwaar tegen het verdwijnen van
voorzieningen uit het oude dorp623. En dit werkt. Ze krijgen steeds meer steun in Amerongen, mede
vanwege het uitblijven van een sterk tegengeluid vanuit de gemeente:
Ik hoor wel dat ze gewoon kritisch zijn en vragen stellen over financiën, de omvang van het project (…),
het onttrekken van het laatste beetje maatschappelijke beweging in het oude gedeelte, enz. (..) Ik vind
dat de projectleider en de wethouders niet zo duidelijk en concreet antwoord geven op vragen en twijfels.
En ja, dan blijven die vragen alsmaar rondzoemen624.
Het verzet is succesvol. De Verontruste Burgers gebruiken in de communicatie richting de media en
de Amerongse bevolking steeds hun twee belangrijkste punten van kritiek. Ze claimen daarbij voor
de gehele Amerongse bevolking te spreken en onderbouwen deze claim door het organiseren van
discussiebijeenkomsten. In de lokale media wordt de claim bevestigd:
Tijdens de tweede bijeenkomst werd duidelijk dat de meeste inwoners van Amerongen wel voor verbetering van de voorzieningen in het dorp zijn, maar niet op zo’n grote schaal als nu is voorgesteld. “Als
dit plan doorgaat wordt het oude dorp om zeep geholpen. Het oude gedeelte wordt dan een slapend oud
dorp. Alles wordt geconcentreerd in het nieuwe gedeelte van het dorp. Daar zijn wij op tegen”, zo werd
er door een van de sprekers gezegd625.
Uiteindelijk wordt de bevolking naast de informatieavonden nog verder gemobiliseerd. In mei 2003
organiseren de Burgers een enquête. Die stellen ze zelf op, en verspreiden ze zelf in het dorp. De uitkomst is duidelijk: tachtig procent van de geïnterviewden wil niet dat Allemanswaard gebouwd
wordt626.

622 De Gelderlander 08-05-2003. Ook in een latere fase wordt dit argument nog gehoord. Op het forum van de website van Allemanswaard bijvoorbeeld: ‘Leegloop van winkels uit het oude dorp en het daar weghalen van enkele
belangrijke culturele functies betekent voor mij dat men het oude dorp in slaap wil brengen’ (Allemanswaard 2004,
Allemanspraat, 07-06-2004). Ook Dorp en Natuur is om deze reden verontrust over de plannen rondom Allemanswaard: ‘”Dorp en Natuur” is van mening dat de noodzaak van zo’n multifunctioneel gebouw niet of onvoldoende is
belicht. Er is grote zorg dat er onvoldoende aandacht is voor de leegloop (…) in het oude dorp’ (Dorp en Natuur
2003).
623 Belangrijke inzet bij het behoud van de voorzieningen in het oude dorp is de zogenaamde Napoleonschuur, waar op
dat moment de bibliotheek van Amerongen gevestigd is. Behoud van deze Napoleonschuur, inclusief maatschap
pelijke functie, zou één van de speerpunten van de Verontruste Burgers worden (zie figuur 7.8).
624 Allemanswaard 2004, Allemanspraat 11-06-2004.
625 De Gelderlander 27-04-2004.
626 Doornse Krant de Kaap 10-06-2004a.
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7.7.2 Op de bres voor Allemanswaard

Kritiek is er ook op de Verontruste Burgers. Er is met name twijfel over de motivatie bij hun afkeer
van de plannen voor Allemanswaard. Het zou ze alleen gaan om geld en ze zouden vooral handelen uit
eigenbelang, zeggen de voorstanders.
Maar goed, pas in de loop der tijden is doorgedrongen dat je bij degenen die zich verzetten, in eerste
instantie naar de letters van de postcode moet kijken om te weten waar ze wonen, en dat dat een grote
rol gespeeld heeft. Dat heeft de politiek niet zo erg doorgehad. (…) dat NIMBY effect speelde wel degelijk van het begin af aan een rol.
Politicus, voorstander Allemanswaard
De argumenten die ze gebruiken als bezwaar tegen Allemanswaard zouden strategisch zijn. Veel van de
Verontruste Burgers wonen namelijk niet in het oude dorp, maar in de buurt van de locaties waar de
toekomstige Allemanswaard gepland is. Het lijkt er dus op dat de werkgroep het verdwijnen van voorzieningen uit het oude dorp als argument gebruikt omdat veel Amerongers zich hier druk om maken:
[Interviewer:] En waarom maken ze zich dan ook druk om bijvoorbeeld het verdwijnen van ‘de’ voorzieningen uit het oude dorp?
[Geïnterviewde:] Ik vraag me af of dat de werkelijke reden was. Ik denk dat dat een argument was
waarvan zij gecalculeerd hadden dat het goed ligt bij de bevolking. Dat scoort goed627.
Politicus, voorstander Allemanswaard
Bij de voorstanders van Allemanswaard is het vooral dit eigenbelang dat voor irritatie zorgt. Die
voorstanders bestaan voornamelijk uit de coalitiepartijen en het college van B&W. Die hebben een
werkgroep Allemanswaard in het leven geroepen die het project en de communicatie hierover moet
begeleiden.
Daarnaast zijn er nog enkele anderen, zoals het Amerongse jeugdhonk, die voor Allemanswaard zijn
omdat ze denken dat hun groep of organisatie daarvan zal profiteren. De voorstanders zien Allemanswaard als onmisbaar voor het behoud van de voorzieningen van Amerongen. Volgens hen denken de
Verontruste Burgers niet aan volgende generaties:
Ik zeg zitten jullie over je eigen centen te praten of waar hebben we het over? Het gaat hier om de toekomst van mijn dochter he! En jullie zitten hier een beetje te zeuren over die OZB. Weet je hoeveel geld
jullie hebben?
Voorstander Allemanswaard
Mensen die roepen van ja het is een prestigeproject. Nou over twee jaar weet niemand meer dat ik in de
raad zat die Allemanswaard… Dus voor mijn prestige hoef ik het ook niet te doen. Waar je het voor
doet is voor de toekomst van je dorp.
Raadslid, voorstander Allemanswaard
De voorstanders proberen op verschillende manieren de kritiek van de Burgers te weerleggen en Allemanswaard aan te prijzen. De website www.allemanswaard.nl wordt in het leven geroepen. Op de
website is informatie te vinden over het project, er zijn interviews terug te vinden met medewerkers
627 Een andere geïnterviewde (echte Ameronger, voor Allemanswaard) bevestigt dat de Burgers vooral uit eigenbelang
handelden: ‘Ja dat is niet helemaal duidelijk. Zij zeggen dus dat ze daarmee de bevolking van Amerongen vertegenwoordigden. Maar dat is gewoon een clubje, het waren mensen die elkaar gevonden hadden in iets negatiefs. (…) ze
vertegenwoordigden gewoon hun eigen ballen club’.
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en succesvolle vergelijkbare projecten elders worden besproken. Ook is er een forum, waar al snel een
levendige discussie ontstaat over de voors en tegens van Allemanswaard. De reacties van de Verontruste Burgers worden door de voorstanders afgedaan als bekrompen en egoïstisch:
Vernieuwing is voor veel Amerongers iets engs. Daarom is men wat terughoudend over zaken zoals
Allemanswaard. Deze mensen hebben nooit geleerd over grenzen te kijken. De moderne maatschappij
vraagt van ons dingen te delen zoals ruimte, levensvreugde en cultuur628.
Ik vraag me af wat voor een toekomst perspectief voor Amerongen die z.g.n. werkgroep voor ogen heeft?
Als je alleen maar schopt tegen iets zonder een alternatief plan kom je niet erg serieus over. (…) Zou
het dan toch alleen maar om eigenbelang gaan?629
Ook op de enquête is veel kritiek. Die zou slecht en onprofessioneel opgezet zijn en hoeft dus niet al te
serieus genomen te worden630.
Maar de voorstanders zijn niet goed georganiseerd en weten geen duidelijk tegengeluid naar buiten
te brengen. Het communicatieplan vanuit de gemeente laat veel te wensen over. Daardoor worden de
argumenten van de Verontruste Burgers niet weerlegd, ondanks hun gebrek aan alternatief.
De Verontruste Burgers weten een steeds grotere aanhang te creëren en de druk op de Amerongse
politiek neemt toe. Een confrontatie volgt tijdens twee raadsvergaderingen eind 2004.
7.7.3 Een conflict op scherp

Op 12 oktober 2004 moet besloten worden of het project Allemanswaard, totale kosten circa 12 miljoen euro, door zal gaan. De raadszaal zit vol met vooral tegenstanders van de plannen. De bijeenkomst
wordt beheerst door de Verontruste Burgers en hun kritiek. De politieke partijen hadden in de tegelijk
lopende herindelingsdiscussie net in de pers flink kritiek gehad dat de wens van de bevolking genegeerd was. Nog een keer het protest vanuit de bevolking negeren was voor alle partijen daarom eigenlijk
geen optie.
De coalitiepartijen zijn daardoor plotseling kritisch over Allemanswaard. Het CDA vindt de investering ‘buiten elke proportie’, de PvdA kiest voor een Allemanswaard zonder dure sporthal. Ook de
oppositiepartijen gaan mee in de kritiek. De VVD ‘ziet een grootschalig centrum niet zitten: Het
draagvlak is minder geworden. Doorgaan is onverantwoord’631. Ook SGP en ChristenUnie zijn tegen
de plannen zoals ze aan de raad voorgelegd zijn. De eindconclusie lijkt onverbiddelijk:
Onder grote druk van de bevolking en de raad heeft het college in Amerongen het voorstel om het multifunctioneel centrum te bouwen, teruggenomen. Alle partijen vinden het plan te grootschalig en geven de
voorkeur aan een kleinere opzet en niet op één plaats.632

628 Allemanswaard 2004, Allemanspraat 13-05-2004.
629 Allemanswaard 2004, Allemanspraat 06-06-2004.
630 Op het forum van www.allemanswaard.nl bijvoorbeeld: ‘Hoe serieus moeten we deze uitslag nemen als blijkt dat op
voorhand negatieve reacties niet opgehaald worden? (…) Misschien zijn de namen van te voren dus wel uitgezocht,
misschien waren de antwoorden al klaar en zijn ze daarom zo onduidelijk weegegeven? Hoe serieus moeten we deze
enquête nemen.......... ja/NEE?’ (Allemanswaard 2004, Allemanspraat 06-06-2004).
631 Utrechts Nieuwsblad 13-10-2004.
632 De Gelderlander 13-10-2004.
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Het is uiteindelijk het CDA dat ervoor zorgt dat Allemanswaard niet definitief in de ambtelijke prullenmand belandt. Waarnemend fractievoorzitter Teunis Reedijk stelt voor om, gezien de heftige
reacties en verhitte discussies, de beslissing één week uit te stellen en in een extra ingelaste raadsvergadering op 19 oktober de beslissing pas definitief te nemen.
Op 19 oktober zit de tribune wederom vol, maar is de samenstelling van het publiek heel anders. Juist de
voorstanders van Allemanswaard zijn gekomen. Er volgt een enthousiast pleidooi vóór Allemanswaard.
Eén inspreker, 20 jaar oud en vrijwilliger bij het jeugdhonk, begint met de mededeling dat hij een geboren en getogen Ameronger is. Hij wil graag in Amerongen blijven en er op zichzelf gaan wonen. Maar
‘iedereen weet hoe moeilijk dat is’. Hij vindt Allemanswaard een prachtig plan, en vooral de woningen
die er bij gebouwd worden spreken hem aan. Dan is er tenminste een kans dat hij in zijn dorp kan blijven wonen.
Ook een tweede inspreker, 18 jaar oud, is actief in het jeugdhonk. Hij staat ook achter Allemanswaard ‘al was het alleen maar om de huizen, dan kan ik hier straks misschien ook wonen. Anders is er
weer een vrijwilliger die gedwongen het dorp moet verlaten’633.
Ook Thomas Delfgou, oprichter van het jeugdhonk Time Out, spreekt in als ‘burger en bewoner van
een rijtjeshuis’. Hij is leraar van beroep. Het gaat volgens hem om de toekomst van Amerongen en daarbij is het belangrijk dat het voorzieningenniveau gehandhaafd wordt. Er wordt nu alleen geluisterd naar
mensen die de voorzieningen niet nodig hebben. Het kan dan wel geld kosten, maar het gaat om de
voorzieningen en vooral de voorzieningen voor de jeugd. En wie zijn er dan voor? Vooral niet de mensen met een hoop geld en vrijstaande huizen die rust willen. Het gaat om de toekomst van de kinderen
van Amerongen634.
De werkgroep Verontruste Burgers is duidelijk verrast door de massale opkomst en inspraak van voorstanders. De heer Koster spreekt namens de groep in en zegt een naar gevoel aan de inspreekronde
over te houden. Hij meldt: ‘er wonen niet alleen kinderen in Amerongen. Er is ook 20 tot 25 procent
ouderen aanwezig, en daar wordt het wel door opgebracht, al dat geld voor de Allemanswaard’635.
Tijdens de raadsvergadering zelf blijkt al snel dat er achter de schermen hard is gewerkt aan een reddingsplan voor Allemanswaard. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben een nieuw plan
ontwikkeld. Ondanks de ‘psychologische dreun’ moet het het kind niet met het badwater weggegooid
worden volgens de twee partijen. Er zullen onder andere marktpartijen betrokken worden bij het reddingsplan, een belangrijke eis van de VVD636. Belangrijkste onderdeel is echter het instellen van een

633 Persoonlijke observatie.
634 Persoonlijke observatie. Ook spreekt nog de heer Van de Brug in. Die ‘heeft de discussie gevolgd en begrijpt het niet
meer. Iedereen is tegen volgens de berichten, maar zijn gezin is nooit iets gevraagd. Het gaat om de toekomst van
zijn kinderen en niet om die van een handjevol mensen die toch al binnen zijn. De kosten mogen niet de fundering
van de beslissing zijn, de toekomst van de kinderen van Amerongen moet die zijn!’
635 Persoonlijke observatie.
636 Dit helpt om de steun van de VVD te behouden: ‘Allemanswaard moet op een of andere manier doorgang vinden. De voorzieningen moeten behouden blijven, niets doen kan niet’, aldus fractievoorzitter Struyck (persoonlijke
observatie).
196

‘Zo werkt dat hier niet’

nieuwe stuurgroep. Daarin zullen niet de wethouders, maar externe ‘professionals’ uit het dorp de leiding hebben637. Deze bestuurscommissie moet Allemanswaard vorm gaan geven.
Het plan van PvdA en CDA krijgt ruime steun. Alleen de SGP stemt tegen638. De plannen voor Allemanswaard kunnen door de bestuurscommissie verder uitgewerkt gaan worden. Tegelijkertijd moet die
commissie ervoor gaan zorgen dat het nog steeds discutabele draagvlak onder de bevolking toeneemt.
7.7.4 Een nieuwe strategie: Bestuurscommissie Allemanswaard

Dat draagvlak neemt de bestuurscommissie serieus, zoals uit de nieuwe slogan van Allemanswaard op
te maken is:
Plan Allemanswaard: “Het Plan voor duurzame voorzieningen voor jong en oud, waar binnen
Amerongen vraag naar is”639.
De bestuurscommissie is bewust samengesteld als een ‘afspiegeling van het dorp’. Voorzitter is Paul Vismans, die ook de toekomstvisie van de gemeente Amerongen schreef640. Er zitten leden van de import,
echte Amerongers, actieve kerkleden en mensen uit zowel boven als beneden Amerongen in de commissie. Dit moet helpen om alle groeperingen binnen de Amerongse bevolking warm te krijgen voor
het project.
Maar een goede afspiegeling alleen is natuurlijk niet genoeg. Ook de communicatie richting
de bevolking wordt flink verbeterd door middel van een (verbeterde) website, nieuwsbrieven en
voorlichtingsavonden.
Tot slot wordt ook de kritiek van de Verontruste Burgers serieus genomen. De financiële plannen worden herzien en nieuwe constructies worden bedacht om de kosten van het project terug te dringen641.
Vooral de verbindingen op bovenlokaal niveau van de leden van de bestuurscommissie blijken zeer nuttig bij het bedenken van constructies om de bezwaren van de Verontruste Burgers weg te nemen:
Paul Vismans (…) dat is één van de bouwers geweest die Hoog Catharijne gebouwd heeft (…) Die
man die heeft nogal wat contacten en connecties ook in de bouwwereld. Die kan op een gegeven moment
tegen iemand zeggen goh help mij eens mee of doe dit of doe dat.
Verontruste Burger

637 Ook het externe bureau wat tot dan toe met Allemanswaard belast was, wordt niet meer betrokken.
638 De SGP dient zelfs een (verworpen) motie van wantrouwen in tegen de deels verantwoordelijke PvdA-wethoudster
Rinsma.
639 Bestuurscommissie Allemanswaard 2006.
640 Naast Paul Vismans zitten in de bestuurscommissie Gert-Jan Looijen, Wim Eimers, Johan Geleijnse en Pieter
Oostlander. Vanuit de gemeente wethouders en ambtenaren als adviserende leden (Bestuurscommissie Allemanswaard 2005c).
641 ‘Met het Plan Allemanswaard kan aan de randvoorwaarden gesteld in het Raadsbesluit van 19 oktober 2004
tegemoet worden gekomen. Dit kan worden gerealiseerd binnen de financiële kaders die door het voorgaande plan
werden aangegeven. Door de exploitatie van het multifunctionele gebouw efficiënter te organiseren en de kosten
hiervan te beperken, is de duurzaamheid van het Plan voor de dorpskern Amerongen nog beter te waarborgen’
(Bestuurscommissie Allemanswaard 2005a, p. 24).
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Eén van die constructies heeft het voordeel dat er meer woonruimte voor starters wordt gerealiseerd,
een wens van het CDA:
Naast het gewenste programma van eisen zijn aanvullende ‘latente’ wensen van de gemeente vervuld
door het in de plannen voorgestelde te realiseren woningbouw programma, dat met name gericht is op
de minder draagkrachtige inwoners van Amerongen642.
Ook met de andere partijen die betrokken zijn bij Allemanswaard643 wordt intensief overlegd en ook
hun wensen worden in de plannen verwerkt. Er wordt dus stevig ingezet door de bestuurscommissie.
Met succes, zo blijkt iets minder dan een jaar later.
7.7.5 Allemanswaard gered

Het aanvankelijk ontbreken van draagvlak bij delen van de Amerongse bevolking heeft zich in de afgelopen maanden sterk ten gunste van de plannen gekeerd, blijkens de vele en steeds positievere reacties
op de uitvoering van het voorbereidingsproces en de geleverde producten, tijdens de georganiseerde
voorlichtingsavonden voor de bevolking en de openbare raadscommissievergaderingen644.
De strategie van de bestuurscommissie heeft succes. De toon van berichtgeving over Allemanswaard
wordt in de media steeds positiever. Tijdens de informatieavonden wordt de kritiek ook steeds minder.
De Verontruste Burgers hebben geen antwoord, nu hun argumenten ontkracht zijn en het draagvlak
voor hun standpunten snel afneemt.
Tijdens de laatste informatieavond van de bestuurscommissie worden de bijna definitieve plannen voor
Allemanswaard op overtuigende wijze uiteengezet. Het is een dichtgetimmerd verhaal, waarbij deskundigen, ingehuurd of uit de commissie zelf, uit de doeken doen wat zij voor ogen hebben met het nieuwe
plan. Ook de mogelijke bezwaren worden niet vergeten645. Een groot verschil met een jaar geleden, toen
de Verontruste Burgers nog de boventoon voerden. Nu weten ze tijdens de bijeenkomst niet met een
antwoord te komen. In een ingezonden brief weten ze nog slechts de ‘hoge bebouwingsdichtheid’ van
Allemanswaard als probleem te noemen646. Een klacht die verder door niemand meer erg serieus wordt
genomen.
Op 19 oktober 2005 keurt de Amerongse gemeenteraad het plan Allemanswaard goed. Alleen de SGP
blijft tegen. Het besluit wordt begroet met applaus vanaf de publieke tribune647.
642 Bestuurscommissie Allemanswaard 2005a, p. 27. Onderzoek in opdracht van de woningbouwvereniging Amerongen toonde aan dat ‘het totaal aantal startende huishoudens in de komende tien jaar is vastgesteld op 300’. Van deze
groep starters (woningzoekenden tot 30 jaar die nog bij hun ouders wonen) in Amerongen geeft 44% aan binnen de
huidige woonplaats te willen gaan wonen in de toekomst. In concrete aantallen zijn dit 131 startende huishoudens
in Amerongen. Indien de ideale woning vrijkomt of gebouwd wordt is deze groep nog groter, namelijk 230 startende
huishoudens in de komende 10 jaar. (…) Geconcludeerd kan worden dat het aantal starters dat graag in Amerongen
wil blijven relatief groot is’ (USP Marketing consultancy 2005, p. 16).
643 Alle organisaties die in het nieuwe Allemanswaard een plaats moeten gaan krijgen.
644 Bestuurscommissie Allemanswaard 2005a, p. 2.
645 Persoonlijke observatie.
646 Doornse Krant 15-09-2005.
647 ‘De vol geladen tribune stemde mee door welgevallige geluiden uit de fracties met applaus te belonen’ (Doornse
Krant De Kaap 20-10-2005).
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Wel is de beslissing door de uitkomst van het eerdere herindelingsconflict niet meer helemaal aan
de Amerongse politiek. Vanwege het hoge investeringsbedrag648 moet de nieuwe gemeente Utrechtse
Heuvelrug straks ook de plannen nog goedkeuren. Die nieuwe gemeente staat aanvankelijk niet te
springen, blijkt al in oktober 2005. De stuurgroep herindeling heeft zijn bedenkingen bij het plan. Dit
zorgt voor onrust in de Amerongse gemeenteraad:
Het bericht dat [Allemanswaard] nu al op de tocht staat zorgde maandagavond in de voorlaatste raadsvergadering voor onrust en verontwaardiging. De onmacht van de kern Amerongen tegenover de macht van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug was te voelen649.
Maar de bestuurscommissie blijkt ook hieraan gedacht te hebben. Het komt met een voorstel aan de
raad, dat wordt opgevolgd, om de bestuurscommissie na het besluit niet op te heffen. De commissie blijft in stand om ‘te voorkomen dat er een vacuüm in het proces van de overgang naar de nieuwe
gemeente ontstaat’650. In juli 2007 stemt de gemeenteraad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in
met Plan Allemanswaard en wordt het benodigde krediet goedgekeurd651.

7.8 Nieuwe scheidslijnen: analyse van het Allemanswaardconflict
De posities van de groepen in het Allemanswaardconflict zijn weergegeven in figuur 7.10. In het tweede
figuur is de situatie in oktober 2004 weergegeven en in de laatste figuur de situatie in december 2005652.
Met dit conflict bereiken we de ‘grenzen’ van ons model. Het conflict speelt zich eerst af tussen twee
groepen die hun eigen belangen nastreven, zonder dat veel inwoners van Amerongen er bij betrokken
zijn. Pas wanneer de Verontruste Burgers deze onverschilligen proberen te mobiliseren zijn er twee
groepen te onderscheiden op basis van een onderscheidend kenmerk.
Maar dat onderscheidende kenmerk is niet het kenmerk dat de tegenstellingen de afgelopen tientallen jaren in Amerongen domineerde: echte Amerongers tegen import. De machtspositie van de echte
Amerongers is sterk verzwakt, en krijgt tijdens het grotendeels gelijklopende conflict over de herindeling de genadeklap.
De Verontruste Burgers zijn voornamelijk gemotiveerd door de eigen belangen van de groep, en dus
niet georganiseerd op basis van een tegenstelling zoals we in hoofdstuk 4 beschreven. Door te refereren
aan het de verschillen tussen het oude en het nieuwe dorp creëren de Verontruste Burgers toch een
tegenstelling. Die tegenstelling was bruikbaar om de machthebbers in de gemeenteraad onder druk te
zetten. Bij dit nieuwe onderscheidende kenmerk ontbreekt wel de historisch gegroeide machtspositie
uit ons model. De tegenstelling wordt, net als in Winston Parva, versterkt door een ruimtelijke segre
gatie van de beide groepen.

648
649
650
651
652

6.175.000 euro in het uiteindelijke voorstel van de bestuurscommissie (gemeenteraad van Amerongen 20-10-2005).
Doornse Krant De Kaap 17-11-2005.
Gemeenteraad van Amerongen 20-10-2005.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2007c.
Vanaf mei 2003 begonnen de Verontruste Burgers hun actie tegen het project. Omdat zij toen op basis van een
onderscheidend kenmerk probeerden steun te verwerven is gekozen voor mei als startpunt. In oktober 2004 vond
de cruciale dubbele raadsvergadering over Allemanswaard plaats. In december 2005 had de gemeente voor de plannen gestemd. In de periode daarna moest de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug weliswaar nog het project
goedkeuren en bleef de bestuurscommissie actief, maar het conflict in Amerongen was uitgespeeld.
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Figuur 7.10 Schetsmatige verhoudingen Allemanswaardconflict
Maar het benadrukken van de tegenstelling motiveert ook de voorstanders van Allemanswaard om
in actie te komen. De ruimtelijke tegenstelling wordt ook een tegenstelling op basis van het onderscheidend kenmerk sociale klasse. Het historische oude dorp wordt steeds meer een plek waar de
vermogende, goed opgeleide mensen binnen het dorp wonen. Het nieuwe dorp wordt gezien als de
plek waar de ‘gewone man’ woont, die zich geen historisch pand in het oude dorp kan veroorloven. Een
groep die jonger is en wel behoefte heeft aan de voorzieningen in Allemanswaard.
Het verschil tussen de bewoners van het oude en het nieuwe dorp blijkt iets te zijn dat sterk leeft. Er
wordt gesproken van een ‘stammenstrijd’653 en de muur tussen Oost- en West-Duitsland wordt als
geschikt gezien om de beide delen te scheiden:

653 Bestuurscommissie Allemanswaard 2005b (titel: Stammenstrijd: centrum in Noord of Zuid Amerongen?).
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Heb ik ook wel eens gezegd, joh laten we een mooi hek om het oude dorp zetten, paar van die OostDuitse grenswachten, die zijn toch werkloos, bij de poort. Moet je je pasje laten zien dan mag je het
oude dorp in654.
Voorstander Allemanswaard
Het nieuwe onderscheidende kenmerk wordt dus in eerste instantie instrumenteel ingezet door de
Verontruste Burgers. Deze belangengroep is tegen herindeling vanwege de hoge kosten en doordat de
nieuwe Allemanswaard in de buurt van de woningen van veel van de Burgers is gepland. De Burgers
grijpen de latente tegenstelling gebaseerd op sociale klasse aan om de tot dan toe onverschillige burgers
te mobiliseren655.
Maar de ‘oude’ tegenstelling gebaseerd op woonduur is niet verdwenen uit het conflict. De termen echte
Amerongers en import worden wel gebruikt, maar de termen krijgen een andere lading mee. De groep
die getypeerd wordt als ‘gewone mensen’ uit het nieuwe dorp heeft een lagere sociale klasse. Een deel
van die groep, voornamelijk jongeren, noemt zich echte Ameronger, en ziet de rijkere groep met de
hogere sociale klasse in het oude dorp als import. Dat zijn mensen die tegen Allemanswaard656, en ontwikkelingen in het oude dorp zijn657.
Die jongeren uit het nieuwe dorp maken zich minder druk om de vraag of iemand echt import is,
in Amerongen geboren is, of zelfs uit een familie komt die al enkele generaties in Amerongen woont.
Ze stellen import gelijk aan het oude dorp. Met de oudere echte Amerongers, die zich wel druk(ker)
maken over die vraag, identificeren ze zich niet658.
7.8.1 Machtsbalans en strategieën

De situatie in het tweede diagram is volledig omgekeerd aan die in het eerste diagram, geschetst aan het
begin van de bespreking van Allemanswaard. Door het strategisch inzetten van het onderscheidende
kenmerk sociale klasse (oude versus nieuwe dorp) en het uitvoerig benadrukken van de hoge financiële
kosten hebben de Verontruste Burgers een groot deel van de Amerongse bevolking weten te mobili
seren. Organisaties als Dorp en Natuur en het dorpshuis verklaren zich tegen de plannen.
Een bron van macht daarbij is de beschikbaarheid over tijd. Alle details, en vooral de financiële, worden door de Burgers uitgezocht en kritisch bekeken. Veel van de Burgers zijn gepensioneerd en kunnen
die details daarom zeer diepgaand bestuderen. Die tijd hebben de bedenkers van het plan, wethouders
en ambtenaren die naast Allemanswaard nog vele andere taken hebben, in veel mindere mate.
654 Ook in een ingezonden brief in de Doornse Krant de Kaap wordt naar een muur verwezen: ‘Een hek om Amerongen, of een muur tussen noord en zuid. Dat lijkt, gelet op de openbare discussie in De Kaap, de enige keuze voor
‘het probleem’ in Amerongen’ (Doornse Krant de Kaap, 10-06-2004b).
655 We willen niet suggereren dat de Verontruste Burgers zich daarnaast niet daadwerkelijk zorgen maakten om het
verdwijnen van de voorzieningen uit het oude dorp. Dit was echter niet hun eerste insteek in het conflict.
656 Vaak is dit niet overeenkomstig met de waarheid. De meeste Verontruste Burgers wonen zoals al eerder opgemerkt,
in het nieuwe dorp, veelal in de buurt van de toekomstige locatie van Allemanswaard.
657 Informatie is vooral afkomstig uit enkele interviews met voorstanders van Allemanswaard uit het nieuwe dorp.
658 Eén echte Ameronger jongere uit Amerongen Noord stelt het als volgt: ‘Je hebt nog wel verschillende groepjes hoor,
want kijk wij zijn dan, wij noemen ons zeg maar de echte Amerongers. Gewoon, geen kouwe kak. (…) Amerongen
is eigenlijk wel alles door elkaar. [Maar er zijn ook] echte Aaa-merongers, dat zijn echt boeren’. Ook binnen de jongeren in Amerongen zelf maakt hij verschil, tussen ‘hockeyjongeren’ die in het oude dorp wonen en vooral in Café
Buitenlust uitgaan en de echte Amerongers zoals hij, uit het nieuwe dorp, die uitgaan in Café De Tram.
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De werkgroep Allemanswaard is er niet in geslaagd om draagvlak onder de bevolking te creëren. Er
zijn dus geen verbindingen vanuit die werkgroep met andere partijen binnen de figuratie.
De druk van de tegenstanders zorgt voor verschuivingen binnen de machtsarena. De gemeenteraadsleden willen na de herindeling niet wéér verweten worden de wens van de bevolking te negeren.
Wanneer dan tijdens de vergaderingen in oktober ook nog de kosten hoger blijken uit te vallen dan verwacht lijken zelfs de coalitiepartijen onder de publieke druk te bezwijken.
De onverwachte hulp van de jongeren redt uiteindelijk Allemanswaard659. Door de steun uit deze
hoek wordt het conflict niet op dit moment beslist, maar hebben de voorstanders de mogelijkheid om
door middel van een nieuw plan Allemanswaard een tweede kans te geven.
In het derde diagram is het overwicht van de voorstanders uit het eerste diagram weer hersteld. De
bestuurscommissie Allemanswaard is hiervoor verantwoordelijk. De leden daarvan hebben een netwerk
opgebouwd met veel partijen binnen de figuratie en ze hebben daarnaast verbindingen op bovenlokaal
niveau, waarmee vooral de problemen van financiële aard ontkracht konden worden. De expertise en
ook de tijd die de bestuurscommissie in de plannen kon steken bleken cruciaal:
[ Je hebt te maken] met een groep hoogopgeleiden die veel tijd hebben, daar moet je gewoon heel veel
potentieel tegenover stellen. We hebben de bestuurscommissie (…) bereid gevonden om de klus te klaren. Deels behorend tot dezelfde doelgroep, dus ook hoogopgeleid en nu net met de VUT. Maar die
bereid waren om de schouders er onder te zetten.
Politicus, voorstander Allemanswaard
De Verontruste Burgers blijven geïsoleerd achter. Uiteindelijk zijn eigenlijk alleen de leden van de
groep zelf nog tegen Allemanswaard. Door hun gebrek aan verbindingen binnen de machtsarena en
het verdwenen draagvlak zijn ze, net als in het eerste diagram, machteloos. Allemanswaard wordt onder
applaus goedgekeurd in de Amerongse gemeenteraad en later door voortgezet werk van de bestuurscommissie ook in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug goedgekeurd.
Het onderscheidend kenmerk sociale klasse speelde een grote rol binnen het Allemanswaardconflict.
Die tegenstelling kan zich, gezien de elite-status die het oude dorp begint te krijgen, in de toekomst
wellicht versterken. Nieuwe conflicten op basis van dit kenmerk zijn dan goed mogelijk.

7.9 Conclusie: Van regenten tot ‘mopperend achterafje’
[Geïnterviewde:] Ik denk dat de Amerongers zelf hopen dat ze rond de oude kernen in die huisjes kunnen komen of iets dergelijks. Dan kunnen ze hun oude dag daar nog in slijten. (…)
[Interviewer:] Is dat een beetje de rol van de Amerongers geworden, dat ze daarop moeten gaan hopen?
In plaats van dat ze invloed kunnen uitoefenen?
[Geïnterviewde:] Dat denk ik wel. Ik heb helemaal niet meer het idee dat ze invloed uitoefenen. Het is
meer een mopperend achterafje geworden.
Import, politiek actief

659 In een interview werd wel gesteld dat de jongeren vanuit de politiek gevraagd zouden zijn om in te spreken. Hier
zijn echter geen bewijzen voor gevonden.
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Met de herindeling kwam er een einde aan de machtsbasis van de voormalige gevestigden. In 1994 werden de echte Amerongers nog beschuldigd van regentengedrag, in 2007 waren ze verworden tot een
‘mopperend achterafje’.
Door het verdwijnen van de machtsbasis van de echte Amerongers vervaagt de tegenstelling tussen
echte Amerongers en import. De kans op conflicten op basis van een ander onderscheidend kenmerk
groeit daarmee. In dat geval wordt er echter niet aan één van de voorwaarden voldaan van ons model:
de historisch gegroeide machtspositie van één van de groepen. Bij Allemanswaard was dit het geval. We
hebben daardoor de grenzen van ons model opgezocht. Maar er zijn uit het Allemanswaardconflict wel
twee interessante punten naar voren gekomen.
Ten eerste is duidelijk geworden dat wanneer een bestaande tegenstelling tussen gevestigden en
buitenstaanders vervaagt, andere onderscheidende kenmerken eerder een rol gaan spelen. Het oude
onderscheidende kenmerk vervaagt weliswaar, maar heeft nog steeds voor veel mensen binnen de figuratie betekenis. Het speelt dus nog mee binnen het nieuwe conflict. De onderscheidende kenmerken
volgen elkaar niet netjes op, maar lopen door elkaar en worden door sleutelpersonen binnen het conflict door elkaar gebruikt. Bij Allemanswaard werd de terminologie van de oude tegenstelling door
sommigen op de nieuwe tegenstelling ‘geplakt’.
Ten tweede is het onderscheidende kenmerk onduidelijker in een nieuw conflict. De grenzen van groepen zijn nog niet bepaald. Interessant is dat het onderscheidend kenmerk strategisch ingezet kan
worden door één van beide partijen. Door te refereren aan een tegenstelling die binnen de figuratie
‘leeft’ kan de bevolking gemobiliseerd worden.
Er is veel veranderd als gevolg van de drie conflicten in Amerongen. De gemeenteraad als machtsarena
is verdwenen, de echte Amerongers lijken langzaam te verdwijnen en een nieuwe tegenstelling gebaseerd op sociale klasse en met een ruimtelijke scheiding tussen de twee groepen lijkt zich te vormen.
De toekomst zal leren hoe de groepverhoudingen in Amerongen zich verder ontwikkelen. We gaan
nu eerst conflicten in Veenendaal bespreken, voordat we in de conclusie terugkomen op de groeps
verhoudingen in beide plaatsen.
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Hoofdstuk 8

Groei en verandering
van een christelijk dorp:
groepen in Veenendaal
Termen die steeds terugkeren als het gaat om wat Veenendalers bindt, zijn: aanpakken, de christelijke identiteit en groeien (Strategische Visie Veenendaal 2025)660.
Wie Veenendaal binnenrijdt, ziet altijd wel ergens een bouwkraan. De termen ‘groeien’ en ‘aanpakken’
uit de strategische visie zijn onmiddellijk zichtbaar.
Vanaf de afslag Veenendaal van de snelweg A12 zijn twee bedrijventerreinen te zien: één recent
aangelegd terrein en één braakliggend terrein waar nóg meer bedrijven moeten gaan komen. Bij de oostelijke rondweg, die in 2008 ook op de A12 wordt aangesloten, is de groei nog directer zichtbaar. Aan
weerszijden van de weg wordt gebouwd aan nieuwe wijken. De bouwkranen zullen daar nog zeker tot
2015 te zien zijn.
Treinreizigers die uitstappen bij station Veenendaal-centrum, staan vlakbij de kruising tussen de
Industriestraat en de Kerkewijk. De Industriestraat staat symbool voor het aanpakken in vroeger tijden.
De Kerkewijk richting het centrum gaat vanzelf over in de Hoofdstraat, de belangrijkste winkelstraat.
In de laatste twee decennia heeft Veenendaal zich ook ontwikkeld tot hét koopcentrum voor de regio.
De groei van werken én wonen is te zien in het oostelijk deel van het centrum. Dit is al jaren een bouwput, vanwege de realisatie van het ambitieuze vernieuwingsplan Brouwerspoort.
De christelijke identiteit – de derde term uit de strategische visie – is minder duidelijk zichtbaar,
behalve voor wie op zondag komt. Op deze dag staat het christelijke geloof centraal in Veenendaal. Een
groot deel van de Veenendalers is dan één of twee keer onderweg naar de kerk. Verder is er buiten niets
te doen. De winkels zijn gesloten. Die zondagsrust maakt Veenendaal voor een bepaalde groep bewoners een aantrekkelijke woonplaats. Voor een andere groep leidt het juist tot frustratie en een gevoel
van buitenstaander-zijn.
De schrijvers van de strategische visie hadden dus deels ongelijk. De christelijke identiteit – in zijn
uiting van de zondagsrust – is niet een term die Veenendalers bindt, maar juist een term die Veenendalers verdeelt. Het is de identiteit van de lokale gevestigden. Het is ook een identiteit die onder
druk staat van buitenstaanders. Zij willen wél dat er op zondag dingen mogelijk zijn. In de periode
2002-2006 heeft dat geleid tot een aantal conflicten, die we in het volgende hoofdstuk gaan bespreken
en analyseren.

660 Gemeente Veenendaal in samenwerking met Stipo Consult 2005, p. 11.
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In dit hoofdstuk geven we de informatie die nodig is om die conflicten te kunnen analyseren. We
gaan vooral in op de verhoudingen tussen verschillende groepen in Veenendaal. In de eerste paragraaf
bespreken we de belangrijkste historische, ruimtelijke en sociaal-economische kenmerken van de plaats.
Vervolgens schetsen we het karakter van Veenendaal en kijken we naar de interne differentiatie en de
plaats in de regio. In de derde paragraaf belanden we bij de tegenstellingen tussen groepen in Veenendaal en concluderen we dat religie het belangrijkste onderscheidende kenmerk is. Vervolgens bespreken
we de ontwikkeling van de rol van religie in Veenendaal en de huidige religieuze verhoudingen. In de
laatste vier paragrafen komen de vier groepen aan bod die voor de machtsverhoudingen in Veenendaal
van belang zijn. We bespreken eerst de gevestigde confessionele en reformatorische groepen en vervolgens twee buitenstaandersgroepen: niet-confessionelen en allochtonen. Voor elk van deze groepen
bespreken we de omvang, de beeldvorming door mensen van buiten de groep, het zelfbeeld en de mate
van lokale institutionalisering.
Deze bespreking levert gegevens op voor het gebruik van het ADMC-model in hoofdstuk 9. In dit
hoofdstuk bespreken we al een aantal elementen uit het model. We gaan uitgebreid in op de lokale
regels en normen, de aard van het onderscheidende kenmerk en het historisch voordeel. Maar we
beginnen bij het begin van Veenendaal. Dat ligt in 1546.

8.1 Van veenkolonie tot groeikern
Zoals de naam al suggereert, is Veenendaal ontstaan als veenkolonie. Het grootste deel van haar
geschiedenis was het een klein dorp. Maar sinds de tweede helft van de negentiende eeuw is de plaats
sterk gegroeid. Tot ongeveer 1960 trok de industrie nieuwe bewoners aan. In de jaren daarna groeide
Veenendaal vooral vanwege haar opvangtaak voor woningzoekenden uit gemeenten op de Utrechtse
Heuvelrug. Inmiddels heeft Veenendaal bijna 62.000 inwoners661. Op basis daarvan kun je het een stad
noemen. Maar een blik op de ruimtelijke ontwikkeling en de sociale karakteristieken van de plaats leert
dat een dorp toch een betere typering is.
8.1.1 Vier perioden

Veenendaal werd gesticht in de zestiende eeuw. In het boek ‘Geschiedenis van Veenendaal’ verdelen de
auteurs de historie van de plaats in vier perioden662:
• 1550-1650: de veenkolonie Veenendaal;
• 1650-1860: een periode van stilstand;
• 1860-1960: industriële periode;
• vanaf 1960: het nieuwe Veenendaal.
Een Veencompagnie kreeg in 1546 octrooi om veen te vergraven en kanalen aan te leggen in de buurt
van het huidige Veenendaal663. Boeren vestigden zich in het nieuw ontgonnen gebied664. Op de heuvel
het Kleine Veenloo werd in 1566 de eerste kerk ingewijd665. Daaromheen ontstond een klein dorpje, dat
in de eeuw daarna langzaam groeide.

661
662
663
664
665

Op 1 januari 2008 waren het er 61.761 (CBS 2008).
Van Grootheest en Bisschop 2000, p. 11.
Stol 1992. Historisch geograaf Taeke Stol schreef een proefschrift over de veenkolonie Veenendaal.
Smolders en Van Grootheest 2005, p. 95.
Bisschop 2000, p. 266.
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Figuur 8.1 Veenendaal aan het begin van de twintigste eeuw (Bron: Bonnekaart, verkend in 1869, herzien
in 1905-1906 (gemeentegrenzen ingetekend))
Die groei kwam tot stilstand rond 1650. Het gebied was grotendeels ontgonnen666 en Veenendaal kwam
in een periode van stilstand terecht. Het was een dorpje waar de mensen leefden van kleinschalige landbouw en huisnijverheid667. Een grote overstroming in 1651 markeert het begin van de tweede periode.
Daarop werd in 1653 begonnen met de aanleg van de Slaperdijk (nu de westgrens van Veenendaal), die
moest voorkomen dat bij toekomstige overstromingen de hele Gelderse Vallei zou onderlopen668.
In 1795 werd Veenendaal een zelfstandige gemeente. Tot die tijd maakte Veenendaal deel uit van
de parochies Ede en Rhenen en de gerechten Rhenen, Ede en Renswoude669. Ook na 1795 bleef
Veenendaal verdeeld in een Utrechts (Stichts) deel en een Gelders deel. Stichts Veenendaal was een
zelfstandige gemeente en had de meeste inwoners. Gelders Veenendaal had ongeveer één vijfde van de
inwoners van Stichts Veenendaal en viel onder de gemeente Ede. De grens tussen de twee delen liep
midden door het dorp (zie figuur 8.1).
In de derde periode, vanaf het midden van de negentiende eeuw, werd Veenendaal een industrieplaats.
Eerst kwamen de textielfabrieken op670. De hoofdreden daarvoor was ‘dat hier al veel mensen werkzaam
666 Van Grootheest en Bisschop 2000, p. 11.
667 Duvekot 2000, p. 187.
668 Veenendaal kreeg nog enkele keren te maken met overstromingen. Voor het laatst gebeurde dat in 1855. Een doorbraak van de Grebbedijk leidde toen tot een totale evacuatie van de bevolking (Van Grootheest 2000).
669 Stol 2000, p. 73.
670 Zie voor meer informatie over de geschiedenis van de Veenendaalse textielindustrie Duvekot 2000 en Hinders 2005.
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Figuur 8.2 Bevolkingsontwikkeling Veenendaal (Bronnen: Historische Databank Nederlandse Gemeenten
2003, CBS 2007d)
waren in de textielnijverheid. Dat kwam doordat in de Gelderse Vallei veel schapen werden gehouden, die de grondstof wol opleverden, en tevens door de beschikbaarheid van tal van arbeidskrachten
zoals turfarbeiders en boeren die alleen in droge, vorstvrije maanden hun eigenlijke beroep konden
uitoefenen’671.
Iets later volgden de sigarenfabrieken. Voor de tabaksindustrie lag de belangrijkste aantrekkingskracht van Veenendaal in de aanwezigheid van tabaksteelt in de directe omgeving, met name in
Amerongen672. Vestiging van industrie in Veenendaal was ook mogelijk door een verbeterde bereikbaarheid673. Veenendaal was daarnaast een aantrekkelijke vestigingsplaats vanwege de lage lonen. Dat
kwam mede doordat in Veenendaal relatief veel vrouwen en kinderen in de fabriek werkten, die minder
verdienden dan mannen674. De bekendste textielfabrieken in het dorp waren VSW en Van Schuppen
(beter bekend onder de naam Scheepjeswol). De bekendste sigarenfabriek was die van Ritmeester.
De bevolking van Veenendaal begon in de eerste helft van de negentiende eeuw langzaam te groeien.
Vanaf ongeveer 1920 versnelde die groei (zie figuur 8.2675).
Het jaar 1960 was in verschillende opzichten een keerpunt voor Veenendaal. Er vond een gemeentelijke herindeling plaats. Gelders Veenendaal werd bij Stichts Veenendaal gevoegd en ook stukjes van
de gemeenten Renswoude en Rhenen kwamen daarbij676. Voor het eerst ontstond een gemeente die het
hele dorp omvatte, zodat betere bestuurlijke planning mogelijk werd677. Het nieuwe gemeentebestuur
begon onmiddellijk met het maken van plannen voor grootschalige woningbouw voor de eigen bevol671 Hinders 2005, p. 225.
672 Dekker 2005, p. 207. Zie ook hoofdstuk 6.
673 De bereikbaarheid verbeterde door de verharding van de Rijksstraatweg Utrecht-Arnhem langs De Klomp (1829),
de aanleg van de spoorweg Utrecht-Arnhem (1845) en later door de aanleg van het omleidingskanaal (1866-67) en
de spoorlijn Amersfoort-Kesteren (geopend in 1886). Zie voor meer details Van Grootheest 2000.
674 Hinders 2005, p. 232. Zie ook Slok 2000 en Duvekot 2000.
675 Het deel van de grafiek tot 1960 gaat alleen over Stichts Veenendaal. Voor Gelders Veenendaal, dat geen zelfstandige gemeente was, zijn de bevolkingsgegevens voor deze periode niet beschikbaar.
676 De bevolking van de nieuwe gemeente Veenendaal was 29% groter dan die van de oude gemeente Stichts Veenendaal (Historische Databank Nederlandse Gemeenten 2003). De gehele nieuwe gemeente viel onder de provincie
Utrecht.
677 Van Grootheest 2000, p. 46.
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king, die snel groeide678. Maar al snel kreeg de gemeente ook een opvangtaak opgelegd. In 1966 werd
Veenendaal aangewezen als groeikern en meer specifiek als opvanggemeente voor de bevolkingsgroei
van omliggende gemeenten die zelf geen ruimte hadden voor uitbreiding679. Vooral mensen uit gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug die zelf geen groeimogelijkheden hadden (zoals Amerongen), kwamen
in Veenendaal terecht. De bevolking van Veenendaal groeide mede hierdoor snel (zie figuur 8.2).
Tegelijk was 1960 een keerpunt voor de industrie. De tijd van de grote fabrieken was voorbij680. Vanaf
de tweede helft van de jaren zestig ging het met veel fabrieken langzaam bergafwaarts. Aanvankelijk
werden nog gastarbeiders gehaald om het zware werk te doen, maar later vielen er ontslagen en volgden
faillissementen. De sluiting van de sigaren- en textielfabrieken leidde niet tot een blijvende economische achteruitgang. Wel was er een flinke economische dip met een dieptepunt begin jaren tachtig681.
Daarna zorgde een nieuwe nadruk op de dienstensector voor economisch herstel. Tussen 1979 en 1988
groeide het aandeel van de dienstensector in de Veenendaalse werkgelegenheid van 50% naar 63%682.
Deze snelle omschakeling wordt door veel geïnterviewde Veenendalers gezien als een bewijs voor de
‘aanpakken’- mentaliteit van de bewoners.
We waren apetrots toen we op een gegeven moment door de economische malaise van twintig jaar geleden heen waren, toen we een enorm opgelopen werkloosheidscijfer kenden en toen we dat in een paar
jaar tijd ook weer geweldig hebben teruggedrongen.
Gemeenteraadslid, geboren Veenendaler
Natuurlijk was de mentaliteit van de bewoners niet de enige factor die Veenendaal door de zware
tijd heen hielp. Ook een slim gemeentelijk beleid en de gunstige ligging van Veenendaal aan de steeds
belangrijker wordende snelweg A12 hadden daarmee te maken. Inmiddels is het aandeel van de dienstensector in Veenendaal opgelopen tot bijna 75% van de totale werkgelegenheid683.
Ook het karakter van de plaats veranderde vanaf 1960. Veenendaal was voor die tijd een hechte en relatief gesloten gemeenschap. Door de komst van gastarbeiders, maar ook van ‘import’ vanuit de Randstad,
werd de bevolking veelkleuriger684. Veenendaal veranderde: de gevestigde bevolking kreeg te maken met
verschillende groepen nieuwkomers.

678 Van Grootheest 2000, p. 46.
679 In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening van 1966 en vervolgens de Nota Volkshuisvesting van 1972 werd Veenendaal aangewezen als groeikern met een toekomstige omvang van 100.000 inwoners. De groeitaak werd ook
opgenomen in het streekplan van de provincie Utrecht, waar Veenendaal een opvangfunctie kreeg voor de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht (Smolders en Van Grootheest 2005, pp. 101-102).
680 Zie voor meer informatie Werkgroep industriële geschiedenis 2000, p. 234 e.v. Voor specifieke informatie over de
sigarenindustrie, zie Dekker 2005, p. 221.
681 In 1981 bereikte het werkloosheidspercentage een recordhoogte van 19,7%, ruim boven het landelijk gemiddelde
(Werkgroep industriële geschiedenis 2000, p. 237).
682 Gemeente Veenendaal 1988, p. 4, De Smidt en Jansen 1989, p. 10.
683 CBS 2007b.
684 Van Grootheest en Bisschop 2000, pp. 11-12.
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8.1.2 Nieuwkomers van dichtbij en van ver

Veenendaal is door haar ligging aan de rand van de Randstad voor veel mensen een aantrekkelijke
woonplaats. De nieuwkomers die vanaf de jaren zestig naar Veenendaal kwamen, kunnen verdeeld worden in vier groepen685:
1. Woningzoekenden uit buurgemeenten
2. Forensen uit de Randstad
3. Mensen die aangetrokken worden door de christelijke identiteit van Veenendaal
4. Allochtone gastarbeiders en gezinsherenigers
De komst van deze groepen nieuwkomers wordt door de geïnterviewden verschillend gewaardeerd. De
groep ‘christelijke nieuwkomers’ wordt vooral beschreven als mensen die ervoor kiezen erbij te gaan
horen in Veenendaal686. Zij maken een bewuste keuze voor Veenendaal. Dat is bij de woningzoekenden uit de omgeving en Randstad-forensen minder duidelijk het geval. Over de positie van allochtone
nieuwkomers in Veenendaal is iedereen duidelijk: die horen er niet bij687. De eerste generatie allochtonen kwam in de jaren zestig in Veenendaal terecht als gastarbeider in voornamelijk de textielindustrie688.
Inmiddels vormen de niet-westerse allochtonen ongeveer 10% van de bevolking van Veenendaal689.
De komst van al deze nieuwkomers leidde tot een sterke bevolkingsgroei in de periode tot 2000: ‘Gecorrigeerd voor de samenvoeging van Stichts en Gelders Veenendaal is de bevolking sinds 1945 meer dan
verdrievoudigd, terwijl die van Nederland als geheel met circa 70% toenam’690.
Het migratiesaldo vertoont veel pieken en dalen. Dit hangt samen met de oplevering van nieuwe
wijken. Vooral in de jaren zeventig kwamen veel nieuwe woningen gereed. Aan het eind van de jaren
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Figuur 8.3 Migratiesaldo Veenendaal als percentage bevolking, 1960-2005 (Bron: CBS 2007d)
685 Deze groepen worden genoemd in de interviews, onder meer door ambtenaren van de gemeente Veenendaal. Hoe
waarheidsgetrouw dit beeld is en hoe de nieuwkomers over deze groepen verdeeld zijn, valt niet precies na te gaan.
Mensen kunnen ook bij verschillende groepen tegelijk horen. Alleen over allochtonen zijn exacte cijfers beschikbaar.
Er is geen onderzoek gedaan naar de redenen van vestiging van nieuwe Veenendalers.
686 Elect to belong, zie hoofdstuk 3.
687 Dit komt in paragraaf 8.8.2 uitgebreid ter sprake.
688 Ybema 2000, zie ook Werkgroep Industriële Geschiedenis 2000, p. 234.
689 Zie voor meer informatie over de positie van allochtonen paragraaf 8.8.1.
690 Werkgroep industriële geschiedenis 2000, p. 239.
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Figuur 8.4 Vestigers in Veenendaal naar herkomst, 1997-2005 (Bron: CBS 2007d)
negentig kwam de ‘productie’ van nieuwbouwwijken stil te liggen en ontstond voor het eerst in ruim
dertig jaar een licht vertrekoverschot. In 2005 werden de eerste woningen in de nieuwbouwwijk Dragonder-Oost opgeleverd, waardoor het vertrekoverschot weer bijna helemaal verdween (zie figuur 8.3).
Waar de nieuwe bewoners vandaan komen, is niet voor alle jaren precies te achterhalen691. De laatste
tien jaar is het beeld in elk geval behoorlijk stabiel. Ongeveer tien procent van de vestigers in Veenendaal komt uit het buitenland. De rest komt in drie min of meer even grote groepen uit de provincies
Utrecht, Gelderland en alle overige provincies (zie figuur 8.4)692.
Uit een analyse van de herkomstgemeenten van vestigers in Veenendaal in de periode 1997-2002 blijkt
dat de buurgemeenten Ede en Rhenen in absolute zin veruit de belangrijkste ‘leveranciers’ van nieuwe
bewoners zijn693. Relatief gezien zijn de drie Utrechtse buurgemeenten Rhenen, Amerongen en Renswoude het belangrijkst. Vanuit deze gemeenten vertrekt jaarlijks ongeveer één procent van de bevolking
naar Veenendaal694. De opvangtaak die Veenendaal voor de regio Zuidoost Utrecht vervult, wordt zo
duidelijk zichtbaar. Het beeld dat er veel forensen uit de Randstad naar Veenendaal komen, blijkt voor
deze periode in elk geval niet te kloppen.
Al deze nieuwkomers, autochtoon en allochtoon, hebben gezorgd voor forse veranderingen in Veenendaal. Het moderne Veenendaal is gericht op dienstverlening, heeft een christelijk karakter, een dorpse
mentaliteit en een diverse bevolking.

691 Het CBS heeft daar alleen gedetailleerde cijfers over voor de periode vanaf 1997.
692 Voor de vertrekkers vanuit Veenendaal geldt ongeveer hetzelfde beeld. Belangrijkste verschil is dat het aantal vertrekkers naar het buitenland relatief geringer is (CBS 2007d).
693 Het cumulatief aantal vestigers uit de gemeenten Ede en Rhenen over de jaren 1997 t/m 2002 was respectievelijk
1.369 en 1.106. Op de derde plaats kwam Amerongen met 439 vestigers. Ede en Rhenen stonden elk jaar op plaats
één en twee in het rijtje van belangrijkste herkomstgemeenten (CBS 2007d, berekening).
694 Het gemiddelde percentage vertrekkers bedroeg voor Rhenen 1,07%, voor Amerongen 1,00% en voor Renswoude
0,94%. Geen enkele andere gemeente haalde meer dan 0,5% (CBS 2007d, berekening).
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8.2 Dorp met stadse voorzieningen
…Veenendaal [heeft] de knusheid van een dorp behouden, zij het wel met de voorzieningen van een stad.
De mentaliteit is “doe maar normaal dan doe je al gek genoeg” (Strategische Visie Veenendaal 2025).695
Het ‘karakter’ van Veenendaal is gevormd door haar ruimtelijke, historische en economische kenmerken. Maar dat karakter is ook gevormd door haar interne differentiatie en door de plek die Veenendaal
inneemt in de wijdere omgeving.
Is er eigenlijk wel één Veenendaal, of is het een lappendeken van uiteenlopende wijken? Wat voor
plek heeft Veenendaal in de regio en wat betekent dat voor de plaats? In deze paragraaf bespreken we
de plaats van Veenendaal binnen de hogere schaalniveaus van provincie en regio. Maar eerst kijken we
omlaag vanuit het lokale schaalniveau en bespreken we de wijken en buurten van Veenendaal.
8.2.1 Gettobewoners en doorstromers

Een groot deel van Veenendaal is in de laatste halve eeuw gebouwd696. In figuur 8.5 staat schematisch
weergegeven welke wijk waar ligt. Lang niet alle wijken hebben een duidelijk eigen imago of karakter.
Dat geldt eigenlijk alleen voor het Franse Gat (een klassieke arbeiderswijk met groot saamhorigheidsgevoel697), de Schrijverswijk (het ‘getto’ van Veenendaal, dé probleemwijk698) en De Pol (waar ‘strenge
christenen’ bij elkaar wonen699).
Het Centrum is het oudste deel van Veenendaal700. De Hoofdstraat en de Markt vormen het winkelhart
van de plaats. Op de heuvel aan de westkant van de Markt staat de Oude Kerk en daarachter liggen
wat oude straatjes. Rondom het centrum lagen vroeger de fabrieken, maar die zijn inmiddels vrijwel
allemaal gesloopt. Veel voormalige fabrieksterreinen zijn inbreidingslokatie geworden, waardoor het
centrum een wat vreemd allegaartje is van oude en nieuwe bebouwing. Als inwoners van andere wijken
naar het centrum gaan, noemen ze dat ‘naar het dorp gaan’. Tegelijk hebben juist de inwoners van het
centrum het meeste last van typische stadsproblemen zoals overlast door jongeren en drugsoverlast701.
In de jaren tot de Tweede Wereldoorlog breidde Veenendaal op kleine schaal uit rondom het centrum. Het eerste grote uitbreidingsplan was de wijk Het Franse Gat. Deze wijk is in de jaren vijftig
695 Gemeente Veenendaal in samenwerking met Stipo Consult 2005, p. 11.
696 Zie Smolders en Van Grootheest 2000 voor een uitgebreid chronologisch overzicht van de bouw van de wijken.
697 Die saamhorigheid blijkt ook uit cijfers: de inwoners van het Franse Gat zijn het meest van alle Veenendalers actief
voor de eigen buurt (Onderzoek, Ontwikkeling en Statistiek gemeente Ede 2006, p. 71).
698 De bewoners van de wijk zelf zijn ook niet tevreden. Ze geven de wijk als rapportcijfer een 5,0. Veenendalers geven
hun eigen wijk gemiddeld een 7,7. De afwijkingen van het gemiddelde zijn voor andere wijken veel minder groot
(Onderzoek, Ontwikkeling en Statistiek gemeente Ede 2006, pp. 16-18).
699 In de aan de rand van deze wijk gelegen stembureaus in de Rehobothschool en zorgcentrum ’t Boveneind werd bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 1998, 2002 en 2006 het hoogste percentage stemmers op SGP en ChristenUnie
geregistreerd; het maximale percentage stemmers op de SGP bedroeg 23,8%, op de ChristenUnie 31,1% (Gemeente
Veenendaal 2004, 2006a).
700 Vanuit het centrum loopt een aantal oude doorgaande straten in verschillende richtingen. Langs die straten staan
ook relatief oude huizen: bijvoorbeeld aan de Vendelseweg (richting Renswoude), de Kerkewijk (richting Rhenen/
Elst, van oudsher de straat waaraan de notabelen van Veenendaal woonden) en het voormalig Boveneind (nu Prins
Bernhardlaan, richting De Klomp).
701 Dit blijkt uit de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Sociale Staat Veenendaal 2005 (Onderzoek, Ontwikkeling en
Statistiek gemeente Ede 2006, p. 55).
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Figuur 8.5 Wijken in Veenendaal
gebouwd, deels in samenspraak met de grote fabrieken in Veenendaal. Het Franse Gat bestaat grotendeels uit rijen kleine arbeiderswoninkjes (zie figuur 8.6). Het is vanouds een volksbuurt waar veel ‘echte
Veensen’ wonen, maar de laatste jaren komen er ook steeds meer allochtonen wonen. Dat leidt af en toe
tot spanningen en tot veel geklaag.
In het Franse Gat zijn een paar straten waar mensen echt balen van de nieuwe bewoners, zeg maar de
samenstelling daarvan. (…) Daar zitten ook wat oudere mensen, die treuren ook allemaal over het
verlies aan sociale samenhang.
Ambtenaar gemeente Veenendaal
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Figuur 8.6 Typisch straatbeeld in Franse Gat
Na de kleine arbeidershuisjes werden in de jaren zestig portiekflats gebouwd. Die zijn vooral te vinden
aan de rand van het Franse Gat en in de Schrijverswijk, een buurt aan de zuidoostkant van het centrum.
De Schrijverswijk (meestal het Schrijverspark genoemd) heeft onder Veenendalers een zeer slechte
reputatie. Het staat bekend als de buurt met de grootste problemen én als de buurt waar de meeste
allochtonen wonen. Ook de bewoners zelf zijn niet blij met hun buurt. Ze rapporteren de meeste sociale overlast en dreiging702.
Aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig werden hoge galerijflats gebouwd
in de nieuwe wijken Dragonder-Zuid en Engelenburg. Ook de wijk De Pol ontstond, met grotere rijtjeshuizen703. Daarna werden in Dragonder-Noord typische jaren zeventig-rijtjeshuizen gebouwd in een
ingewikkeld patroon van slingerende straatjes en woonerven704.
In de jaren tachtig was Veenendaal-West de grote uitbreidingswijk. Grote hoeveelheden huizen werden in hoog tempo opgeleverd. De wijk werd voorzien van een eigen winkelcentrum én een station. In
de jaren negentig was het de beurt aan Petenbos, aan de zuidoostkant van de plaats. Aan het eind van
de jaren negentig was ook deze wijk volgebouwd. De volgende uitbreidingswijken zijn Dragonder-Oost,
waar vanaf 2004 de eerste bewoners terechtkonden, en Veenendaal-Oost, waar vanaf 2008 gebouwd
wordt.
De bewoners van al deze nieuwe wijken komen overigens lang niet allemaal van buiten. Er is vooral
sprake van doorstroming. Je moet een economische binding met Veenendaal hebben om in aanmer702 Van de bewoners voelt 52% zich er wel eens onveilig, tegen 22% voor Veenendaal gemiddeld (Onderzoek, Ontwikkeling en Statistiek gemeente Ede 2006, pp. 16-18).
703 Meer over de buurt De Pol en haar bewoners in paragraaf 8.6.1.
704 Zie ook Smolders en Van Grootheest 2000, p. 105.
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king te komen voor een huurhuis705. Bij de belangrijkste woningbouwvereniging van Veenendaal,
Patrimonium Woonstichting, gingen van de 690 nieuwe verhuringen in 2006 er 535 naar mensen uit
Veenendaal706. Bij de nieuwbouw huurwoningen in Dragonder-Oost is het principe van binding met
Veenendaal ook toegepast. Dat heeft ertoe geleid dat 26 van de eerste 32 huurders uit Veenendaal
kwamen707. In het derde kwartaal van 2004 werden er 25 woningen verhuurd, waarvan er 24 naar Veenendalers gingen708. Ook de eerste koopwoningen werden grotendeels verkocht aan ‘eigen’ inwoners709.
Een groot deel van de nieuwkomers in Veenendaal komt dus niet in nieuwbouwwijken, maar juist in
oudere gedeelten van de plaats terecht.
In de interviews hebben we gevraagd naar verschillen tussen de wijken en het belang daarvan. Opvallend was dat iedereen Veenendaal toch vooral als één geheel zag, met de drie al eerder genoemde wijken
als uitzondering. Met name het feit dat Veenendaal één duidelijk centrum heeft, lijkt hierbij mee te
spelen. Veenendaal is rond het centrum opgebouwd. Dat is een keus geweest van de gemeente. In
1988 schreef ze in een rapport over de gewenste toekomstige ontwikkeling van Veenendaal: ‘Er moet
voldoende samenhang blijven tussen nieuwe woonwijken en de kern van Veenendaal zodat er geen
behoefte ontstaat aan omvangrijke sub-centra’710.
Behalve een duidelijke ruimtelijke opbouw heeft Veenendaal ook één duidelijk sociaal karakter: dat
van een dorp.
8.2.2 Sociale samenhang of sociale controle?

Eén ‘dorps’ element komt telkens terug als wordt gevraagd naar Veenendaal als gemeenschap: de sociale samenhang of sociale controle. De algemene trend van individualisering van netwerken711 lijkt in
elk geval voor een deel van de Veenendalers niet op te gaan. Dat lijkt vooral het geval bij de gevestigde
groep ‘christenen’, die de netwerken vanuit de tijd van de verzuiling in sterke mate behouden heeft.
Streng-christelijke mensen zien de grote sociale controle als een positief kenmerk van Veenendaal en
willen dit ‘dorpse’ karakter graag behouden.
Veenendaal heeft nu 60.000 inwoners. Hoe groter; hoe meer stedelijke problematiek. In een dorp kent
iedereen elkaar en kun je je christelijke identiteit makkelijk bewaren. (…) Als je groter wordt, verlies je
dat.
Inspreker op SGP-discussieavond ‘Waar gaat het heen met ’t Veen?’712
Een deel van de niet-confessionele buitenstaanders ziet de sociale controle juist als een negatief element. Zij willen liever een meer stads karakter voor Veenendaal. Daarnaast stellen ze dat de sociale
samenhang maar zeer ten dele aanwezig is.

705 In 2007 is de huurwoningmarkt in Veenendaal geopend voor woningzoekenden uit de provincie Utrecht en uit de
WERV-gemeenten, maar dat blijft hier buiten beschouwing.
706 Patrimonium Woonstichting 2007, pp. 37-38.
707 De Gelderlander 23-06-2004.
708 Persbericht Patrimonium Woonstichting, 20-12-2004: Doorstroming bij huurwoningen eindelijk op gang
(www.patrimonium-veenendaal.nl).
709 Persbericht gemeente Veenendaal, 14-05-2004 (www.veenendaal.nl).
710 Gemeente Veenendaal 1988, p. 11.
711 Zie paragraaf 3.2.2.
712 Dit citaat is gebaseerd op peroonlijke observatie tijdens deze bijeenkomst, die werd gehouden op 11-05-2004.
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Hier heb je de sociale controle die je in een dorp ook hebt. Maar in een dorp staat tegenover die hevige
sociale controle de warme inbedding in de gemeenschap. En die is hier weg.
Niet-confessionele ambtenaar gemeente Veenendaal
We zijn een middelgroot provinciestadje. Laten we ons er alsjeblieft ook naar gedragen, want dat heeft
ook voordelen. (…) Als het [dorpse karakter] betekent dat sociale controle zo ver gaat dat mensen gaan
bepalen wat andere mensen mogen doen, ook als het zaken binnen de wet betreft, dan houdt het op
voor mij.
Niet-confessioneel raadslid
Maar hoe het ook gewaardeerd wordt, het dorpse karakter met de sterke sociale controle wordt in elk
geval algemeen aanvaard als een kenmerk van de Veenendaalse gemeenschap. Ook in het gemeentelijke
beleid wordt dat erkend en herkend. Waarnemend burgemeester Rombouts verwoordde dit in 2003 in
een interview met een lokaal blad: ‘[Veenendaal] heeft stadse allures, maar de gemiddelde Veenendaler wil graag het dorpskarakter behouden. “Dat zit in de cultuur ingebakken, wellicht vanwege de sterk
kerkelijke bevolking. Dit leidt tot een gemeenschapszin die je in gemeentes van dit formaat niet vaak
aantreft.”’713.
8.2.3 Vergeten uithoek van de provincie

Veenendaal wordt wel eens vergeten in het provinciehuis. Omdat het zelf zo goed de broek kan ophouden en de zaakjes keurig op orde heeft.
Commissaris van de Koningin Boele Staal op discussieavond ‘Veenendaal na 2015: waarheen?’714
Het dorpse karakter komt ook terug in het imago van Veenendaal in de regio en de provincie. Door
mensen die de plaats niet kennen, wordt het inwonertal van Veenendaal vaak zwaar onderschat715.
Veenendaal is groter dan menigeen denkt. Als je aan de gemiddelde Nederlander vraagt hoe groot is
Veenendaal, dan zullen ze zeggen 10, 15.000 mensen wonen er?
Gemeenteraadslid, geboren Veenendaler
Veenendaal ligt aan de oostgrens van de provincie Utrecht, ver van het bestuurlijke centrum. De meeste
zaken lopen er voorspoedig, waardoor de provincie er weinig bemoeienis mee heeft. Veenendaal lijkt
vaak een beetje vergeten te worden door de provincie. Dat maakt het voor Veenendaalse bestuurders
soms lastig om op provinciaal niveau te lobbyen. De positie van ‘vergeten uithoek’ heeft deels te maken
met het feit dat Veenendaal bestuurlijk gezien niet duidelijk bij één gebied hoort. Het hoort bij drie
gebieden een beetje: bij de Gelderse vallei, Zuidoost Utrecht en WERV (zie figuur 8.7).
De ‘Vallei’- identiteit komt op een paar manieren terug. De lokale dagelijkse krant van Veenendaal is
De Gelderlander – editie Vallei. Daarnaast zijn Veenendalers voor medische zorg aangewezen op het
Gelderse Vallei-ziekenhuis in Ede716. De Gelderse Vallei is echter geen bestuurlijke eenheid.
713 Veenendaal Actueel 2003, p. 5.
714 Dit citaat is gebaseerd op peroonlijke observatie tijdens deze bijeenkomst, die werd gehouden op 24-11-2005.
715 Drie jaar achter elkaar zijn we met groepen eerstejaars studenten sociale geografie en planologie aan de Universiteit
Utrecht op dagexcursie naar Veenendaal geweest. Tijdens de voorbereidende bijeenkomst vroegen we hen telkens
het inwonertal van de plaats te schatten. De schattingen haalden het werkelijke aantal nooit: ze liepen uiteen van
10.000 tot 50.000.
716 Fysisch-geografisch gezien ligt Veenendaal aan de rand van de Gelderse Vallei. Zie Vervloet 2000.
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Voor woningbouw en regionale planning hoort Veenendaal bij de regio Zuidoost Utrecht. In het
streekplan (dat per provincie wordt opgesteld) wordt Veenendaal gezien als ‘hoofdplaats’ van deze
regio717.
Daarnaast vormt Veenendaal ook nog een provinciegrensoverschrijdend regionaal stedelijk netwerk met Wageningen, Ede en Rhenen. Dit WERV-verband is vooral economisch van belang. De vier
betrokken gemeenten hebben elk hun eigen ‘specialisatie’ binnen het netwerk. Veenendaal heeft de rol
van belangrijkste koopcentrum voor de regio718. Gezamenlijk presenteren de WERV-gemeenten zich
met succes als stedelijk netwerk: in de Nota Ruimte van 2005 heeft het Rijk de WERV-regio als economisch kerngebied aangewezen, met een sterke relatie met het knooppunt Arnhem-Nijmegen719.
Veenendaal heeft bestuurlijk dus verbindingen met het westen (regio Zuidoost Utrecht) en het oosten
(stedelijk netwerk WERV). Ook in iets groter verband zijn er verbindingen met het westen (de provincie Utrecht) en het oosten (het knooppunt Arnhem-Nijmegen). Het gemeentebestuur maakt geen
duidelijke keuze voor één van beide richtingen. Ook in de Strategische Visie Veenendaal 2025 gebeurt
717 Provincie Utrecht 2003a, p. 162.
718 Zie ook Strategische Visie Veenendaal 2025, p. 15 (Gemeente Veenendaal in samenwerking met Stipo Consult
2005).
719 Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ 2006 (Nota Ruimte), paragraaf 2.2.2, zie ook Gemeente Veenendaal
in samenwerking met Stipo Consult 2005, p. 15.
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dat niet. De ambitie is het zijn van ‘sterke partner in twee regio’s’ (Zuidoost Utrecht en WERV)720. De
grenzen van beide regio’s waar Veenendaal deel van uitmaakt zijn weergegeven in figuur 8.7721.
Veenendaal is door de diverse bemoeienis met allerlei bestuurlijke eenheden in de regio uiteindelijk een
plaats die vooral haar eigen boontjes dopt.
Op sociaal gebied is het ook moeilijk om één beeld van Veenendaal te geven. Dat komt doordat in
de plaats belangrijke tegenstellingen spelen tussen groepen die hier elk een heel andere visie op hebben.
In de rest van dit hoofdstuk staan die groepen en hun tegenstellingen centraal.

8.3 Tegenstellingen in Veenendaal
In Veenendaal spreken we altijd over de kerk op een of andere manier. We komen er altijd op. Nou,
dan betekent het toch dat dat een belangrijk punt is hier in de gemeenschap.
Lid College van B en W
Welke groepen zijn belangrijk in Veenendaal en rond welk onderscheidende kenmerk is de macht verdeeld? Om daar achter te komen, stelden we net als in Amerongen aan het begin van onze interviews
in Veenendaal de vraag: ‘Kunt u de Veense gemeenschap in groepen indelen en zo ja, hoe zou u dat dan
doen?’
8.3.1 Christelijkheid

In alle interviews kwam naar voren dat een scheidslijn loopt tussen christenen en niet-christenen. In
bijna alle interviews werd religie ook gezien als de belangrijkste scheidslijn722. Ook gaven alle geïnterviewden aan dat de ‘christenen’, hoe dan ook gedefinieerd, de machtigste groep in Veenendaal zijn. De
machtspositie van deze groep wordt ook ondersteund door allerlei gegevens:
• De verhoudingen in de gemeenteraad. De drie confessionele partijen SGP, ChristenUnie en CDA
hadden in de periode 2002-2006 17 van de 33 raadszetels. Op één periode na hebben de confessionele partijen altijd de meerderheid van de zetels in handen gehad723.
• De grondslag van de in Veenendaal aanwezige scholen. Van de 19 basisscholen in de gemeente hadden er 15 een protestants-christelijke grondslag, tegenover één rooms-katholieke, één Montessori en
twee openbare basisscholen. Bijna 80% van de basisschoolleerlingen volgde protestants-christelijk
onderwijs724. In het voortgezet onderwijs waren er drie protestants-christelijke scholen, met samen

720 Gemeente Veenendaal in samenwerking met Stipo Consult 2005, p. 39.
721 De regiogrens in figuur 8.7 verwijst naar de regio Zuidoost Utrecht. De grens van de WERV-regio is indicatief. De
gemeente Ede omvat een veel groter gebied dan aangegeven. Alleen het stedelijke gebied van de gemeente Ede is binnen de grens aangegeven.
722 Uitzondering hierop vormden vier allochtone Veenendalers, die de scheidslijn christelijk – niet-christelijk wel
erkenden, maar niet als meest belangrijke zagen. Op één na vonden zij allemaal de scheidslijn allochtoon – autochtoon belangrijker.
723 Meer hierover volgt in paragraaf 8.5.
724 Van Rooijen 2003 op basis van oktobertelling 2002, zie ook de scholenlijst 2003 van de gemeente Veenendaal. Een
aantal basisscholen had wel verschillende lokaties, de katholieke basisschool bijvoorbeeld vier. Meer informatie over
scholen en leerlingenverdeling volgt in paragraaf 9.4.
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ruim 80% van de leerlingen, tegen één openbare school. Die openbare middelbare school bestaat pas
sinds 1995725.
• Veenendaal kent geen koopzondag, ondanks haar functie als koopcentrum voor de wijde omgeving.
Er bestond tot 2006 een verbod op het organiseren van buitenactiviteiten op zondag in Veenendaal.
• Voor bepaalde diensten zijn in Veenendaal alleen organisaties met een christelijke grondslag aanwezig. Zo zijn er in Veenendaal alleen verzorgings- en verpleeghuizen met een religieuze signatuur. Ook
voor speciaal onderwijs zijn alle inwoners aangewezen op een school met een christelijke identiteit.
‘Christelijkheid’ werd dus voortdurend als onderscheidend kenmerk genoemd, maar de precieze groepsindeling rond ‘christelijkheid’ werd telkens op verschillende manieren benoemd, zoals onderstaande
voorbeelden illustreren.
Je hebt een groep buitenkerkelijken die zich minder manifesteert; de grootste groep, die wel kerkelijk is,
maar toleranter, en die die kerkelijkheid minder in het hele reilen en zeilen laat merken; en de hele conservatieve stroming, met veel onderlinge verschillen. Zij vormen niet één groep, behalve bij bedreigingen.
Ambtenaar
Het is voor mij dan echt confessioneel, niet-confessioneel én reformatorisch. Dat is voor mij echt, in ieder
geval hier in Veenendaal, een zuil apart.
Reformatorische schoolbestuurder
Je hebt die streng gereformeerden, dan heb je een hele grote groep gereformeerde mensen. Een heel klein
groepje katholieken, die hoor je bijna niet. Dan heb je een best wel heel grote groep die eigenlijk geen
binding heeft met religie, maar die in de afkomst daar wel hun basis hebben liggen. Daardoor er nog
steeds heel dicht tegenaan zitten. Er is maar een heel klein groepje dat er echt per definitie niets mee te
maken heeft.
Niet-christelijke schoolbestuurder
Het belangrijkste onderscheidende kenmerk in Veenendaal is dus religie. Maar de geïnterviewden
gebruiken telkens net iets andere termen om de scheidslijnen tussen groepen aan te geven. Om verwarring te voorkomen, kiezen wij voor één set termen. Wij denken dat de termen confessioneel en
niet-confessioneel de partijen het beste beschrijven. Daarvoor hebben we twee redenen. Ten eerste houdt
het woord confessioneel in zijn letterlijke betekenis in dat je een religie als uitgangspunt binnen een
bepaald kader, zoals de politiek of het onderwijs, wilt hanteren. Je doet dus iets actiefs met je religieuze
overtuiging. De tweede reden ligt bij de belangrijkste machtsarena: de gemeenteraad. Confessioneel
versus niet-confessioneel is de belangrijkste scheidslijn in de Veenendaalse gemeenteraad. Dat geven
alle geïnterviewde raadsleden en andere politiek betrokkenen726 aan. De partijen SGP, ChristenUnie
en CDA zijn confessioneel, de anderen niet-confessioneel. Rond die tegenstelling ontstaan regelmatig
conflicten, zoals we later dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk zullen beschrijven.
Toch klopt de term confessioneel ook weer niet helemaal. De gevestigde macht in Veenendaal is in
handen van de protestants-christelijke confessionele partijen en schoolbesturen. Maar er zijn ook roomskatholieken en islamieten in Veenendaal die religie als basis nemen voor hun handelen. Bij de kleine
725 Van Rooijen 2003, zie ook Beckerman 2005, pp. 368-369.
726 In totaal zijn 15 ‘politieke’ interviews gehouden, waaronder met raadsleden van alle in de periode 2002-2006 in de
raad vertegenwoordigde partijen. Zie voor meer informatie bijlage 2.
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rooms-katholieke groep is dat het duidelijkst: er is een katholiek schoolbestuur dat een basisschool met
verschillende locaties onder zich heeft. Maar in het Veense spraakgebruik onder bestuurders hoort het
katholieke schoolbestuur niet bij het christelijk onderwijs. Dat is het exclusieve domein van de protestants-christelijke schoolbesturen. De rooms-katholieken horen voor de geïnterviewden dus niet bij de
vanouds dominante confessionele groep727. De islamitische bevolkingsgroep heeft zich niet in de politiek of in schoolbesturen georganiseerd.
In de praktijk rekent niemand in Veenendaal de katholieken en islamieten bij de gevestigde confessionele machthebbers, ook de vertegenwoordigers van die groepen zelf niet. Het is duidelijk wie er met
de term confessionelen bedoeld worden: protestants-christelijken die het geloof als basis nemen voor
hun handelen.
8.3.2 Echte Veensen versus import

Religie is niet het enige onderscheidende kenmerk dat van belang is in Veenendaal. Twee andere
tegenstellingen kwamen in de interviews regelmatig ter sprake: autochtoon versus allochtoon en echte
Veensen versus import. We hebben in interviews naar het belang van beide tegenstellingen gevraagd, als
dat al niet automatisch ter sprake kwam.
De allochtonen worden algemeen gezien als een aparte groep, die er niet bij hoort in Veenendaal. De
verhouding allochtoon – autochtoon komt in paragraaf 8.8 verder ter sprake.
Het feit of je geboren Veenendaler (‘echte Veense’ in het lokale spraakgebruik) of import bent, is tot op
zekere hoogte belangrijk, maar lang niet zo belangrijk als religie. Het kan van belang zijn dat je lokaal
‘de weg weet’. Echte Veensen hebben meer kans op een hecht lokaal bonding-netwerk dan import. Maar
wie als religieuze nieuwkomer binnenkomt en ervoor kiest om te investeren in de lokale sociale omgeving, hoort razendsnel bij de gevestigde groep. Het echte Veense zijn is hoogstens een kenmerk wat je
extra legitimiteit kan bieden, als je over Veenendaal praat.
[Interviewer] Is het trouwens echt belangrijk, of je een echte Veenendaler bent of niet?
[Geïnterviewde] Nee, ik denk het niet. Het ligt eraan hoe je in deze plaats staat. Er zijn mensen die
wonen hier pas 20 jaar, en die zijn voor mij rasechte Veenendalers omdat ze zich overal mee bemoeid
hebben.
Raadslid, geboren Veenendaler
In de politiek weet men dat wel van elkaar [of iemand geboren Veenendaler is], het is in zoverre belangrijk dat het… het geeft je een klein voordeel omdat je het verleden beter kent dan mensen die hier net
wonen, en je kent misschien meer mensen.
Ex-politicus, geboren Veenendaler
In lokale media wordt met enige regelmaat naar ‘echte Veensen’ verwezen. Dat gebeurde bijvoorbeeld
bij een interview in een lokale krant naar aanleiding van het aantreden van VVD-er Wim van Maanen
als wethouder begin 2005. De eerste zinnen waren: ‘Met Wim van Maanen komt weer een echte Veense
727 De positie van rooms-katholieken in Veenendaal kwam niet in alle interviews ter sprake. Maar als dat wel gebeurde,
werd die positie altijd omschreven als tegenover de traditioneel dominante groep in Veenendaal. De twee geïnterviewde katholieken (die beiden meer dan 20 jaar geleden naar Veenendaal kwamen) vertelden dat het beeld over
katholieken onder de dominante protestante groep erg negatief was. Ze zeiden respectievelijk ‘Je hoorde wel bij
de vreemde eend in de bijt’ en ‘de katholieken, die waren [voor de protestants-christelijke groep] nog erger dan
heidenen’.
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in het college van burgemeester en wethouders. Geboren en getogen in Veenendaal, een jongen van het
volk’728.
Daarnaast verschijnt er de laatste jaren een gestage stroom boekjes met nostalgische inslag over het
‘Veensch verleden’729, die redelijk tot goed verkocht worden. In 1974 schreef de lokale historicus Rik
Valkenburg al in deze trant:
‘Er zijn nog ouderen onder ons die zich dit tijdperk kunnen herinneren. Het tijdperk dus van de overgang naar het zich intenser veranderend en ontwikkelend Veenendaal. De herinnering aan die oude
tijd brengt een stille vertedering met zich mee. Wij kunnen ons dan ook niet meer voorstellen welk een
schilderachtige, fraaie plaats ’t oude Veen was’730.
Het gebruik van de term echte Veense gebeurt meestal in relatie tot nostalgische gevoelens. Maar het
Veenendaal van nu is een heel andere plaats dan het Veenendaal van de tijd waar deze schrijvers zo verlangend naar terugverwijzen. Al was in 2002 nog wel dezelfde groep aan de macht als in die tijd: de
confessionelen.

8.4 Iedereen weet: christenen
‘Streng-christelijk’, ‘refo’s’, ‘Bible-belt’. Als je niet-Veenendalers vraagt naar hun beeld van Veenendaal,
komt er bijna altijd een duidelijk antwoord731.
De posities van de confessionele en niet-confessionele groepen in Veenendaal komen in de volgende
paragrafen aan de orde. In deze paragraaf gaan we eerst in op wat dat confessioneel zijn nu precies
betekent. De aard van de tegenstelling confessioneel – niet-confessioneel vereist meer uitleg dan de
tegenstelling echte Amerongers – import. Over woonduur op zich valt niet veel te zeggen, over geloofsbeleving − en vooral de rol daarvan in het dagelijks leven − des te meer. We schetsen daarom kort de
kerkelijke geschiedenis van Veenendaal en gaan in op de verschillende vormen van protestants-christelijke geloofsbeleving.
8.4.1 Protestants-christelijke geloofsbeleving

Bij bestudering van het confessionele ‘groepsgevoel’ in Veenendaal lijkt het logisch om te kijken naar de
verhoudingen tussen de protestants-christelijke kerken die op papier bij elkaar horen: de PKN-kerken,
de Christelijke Gereformeerde Kerken, enzovoorts. Maar in ons onderzoek bleek al snel dat verschillen ook binnen kerkgenootschappen erg groot zijn. De naam van een kerkgenootschap zegt niet meteen
iets over de geloofsbeleving van de leden. Juist die geloofsbeleving is belangrijk, want die bepaalt voor
een groot deel iemands mening over de (gewenste) rol van de kerk in het dagelijks leven. Beter dan
tussen kerkgenootschappen kun je onderscheid maken tussen vrijzinnige, orthodoxe en bevindelijke
geloofsbeleving. Een raadslid van een confessionele partij legt het verschil uit:
Het verschil tussen orthodox en vrijzinnig kun je feilloos aangeven. Als je iemand vraagt wat Christus
voor hem betekent, en hij zegt: ‘een goed mens, een voorbeeld’, dan is die persoon vrijzinnig. Als hij zegt:
728 De Gelderlander 01-02-2005 (cursief in origineel).
729 Bijvoorbeeld De Jong 1995, Brink 2002 en 2003, Minderhoud 2002 (en grote delen uit Van Grootheest en Bisschop
2000 en Van Grootheest et al 2005).
730 Valkenburg 1974, p. 94.
731 Dat bleek onder meer bij de voorbereidende colleges op de excursies die we met studenten naar Veenendaal maakten. Voorafgaand aan het inleidende college stelden we de studenten de vraag waaraan ze dachten bij de plaats
Veenendaal. Zonder uitzondering werd het strengchristelijke imago als één van de eerste dingen genoemd.
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‘de redder van verloren zondaren, door Hem worden we behouden’, dan is die persoon orthodox. Als
iemand dat allemaal waar vindt, maar het hem of haar uiteindelijk gaat om de vraag of je dat per saldo
ook persoonlijk beleeft, of het voor jou praktijk wordt: dan zit je in de bevindelijke hoek. Dat gaat dwars
door de kerkmuren heen.
Grof gezegd zou je kunnen stellen dat voor een vrijzinnig protestants-christelijke gelovige het geloof
medebepalend is voor het handelen in het dagelijks leven. Bij de orthodoxe gelovigen is dat sterk bepalend en bij de reformatorische groep is het allesbepalend.
Binnen één kerkgenootschap kunnen er enorme verschillen bestaan in de manier waarop de kerkgangers het geloof beleven. Met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is dat het
geval732. De manier van geloofsbeleving binnen de PKN varieert van zeer vrijzinnig tot zeer orthodox,
tegen het bevindelijke aan.
Het lidmaatschap van een individuele kerk zegt al iets meer over geloofsbeleving. Kerken hebben,
door de religieuze ‘kleur’ van de kerkenraad en de dominee, een eigen plaats op de schaal van geloofsbeleving. De kerken van één bepaald kerkgenootschap vallen wel binnen een bepaalde bandbreedte van
geloofsbeleving. Door deze indeling grof te schematiseren ontstaat een beeld van de plaats van bepaalde
kerken op de ‘schaal van protestants-christelijke geloofsbeleving’ (zie figuur 8.8). Hierin is ook schematisch het kerkelijke gebied van de SGP-stemmers aangegeven733.

Kerkgenootschap
Protestantse Kerk in Nederland
Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Gemeenten
Gereformeerde Gemeenten
in Nederland
Hersteld Hervormde Kerk
schematisch gebied SGP-stemmers
7124

Vrijzinnig
‘licht’

Orthodox

Bevindelijk
‘zwaar’

Figuur 8.8 Schematische schaal van protestants-christelijke geloofsbeleving in enkele kerkgenootschappen
(Bronnen: Van der Meiden 1976, Stoffels 1993 (met name Janse 1993), Zwemer 1992 en interviews met
confessionele en reformatorische schoolbestuurders en gemeenteraadsleden.)
732 De PKN is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken
en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Op het moment van de fusie had de Nederlands Hervormde Kerk ongeveer 1,9
miljoen leden, de Gereformeerde Kerken zo’n 675.000 en de Evangelisch-Lutherse Kerken 14.000 ( Jaarboek Protestantse Kerk in Nederland 2005).
733 Er is aan de rechterkant van het gebied van de SGP-stemmers wat ruimte over. Dit is om aan te geven dat er ook een
kleine groep mensen bestaat die de SGP niet ‘zwaar’ genoeg vindt en daarom uit principe niet stemt. Deze mensen
komen met name vanuit de Gereformeerde Gemeente in Nederland (binnen en buiten het verband), enkele andere
kleine bevindelijke kerkgenootschappen, of het zijn mensen die uit onvrede met de koers van de bestaande kerken
eruit zijn gestapt en thuis een eigen geloofsbeleving hebben. Van de andere confessionele partijen is niet zo duidelijk een ‘kerkelijk gebied’ aan te geven wat wijst op de herkomst van de stemmers op de partij. Uitzondering zijn de
Gereformeerde kerken Vrijgemaakt, wiens leden massaal op de ChristenUnie stemmen (vroeger op het GPV).
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Kader 8.1 Kerkelijke geschiedenis van Veenendaal1
Sinds de Beeldenstorm die in 1566 vlak na de stichting van de eerste kerk in Veenendaal plaatsvond,
is het dorp voornamelijk protestants-christelijk. Aan het eind van de negentiende eeuw was de
Nederlandse Hervormde Kerk de belangrijkste kerk in Veenendaal. In die periode kwam de Veenendaalse ‘Grote Kerk’, mede door de kleur van de dominees die in Veenendaal stonden, terecht in
de rechterflank van de Nederlandse Hervormde Kerk. De bekende Veenendaalse dominee Martinus Jongebreur stond begin twintigste eeuw aan de wieg van de Gereformeerde Bond, een sterk
orthodoxe stroming binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Gedurende de hele verdere geschiedenis bleef dit de ‘hoofdstroom’ van de protestants-christelijke kerken in Veenendaal. Wel ontstond
binnen diezelfde hervormde kerk en naast de ‘grote’ Gereformeerde Bondsgemeente in 1937 de
hervormde deelgemeente Sola Fide. Hier konden de meer vrijzinnige leden terecht2. Al in de jaren
zestig ging deze gemeente samenwerken met de eveneens meer vrijzinnige Gereformeerde Kerken3. In 2004 kwamen al deze kerken samen in de PKN terecht. Bij die fusie is één Gereformeerde
Bondsgemeente niet meegegaan. Die gemeente heeft zich aangesloten bij de sterk orthodoxe tot
bevindelijke Hersteld Hervormde Kerk.
Naast de Grote Kerk zijn er in Veenendaal nog vele andere ‘soorten’ protestanten. Veenendaal
kent ongeveer dertig verschillende kerkgenootschappen, waarvan de meeste in één of andere
vorm protestants-christelijk zijn. Een groot aantal kerkgenootschappen heeft het woord ‘gereformeerd’ in de naam. Deze kerken zijn ontstaan uit afsplitsingen. Over het algemeen kun je stellen
dat bij elke afsplitsing de afgesplitste groep strenger in de leer werd. Bij de Afscheiding van 1834
en de Doleantie in de jaren tachtig van de negentiende eeuw ontstonden in Veenendaal nieuwe
kerkgenootschappen. Eerst ontstonden de Christelijke Gereformeerde Kerken en vervolgens de
Gereformeerde Kerk. Vanuit die kerk scheidde zich in 1913 een groep ontevredenen af: zij stichtten
de Gereformeerde Gemeente. In 1949 ontstond in Veenendaal een onderlinge ruzie binnen deze
gemeente, die leidde tot een splitsing waarbij de originele kerk een gemeente ‘buiten verband’
werd. Deze sloot zich in 1956 aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken, maar daarbij vond ook
weer een splitsing plaats: een zelfstandige Gereformeerde Gemeente ontstond. De tweede kerk
die ontstond bij de splitsing in 1949 sloot zich in 1953 aan bij de ‘Gereformeerde Gemeenten in
Nederland’. In 1981 ontstonden daarbinnen weer moeilijkheden: een deel vormde een Gereformeerde Gemeente in Nederland buiten verband.
De verschillende Gereformeerde Gemeenten zijn sterk bevindelijk en staan bekend als de
‘strengste’ kerken in Veenendaal. De ‘Gereformeerde Gemeente in Nederland buiten het verband’ is
waarschijnlijk de strengste van allemaal. Veenendaal kent twee Christelijke Gereformeerde Kerken.
Tussen deze twee bestaat een groot verschil qua geloofsbeleving. De Bethelkerk is licht orthodox
en de Pniëlkerk juist bevindelijk. Een relatief recente trend in Veenendaal is het ontstaan van evangelische kerken. Deze kerken, waarvan Evangeliegemeente De Regenboog de grootste is, zijn over
het algemeen vrij orthodox.

1
2
3

Deze beschrijving is gebaseerd op interviews en literatuur. Zie voor een uitgebreide bespreking van de
kerkelijke geschiedenis in Veenendaal Bisschop 2000 en Bouwhuis et al 1992.
Bisschop 2000, p. 275, Minderhoud 2004, p. 48.
Doolaard 1987, p. 115 e.v.
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Het grootste deel van de individuele kerken in Veenendaal valt onder de noemer orthodox. Vanouds is
de Nederlandse Hervormde kerk, die in 2004 is opgegaan in de PKN, het grootste kerkgenootschap
in Veenendaal734. Daarbinnen was en is in Veenendaal de hervormde Gereformeerde Bondsgemeente
beeldbepalend735. Zij hebben de meeste kerkgebouwen en de meeste aanhangers en staan bekend als
de ‘Grote Kerk’736. De Grote Kerk is over het algemeen sterk orthodox. Jarenlang heeft deze orthodoxe groep een vanzelfsprekende machtspositie in Veenendaal gehad737. Dat betekent dat de ‘gevestigde’
groep gelovigen in Veenendaal bestaat uit mensen voor wie het geloof sterk bepalend is voor hun dagelijks handelen. Daarnaast is er ook een significante groep bevindelijken aanwezig in Veenendaal, die
we in paragraaf 8.6 zullen bespreken. De groep vrijzinnige christenen is relatief klein. De kerkelijke
geschiedenis van Veenendaal staat kort beschreven in kader 8.1.
In Veenendaal is religie het belangrijkste onderscheidende kenmerk. Protestants-christelijk geloof kan
op zeer uiteenlopende manieren een rol spelen in het dagelijks leven. De achterban van ‘de confessionelen’ is lastig te definiëren. Hoe je een grens kunt trekken om de groep verschilt per situatie. Een viertal
manieren wordt regelmatig gebruikt. We bespreken deze vier manieren en de cijfers die daaraan ten
grondslag liggen.
8.4.2 Achterban van ‘de confessionelen’

De eerste manier om de groep confessionelen af te grenzen, is door te kijken naar mensen die als kerklid
staan ingeschreven. Eind 2004 heeft de lokale afdeling van de ChristenUnie onderzoek gedaan naar de
kerkelijke betrokkenheid in Veenendaal738. Daaruit bleek dat er in 2003 ruim 31.000 kerkelijk betrokkenen waren in Veenendaal. Dat is ongeveer de helft van de bevolking739. Maar veel mensen staan wel
ingeschreven als lid van een kerk, maar doen daar niets mee. Het verschilt per kerkgenootschap en zelfs
per individuele kerk hoe omgegaan wordt met deze ‘randkerkelijken’. Als de administratie wordt opgeschoond, kan dat opeens heel veel kerkleden schelen.
Het ledental van de belangrijkste protestants-christelijke kerkgenootschappen in Veenendaal staat
opgesomd in tabel 8.1. De cijfers voor de PKN gelden voor begin 2005, die van de overige kerkgenootschappen voor 2003.

734 De Hersteld Hervormde Kerk is ontstaan na de vorming van de PKN in 2004. Hij is opgericht door mensen die de
nieuw ontstane kerk te vrijzinnig vonden en er daarom buiten wilden blijven.
735 Bouwhuis et al 1992, pp. 24-25, Bisschop 2000, p. 274.
736 Minderhoud 2005, p. 11.
737 Kerkbestuurders waren bijvoorbeeld sterk betrokken bij de lokale politiek, zoals we in paragraaf 8.5.1 zullen zien.
738 De gedetailleerde resultaten van het onderzoek zijn door de ChristenUnie aan ons beschikbaar gesteld (ChristenUnie Veenendaal 2005). Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder alle kerkgenootschappen in Veenendaal.
Die werd gehouden om ‘een realistisch beeld te geven van de betrokkenheid van mensen bij de kerken van Veenendaal’, met het doel om de kerken een prominente rol te geven in de strategische visie op de toekomst van Veenendaal,
die de gemeente op dat moment aan het opstellen was. Een aantal met name kleinere kerken reageerde niet en het
ledental daarvan is geschat (het gaat om ruim 10% van het totaal). Enkele resultaten van het onderzoek zijn door
de ChristenUnie gebruikt in het raadsdebat over de Strategische Visie Veenendaal 2025 op 15 december 2005 (zie
notulen van die vergadering).
739 Hierbij werden de rooms-katholieken overigens wél tot de confessionelen gerekend. De Willibrordparochie had
3.291 leden in 2003 (niet opgenomen in tabel 8.1).
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Tabel 8.1 Grootste protestants-christelijke kerkgenootschappen in Veenendaal (2003)
Naam kerkgenootschap

Ledental

PKN – Gereformeerde Bond (‘Grote Kerk’)
PKN – Sola Fide
PKN – Gereformeerde Kerk
Christelijke Gereformeerde Kerken*
Gereformeerde Gemeente**
Evangeliegemeente De Regenboog
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Gereformeerde Gemeente in Nederland buiten het verband

13.049
4.476
3.438
3.564
2.300
1.215
1.165
1.000***

* De verdeling over de twee kerken was in het ChristenUnie-onderzoek als volgt: Bethelkerk 2.010 en Pniëlkerk 1.554. De cijfers
afkomstig uit het jaarboek Christelijke Gereformeerde Kerken 2006 laten een vergelijkbaar beeld zien: 1.953 leden voor de
Bethelkerk, 1.487 voor de Pniëlkerk (Van der Linden et al 2006).
** Volgens het eigen jaarboek 2007 had de Gereformeerde Gemeente 2.239 leden (Kerkelijk bureau van de Gereformeerde
Gemeenten 2007).
*** schatting
Bronnen: Jaarboek Protestantse Kerk in Nederland 2005 voor cijfers PKN, ChristenUnie Veenendaal 2005 voor overige cijfers.

Een tweede manier om de confessionelen te definiëren is door te kijken naar de regelmatige kerkgangers.
Dan wordt de groep kleiner. Volgens hetzelfde Kerkenonderzoek gingen in 2003 op een gemiddelde zondag 17.000 mensen naar één van de vele kerken740. Dat is ongeveer 30% van de bevolking. Maar mensen
die regelmatig kerken zijn niet per se mensen die vinden dat religie een belangrijke plaats moet innemen
in de politiek en andere maatschappelijke verhoudingen. Verschillende politici van de PvdA zijn bijvoorbeeld trouwe kerkgangers, maar staan in conflicten toch vaak lijnrecht tegenover de confessionele partijen.
De derde manier om de confessionelen te definiëren is door te kijken naar de stemmers op confessionele
partijen. Al jarenlang stemt iets meer dan de helft van de bevolking bij gemeenteraadsverkiezingen op
CDA, ChristenUnie en SGP (of hun voorlopers)741. Dat bepaalt de machtsverhoudingen in Veenendaal. De vraag is of de confessionele achtergrond het doorslaggevende argument is bij alle kiezers. Er
is in elk geval een aanwijzing dat de stemmers aan confessionele kant hun ‘blok’ in sterke mate trouw
zijn. Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal deden nieuwe partijen zoals de LPF of Wilders/PVV niet mee. Bij landelijke verkiezingen hadden de stemmen die zij in Veenendaal haalden bij
de verschillende Tweede Kamerverkiezingen in de periode 2002-2006 geen invloed op de verhouding
confessioneel – niet-confessioneel742. Het lijkt er dus op dat zij alleen aan niet-confessionele kant stemmen wisten te winnen.
Tot slot zou je alle mensen die hun kinderen naar het protestants-christelijk onderwijs (zouden) sturen tot
de confessionelen rekenen. In dat geval zou de confessionele groep een duidelijke meerderheid hebben, want zo’n 80% van de kinderen in Veenendaal bezoekt protestants-christelijk onderwijs. Maar bij
740 Dit cijfer is gebaseerd op eigen opgave van de kerken.
741 Bij landelijke verkiezingen in Veenendaal is de verhouding tussen het confessionele en niet-confessionele blok van
partijen telkens vergelijkbaar met de verhouding in de gemeenteraad. Het grootste verschil is dat het CDA dan
gewoonlijk meer (strategische) stemmen krijgt, ten koste van de ChristenUnie.
742 Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 haalden de confessionele partijen 51,6% van de stemmen (LPF 14,3%); in
2003 haalden de confessionelen 52,8% van de stemmen (LPF 4,3%). Bij de Tweede Kamerverkiezingen in november
2006 haalden de confessionelen 53,7% van de stemmen (PVV 5,2%).
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de schoolkeuze van ouders spelen ook heel andere factoren mee dan alleen de identiteit van de school.
Het gaat ook om de kwaliteit en de vorm van het onderwijs, de achtergrond van de andere leerlingen en
vooral ook de nabijheid743.
Uiteindelijk zijn al deze objectieve gegevens op zich niet van centraal belang. Het gebruik van de gegevens is van groter belang. De beeldvorming over de afgrenzing en grootte van een groep is verbonden
met de macht om een situatie te definiëren.
De confessionelen hebben die macht vrijwel altijd in handen gehad. In de volgende paragraaf bespreken we de opbouw van hun machtspositie en de beeldvorming over de groep van buitenaf en van
binnenuit.

8.5 Gevestigden in Veenendaal: de confessionelen
Het beeld van Veenendaal als geheel is sterk verbonden met de christelijke identiteit. Veenendaal staat
bekend als een christelijk bolwerk. Maar hoe is dat bolwerk opgebouwd en waar is de machtspositie op
gebaseerd?
8.5.1 Opbouw en bestendiging van een machtsbolwerk

In het boek ‘Geschiedenis van Veenendaal’ wordt Veenendaal in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog
omschreven als een geïsoleerde en besloten gemeenschap744.
De kerk had een zeer grote invloed op de arbeiders. De enige scholing die de werklieden na de lagere
school nog kregen, vond plaats in de kerk en op de catechisaties en de knapen-, jongelings- en mannenverenigingen. De arbeiders van het geïsoleerde Veenendaal kregen zo een zeer eenzijdig wereldbeeld
opgedrongen745.
Een kleine elite maakte de dienst uit in het dorp. Zij beheerste kerk, politiek en economisch leven. Haar
macht was schier onaantastbaar. Met name via de oppermachtige Hervormde gemeente had de elite de
arbeiders in haar greep746.
In deze periode van verzuiling was de protestants-christelijke zuil dominant in het dagelijks leven. De
socialistische, liberale en katholieke zuilen kregen nauwelijks voet aan de grond. Bij bepaalde fabrieken kwamen vrijwel alleen werknemers binnen van bepaalde kerkelijke gezindten747. Ook besturen van
verenigingen en instellingen werden langs kerkelijke lijnen samengesteld. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was de verzuiling op haar hoogtepunt. Dat bracht de burgemeester van Veenendaal ertoe om in
het voorwoord van een in 1949 uitgegeven jubileumboekje te stellen: ‘De Veenendalers zijn altijd kerks
geweest. En de Christen-arbeider heeft in die dagen het voorrecht gehad, in de eerste plaats, dat hem
743 De positie van het protestants-christelijk onderwijs en de schoolkeuze van ouders komen in hoofdstuk 9 uitgebreid
aan de orde.
744 Van Grootheest en Bisschop 2000. Zie ook Van Beek 2003, p. 30.
745 Slok 2000, p. 313.
746 Slok 2000, pp. 320-321.
747 Ook in 1948 behoorde nog bijna driekwart van het personeel van de Scheepjeswolfabriek tot de Gereformeerde
Bond in de Nederlandse Hervormde kerk. ‘De weinige personeelsleden die tot de rooms-katholieke kerk behoorden, hadden het niet altijd makkelijk en moesten “wel eens spot over hun geloof verdragen.” (Werkgroep Industriële
Geschiedenis 2000, p. 230).
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de spijze bekend was, die niet vergaat; maar daarnaast ook van de vormende en beschavende invloed,
die er uitgaat van het leven in de gemeente’748.
De Veenendaalse machthebbers kwamen traditioneel vanuit de hervormde ‘Grote Kerk’. Dat gaat terug
tot het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. In die periode veranderde Veenendaal van een christelijk-liberaal dorp in een streng confessioneel bolwerk749. De invloed van de kerk op
de politiek werd steeds groter. Dominees en kerkbestuurders combineerden hun kerkelijke functies met
maatschappelijke functies en stonden zo in het midden van de lokale samenleving750. Ze hadden veel
invloed op de standpunten van de gemeenteraadsleden van Stichts Veenendaal. De positie van dominee Martinus Jongebreur is daar een voorbeeld van. Hij was van zijn komst naar Veenendaal in 1904
tot zijn plotselinge overlijden in 1930 de drijvende kracht achter de lokale afdeling van de confessionele
partij ARP751. Daarnaast was hij voorzitter van het bestuur van de Vrije Christelijke School en van de
christelijke vakbond ‘Patrimonium’. Dat alles deed hij naast zijn baan als predikant752. Politiek gezien
drukte Jongebreur een stempel op Veenendaal via de jongemannenverenging “Troffel en Zwaard”, waar
hij ook voorzitter van was. In die vereniging stond ‘de gereformeerde waarheid’ voorop. Al snel bezetten
verschillende leden belangrijke posities in het politieke en maatschappelijke leven in Veenendaal753. De
confessionele partijen ARP en CHU754 kregen door de komst van de gereformeerde jongemannen een
zwaar confessioneel stempel755.
De sterk met de kerken verbonden confessionele politieke partijen hadden de politieke macht stevig
in handen. In de jaren dertig behaalden de confessionele partijen telkens ongeveer 75% van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Stichts Veenendaal. Ze zorgden ervoor dat er niet aan de
zondagsheiliging getornd werd en dat de christelijke scholen ook in economisch moeilijke tijden financieel werden ontzien. Voor niet-confessionelen was weinig begrip: de neutrale voetbalvereniging ‘v.v.
Veenendaal’ mocht haar zondagse voetbalwedstrijden bijvoorbeeld niet binnen de gemeentegrenzen

748 Thoomes 1949, p. 121.
749 Vanaf 1891 kende het college een ARP-meerderheid. ‘Dat betekende een omslag in de Veenendaalse politiek. (…)
Aangezien in die tijd het grootste deel van de bevolking kerkelijk meelevend was, ging de aandacht meer dan in het
verleden uit naar instellingen, die een christelijke identiteit voorstonden. Het christelijk werkliedenverbond en (de
opkomst van) het christelijk onderwijs zijn daar voorbeelden van. Voorafgaand aan 1891 heetten Veenendaal en zijn
burgemeesters christelijk-liberaal te zijn.’ (Minderhoud 2004, p. 28).
750 Minderhoud 2004, p. 32.
751 De Anti-Revolutionaire Partij (ARP) werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper en was de eerste protestantschristelijke politieke partij in Nederland. De ARP streed in haar beginperiode vooral voor de gelijkberechtiging van
het openbaar en bijzonder (christelijk) onderwijs. De partij stond bekend om haar strenge fractiediscipline. Een
Veenendaalse afdeling van de ARP werd in 1897 opgericht (Minderhoud 2004, p. 16, Van Santen 2000).
752 Minderhoud 2004, pp. 30-35, Van Barneveld en Diepeveen 1984, pp. 89-92.
753 Van Barneveld en Diepeveen 1984, p. 91.
754 De Christelijk-Historische Unie (CHU) werd in 1908 opgericht na een fusie van twee organisaties van christelijkhistorische kiesverenigingen. De CHU was evenals de ARP protestants-christelijk, maar het partijverband was
losser. In Veenendaal werd een lokale christelijk-historische kiesvereniging opgericht in 1905. Na de vorming van de
CHU sloot deze zich daarbij aan (Minderhoud 2004, p. 109, Van Santen 2000).
755 Zie voor een beschrijving van het proces van ‘confessionalisering’ van deze partijen Minderhoud 2004, p. 31; Groenleer 2000 en Van Santen 2000.
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Kader 8.2 De paus van Veenendaal
Dominee Arend Vroegindeweij kwam in 1947 naar Veenendaal. Hij werd beroepen door de centrale kerkenraad van de ‘Grote Kerk’1. Al snel na zijn komst werd hij zelf voorzitter van die centrale
kerkenraad en daarmee de ‘hoofddominee’ van Veenendaal. Die functie combineerde hij met
het voorzitterschap van allerlei stichtingen. Hij was lokaal actief als voorzitter van de Stichting
Hervormde Scholen én de Stichting Samenwerkende Christelijke Scholen, samen veruit de belangrijkste schoolbesturen in het basisonderwijs in die tijd. Daarnaast was hij voorzitter van de Stichting
Interkerkelijk Bejaardenwerk, die alle bejaardenvoorzieningen exploiteerde. Ook was hij voorzitter
van het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening2. Vroegindeweij was daarnaast landelijk
actief in nog veel meer stichtingen. Hij bepleitte de Veense belangen zelfs in Den Haag. Een huidige predikant zegt over zijn activiteiten:
Daar is Veenendaal heel erg bij gebaat geweest, maar hij wilde ook wel een dikke vinger, het liefst
tien, in de pap hebben.
Vroegindeweij had zelf geen politieke functie. Maar door zijn gezaghebbende uitstraling en
zijn nevenfuncties had hij wel een sterke invloed op de lokale politiek. Zo kreeg hij de bijnaam ‘de
paus van Veenendaal’. In 1978 overleed Vroegindeweij. Zijn (bij)naam wordt ook nu nog regelmatig
genoemd3. In een geschiedenisboek van de Hervormde Gemeente wordt aan hem gerefereerd als
‘Arend de geweldige’4.
1
2
3

4

Minderhoud 2003, p. 58.
Van Barneveld en Diepeveen 1984, p. 145.
Zowel confessionele als niet-confessionele Veenendalers refereerden in interviews aan de bijnaam van
Vroegindeweij. Zijn positie kwam in vier interviews op initiatief van de geïnterviewde ter sprake. Zie ook
Minderhoud 2003, p. 58 e.v.
Van Barneveld en Diepeveen 1984, p. 146.

spelen756. Ook was een kermis in Veenendaal van 1915 tot 1960 niet toegestaan757. Vermaak was net buiten de gemeentegrenzen te vinden. De bioscoop Luxor stond aan de Vendelseweg op grondgebied van
Renswoude (totdat dit gebied bij de herindeling van 1960 bij Veenendaal kwam)758; het zwembad Bergbad was in 1933 door Veenendalers opgericht en voor hen bedoeld, maar lag op het grondgebied van
Rhenen759.
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog hielden de confessionele partijen de macht in de Veense raad en
het college in handen. Die politieke macht bleef sterk verweven met de macht van de kerk. Vooral de
band tussen de CHU en de Grote Kerk was hecht. Vanaf de kansel in de Oude Kerk vertelde ds. Van
Wijngaarden dat ‘de CHU de partij was van de hervormde kerk’760. In 1966 stuurde het bestuur van de
lokale CHU een brief naar ‘een aantal hervormde kiezers te Veenendaal’, met daarin de woorden: ‘Ook
u bent nodig, opdat de C.H. kiesvereniging alhier een getrouwe afspiegeling worde van dat hervormde
756
757
758
759
760

Van Santen 2000, p. 117.
Plant 2004, pp. 2-3, Minderhoud 2004, p. 41.
Pilon 2005, p. 407; Minderhoud 2004, p. 65.
Pilon 2005, pp. 430-432.
Minderhoud 2004, p. 111.
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Figuur 8.9 Confessionele* en niet-confessionele** partijen in gemeenteraad Veenendaal, 1959-2002
* Tot de confessionelen worden gerekend: ARP, CHU, KVP, PKP, CDA, SGP, GPV, RPF, ChristenUnie.
** Tot de niet-confessionelen worden gerekend: VVD, PvdA, Dialoog, GroenLinks, D66, Boerenpartij.
Bronnen: Bruggeman en Vuik 2005, Minderhoud 2004.
volksdeel!’761. Het duidelijkste voorbeeld van de verwevenheid van functies binnen de protestants-christelijke zuil na de Tweede Wereldoorlog is de positie van dominee Vroegindeweij, die de bijnaam ‘de
paus van Veenendaal’ kreeg (zie kader 8.2).
Na 1960 begonnen de verhoudingen tussen confessionelen en niet-confessionelen enigszins te veranderen. In dat jaar fuseerden Gelders en Stichts Veenendaal tot één gemeente. In de raad van die nieuwe
gemeente hadden de confessionele partijen nog steeds veruit de meerderheid (zie figuur 8.9), maar ook
de niet-confessionele partijen kregen structureel wethoudersposten. In 1978 ontstond het CDA uit
de fusie tussen ARP, CHU en KVP762. Binnen die nieuwe partij moesten meer compromissen gesloten worden tussen de verschillende kerkelijke stromingen. ARP, CHU en later CDA behielden wel de
meerderheid in elk college van burgemeester en wethouders dat tussen 1960 en 1994 werd gevormd763.
In de Nota Lokaal Sociaal Beleid wordt het Veenendaal van begin jaren zeventig nog als volgt
omschreven:
Veenendaal is een “groot dorp”: bijna iedereen kent elkaar van het werk, school, voetbal en kerk. De
sociale kaders zijn voor iedereen duidelijk. Het eigen initiatief van de bevolking staat voorop. Vanuit de

761 Minderhoud 2004, p. 124.
762 De vorming van het CDA had in Veenendaal nogal wat voeten in aarde, omdat daarvoor eerst een lokale afdeling van de Katholieke Volkspartij (KVP) moest worden opgericht. Die was enkele jaren daarvoor juist opgeheven
wegens gebrek aan belangstelling. Zie voor een beschrijving van het fusieproces Van Zanten 2005, p. 31 e.v. en Minderhoud 2003, p. 142 e.v.
763 Van 1960 tot 1970 hadden ARP, CHU en PvdA elk één wethouder. In 1970 kwam er een vierde wethouder bij. Die
was eerst van SGP-huize, later van de VVD. Vanaf 1978 tot 1994 waren er telkens colleges met twee CDA-wethouders, één PvdA-er en één VVD-er. Doordat de burgemeester al die tijd een CDA-er was, hadden de confessionelen
altijd de meerderheid in het college van B en W (Minderhoud 2004, Bruggeman en Vuik 2005).
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kerkelijke organisaties worden vele en velerlei activiteiten georganiseerd op sociaal-, cultureel- en maatschappelijk terrein764.
Maar die duidelijke sociale kaders beginnen in de loop van de jaren zeventig langzaam te veranderen.
8.5.2 Scheurtjes in het machtsbolwerk

Vanaf de jaren zeventig werd de machtspositie van de confessionelen minder allesoverheersend. De
sterke verweving van functies tussen politiek, maatschappelijke organisaties en kerk begon af te
nemen. In de nota Lokaal Sociaal Beleid wordt dat voor het Veenendaal van de jaren tachtig als volgt
omschreven:
De voorheen vanuit de kerk georganiseerde voorzieningen en activiteiten worden omgezet in “algemene
instellingen” toegankelijk voor iedereen765.
Maar de confessionelen hielden de touwtjes in de politiek wel in handen. Tot 1994 slaagden de confessionele partijen er vrij gemakkelijk in om bij elke raadsverkiezing een meerderheid te halen.
In 1994 veranderde dat. Tijdens de campagne voor die raadsverkiezingen werden de sluitingstijden van de horeca op zaterdagavond een belangrijk thema, waarbij confessionele en niet-confessionele
partijen duidelijk tegenover elkaar stonden766. De niet-confessionele partijen gingen met elkaar een
lijstverbinding aan. Toch was het onverwacht dat de confessionele meerderheid in de raad na deze verkiezingen opeens verdween (zie figuur 8.9). De niet-confessionele partijen hadden de overwinning
vooral te danken aan een grote winst van D66. De lokale krant sprak de dag na de verkiezingen van
een omwenteling: ‘Christelijke meerderheid doorbroken’767. Onmiddellijk gebruikten de niet-confessionele partijen hun nieuwe machtspositie om enkele symbolen van de confessionele overheersing aan te
pakken. Het vloekverbod werd uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gehaald en de openingstijden van de horeca werden verruimd. Het symbolisch belangrijkste besluit was de afschaffing
van het ambtsgebed, waarmee raadsvergaderingen geopend werden. Aan deze besluiten lag een grote
frustratie ten grondslag, zegt een niet-confessioneel raadslid:
In die tijd lag het allemaal wat gevoeliger en was het ook zo dat er grote ergernis was bij de niet-confessionele partijen. Omdat die altijd in de minderheid hadden gezeten en nu een keer een overwinning
boekten, hebben ze ook meteen daad bij woord gevoegd en bijvoorbeeld het ambtsgebed afgeschaft, en
nog een paar van die dingen. (…) In de raad zaten nogal wat oudgedienden die hun kans schoon zagen
om nu eens terug te slaan.
Dat ‘terugslaan’ was overigens vrij snel weer afgelopen. Ondanks de niet-confessionele meerderheid was
er in het college wel plaats voor een confessionele CDA-wethouder.
Het beleid van het college vormde geen grote breuk met het verleden. Tijdens de raadsperiode werd
wel een voorstel ingediend om zondagsopenstelling van winkels mogelijk te maken, maar dat haalde
het niet. Bij de hoofdelijke stemming bleek dat PvdA-raadslid Cees Sanders met de confessionelen
meestemde. Hij was zelf christelijk en wilde de winkels gesloten houden. Een confessioneel raadslid zegt daarover: ‘dat vonden wij een wonder, dat we daarin geholpen werden door een socialist’. Bij
de verkiezingen in 1998 sloeg de balans weer om in het voordeel van de confessionele partijen: 16-15.
764
765
766
767

Gemeente Veenendaal 2001, p. 4.
Gemeente Veenendaal 2001, p. 4.
Bruggeman en Vuik 2005, pp. 184-185.
Gelders Dagblad 3 maart 1994, afgedrukt in Bruggeman en Vuik 2005, p. 185.
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Bij de verkiezingen in 2002 bleef deze verhouding bestaan. De verhouding werd 17 tegen 16, omdat
Veenendaal wegens haar groeiende inwonertal twee zetels extra te verdelen had. ‘Veenendaal blijft confessioneel’, kopte de lokale krant768.
Confessionelen hebben nog altijd het idee dat Veenendaal voor hun groep een stevig bolwerk is. De
juiste normen en waarden worden daar nog wél nageleefd, in tegenstelling tot in de meeste andere
plaatsen. Veenendaal is van hen, maar ze voelen hun wereld onder druk staan. Een confessionele expoliticus begon uit zichzelf over de vrees dat de niet-confessionelen de macht gaan overnemen.
Kijk, de luxe gehad hebbend altijd als meerderheid te leven, doet je realiseren dat anderen in de minderheid hebben geleefd. Maar zij zijn ook gelukkig geweest. Dus dat zal voor ons ook gelden. (…) Maar
als de zondag straks wordt gebruikt om de winkels open te stellen, dan zie ik dus een x aantal gezinnen
op de klippen lopen. Omdat pa en ma ook op zondag niet meer thuis zijn. Dat was juist het rustpunt in
het gezin. Dat vind ik heel verdrietige ontwikkelingen.
Bij de confessionelen is de band tussen kerken en maatschappelijke organisaties de afgelopen jaren veel
minder sterk geworden. Ook is voor veel confessionelen de rol van de kerk in hun leven sterk verminderd. Toch worden nog altijd veel sociale banden in Veenendaal bepaald door kerkbetrokkenheid. En
nog altijd is de aanwezigheid van het christelijke geloof in het maatschappelijk leven vanzelfsprekend
in Veenendaal.
8.5.3 Historisch voordeel

De confessionelen hebben de macht om in Veenendaal de norm te bepalen. Een orthodoxe dominee
beschrijft Veenendaal als een plaats ‘waarin kerk nog gewoon onbevangen kerk kan zijn’. Een niet-confessioneel raadslid vertelt dat ook voor niet-christelijke kinderen geldt dat de aanwezigheid van ‘het
geloof ’ iets is waar je altijd bewust of onbewust rekening mee houdt.
Ik merk ook aan mijn kinderen als we buiten Veenendaal komen in een meer wereldse omgeving, hoe
anders zij tegen bepaalde zaken aankijken vergeleken met even oude kinderen van onze vrienden. (…)
Zaken waar wij rekening mee houden, dat zijn voor hen problemen die niet bestaan. Geloof is een
marginaal verschijnsel, en daar hoeft geen rekening mee gehouden te worden, terwijl je hier altijd moet
nadenken.
De ‘Grote Kerk’ ziet zichzelf nog steeds als de bepalende kerk van Veenendaal. Ze heeft op internet
bijvoorbeeld het domein welkominveenendaal.nl geclaimd. Op die site heet de kerk de bewoners van
Dragonder-Oost en Veenendaal-Oost welkom in hun nieuwe wijk. Uit de toonzetting van de site blijkt
dat ‘Hervormd Veenendaal’ het vanzelfsprekend vindt dat zij dat welkom verzorgen. ‘Dat de Hervormde gemeente Veenendaal ook in deze nieuwbouwwijken aanwezig wenst te zijn behoeft nauwelijks
betoog. Een gemeente die zijn verantwoordelijkheid verstaat zal op nieuwbouwplannen inspelen, zich
grondig oriënteren en zo snel mogelijk in contact willen komen met de nieuw ingekomen leden’769.

768 Rijnpost 08-03-2002.
769 www.welkominveenendaal.nl, geciteerd januari 2007. Het gaat hier dus over de kerkelijke gemeente, niet over de
(burgerlijke) gemeente Veenendaal.
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Ook nieuwkomers in Veenendaal noemen de christelijke identiteit als zij gevraagd worden naar hun
beeld van de plaats voordat ze er kwamen wonen770. Christelijke nieuwkomers noemen het zelfs spontaan als reden om naar Veenendaal te komen. Ze vinden Veenendaal een ‘plaats met een aansprekende
kerkelijke oriëntatie’, ‘waar je je thuis voelt qua kerk en school’, waar je ‘kerkelijk prettig onder dak komt’.
Een geboren Veenendaler vat het zo samen: ‘Iedereen weet: christenen. Christelijk bolwerk, zo ervaren
mensen in Veenendaal dat ook’.
Verschillende geïnterviewden (confessioneel én niet-confessioneel) geven aan dat je bij het aangaan van
sociale contacten in Veenendaal een voordeel hebt als je lid van een kerk bent. Kerken in Veenendaal
zijn groot en dat biedt veel mogelijkheden om onderling activiteiten te ontplooien. Een kerkbestuurder
vertelt:
Als je ook maar half bij een gemeente hoort, dan krijg je dus ook 5, 6, 7, 8, 900, of zelfs 2000 mensen
waar je uit kunt kiezen om iets samen mee te doen. Je loopt dan zoveel mensen bij die activiteiten tegen
het lijf, dat je zelfs moeite zou moeten doen om je leven daarbuiten te leven.
Hoe groot de rol van de kerk in het leven van haar leden precies is, hangt af van de individuele geloofsbeleving en de individuele kerk waar iemand lid van is. In paragraaf 8.4.1 maakten we al het verschil
tussen vrijzinnige, orthodoxe en bevindelijke protestants-christelijken. Over het algemeen geldt: hoe
‘zwaarder’ de kerk, hoe centraler de rol in het sociale leven van haar leden. De verschillen tussen deze
manieren van geloofsbeleving zijn groot. Die nuances worden door veel niet-confessionelen niet gezien.
Maar de confessionelen brengen het ook lang niet altijd zelf naar voren. Het kan immers erg handig
om als een sterke, samenhangende groep over te komen.
Binnen de groep confessionelen in Veenendaal zijn relatief weinig vrijzinnigen te vinden. Mensen met
een orthodoxe geloofsbeleving vormen de grootste groep. De bevindelijken nemen een aparte positie
in. Bij alle in paragraaf 8.4.2 genoemde afgrenzingen van de groep horen zij bij de confessionelen. Voor
niet-christelijke mensen zijn ze de beeldbepalende kern van de confessionele groep en staan zij symbool
voor het christelijke imago van Veenendaal. Zelf zien ze zichzelf als een aparte groep: reformatorische
Veenendalers.

8.6 Beeldbepalende kern van de gevestigden:
de reformatorische christenen
Iedereen kent de clichébeelden van streng-christelijke mensen wel: mannen in het zwart, vrouwen met
lange rokken, gezinnen met veel kinderen, huizen zonder televisie waar absolute zondagsrust heerst. In
Veenendaal is er een groep die sterk aan die clichés voldoet. Ze leven grotendeels in een eigen wereldje,
waarin het geloof het ritme van het dagelijks leven bepaalt.
De beeldvorming over deze groep vormt in sterke mate het imago van Veenendaal. Tegelijk heeft
deze groep de mogelijkheid om zich grotendeels af te sluiten van de Veenendaalse samenleving en de
machtsverhoudingen daarin. We bespreken eerst het beeld dat van buitenaf van deze groep bestaat,
dan de feitelijke organisatie van de groep en vervolgens visies vanuit de groep zelf over de eigen plek
770 Zestien geïnterviewden waren autochtone nieuwkomers die na hun 18e in Veenendaal zijn komen wonen. Zij zijn
allemaal gevraagd naar het beeld wat zij van Veenendaal hadden voordat zij er kwamen wonen. Veertien van hen
noemde op één of andere manier het christelijke of kerkelijke imago van Veenendaal. De andere twee hadden helemaal geen beeld van de plaats.
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in de samenleving. De specifieke organisatie van deze groep heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden om machtsrelaties met hogere schaalniveaus bij lokale conflicten te gebruiken. Afhankelijk van het
onderwerp kunnen deze ‘streng-christelijken’ gezien worden als óf een aparte groep, óf een belangrijke
deelgroep van de confessionelen. Daarom krijgt deze groep reformatorische christenen hier relatief veel
aandacht.
8.6.1 De zwaren, de strengen, de hoedjes

‘Streng-christelijke’ mensen noemen zichzelf meestal reformatorisch of bevindelijk gereformeerd. De
term bevindelijk gereformeerd duidt daarbij meer op de manier van geloofsbeleving771, terwijl de term
reformatorisch in het dagelijks spraakgebruik vaker in relatie tot de eigen maatschappelijke positie en
de organisatie als groep gebruikt wordt772. Daarom zullen we verder deze laatste term hanteren.
Reformatorische christenen zijn vaak duidelijk herkenbaar, bijvoorbeeld door de manier waarop ze
zich (op zondag) kleden. Het beeld bestaat dat ze zich afzonderen in hun eigen wereldje, los van de rest
van de samenleving.
Ze letten niet op de rest, ze gaan hun eigen gang, gewoon kop in het zand en verder. Ze negeren gewoon
alles. (…) Wat er buiten is, hoort niet bij [hun] wereld.
Niet-confessionele schoolbestuurder
Ze gaan naar aparte scholen, ze hebben een eigen kerk. Ja, dat hebben er wel meer, maar als ik daar
naar binnen zou lopen dan zouden ze me niet weigeren, maar ik zou me buitengewoon ongemakkelijk
voelen. Alle ogen zouden op mij gericht zijn, alsof je zit in een oranje hemd, een verkeerde broek, weet
ik veel wat. Ja, ik vind dat af en toe bijna sektarisch.
Confessioneel raadslid
Als je kijkt naar de reformatorischen, denk ik: die zonderen zich eigenlijk af van de maatschappij. Af en
toe denk ik van: het is een soort Amish gemeenschap. Ze gaan bij elkaar winkelen, ze gaan bij elkaar
naar de markt. Dat maakt allemaal niet zo veel uit, maar je weert ook de rest van de maatschappij uit
je eigen wereldje. Als je kijkt naar de scholen: de kinderen leren met elkaar om te gaan, maar ze leren
niet met de rest om te gaan.
Niet-confessioneel raadslid
Volgens de geïnterviewden is het eigen wereldje van de reformatorische groep vooral te vinden in de
wijk De Pol, ten noorden van het centrum van Veenendaal. Die wijk staat bekend als dé wijk waar
streng-christelijke mensen wonen773. Makelaars wijzen potentiële kopers van buiten Veenendaal expliciet op de identiteit van deze wijk.

771 Dekker en Peters 1989, p. 42.
772 Over de introductie van de term reformatorisch schrijft oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad
C.S.L. Janse: ‘[De] term reformatorisch is in de jaren zestig geïntroduceerd omdat de benaming gereformeerd voor
veel bevindelijk gereformeerden haar aantrekkelijkheid had verloren. Die naam werd immers vaak gebruikt door
organisaties die hun achterban hadden in de Gereformeerde Kerken en later vooral ook door organisaties die tot de
vrijgemaakte zuil behoorden. Van dat soort (in hun ogen oppervlakkige) gereformeerdheid wilden de bevindelijk
gereformeerden afstand houden’ ( Janse 1993, p. 11).
773 Cijfers over de religieuze achtergrond van bewoners op wijkniveau zijn niet beschikbaar. Wel stemde in de twee
stembureaus aan de rand van de wijk in 2002 ongeveer tweederde van de mensen op confessionele partijen, tegenDeel 3 - Veenendaal
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Als mensen daar naar een huis komen kijken en ze komen van buiten de plaats, dan zeggen we toch
van: “houd er rekening mee, het is een behoudende wijk, dat betekent voor Veenendaal, dat ze in deze
wijk het niet zo prettig vinden als je op zondag je auto gaat wassen op straat, of tuintje gaat schoffelen,
of het gras gaat maaien”.
Makelaar
Dezelfde makelaar geeft ook aan dat hij bij huizen in deze wijk expliciet op zoek gaat naar kopers vanuit de streng-christelijke hoek.
Ik adverteer bijvoorbeeld wel in het RD [Reformatorisch Dagblad], als ik denk van: dat is een huis voor
een behoudende club.
Het streng-christelijke imago heeft zo een zelfversterkend effect. Bij niet-christelijke Veenendalers
bestaat het beeld dat je in de problemen komt als je er toch gaat wonen.
Als je daar dus als niet-christelijk iemand tussen zit, wat vrijer van ideeën, dan heb je eigenlijk geen
goed leven meer. Dat moet je dus niet opzoeken.
Niet-confessioneel raadslid
Reformatorische christenen zijn erg herkenbaar en hebben weinig contact met de rest van de samenleving. Dat is grotendeels een eigen keuze. In de afgelopen decennia is er door deze groep een ‘minizuiltje’
opgebouwd, wat hen in staat stelt dat eigen wereldje te behouden. Ze zijn niet de enige groep met
zo’n minizuiltje: ook de gereformeerd-vrijgemaakten bezitten dat tot op zekere hoogte774. De omvang
van die zuil is echter klein en hun rol in Veenendaalse machtsprocessen gering. We concentreren ons
daarom op de reformatorische groep. Eerst gaan we in op de feitelijke organisatie van de groep.
8.6.2 Het reformatorische minizuiltje

Reformatorische mensen zien zichzelf als een aparte groep, los van andere christelijke Veenendalers. De
Bijbel is voor hen het letterlijke Woord van God en heeft absoluut gezag. Ze vinden dat hun geloofsbeleving de enig juiste is en zijn van mening dat het voorheen christelijke Nederland nu is afgedwaald van
‘de waarheid’775. De reformatorische christenen kennen de waarheid nog wel en willen die beschermen.
Daarvoor hebben ze een passende eigen manier van leven ontwikkeld met een eigen maatschappelijke infrastructuur. De groep reformatorische christenen is het beste af te grenzen door te kijken naar
de stemmers op de Staatkundig Gereformeerde Partij776. De SGP heeft een zeer stabiele aanhang en
krijgt de laatste jaren bij de gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal telkens ongeveer 10% van de

over ruim 50% voor Veenendaal als geheel. De SGP haalde in deze bureaus respectievelijk 18,5 en 23,8% van de
stemmen (het hoogste percentage van alle stembureaus). Zie ook tabel 5 in bijlage 5.
774 De omvang van de gereformeerd-vrijgemaakte groep is beperkt en ze speelt geen rol in de door ons beschreven conflicten. Instituties die traditioneel bij de ‘vrijgemaakte’ zuil horen zijn onder meer de krant het Nederlands Dagblad
en vroeger de politieke partij GPV (die is opgegaan in de ChristenUnie). De gereformeerd-vrijgemaakten hebben
in Veenendaal twee gemeenten, die één kerkgebouw delen, en in totaal 1.165 leden (telling 1 januari 2004) (www.gkvveenendaal-west.nl). Er is één gereformeerd-vrijgemaakte basisschool in Veenendaal: De Plantage. Deze komt in
hoofdstuk 9 nog ter sprake.
775 Zie bijvoorbeeld Van der Meiden 1976, p. 127.
776 Die afgrenzing wordt vrij algemeen aanvaard, zie bijvoorbeeld Zwemer 1992 pp. 9-11 en Janse 1993, pp. 12-13.
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stemmen777. De SGP-aanhang in Veenendaal bestaat voornamelijk uit leden van zes reformatorische
kerkgenootschappen778.
Het leven van reformatorische mensen speelt zich vaak grotendeels af binnen een eigen reformatorisch ‘minizuiltje’. Dat zuiltje is geen restant uit de nationale verzuilingsperiode die tot de jaren zestig
duurde, maar kwam juist naar voren op het moment dat de andere zuilen afbrokkelden. Het reformatorische minizuiltje is in de tweede helft van de jaren zestig op nationaal niveau ontstaan en sindsdien
versterkt779. Deze ontwikkeling is volgens reformatorische mensen ‘uit de nood geboren’, omdat de
samenleving te veel seculariseerde780. Voorbeelden van ‘eigen’ reformatorische organisaties zijn het
Reformatorisch Dagblad (opgericht in 1971)781, Stichting Schuilplaats (opgericht in 1980)782, en de in
1984 opgerichte Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU), een soort vakbond en werkgeversorganisatie in één. Deze laatste twee organisaties hebben hun hoofdkantoor in Veenendaal783.
In Veenendaal heeft het reformatorische minizuiltje een zodanige omvang dat mensen er vrijwel hun
hele leven in kunnen doorbrengen. Er zijn twee reformatorische basisscholen: de in 1931 opgerichte
Johannes Calvijnschool784 en de in 1972 opgerichte Dr. C. Steenblokschool785. Het middelbare Ichthus
College is een school op reformatorische grondslag786.

777 Het reformatorische deel van de bevolking is waarschijnlijk nog net iets groter dan dat, omdat een deel van (met
name) de vrouwen uit deze groep uit principe niet stemt. Ook krijgen mensen uit deze groep relatief veel kinderen
en is dus een relatief groot aandeel niet stemgerechtigd.
778 Deze zes zijn: de Gereformeerde Gemeente (Adventkerk), de Gereformeerde Gemeente in Nederland (kerk aan de
Beatrixstraat), de Gereformeerde Gemeente in Nederland buiten het verband (kerk aan de Fluitersstraat), de Christelijke Gereformeerde Kerk (in Veenendaal vooral de Pniëlkerk), de Hersteld Hervormde Kerk (tot de vorming
van de PKN de uiterste rechtervleugel van de Nederlandse Hervormde kerk) en de Oud-gereformeerde Gemeente
(heeft geen kerk in Veenendaal, maar wel een kleine aanhang die voornamelijk in Overberg of Leersum kerkt). Bij
het samenstellen van de SGP-kandidatenlijst voor de gemeenteraad wordt er sinds 1990 voor gezorgd dat kandidaten uit elk van deze zes kerken een plekje bij de eerste zes op de lijst krijgen (informatie uit interviews).
779 Zie voor een beschrijving van dit proces bijvoorbeeld Knippenberg en De Pater 1988, p. 200; Janse 1993, pp. 161-163.
780 Zie bijvoorbeeld Hugense en Macdaniel 1998, pp. 156-157. Deze mening kwam ook naar voren in interviews met
reformatorische schoolbestuurders.
781 Janse 1993.
782 Stichting Schuilplaats voor maatschappelijk werk ‘heeft als grondslag de Heilige Schrift, die zij erkent als het onfeilbare woord van God’ (www.stichtingschuilplaats.nl).
783 Zie voor een uitgebreider overzicht van organisaties in het reformatorische minizuiltje Janse 1993, pp. 161-163 en
Coster 1998.
784 Hierop zitten vrijwel alle kinderen uit de Gereformeerde Gemeente (Adventkerk), plus kinderen uit de rechterflank
van de Christelijk Gereformeerde Kerk (Pniëlgemeente), de linkerflank van de Gereformeerde Gemeente in Nederland en enkele andere reformatorische kerken (informatie uit interviews).
785 Vrijwel alle kinderen uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland buiten het verband gaan naar deze school,
plus de kinderen uit het meer behoudende deel van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (informatie uit
interviews).
786 Dit betekent dat er net iets minder streng aan reformatorische leefregels wordt vastgehouden dan op een reformatorische school. Kinderen uit meer behoudende reformatorische gezinnen in Veenendaal worden dan ook naar school
gestuurd in Amersfoort of Kesteren. Daar bevinden zich vestigingen van het reformatorische Van Lodensteincollege.
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In hun vrije tijd kunnen kinderen en ouders terecht bij het uitgebreide ‘eigen’ verenigingsleven van de
reformatorische kerken. Grotere kerkgenootschappen verzorgen bijbelstudieclubs, kinder- en jongerenverenigingen, enzovoorts787. Sociale contacten van reformatorische Veenendalers verlopen voornamelijk
via deze verenigingen. Eventueel benodigde zorg wordt geleverd door een geloofsgebonden zorgorganisatie. Winkelen gebeurt vaak bij winkels van geloofsgenoten, die ook weer geloofsgenoten in dienst
nemen. Reformatorische werkgevers zoeken vaak binnen de eigen geloofskring naar personeel788. Voorbeeld is het IT-bedrijf Baan uit Barneveld, dat onder leiding stond van twee bevindelijk-gereformeerde
broers. Begin jaren negentig groeide het bedrijf sterk en daarom werd gezocht naar werknemers. Die
zoektocht vond vooral plaats binnen de eigen kring. Vanuit het hele land werden reformatorische mensen geworven die, nadat ze bij Baan werk hadden gekregen, voor een groot deel in Veenendaal kwamen
wonen. Dat was geen toeval, vertelt een Veense makelaar.
Baan trok vooral christenen (…) en die kwamen naar Veenendaal. Bij Baan werd ook al gezegd van:
“nou ja, ga maar even bij [naam makelaarskantoor in Veenendaal] praten”, als ze naar een huis gingen
kijken.
8.6.3 Zelfbeeld: zij die buigen onder Gods Woord

Door hun minizuiltje kunnen reformatorische Veenendalers zich grotendeels afzonderen van de rest
van de samenleving. Dat afzonderen gaat vaak gepaard met een houding die anderen interpreteren als
een superioriteitsgevoel. Reformatorische christenen zijn er sterk van overtuigd dat zij het enig juiste
geloof hebben. Ze hebben een eigen kijk op hun plek in de samenleving. Ze zijn ‘wel in de wereld, maar
niet van de wereld’, waarmee bedoeld wordt dat het eigenlijke thuis van christenen niet deze wereld,
maar de hemel is789. Regelmatig wordt over ‘de wereld’ gesproken als iets waar ze zelf geen deel van uitmaken790. Voorbeeld is onderstaande uitspraak van een reformatorische Veenendaler:
[Er zijn] mensen die buigen onder Gods woord en mensen die niet buigen onder Gods woord. Dat zijn
toch twee werelden van verschil. Kijk, wij zijn ook een wereld apart natuurlijk, een wereldje apart. Niet
als vijanden, maar het is wel dus echt… ja kijk, er is de wereld van ons en de God-loze wereld. Zonder
God leven ze, en ze maken de dienst zelf uit. En wij laten ons als het goed is regeren vanuit de Bijbel,
vanuit Gods woord, vanuit onze grondslag, en daar willen we eigenlijk ons leven naar richten.
De reformatorische groep kiest ervoor om zichzelf terug te trekken uit de samenleving. De houding
van afzondering van ‘de wereld’ lijkt een klassiek voorbeeld van wat de WRR disidentificatie met de
samenleving als geheel noemt. ‘Zowel de dominante waarden in de samenleving als de institutionele
infrastructuur [worden] afgewezen. Mensen zijn wel in de samenleving, maar niet van de samenleving,

787 Bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland staan deze verenigingen opgesomd in een geschiedenisboekje: commissie ‘Zorg en Hulp’, vrouwenvereniging ‘Naomi’, meisjesvereniging ‘Rhodé’, jongensvereniging ‘Samuël’ (Van
Deelen z.d. [2004], pp. 103-105).
788 Zie ook Janse 1993, p. 29.
789 Christenen gebruiken vaak de term ‘vreemdelingschap’ als typering voor de plaats van de gelovige in de wereld. Een
Veenendaalse dominee beschrijft het als volgt: ‘we hebben het vaderland ergens anders, en dat is in de hemel’. Zie
Jansen 1998 en De Jong 1998 voor meer informatie over deze levenshouding.
790 Zie voor meer informatie over de bevindelijk gereformeerden bijvoorbeeld Van der Meiden 1976, Dekker en Peters
1989, Zwemer 1992, Stoffels 1993.
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zij maken er geen deel van uit’791. Deze vorm van zelfuitsluiting is lastig voor de samenleving als geheel:
het ‘draagt niet bij aan het creëren van mogelijkheden voor functionele identificatie’792.
Veel reformatorische mensen in Veenendaal zijn zich bewust van de nadelen van deze zelfuitsluiting, maar zien geen alternatief. De ‘oude waarheid’ moet immers bewaakt worden. Een geïnterviewde
uit reformatorische kring ziet wel mogelijkheden voor een meer open houding, maar denkt dat hij daar
relatief alleen in staat:
Ik heb laatst wel eens tegen de kerkenraad gezegd: we hebben echt letterlijk de lamellen helemaal dicht.
We leven op een eilandje, we zorgen dat we zelf goed in de leer blijven. (…) Ik zie steeds meer voor
mezelf dat ik dat een kwalijke ontwikkeling vind. Hoe wij in deze maatschappij staan, wij zijn veel te
veel naar binnen gekeerd. Wij moeten veel meer open staan met de rijke boodschap die wij hebben voor
de wereld. Echt voor de hele wereld, niet alleen mijn kerkelijke achterban.
Toch zegt dezelfde geïnterviewde dat de afzondering ook goede kanten heeft en tot op zekere hoogte
noodzakelijk is. Met name kinderen moeten beschermd worden tegen ‘het kwaad’ in de wereld.
…zoals wij het kwaad duiden vanuit de Bijbel, het kwaad in deze wereld, door allerlei invloeden die
er zijn, ik heb er al een paar genoemd, de mobieltjes, het internet. (…) Dat is een reëel gegeven. Want
vanuit mijn christelijke overtuiging zeg ik: het kwaad zit hier van binnen, bij ieder mens. Dat is mijn
vaste overtuiging. Dus ook mijn kinderen, die veel minder gewapend zijn dan als je wat ouder bent,
zijn natuurlijk beïnvloedbaar door dat kwaad. (…) Alleen: hoe ga je daar thuis mee om, en hoe probeer
je die kinderen zodanig (…) toch te wapenen, te begeleiden daarin, dat ze toch daar hun wegje in moeten vinden in deze wereld.
Dat beschermen kan het beste op een eigen school. De redenering is dat kinderen zich bevinden in een
opvoedingssituatie waarin ze ‘gewapend’ moeten worden om later als goed christen de wereld in te gaan.
Dat blijkt uit onderstaand fragment uit een interview met een reformatorische schoolbestuurder:
[Geïnterviewde] We hopen ze dus ook richting andersdenkenden wel op te voeden. Hoe ga je met
die mensen om. Ik heb net genoemd de gelijkenis met de barmhartige Samaritaan, die is daarin heel
duidelijk. Ze moeten christelijk met ze omgaan, straks in de maatschappij. Maar omdat ze in een
opvoedingssituatie zitten, moet je dat niet gaan mengen. Dan wordt het voor die kinderen denk ik heel
verward.
[Interviewer] U noemt dat stráks in de maatschappij, maar er zijn ook mensen die zeggen: ja, kinderen
staan nu ook in de maatschappij.
[Geïnterviewde] Ja, wij vinden dus heel sterk dat kinderen daarin gevormd moeten worden, opgevoed
moeten worden. Je gooit ook geen kind zomaar in het diepe als het niet kan zwemmen. Wij hebben de
eis op te voeden in die leer die het bestuur voorstaat en dan zal het op een gegeven moment toch gaan
over, of het nu rooms is of de mohammedaanse leer, dat die verkeerd is. En als dan andere kinderen
erbij zitten, ja dat werkt denk ik toch niet.
Het reformatorische wereldje vormt intern overigens absoluut geen eenheid. Er zijn – naar eigen beleving – grote religieuze verschillen tussen de reformatorische kerken. Die kunnen snel tot ruzie leiden,
juist omdat iedereen zeer sterk overtuigd is van het eigen gelijk. In de SGP worden discussies over kerkelijke zaken daarom bewust vermeden793.
791 WRR 2007, p. 61.
792 WRR 2007, p. 110.
793 Deze informatie is afkomstig uit interviews met reformatorische Veenendalers.
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De verhouding van de reformatorische groep met de confessionele groep is ingewikkeld. SGP-ers
zeggen regelmatig dat CDA-ers hun christenzijn verkwanselen door politieke compromissen te sluiten
en niet op hun principiële standpunten te blijven staan. Toch trekt de SGP liever met het CDA op dan
met niet-confessionele partijen, vooral bij levensbeschouwelijke zaken.
De reformatorische christenen vormen een relatief gemakkelijk af te bakenen groep. Ze hebben een
eensgezinde houding ten opzichte van de samenleving die nogal contrasteert met die van andere
groepen. Ook hebben ze een sterke interne organisatie. Op lokaal niveau vormt de eigen kerkelijke
gemeenschap een sterk bonding-netwerk. Daarnaast is er vanuit Veenendaal sterk sprake van linking
met het reformatorische minizuiltje op nationaal niveau.
De reformatorische groep stelt zich op als verdediger van de ‘oude waarheid’ en claimt daarmee een
positie als gevestigden. Toch zetten ze die positie niet vaak offensief in. De machtsbronnen worden
vooral gebruikt om het eigen wereldje te beschermen.
De reformatorische groep is herkenbaar en heeft mede daarom een sterk imago. Dat geldt niet voor de
groep die helemaal aan de andere kant van het spectrum staat: de niet-confessionele Veenendalers. Zij
zijn in de Veenendaalse figuratie de buitenstaanders.

8.7 Buitenstaanders: niet-confessionele Veenendalers
De aard van het onderscheidende kenmerk religie zorgt ervoor dat de niet-confessionelen – als je ze al
als groep wilt zien – geen positieve vorm van identificatie met elkaar hebben, maar een groep vormen
om wat ze niet zijn. Dat heeft als gevolg dat de enige samenbindende factor voor de niet-confessionelen
bestaat uit het afzetten tegen de confessionelen. Het feit dat de term niet-confessioneel gebruikt wordt,
geeft de machtspositie van de confessionele groep aan. Het is immers een term die niet voortkomt uit
de groep mensen die ermee bedoeld wordt zélf, maar een term die wordt ‘opgelegd’ door de machtige
groep.
De term niet-confessionelen is overigens pas sinds het begin van de ontzuiling in gebruik. Daarvóór
werden deze mensen gezien als liberalen of socialisten.
8.7.1 Afgedwongen aanpassing

In de tijd van de verzuiling was er in Veenendaal een kleine groep mensen die als ‘liberaal’ werd gezien
en een wat grotere groep ‘socialisten’. Maar deze groepen Veenendalers waren altijd in de minderheid.
Liberalen en socialisten hadden te maken met een oppermachtige confessionele groep, waartegen ze
zich nauwelijks af durfden te zetten. Ze waren daardoor weinig zichtbaar.
Een nostalgisch boekje over het ‘Veensch verleden’ illustreert dit. In onderstaand fragment wordt de
periode vlak na de Tweede Wereldoorlog beschreven:
Wat waren vooral in die oude tijd de zondagen fijn. Zaterdagsavonds werden de winkels gesloten en de
etalages werden door een gordijn afgeschermd. Morgen zou het zondag zijn! (…) Tijdens de kerkdiensten was het stil op straat. De wandelaars die zich nog op de weg bevonden zorgden ervoor dat ze tegen
het uitgaan van de kerken de straat hadden verlaten. Ook de kinderen werden dan een ogenblik binnen
gehouden. Want zelfs de grootste “liberaal” en degene die “nergens aan deed” vond het nog ongepast om
tegen het kerkvolk in te lopen. Een te waarderen geste was dat794.

794 Valkenburg 1974, p. 66.
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Maar de ‘geste’ was misschien wel niet zo vrijwillig als in deze tekst gesuggereerd wordt. Mensen
moesten zich wel aanpassen, want de norm in Veenendaal werd in die tijd duidelijk bepaald door de
gevestigde confessionele macht. Andere groepen waren een minderheid, zoals een dominee uit de
‘Grote Kerk’ illustreert als hij de situatie van na de Tweede Wereldoorlog beschrijft:
Die andere groep was er natuurlijk ook wel. Sorry dat ik “andere” zeg, even voor de duidelijkheid; ik
houd niet zo van “anderen en wij”. De meerderheid was dat natuurlijk niet. Dat was een minderheid
die misschien gedoogd werd, maar in ieder geval niet bepalend was voor de sfeer op het dorp. Die pasten zich aan.
Naast de confessionele partijen telde de gemeenteraad ook altijd een minderheid van onafhankelijke,
liberale of socialistische leden. Veel van deze raadsleden waren ook kerkgangers. Het eerste niet-kerkelijke raadslid werd in 1919 gekozen795.
De liberalen speelden in de tijd van de verzuiling geen belangrijke rol in de Veense politiek. In het
begin van de twintigste eeuw werd een enkele onafhankelijke liberaal in de raad gekozen. In 1958 kwam
voor het eerst een VVD-er in de Veense gemeenteraad796.
De socialisten speelden in de eerste helft van de twintigste eeuw ook nog geen belangrijke rol, hoewel al in 1902 een Veenendaalse afdeling van de SDAP werd opgericht. Maar hun pogingen om voet
aan de grond te krijgen in Veenendaal stuitten op tegenwerking door de gevestigde macht797. Na de
Tweede Wereldoorlog groeide de PvdA sterk, maar het duurde nog tot 1960 voordat er een PvdA-wethouder in het college kwam. Het wederzijdse wantrouwen tussen de confessionele partijen en de PvdA
was groot. In 1946 weigerde de PvdA zelfs mee te werken in raadscommissies, omdat de confessionelen
al van tevoren hadden besloten samen het college te vormen798. Andersom werd het wantrouwen in een
raadsvergadering in 1954 verwoord door CHU-raadslid Van Galen: ‘De PvdA heeft het bestaan tegen
de inwilliging van een aanvraag voor twee christelijke scholen te stemmen, terwijl wij als christelijke
partijen wel goed zorgen voor het openbaar onderwijs. In dat opzicht zijn wij democratischer dan de
PvdA, waarbij het christelijk onderwijs niet veilig is’799.
In het proces van ontzuiling vanaf de jaren zestig verloren de termen liberaal en socialistisch in Veenendaal aan betekenis. Niet langer werden mensen uit deze voormalige zuilen liberaal of socialist genoemd,
maar de term niet-confessioneel kwam in gebruik. Vanaf de jaren zeventig kwam er iets meer evenwicht tussen confessionele en niet-confessionele partijen in de raad. Maar de niet-confessionele partijen
waren vooral gericht op het verkrijgen van macht. Dat deden ze door aanpassing aan de gevestigde
machthebbers van met name het CDA, vertelt een niet-confessionele ex-politicus.
De PvdA, maar ook de VVD, waren begin jaren 80 hier in Veenendaal nogal confessioneel ingesteld.
(…) Het CDA was de baas. Men schurkte tegen de macht aan, en wilde het CDA niet teveel tegen de
haren instrijken, want dan liepen ze kans uit het college te verdwijnen.

795 Groenleer 2000, p. 104.
796 Dit was Henny Buddingh-de Vries Lentsch. Zij was tegelijk de eerste vrouw in de raad (Van den Berg-van
Wakeren 2005, p. 178).
797 Bij de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht in 1919 werd de ingediende kandidatenlijst van de SDAP bijvoorbeeld afgewezen vanwege een vormfout (Minderhoud 2004, p. 44).
798 Bruggeman en Vuik 2005, pp. 177-178.
799 Minderhoud 2004, p. 69 (citaat uit gemeenteraadsnotulen 1954).
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In 1978 veranderde dat deels toen de partij Dialoog in de raad kwam. Dit was een linkse partij, die
gevestigde normen en waarden onder vuur nam. In 1978 wonnen ze één zetel. In 1982 kregen ze er eentje bij, en in 1986 behielden ze die twee zetels800. Een van de leden van het eerste uur vertelt:
De eerste tien jaar was het een ontzettend wij-gevoel. Zo’n gevoel ontstaat natuurlijk vooral als er een
gemeenschappelijke vijand ergens buiten is. (…) Wij dachten: in dit bekrompen calvinistische gat gaan
wij er tegenaan, zullen we ervoor zorgen dat er wat gaat veranderen.
In het midden van de jaren tachtig besloten de beide raadsleden van Dialoog te blijven zitten bij het
voorlezen van het ambtsgebed in de raad. Het was sinds jaar en dag de gewoonte om elke raadsvergadering met gebed te beginnen. Het destijds in gebruik zijnde gebed was nog door dominee Vroegindeweij
(zie kader 8.2) geformuleerd. De fractievoorzitter van Dialoog verklaarde dat zijn fractie voorstander
was van de scheiding tussen religie en staat en daarom bleef zitten. Over de reactie in de raadszaal zegt
een oud-raadslid:
Nou, sommigen ontploften bij wijze van spreken, die vonden dat het toppunt van onbeschoft en intolerant gedrag. (…) En hoe christelijker ze waren, dus de SGP het meest, hoe bozer ze waren.
Maar na verloop van tijd ebde het ‘wij-gevoel’ in Dialoog weg. Een groepsgevoel onder niet-confessionelen is er tegenwoordig niet of nauwelijks. Een niet-confessionele schoolbestuurder beschrijft dat als
volgt:
Je kan wel een christelijke organisatie maken, maar geen organisatie om iets heen organiseren wat er
niet is.
De enige uitzondering daarop is de eensgezindheid die af en toe tussen de niet-confessionele partijen
bestaat bij de bespreking van principiële onderwerpen in de gemeenteraad.
8.7.2 Nieuwkomers en veranderaars

Toch bestaan er bij confessionele Veenendalers twee duidelijke beelden over de niet-confessionelen: het
zouden nieuwkomers en veranderaars zijn.
Ten eerste hebben ze het idee dat er pas niet-confessionelen in Veenendaal zijn sinds de jaren zestig
en zeventig van de twintigste eeuw. Toen kwamen mensen uit de Randstad op de Veenendaalse nieuwbouwprojecten af. Het beeld dat er toen pas niet-confessionelen zijn gekomen klopt niet, maar in die
tijd werd deze groep wél voor het eerst zo genoemd801. Dat in deze tijd ook veel confessionele nieuwkomers naar Veenendaal kwamen, wordt vaak vergeten. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat deze
mensen vaker kozen voor blijvende verbondenheid en opgenomen werden in de groep gevestigden.
Een tweede veelgehoord beeld over de niet-confessionelen is dat zij zouden proberen Veenendaal
van haar christelijke waarden te ontdoen. Vooral onder de reformatorische groep bestaat angst voor
deze invloed van ‘andersdenkenden’.

800 Bruggeman en Vuik 2005, p. 183-184, Minderhoud 2004, p. 164. De zetel wordt eerst ingenomen door G. Bouman,
maar in 1979 overgenomen door de lokaal bekende politicus Rein Bijkerk. Hij werd in 1986 opgevolgd door Henk
Roor. In 1990 ging Dialoog op in GroenLinks. Roor was in 2002 wethouder namens GroenLinks. Roor en Bijkerk
zijn beide geboren Veenendalers.
801 Door de afbrokkeling van de zuilen werden de termen liberal of socialist minder gebruikt. In plaats daarvan werden
deze mensen in de Veenendaalse context niet-confessioneel genoemd.
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Binnen de politiek is er nog een derde beeld. De confessionele partijen zien de niet-confessionelen
als één blok en hebben tegelijk ook het idee dat de niet-confessionelen hen als een machtsblok zien.
SGP’er Roelof Bisschop, raadslid van 1987 tot 2007, beschrijft zijn ervaring hiermee.
Een van de aspecten, die mij vanaf mijn eerste schreden op het pad van het lokale politiek bedrijf is
opgevallen, was overigens de buitengewoon grote gevoeligheid van niet-confessionele zijde tegenover al
dan niet vermeende machtspolitiek door confessionele partijen802.
8.7.3 Minderwaardig zelfbeeld

Niet-confessionelen zeggen ook nu nog een sterke sociale druk te voelen vanuit de confessionele groep.
Zij voelen dat van hen wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan de confessionele normen. Alle geïnterviewde niet-confessionelen geven desgevraagd aan hun gedrag wel op één of andere manier aan te
passen om de confessionelen niet voor het hoofd te stoten.
Ja, ik houd er rekening mee ja. Ik ga niet op zondag mijn voortuin opruimen. (…) Of de auto wassen,
iets dat heel erg in het zicht is, dat doe ik dan niet op zondag. Niet zozeer vanuit mezelf dat ik dat niet
zou willen, maar meer omdat ik denk van ja, andere mensen gaan zich daar heel erg aan storen. (…)
Ik moet hier wel wonen. (…) Als je je er heel erg tegen afzet, dan gaan ze zich ook weer heel erg tegen
jou afzetten, en dan kun je misschien een proces in gaan dat je niet wilt. Dus voor de lieve vrede dan
niet.
Niet-confessioneel raadslid
De houding ten opzichte van de confessionelen is bij de niet-confessionelen enigszins afhankelijk van
hun geschiedenis in de plaats. Niet-confessionele geboren Veenendalers hebben niet zelden een minderwaardigheidsgevoel overgehouden aan hun jeugd.
Regelmatig werd deze niet-confessionelen duidelijk gemaakt dat ze er niet bij hoorden. Twee nietconfessionele geboren Veenendalers beschrijven het gevoel wat ze in hun jeugd (in de jaren zestig en
zeventig) hadden:
Er niet bij horen. Het is hier zó vanzelfsprekend dat je naar de kerk gaat…
Ik voel me [op zondag] altijd een soort heiden he, ik hoor bij de slechten. (…) [Dat geeft] mij een heel
naar gevoel. Namelijk een gevoel van: ik kan niet mezelf zijn op die dag. En vroeger heb ik daar heel
veel last van gehad.
Deze ervaringen maken discussies over principiële zaken extra gevoelig. Bij niet-confessionele ‘importVeenendalers’ is dat minderwaardigheidsgevoel minder sterk aanwezig. Veel ‘import’ schrikt als ze
geconfronteerd worden met de confessionele overheersing in de gemeenteraad en met de sociale druk
om op de zondag respect te tonen naar de confessionelen.
Pas toen ik hier [in de zeventiger jaren] kwam, ontdekte ik wat het betekent om in een gemeente te werken die zo doordrenkt is met de christelijke achtergronden.
Niet-confessionele ambtenaar
Dan besef je dat er nog gebieden zijn in Veenendaal waar men door de week goede vrienden is, en op
zondag elkaar niet wil groeten, als ze elkaar tegenkomen.
Niet-confessioneel gemeenteraadslid

802 Bisschop 2005, p. 58.
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Dit soort gewaarwordingen leidt bij niet-confessionele import tot verschillende reacties. Een deel vertrekt weer, een deel past zich aan en een deel komt in opstand tegen de gevestigde normen. Deze laatste
groep mensen wordt bijvoorbeeld politiek actief in niet-confessionele partijen. Maar niet-confessionelen die samen iets willen bereiken, kampen met het probleem dat er geen organisatie is waar ze elkaar
‘automatisch’ tegenkomen, zoals de kerk. Eén plek waar niet-confessionele Veenendalers elkaar regelmatig tegen zouden kunnen komen, is aan het hek van de openbare basisschool. Maar het grootste deel
van de niet-confessionele ouders stuurt de kinderen toch naar een bijzondere school. Zeker binnen het
onderwijs is de confessionele groep normbepalend.
Bij niet-confessionele mensen leeft geen positief groepsgevoel. Er is hoogstens voor sommigen een
gezamenlijke ‘vijand’. In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk hoe de strijd tegen die vijand verloopt.
Eerst bespreken we de positie van een groep die vaak vergeten wordt als de bewoners van Veenendaal
op een rij gezet worden: de allochtonen.

8.8 Bijzondere buitenstaanders: de allochtonen
De allochtonen nemen in Veenendaal een bijzondere positie in. De meeste geïnterviewden noemen óf
de allochtonen als aparte groep, óf de verhouding autochtoon – allochtoon als aparte, maar minder
belangrijke tegenstelling naast confessioneel – niet-confessioneel.
Maar voor een aantal confessionele Veenendalers hoort deze groep er zodanig niet bij, dat ze vergeten hen te noemen als naar de inwoners van Veenendaal gevraagd wordt. Pas als wij allochtonen ter
sprake brengen, wordt het bestaan van deze groep erkend. Dan blijkt het beeld nogal vaag te zijn.
[Interviewer] Hoe ziet u eigenlijk de plaats van moslims, of van allochtonen in Veenendaal?
[Geïnterviewde] Hoe het in de realiteit is? Weet ik niet, heb ik eigenlijk helemaal geen zicht op. Maar
wat ik ervan zie, of meemaak, heb ik niet de indruk dat die mensen een heel geïntegreerd onderdeel van
de samenleving uitmaken. Maar ik kom onvoldoende op plekken om te kunnen zeggen, wat leuk of wat
aardig dat daar dan ook wat mensen van die bevolkingsgroep aanwezig zijn, of zich laten horen of meedoen. Maar dat kan ook aan mij liggen.
Dominee
We bespreken eerst een aantal feitelijke gegevens over allochtonen in Veenendaal. Daarna gaan we in
op het beeld en het zelfbeeld van deze groep. Die komen verrassend sterk overeen: respectievelijk ‘ze
horen er niet bij’ en ‘we horen er niet bij’.
8.8.1 Herkomst en generatiekloof

Sinds de jaren zestig is het aandeel niet-westerse allochtonen803 in Veenendaal gegroeid tot bijna 10%
van de bevolking. Dat is vrijwel gelijk aan het Nederlandse gemiddelde, dat 10,5% bedraagt804.
In totaal woonden er op 1 januari 2006 bijna 6.000 niet-westerse allochtonen in Veenendaal. De
Marokkanen vormden met ruim 2.800 inwoners de grootste groep en waren vergeleken met het Nederlandse gemiddelde flink oververtegenwoordigd in Veenendaal (zie figuur 8.10).
803 Allochtonen zijn volgens de definitie van het CBS mensen van wie minimaal één ouder in het buitenland geboren
is, of die zelf in het buitenland geboren zijn. Tot de categorie ‘westers’ behoren allochtonen uit Europa, NoordAmerika, Oceanië, Japan en Indonesië. Bij mensen uit Indonesië gaat het voornamelijk om mensen die zelf of wiens
ouders in voormalig Nederlands Indië geboren zijn. Alle andere allochtonen zijn niet-westers.
804 CBS 2007. Het aantal niet-westerse allochtonen op 1 januari 2006 was 1.720.050 op een bevolking van 16.334.210
(10,5%).
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Figuur 8.10 Niet-westerse allochtonen naar herkomstgebied, 1-1-2006 (Bron: CBS 2007b)
De huisvesting van ‘inwoners met vreemde nationaliteit’ concentreert zich al vanaf het begin805 in drie
dicht bij het centrum gelegen wijken met goedkope woningen: Engelenburg, Schrijverspark en Dragonder-Zuid806. In een provinciaal rapport uit 1981 staat te lezen dat in die wijken ‘een explosieve situatie’
ontstaat, met ‘bijzonder veel spanningen’807. De gemeente koos naar aanleiding van problemen in de wijk
Engelenburg voor een spreidingsbeleid van buitenlanders, met een norm van 10% per wijk808. Toch is de
concentratie in de drie wijken gebleven en zelfs versterkt. In de Schrijverswijk bestond de bevolking in
2002 voor 40 procent uit niet-westerse allochtonen, in de wijken Dragonder-Zuid en Engelenburg was
dit 22 procent809.
De allochtone gemeenschap in Veenendaal is in eerste instantie langs etnische lijnen georganiseerd.
Organisaties van etnische minderheden komen in buurthuizen samen. Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen ontmoeten elkaar ‘officieel’ in een minderhedenorgaan en sinds eind 2003
in de Adviesraad Minderhedenbeleid.
Maar ook binnen één etnische groep bestaan nog verschillende groepen. De grootste groep allochtonen bestaat uit Marokkanen. Deze gemeenschap beschikt al sinds 1976 over een eigen moskee, een
onopvallend gebouw in een achterafstraatje. Er zijn verschillende Marokkaanse verenigingen die
opkomen voor de eigen belangen. Die verenigingen ontmoeten elkaar enkele keren per jaar in een
platform. Maar er is weinig onderlinge binding. In de Marokkaanse gemeenschap speelt een sterke
generatiekloof.

805 Ybema 2000, p. 377. ‘Aan het einde van 1968 zijn 397 buitenlandse werknemers in dienst bij bedrijven in Veenendaal. Twee jaar later bedraagt dit getal 695. Deze groei zet zich in de daarop volgende jaren voort. (…) Bij het bedrijf
Scheepjeswol zijn gedurende de eerste helft van de zeventiger jaren de percentages buitenlandse werknemers opgelopen tot 25 à 30%. Voor het eerst dringt het besef door dat de gastarbeiders zullen blijven.’
806 De grootste concentratie was te vinden in de Schrijverswijk, waar in 1984 allochtonen 18,6% van de bevolking uitmaakten ( Jansen en Meershoek 1984, p. 33) .
807 Citaten uit de Provinciale Sociale Verkenning over Etnische Minderheden (Vertegaal & Meijers 1981, p. 56,
geciteerd in Ybema 2000).
808 Ybema 2000, p. 377.
809 CBS 2003b. De concentratie is versterkt: in 1995 bedroeg de concentratie in de Schrijverswijk nog 22 procent en in
de beide andere wijken 13 procent (CBS 2007d).
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Je hebt te maken met de oudere generatie, wat die doet is bidden en voor de rest wachten totdat het
vakantietijd is. (…) Het is een groep die massaal gebruik maakt van de moskee. Die ook massaal géén
gebruik maakt van activiteiten van organisaties. Dan heb je de tweede generatie. Die is onderverdeeld
in categorieën. Een categorie die hier opgegroeid is en de categorie die nieuw hier is, via gezinshereniging hier, via huwelijk. Die nieuwe categorie is (…) veel met zichzelf bezig, met het integratieproces en
allerlei nieuwe dingen. En dan zijn er mensen die hier al langer wonen, de derde generatie.
Sleutelpersoon Marokkaanse gemeenschap
De verenigingen zijn ook verdeeld over de generaties. Het moskeebestuur is vooral voor ouderen en
naar binnen gericht. De vereniging Annour is actiever voor de jongere generaties en biedt bijvoorbeeld
huiswerkbegeleiding. De Stichting Marokkaanse Belangen Veenendaal (SMB) werd in 2003 opgericht
door de jongere generatie en is meer naar buiten gericht. Zij hebben onder meer een buurtvaderproject
opgezet om de overlast van jongeren in het centrum tegen te gaan.
De Turkse gemeenschap is kleiner en lijkt meer een eenheid te zijn. Na een lange zwerftocht langs
tijdelijke locaties kregen de Turken in 1993 ook een eigen moskee, in de wijk Dragonder-Zuid810.
Naast de Marokkanen en de Turken zijn er kleinere etnische gemeenschappen, van maximaal een
paar honderd mensen. Een aantal nationaliteiten heeft een eigen vereniging. Die verenigingen zijn
vooral gericht op het ontmoeten van elkaar811.
8.8.2 ‘Ze horen er niet bij’

Het beeld van de allochtone gemeenschap in Veenendaal is in de afgelopen jaren sterk veranderd, mede
onder invloed van de in hoofdstuk 3 beschreven toenemende angst voor moslims in Nederland als
geheel812.
De Veense gemeenschap verwelkomde de gastarbeiders aanvankelijk met open armen. Maar toen
duidelijk werd dat de buitenlanders langere tijd gingen blijven, werd dat minder. De geïnterviewden
zijn er eensgezind over: de allochtonen horen er niet bij in Veenendaal.
Ze [de allochtonen] organiseren zichzelf ook, in al die zelfhulporganisaties, ze klitten heel erg bij elkaar.
Dan maak je automatisch die afstand.
Niet-confessionele schoolbestuurder
Het dorp zit gewoon niet zo te wachten op vreemdelingen, en ze hebben iets van: ok, wij hebben onze
eigen gewoonten.
Dominee
Confessionele Veenendalers, maar vooral reformatorische Veenendalers, komen weinig tot niet in contact met allochtonen. Die wonen in andere wijken, bezoeken andere scholen en andere verenigingen.
Dat leidt tot een diepe kloof, volgens veel geïnterviewden:
Dat trekt niet echt makkelijk met elkaar op. Andere gewoontes, een andere godsdienst. Kerkelijk
georiënteerde Veenendalers hebben daar niet echt verwantschap mee.
Confessioneel raadslid
810 Ybema 2000, p. 383.
811 Begin 2005 kwam de gemeente met een plan om deze ontmoetings-activiteiten van minderhedenorganisaties
allemaal in één buurthuis onder te brengen. Er kwamen felle protesten, van onder meer twee Spaanse en een Joegoslavische vereniging en de Stichting Minderhedenorgaan. Het plan werd uiteindelijk afgeblazen.
812 Zie paragraaf 3.2.5.
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Ik denk gewoon dat de islam voor de wat zwaardere christelijke protestantse kerken in Veenendaal de
antichrist is, zal ik maar zeggen. En dat schiet dan niet op natuurlijk.
Niet-confessioneel raadslid
De allochtonen worden in de beeldvorming vaak over één kam geschoren. Bovendien wordt er vaak
in termen van problemen over hen gesproken. Allochtonen in Veenendaal zijn ook nauwelijks vertegenwoordigd in de belangrijkste machtsarena’s. Allochtone schoolbestuurders zijn er niet. In de
gemeenteraad kwam pas in 2002 voor het eerst één allochtoon raadslid.
Allochtonen worden in principe niet als een factor van belang gezien bij de lokale verdeling van de
macht. Die laatste conclusie – die we al vrij snel in ons onderzoek konden trekken – heeft ertoe geleid
dat we geen uitgebreid onderzoek hebben gedaan onder de allochtonen in Veenendaal zelf. We hebben
vier interviews gehouden met sleutelpersonen in de allochtone gemeenschap, die in de machtsarena’s
een rol speelden. Uit die interviews komt een heel eenduidig beeld naar voren813.
8.8.3 ‘We horen er niet bij’

De geïnterviewde allochtonen zijn allemaal voor hun achttiende in Veenendaal komen wonen814. Zeker
de laatste paar jaar krijgen ze het gevoel dat ze niet meer welkom zijn.
Het probleem is zeg maar, ik wil niet stigmatiseren voor alle Nederlanders, maar een deel van de Veenendaalse gemeenschap die wil niet naast een allochtoon wonen. (…) Mensen hadden [vroeger] veel
contacten met elkaar, en kwamen ook bij mij thuis, de kinderen van de buren kwamen spelen. En dat
zie je tegenwoordig niet. (…) Heel veel autochtone gezinnen laten hun kinderen niet met allochtone
kinderen spelen.
De generatie van nu, die groeit op in hardheid, in tegenstellingen, die zullen niet zo die verliefdheid aan
Veenendaal geven, aan Nederland geven als wij, omdat wij niet zo in die hardheid zijn opgegroeid. Dat
is wel een verschil. Een groot verschil.
Die nieuwe houding komt volgens de geïnterviewden voort uit de angst voor moslims, met name na de
aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004. Er bestaat ook
eensgezindheid over het feit dat er iets aan die houding moet gebeuren, maar hoe dat moet is minder
duidelijk.
De rol van allochtonen en hun belangenorganisaties in de lokale machtsstrijd in Veenendaal is die van
buitenstaander. In sommige machtsverhoudingen spelen ze helemaal geen rol, in andere situaties een
zeer beperkte. Maar de allochtonen in Veenendaal vormen wel een aanzienlijk deel van de bevolking.
Dat maakt ze tot een potentiële machtsfactor bij politieke strijd in Veenendaal, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.

813 In deze vier interviews is gevraagd naar suggesties voor andere te interviewen personen. Het rijtje genoemde namen
was zeer beperkt. De geïnterviewde allochtonen verwezen – zonder dat van elkaar te weten – voornamelijk naar
elkaar en gaven aan dat meer interviews weinig nieuwe informatie over machtsverhoudingen zou opleveren.
814 De jaren van aankomst in Veenendaal van de geïnterviewden zijn respectievelijk 1971, 1978, 1987 en 1990.
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8.9 Conclusie: Veenendaal is een puzzel
In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd een aantal vragen te beantwoorden. Welke groepen zijn er in
Veenendaal te onderscheiden, welk onderscheidend kenmerk is de basis van de tegenstelling en welke
groep kan de lokale norm bepalen en heeft dus een historisch voordeel?
Bij een eerste oppervlakkige blik is het beeld van Veenendaal duidelijk: het is een plaats met een
streng-christelijk imago. Maar als je verder kijkt, blijkt het beeld veel genuanceerder. Iedereen is het
erover eens dat de belangrijkste tegenstelling die tussen confessionelen en niet-confessionelen is. Religie is dus het belangrijkste onderscheidende kenmerk. Maar het blijft vaag waar de grens tussen de
groepen ligt. De confessionelen hebben een duidelijk historisch voordeel bij het bepalen van deze definitie en ook bij de verdere bepaling van de normen in Veenendaal. In de arena van de gemeenteraad
heeft de tegenstelling tussen confessionelen en niet-confessionelen een lange geschiedenis en is hij
scherp aanwezig.
Maar daarnaast zijn er nog twee duidelijk te onderscheiden groepen binnen de bevolking van Veenendaal: de strenge reformatorische christenen, die het imago van de plaats sterk bepalen en hun eigen
wereldje hebben; en de allochtonen, die er niet bijhoren. Dit zijn groepen die ook in de openbare ruimte
vaak zichtbaar zijn. Beide groepen kunnen een rol spelen in lokale conflicten rond het onderscheidende
kenmerk religie. De reformatorische groep heeft hierin haar eigen belangen, waardoor ze anders kan
handelen dan de gevestigde confessionele groep. De allochtone groep heeft ook haar eigen belangen,
maar die liggen niet zozeer bij conflicten rond religie. Ze vormen wel een aanzienlijk deel van de bevolking en zijn als zodanig interessant als machtsbron voor de groepen binnen het conflict. Die positie
kunnen ze natuurlijk gebruiken om hun eigen belangen te verdedigen.
Juist vanuit de groep allochtonen komt een beeldspraak die de Veenendaalse gemeenschap misschien
wel het beste van allemaal typeert. Een sleutelpersoon uit de Marokkaanse gemeenschap ziet Veenendaal als een puzzel, die je op vele manieren in stukjes kunt verdelen.
Veenendaal lijkt zo eensgezind, als je in de raad of in het gemeentehuis zit. Maar eigenlijk is Veenendaal verdeeld, totaal verdeeld. Je hebt de christelijke hoek, je hebt de hoek die niet christelijk is, je hebt
de allochtonen, onder de allochtonen zit ook weer verdeeldheid. Je hebt de Turken bijvoorbeeld, die een
heel andere visie hebben. Marokkanen die onder elkaar ook weer verdeeld zijn. Het zijn allemaal puzzelstukjes, Veenendaal is een puzzel.
De manier waarop de hoofdrolspelers in het conflict de puzzelstukjes in hun voordeel gebruiken, komt
in het volgende hoofdstuk aan de orde. Daarin zien we welke rol al deze groepen spelen in een aantal
conflicten die speelden in de periode 2002-2006.
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Hoofdstuk 9

Sluipende aantasting van
een confessioneel bolwerk:
de strijd in Veenendaal
Ik zeg wel eens… een socioloog en een psycholoog zouden allebei kunnen promoveren op de groei van
Veenendaal. Van een plaats met een duidelijk karakter verandert Veenendaal ineens snel. (…) Er is een
strijd gaande. Je ziet het overal terug. Veenendaal wil een stad zijn met een dorps karakter. De strijd is
die tussen mensen die behoudend denken en zij die zeggen ‘in een stad moeten dingen kunnen’.
Journalist Gerard van Wijk in de Veenendaalse Krant815
Toen we in januari 2004 voor het eerst een Veenendaalse gemeenteraadsvergadering bezochten, belandden we midden in een conflict. Confessionele en niet-confessionele partijen in de gemeenteraad streden
met elkaar over de vermeende achterstelling van het openbaar onderwijs (zie hoofdstuk 1). Dat bleek niet
het enige conflict tussen deze partijen in de raad en de bijbehorende groepen in de Veenendaalse gemeenschap. In de gemeenteraad en het onderwijsveld zagen we tijdens het onderzoek drie conflicten die wezen
op een strijd tussen de confessionele gevestigde machthebbers en de niet-confessionele buitenstaanders.
In de gemeenteraad streden de partijen gedurende de hele raadsperiode 2002-2006 over de zondagsrust. Wat mag er wel en niet op zondag in Veenendaal? Daarnaast ontstond twee keer een conflict rond
de vraag of het openbaar onderwijs wordt achtergesteld ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Die
conflicten gingen over respectievelijk zwarte scholen en het stichten van een school. De belangrijkste
vraag bij het eerste conflict was: wiens probleem is het bestaan van witte en zwarte scholen in Veenendaal? Het tweede conflict draaide om de vraag: welke schoolbesturen mogen een school stichten in de
nieuwe wijk Veenendaal-Oost?
In dit hoofdstuk bespreken we het verloop van deze conflicten in de arena’s waar ze speelden: respectievelijk de gemeenteraad en het onderwijsveld. Elk conflict wordt in drie paragrafen besproken en
geanalyseerd. In de eerste paragraaf bespreken we de feitelijke verhoudingen tussen de groepen in de
machtsarena en de historische achtergrond daarvan. De tweede paragraaf bestaat uit de beschrijving
van het verloop van het conflict. Daaruit wordt duidelijk welke strategieën de groepen hebben ingezet
om hun belangen te beschermen en welke machtsbronnen de basis vormden voor deze strategieën. In
de derde paragraaf zetten we de machtsverhoudingen en machtsbronnen vóór en na het conflict naast
elkaar met behulp van het ADMC-model uit hoofdstuk 4. We bespreken per groep de inzet van strategieën, gebaseerd op machtsbronnen. Daarmee verklaren we de uitkomst van het conflict en de gevolgen
voor de verhoudingen tussen de groepen op de machtsbalans.
We beginnen met het conflict over de zondagsrust in de arena van de gemeenteraad.
815 Veenendaalse Krant 02-08-2006. Gerard van Wijk is sinds 2000 de vaste politieke verslaggever van de Veenendaalse
Krant.
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9.1 Machtsverhoudingen en identiteitsdiscussies in de gemeenteraad
Als er zich items aandienen die te maken hebben met levensbeschouwing (…) dan splitst de zaak zich
zoals de doorgang in de Rode Zee in twee kampen: confessioneel en niet-confessioneel.
Ambtenaar
De handhaving van de zondagsrust is een belangrijk levensbeschouwelijk item dat in Veenendaal regelmatig op de politieke agenda staat. Volgens de gevestigde norm in Veenendaal is zondag een rustdag.
Voor de confessionelen is het een dag voor kerkgang en bezinning. De niet-confessionelen worden
geacht geen activiteiten te ontplooien die gezien worden als verstoring van de zondagsrust. Deels is de
zondagsrust ook in regels vastgelegd: in Veenendaal zijn de winkels op zondag gesloten en buitenevenementen zijn niet toegestaan.
Voor de confessionelen is deze norm van zondagsrust een belangrijk symbool van de christelijke
identiteit. De niet-confessionelen willen deze norm veranderen. Zij willen de mogelijkheid om wél dingen te doen op zondag, zonder dat ze daarop aangekeken worden. In de periode 2002-2006 leidde
dat tot een slepend conflict, wat uitgevochten werd in de gemeenteraad. We schetsen eerst de verhou
dingen in die machtsarena. Dan beschrijven we het verloop van het conflict en het resultaat, waarna we
de ingezette strategieën analyseren met behulp van het ADMC-model.
9.1.1 De machtsarena: de gemeenteraad

In het vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat de gemeenteraad lange tijd een belangrijk machtsbolwerk voor de confessionelen was. De tegenstelling tussen confessionelen en niet-confessionelen was in
de raad zeer duidelijk voelbaar en conflicten laaiden af en toe op, ook over de zondagsrust. De lokale
PvdA-prominent Cees Sanders (wethouder sinds 2002) schreef eind 2005 in een jubileumboekje van
het CDA over zijn kennismaking met de Veense politiek, eind jaren zeventig:
Niet de vanzelfsprekende macht van het CDA verbaasde mij dus, maar het feit dat zo duidelijk confessioneel versus niet-confessioneel de tegenstelling bleek te zijn. Tegenstellingen tussen links en rechts,
behoudend en veranderingsgezind waren veel minder zichtbaar. Leken er ook niet toe te doen816.
De tegenstelling tussen confessionelen en niet-confessionelen is ook fysiek te zien in de raadszaal, waar
de stoelen in een grote ovalen opstelling staan. Gezien vanuit de stoel van de burgemeester zitten aan
de rechterkant de partijen SGP, ChristenUnie en CDA. Aan de linkerkant zitten GroenLinks, PvdA,
D66 en VVD. De confessionele partijen en de niet-confessionele partijen zitten dus tegenover elkaar.
Raadsleden refereren aan de andere groep als ‘mensen van de overkant’ of ‘het blok van 17’ (refererend
aan het aantal zetels):
Door mensen aan de overkant zoals wij ze dan noemen (…) worden we natuurlijk nogal eens op één
hoop gegooid, van jullie van de overkant, jullie christenen. Maar ook onderling zijn er natuurlijk best
grote verschillen.
Confessioneel raadslid
Op een aantal terreinen weet je gewoon van tevoren dat een voorstel het niet gaat halen, door het blok
van 17 noem ik het dan maar, de confessionelen. Die hebben een stem meer.
Niet-confessioneel raadslid

816 Sanders 2005, p. 73.
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Bij de laatste verkiezingen voorafgaand aan de start van het conflict (die van maart 2002) kregen de
confessionele partijen een nipte meerderheid: 17 tegen 16 zetels (zie voor de precieze zetelverdeling
figuur 9.1).
De uitslagen van de partijen waren deels uit jarenlange trends te verklaren en deels uit de verkiezingscampagne. De VVD was onverwacht de grootste partij geworden na een campagne waarin ze
vooral de nadruk legde op veiligheid. In de periode vlak voor de verkiezingen was er een aantal incidenten geweest rond allochtone jongeren. De VVD beloofde een flinke aanpak van deze jongeren en dat
leverde veel stemmen op. De ChristenUnie zette een jarenlange trend voort. Deze partij was al enkele
jaren in opkomst en had het CDA, de traditionele machthebber, inmiddels overvleugeld. De SGP bleef
vrij stabiel qua stemmenaandeel, maar won een extra zetel doordat Veenendaal wegens het groeiende
inwonertal twee extra zetels te verdelen had. De PvdA boekte een historisch dieptepunt van slechts
drie zetels. De partij had duidelijk het contact met een groot deel van de achterban verloren. Dit had
overigens ook met landelijke ontwikkelingen te maken: dit waren de raadsverkiezingen waarbij Pim
Fortuyn met zijn Leefbaar Rotterdam de grootste partij in Rotterdam werd en de PvdA weggevaagd
werd. In Veenendaal profiteerde GroenLinks deels van de PvdA-malaise. Deze partij had de beschikking over een aansprekende lokale leider in de persoon van Henk Roor (eind jaren zeventig al één van
de oprichters van de linkse lokale partij Dialoog817). Ook D66 had zo’n aansprekende lokale leider: Jaap
Pilon. Overigens traden de raadsleden van D66 in december 2004 uit de landelijke partij en gingen ze
verder als Lokaal Veenendaal. Dit had vooral te maken met de landelijke standpunten van de partij en
de deelname in één kabinet met CDA en VVD, waar Pilon en de zijnen niet langer mee geassocieerd
wilden worden.

aantal zetels
2
3

7

Confessioneel
ChristenUnie
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Het college van B en W werd gevormd door ChristenUnie (twee wethouders), CDA, PvdA en GroenLinks (elk één)818. Burgemeester was de CDA-er Jaap Spros. Na zijn vertrek in juli 2003 trad PvdA-er
Peter Rombouts aan als waarnemend burgemeester. Hij werd in september 2004 opgevolgd door
CDA-er Ties Elzenga.

CDA

4

SGP
Niet-Confessioneel
VVD
GroenLinks
7

6
4

PvdA
D66/Lokaal Veenendaal

Figuur 9.1 Zetelverdeling gemeenteraad Veenendaal, 2002-2006
817 Zie paragraaf 8.7.1 voor meer informatie over de lokale partij Dialoog.
818 In januari 2005 werd GroenLinks als coalitiepartner vervangen door de VVD. GroenLinks-wethouder Henk Roor
vertrok na een meningsverschil over financieel beleid en werd vervangen door VVD-er Wim van Maanen.
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9.1.2 De hoofdrolspelers

De ‘hoofdrolspelers’ (strong leaders) in de arena van de gemeenteraad staan beschreven in figuur 9.2819.
Het is een momentopname van de situatie in januari 2004. Toen kwam het in hoofdstuk 1 al kort
beschreven conflict over de vermeende bevoordeling van het bijzonder onderwijs aan de oppervlakte.
Het is opvallend dat de confessionele en reformatorische raadsleden als ‘gevestigde macht’ veelal geen
geboren Veenendalers zijn. De SGP heeft niet één en de ChristenUnie maar één geboren Veenendaler
in haar gelederen. Binnen de ChristenUnie zijn de raadsleden te vinden die het kortst in Veenendaal
wonen: drie van hen vestigden zich in de jaren negentig in Veenendaal. Slechts 4 van de 17 confessionele raadsleden zijn geboren Veenendalers, terwijl dit bij de niet-confessionelen 6 van de 16 is (zie tabel
9.1).
Desalniettemin zijn vijf van de zes hoofdrolspelers uit figuur 9.2 wél geboren Veenendalers. De meeste
fracties hebben een geboren Veenendaler als voorzitter. Dat kan relevant zijn, met name aan nietconfessionele kant. In paragraaf 8.7.3 merkten we al op dat niet-confessionele geboren Veenendalers
opgegroeid zijn in een minderheidspositie en daar in sommige gevallen een gevoel van minderwaardigheid aan over hebben gehouden. Niet-confessionele nieuwkomers ervaren hun komst naar Veenendaal
vaak als een schok. Het feit dat juist de geboren Veenendalers onder de niet-confessionelen de belangrijkste woordvoerders zijn, kan betekenen dat minder vanuit de ‘schok-reactie’ gepraat wordt en
conflicten dus minder snel op de spits gedreven worden.

Confessionelen

Niet-confessionelen**

Gert van den Ham (1961)
Fractievoorzitter CDA*. Geboren Veenendaler.
Relatief vrijzinnig, bezit groot bovenlokaal
netwerk door arbeidsverleden bij CDA en op
ministeries in Den Haag. Ex-wethouder.
Henk van Soest (1956)
Fractievoorzitter ChristenUnie.
Geboren Veenendaler. Strijdt voor behoud
christelijke identiteit Veenendaal.
Roelof Bisschop (1956)
Fractievoorzitter SGP. In Veenendaal sinds 1979,
sectordirecteur christelijke middelbare school.
Langst zittende raadslid, veel gezag. Lid van
Provinciale Staten.

Wim van Maanen (1953)
Fractievoorzitter VVD***. Geboren Veenendaler.
Gerespecteerd door collega’s.
Jaap Pilon (1950)
Fractievoorzitter D66. Geboren Veenendaler,
leraar/conrector christelijke middelbare school.
Heeft veel gezag onder raadscollega’s en enorm
netwerk in Veenendaal. Ex-wethouder.
Frits Beckerman (1957)
Fractievoorzitter PvdA. Geboren Veenendaler.
Afkomstig uit PvdA-gezin, strijdt fel voor respect
en gelijkwaardigheid niet-confessionelen.

In oktober 2004 trad Van den Ham af als fractievoorzitter wegens
tijdgebrek (hij bleef wel gewoon raadslid). Hij werd opgevolgd door
schooldirecteur (speciaal basisonderwijs) Henk Andeweg (1949), in
Veenendaal sinds 1975.

Bronnen:
interviews, observaties, rubriek ‘ken uw raadslid’ in Veenendaalse krant,
2004-2005. De geboortejaren kunnen er een jaar naast zitten. Bij sommige
raadsleden is het jaartal als volgt berekend: als hij of zij eind 2003 bijvoorbeeld
55 jaar was, dan is 1948 als geboortejaar genomen

***

In dit overzicht van niet-confessionele hoofdrolspelers ontbreekt een
vertegenwoordiger van GroenLinks. Dat komt doordat partijleider
Henk Roor wethouder werd. De fractie in de raad koos ervoor het
woordvoerderschap bij vergaderingen te laten rouleren en miste
zodoende één duidelijke leider.
In januari 2005 werd Van Maanen wethouder. De nieuwe
VVD-fractievoorzitter werd ex-wethouder Mattie Vertommen (1944),
in Veenendaal sinds 1991

7124

*

**

Figuur 9.2 De hoofdrolspelers in de gemeenteraad, januari 2004
819 De keuze wie als hoofdrolspelers worden gezien is gebaseerd op observaties van raadsvergaderingen en uitspraken
in interviews.
252

‘Zo werkt dat hier niet’

Tabel 9.1 Herkomst raadsleden Veenendaal, januari 2004
Partij
VVD
ChristenUnie
CDA
SGP
GroenLinks
PvdA
D66
Totaal

Geboren Veenendalers*
3
1
3
0
0
2
1
10

‘Nieuwkomers’ (vestigingsjaar**)
4 (1973, 1974, 1991, 1993)
6 (1982, 1992, 1996, 1996,?,?***)
3 (1975, 1978, 1985)
4 (1968, 1971, 1979, 1996)
4 (1970, 1983, 1984, 1988)
1 (1984)
1 (1995)
23

* Enkele van de geboren Veenendalers in de raad zijn wel een aantal jaren weggeweest uit Veenendaal. VVD-er Wim van
Maanen, die op éénjarige leeftijd naar Veenendaal kwam, is toch tot de geboren Veenendalers gerekend omdat hij door
anderen zo gezien wordt.
** De genoemde vestigingsjaren kunnen er een jaar naast zitten. Bij sommige raadsleden is het als volgt berekend: als zij in
2003 de uitspraak deden ‘ik woon hier nu 7 jaar’, dan is 1996 als vestigingsjaar genomen.
*** Van twee ChristenUnie-raadsleden konden we de datum van vestiging niet achterhalen, wel weten we dat ze geen geboren
Veenendalers zijn.
Bronnen: Rubriek ‘Ken uw raadslid’ in Veenendaalse Krant 2004-2005, interviews.

9.1.3 Posities van de groepen bij de start van het conflict

In het zondagsrustconflict opereren de confessionele en de reformatorische groepen deels samen. Dat
gebeurt vooral op initiatief van de SGP en de ChristenUnie, die het CDA proberen aan confessionele
kant te houden. Ondanks de gedeeltelijke samenwerking in de machtsarena is de reformatorische groep
wel heel anders georganiseerd dan de confessionele groep.
De reformatorische groep heeft een eigen wereldje met een sterk lokaal ‘bonding’-netwerk. Dat
eigen wereldje bevindt zich ook deels in de bovenlokale ruimte. Eén reden daarvoor is het feit dat de
reformatorische groep grotendeels uit nieuwkomers bestaat, met veel verbindingen met landelijke
reformatorische organisaties. Daarnaast is Veenendaal landelijk gezien één van de grootste concentraties van reformatorische mensen. Enkele voorbeelden van de grote verwevenheid tussen het lokale en
het bovenlokale reformatorische wereldje:
• SGP-raadslid Roelof Bisschop (geboren in Staphorst) zit sinds 2002 ook namens de SGP in de Provinciale Staten.
• SGP-raadslid Marco Verloop is ook lid van het algemeen bestuur van de landelijke reformatorische
vakbonds- en werkgeversorganisatie RMU.
• SGP-Eerste Kamerlid sinds 1995 Gert van den Berg (geboren in Rotterdam) woont in Veenendaal,
is ex-raadslid en ex-wethouder en fungeert bij raadsverkiezingen telkens als lijstduwer.
• Directeur Peter Schalk van de RMU woont in Veenendaal, is daar voorzitter van het bestuur
van de Calvijnschool en tevens ‘volger’ van de SGP-fractie in de Eerste Kamer (een soort
fractiemedewerker).
Lokaal gezien vormt de SGP voor de reformatorische groep de belangrijkste verbinding met de ‘buitenwereld’. De partij heeft de taak om de reformatorische belangen te laten horen en te verdedigen.
Niet-confessionele partijen aanvaarden dat de SGP haar zegje wil doen bij punten die de christelijke
identiteit raken, maar ze doen er weinig tot niets mee. Het heeft dus vooral effect op de eigen achterban,
die daarin bevestigd ziet dat de SGP voor haar belangen opkomt. Bij zaken die de christelijke identiteit
aangaan, probeert de SGP aansluiting te zoeken bij ChristenUnie en CDA en spreekt het die partijen
zo nodig op hun christen-zijn aan.
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De ChristenUnie is de grootste confessionele partij en ziet zichzelf als de belangrijkste hoeder van
de christelijke normen en waarden in Veenendaal. De partij heeft met haar twee wethouders ook een
belangrijke stem in het college. De ChristenUnie heeft sterke verbindingen met kerken en kerkelijke
maatschappelijke organisaties.
Het CDA bevindt zich traditioneel gezien in het centrum van de macht en heeft veel sterke
verbindingen: met de andere confessionele partijen, de coalitiegenoten, de Grote Kerk en allerlei maatschappelijke organisaties.
Aan niet-confessionele kant bestaat geen sterk netwerk. Weliswaar zijn er ook maatschappelijke
organisaties aan niet-confessionele kant, maar die organisaties zijn algemeen van karakter en niet ‘nietchristelijk’, waardoor ze moeilijk kunnen worden ingezet in dit conflict. Op het bovenlokale niveau
beschikken de niet-confessionelen met de ‘landelijke norm’ wel over een belangrijke potentiële machtsbron. Over het algemeen zijn buitenactiviteiten op zondag in Nederland geheel geaccepteerd. Maar
deze norm is lokaal lastig in te zetten als machtsbron, zolang de confessionelen de mogelijkheid hebben de situatie te definiëren. Binnen Veenendaal is de VVD weliswaar de grootste partij820, maar hun
invloed is gering doordat ze buiten het college vallen. De PvdA is met drie zetels klein, maar gezien
haar lange historie als collegepartij (sinds 1960) is haar invloed relatief groot.
In de periode 2002-2006 komt het thema van de christelijke identiteit op verschillende momenten aan
de orde. Bij het conflict rond de zondagsrust wordt er duidelijk om een ‘prijs’ gevochten: het al dan niet
behouden van de zondagsrust in Veenendaal821.
De posities van de verschillende partijen bij ons eerste bezoek aan de gemeenteraad (januari 2004),
staat volgens het schema van het ADMC-model samengevat in figuur 9.3. Het diagram heeft drie lagen.
Middenin staat de machtsarena, in dit geval de gemeenteraad. Daarin is de verhouding tussen de confessionelen en niet-confessionelen weergegeven, met een licht overwicht voor de confessionelen. Het
eerste vlak daaromheen geeft de lokale figuratie weer, Veenendaal dus. Het buitenste vlak staat voor de
bovenlokale ruimte. De punten geven de positie van machthebbers en machtsbronnen weer, waarbij de
grootte van de punten staat voor hun belang. De lijntjes tussen de belanghebbenden geven het netwerk
tussen verschillende sleutelposities weer.
De confessionele groep heeft de meeste macht aan het begin van het conflict, blijkt uit figuur 9.3. De
confessionele kant wordt weliswaar meestal als één geheel gezien, maar de verklaring voor het handelen van confessionelen verschilt sterk tussen groepen met verschillende vormen van geloofsbeleving. Bij
orthodoxe en bevindelijke Veenendalers speelt er een sterk superioriteitsgevoel, gekoppeld aan de angst
om hun machtspositie kwijt te raken. De bevindelijk gereformeerden van de SGP zijn daarbij sterk
naar binnen gericht. De orthodoxe christenen zijn meer naar buiten gericht en vinden dat de christelijke leefwijze de norm zou moeten zijn voor heel Veenendaal. De orthodoxe standpunten zijn vooral te
820 De ChristenUnie en de VVD haalden bij de raadsverkiezingen in 2002 evenveel zetels, maar de VVD haalde meer
stemmen.
821 Andere belangrijke thema’s waarbij de christelijke identiteit een rol speelde, waren bijvoorbeeld een ruzie over de
vestiging van bordelen in Veenendaal. Dit conflict werd grotendeels in de rechtbank uitgevochten. Ook speelde de
affaire rond de ‘Freule-flat’. Dit conflict ging over de financiering van een bejaardencomplex. Bestuurders van een
aantal kerken waren hierbij betrokken, maar in de fase waarin wij onderzoek gingen doen werd het conflict voornamelijk door juristen uitgevochten. De christelijke identiteit in relatie tot de opstelling van een toekomstvisie voor
Veenendaal komt in kader 9.1 aan de orde.
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Figuur 9.3 Schetsmatige verhoudingen uitgangssituatie zondagsrustconflict Veenendaal
vinden bij de ChristenUnie, maar ook bij het CDA. Bij het CDA zijn echter ook vrijzinnige christenen
te vinden, die meer begrip tonen voor de wensen van niet-confessionele Veenendalers. In het diagram
is dit zichtbaar gemaakt door de SGP het verst van de scheidslijn af te plaatsen en het CDA het meest
naar het midden.

9.2 Identiteitsconflict: Van wie is de zondag? (2002-2007)
Het conflict over de zondagsrust komt gedurende de hele raadsperiode af en toe aan de oppervlakte.
Eerst draait het om het vastleggen van het behoud van de zondagsrust in het raadsprogramma. Later
houden met name PvdA-politici het onderwerp op de agenda, waarna het in de campagne voor de
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2006 weer een veelbesproken thema wordt.
Respect is het sleutelwoord in dit conflict. Zondag is de dag waarop de niet-confessionele Veenendalers het meest voelen dat ze buitenstaander zijn. De gevestigde confessionelen laten ze voelen dat ze
‘anders’ zijn door zondagsrust af te dwingen. Die situatie willen de gevestigden graag beschermen. Zij
zijn van mening dat de niet-confessionele buitenstaanders hun invulling van de zondag moeten respecteren. Niet-confessionelen passen zich daarin grotendeels aan822, maar vinden ook dat het respect van
twee kanten moet komen en dat zij dus wél dingen op zondag moeten kunnen doen.
9.2.1 Regels en respect

Het conflict begint meteen na de verkiezingen van maart 2002. Hoewel de VVD de grootste partij
wordt, willen veel andere partijen niet met de liberalen samenwerken. De VVD verloor bij de andere
partijen veel goodwill door de manier waarop zij campagne voerde en met name door de stigmatisering van de allochtonen daarbij823. Het lukt hen niet om een college te vormen. Die opdracht komt
822 Zie de beschrijving van deze afgedwongen aanpassing in paragraaf 8.7.1.
823 Informatie uit interviews.
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vervolgens te liggen bij de ChristenUnie. Zij vormen uiteindelijk een college van ChristenUnie, CDA,
GroenLinks en PvdA. Er zitten, met een burgemeester van CDA-huize, vier confessionelen en twee
niet-confessionelen in het college.
De SGP, dat bij de verkiezingen een zetel won, blijft dus buiten het college. De partij vindt dat ze
in de collegeonderhandelingen is laten vallen door de ChristenUnie. SGP-fractievoorzitter Roelof Bisschop spreekt zelfs over een ‘dolkstoot in de rug door onze zusterfractie’824. ChristenUnie-voorman De
Ruiter stelt dat er juist veel confessionele punten zijn binnengehaald. Eén van die confessionele punten
gaat over de zondagsrust. Daarover wordt in het raadsprogramma825 de volgende passage opgenomen:
Het beleid met betrekking tot het toelaten van activiteiten op zondagen, waarin respect voor die inwoners die op levensbeschouwelijke gronden de zondagsrust in ere willen houden nadrukkelijk mede punt
van overweging is, blijft ongewijzigd826.
Het ongewijzigde beleid houdt in dat buitenevenementen op zondag niet worden toegestaan. Binnen,
of bijvoorbeeld in een tent, mogen wel evenementen worden gehouden. Deze gelokaliseerde regels zijn
een afwijking van de landelijke norm.
De fracties van GroenLinks en PvdA geven in het debat over het raadsprogramma aan dat ze bij
deze passage een voorbehoud maken. Wat dat voorbehoud precies inhoudt, probeert PvdA-er Mats
Beek uit te leggen aan fractievoorzitter Roelof Bisschop van de SGP. In het debat over de vaststelling
van het raadsprogramma zegt hij:
Wij willen respect tonen, wij verwachten dat respect van twee kanten, voor de samenstelling van
Veenendaal. Als dus iemand zou komen (…) met het voorstel om op de markt op zondag tijdens de
kerkdienst daar een popconcert te organiseren827, dan zijn wij tegen. Maar als er weer een voorstel komt
voor de ijsbaan hier op het Raadhuisplein en daar wil men op zondagmiddag gebruik van maken, dan
zijn wij daar niet op tegen. Wij willen dus elk voorstel op zijn merites beoordelen en wij zijn er niet op
uit wie dan ook in Veenendaal aangaande de zondagsrust te schofferen.828
Maar voorbehoud of niet: de passage staat wél in het raadsprogramma. Het is dus een regel waarmee rekening gehouden moet worden. Voor de niet-confessionele partijen was dit geen reden om de
vorming van het college te blokkeren. Je moet nu eenmaal pragmatisch denken, geeft één van de nietconfessionele betrokkenen aan.
Toen kwam er een compromis uit dat we wat meer aan evenementenbeleid gingen doen (…), maar op
zondag buiten op straat zou er niets gebeuren. Dat betekende dus dat er op vrijdag- en zaterdagavond
veel méér zou gebeuren. En dat daar ook meer geld voor was. Daar kon ik op zich mee leven, want ik
dacht van: hoe je het ook wendt of keert, laat het [de zondagsrustpassage] er maar in staan, want als
het er niet in staat dan dwingen ze dat gewoon in de gemeenteraad wel af.
Niet-confessioneel politicus

824 Gemeenteraad van Veenendaal 16-05-2002a.
825 Officieel is het raadsprogramma vastgesteld in samenspraak met alle in de raad vertegenwoordigde partijen, maar in
de praktijk hebben de oppositiepartijen nauwelijks inbreng en is het vooral een document van de coalitiepartijen.
826 Gemeenteraad van Veenendaal 16-05-2002b, pagina 1.
827 De Oude Kerk (de centrale kerk van de hervormde Gereformeerde Bondsgemeente) ligt aan de Markt.
828 Gemeenteraad van Veenendaal 16-05-2002a.
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Maar de strijd over de zondagsrust is niet voorbij. De niet-confessionelen kiezen ervoor om hun standpunt ook na de bespreking van het raadsprogramma te blijven uitdragen. PvdA-fractievoorzitter Frits
Beckerman zet zijn ideeën scherp neer in een interview met de Gelderlander in maart 2004:
Geen kermis of ijsbaan op zondag, weinig aandacht voor kunst en in veler optiek een ondergeschikte
plek voor het openbaar onderwijs en nu weer de prostitutiekwestie. Het opereren van de christelijke partijen in Veenendaal staat PvdA-fractievoorzitter Frits Beckerman tegen. ‘Zodra er iets besproken wordt
dat ook maar iets met het christendom uit te staan heeft, wordt gevraagd om respect. Ik wil ook wel eens
respect voor mijn levensovertuiging. En dat houdt in dat je op zondag wel dingen kan doen’829.
Vervolgens doet PvdA-fractielid Gert Scherpenzeel er nog een schepje bovenop als hij twee maanden
later wordt geïnterviewd in de Veenendaalse Krant.
“Iedere organisatie weet het en daarom vragen ze niet eens meer om toestemming aan het college om iets
op zondag te mogen organiseren. Daar gaat een zelfreinigende werking van uit. En op deze manier kan
het college mooi zeggen dat ze geen aanvraag hebben geweigerd.” Scherpenzeel heeft er een hard oordeel
over. (…)“Het ergert mij dat mensen hun overtuiging opleggen aan de hele gemeenschap, dat vind ik
te ver gaan”830.
We hebben alle confessionele geïnterviewden gevraagd naar hun mening over de uitspraken van (met
name) Frits Beckerman. Over het algemeen tonen ze sympathie voor Beckerman als persoon, maar niet
voor zijn mening. Die wordt slechts gedeeld door een kleine minderheid, vinden zij. Dat wordt geïllustreerd door de volgende uitspraak van een confessioneel raadslid:
Ik kan me ook wel van Frits Beckerman voorstellen dat hij denkt van: nou, ik wil eens wat roepen…
Maar de goegemeente hier in Veenendaal maakt er helemaal geen probleem van. (…) Dat leeft hier in
Veenendaal helemaal niet zo.
In een ander interview gaat een dominee wat dieper in op de redenen waarom confessionele Veenendalers de uitspraken van Beckerman niet kunnen waarderen. Hij noemt twee met elkaar verbonden
gevoelens die bij confessionele Veenendalers een belangrijke rol spelen in discussies rond de christelijke identiteit. Confessionelen hebben het gevoel dat hun waarden en normen superieur zijn aan die
van anderen, maar dat gevoel is gekoppeld aan de angst dat hun machtspositie verloren gaat831. Volgens
deze dominee verwachten Veenendalers dat nieuwkomers zich voegen naar de traditionele gewoontes
en gebruiken. Hij snapt dat dat tot gevoelens van miskenning kan leiden, maar:
Ik heb ook iets van: als jullie dat niet willen, nou dat is een beetje heel conservatief hoor, maar waarom
kom je dan hier? Ja, dat is een beetje flauw, maar snap je, zo heeft een beetje Veenendaler dat wel. (…)
Weet je, Veenendalers hebben ook naar zo’n PvdA man toe iets van: als al die contouren van die christelijke samenleving wegvallen, dan komt er natuurlijk veel meer op de tocht te staan, dan komt er van
alles over ons heen. Daar zijn ze bang voor.
Deze dominee claimt Veenendaal als bezit van de groep waarvoor hij staat, door de woorden christelijk en Veenendaler als synoniem te gebruiken. PvdA-ers ziet hij als nieuwkomers. Hij stelt immers de
829 De Gelderlander 13-03-2004.
830 Veenendaalse Krant 19-05-2004.
831 Dit dubbele gevoel van superioriteit en angst kwamen we tijdens de interviews regelmatig tegen, in diverse vormen. Cijfers hierover zijn niet te geven. Het onderwerp is niet consequent in elk interview naar voren gekomen of
gebracht, omdat het pas ongeveer halverwege de serie interviews voor het eerst expliciet ter sprake kwam.
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vraag: ‘waarom kom je dan hier?’ De feiten over de achtergrond van de raadsleden (zie tabel 9.1) wijzen
anders uit. Ook Frits Beckerman is een echte Veense. Maar toch bestaat het beeld dat niet-confessionelen nieuwkomers zijn832, die veranderingen willen doorvoeren die de gevestigde confessionele macht
niet wil. De zondagsrust is een belangrijk symbool voor het christelijke karakter van Veenendaal. Dat
vinden zowel confessionelen, die het willen behouden, als niet-confessionelen, die om wederzijds respect en dus minder strikte zondagsrust vragen.
9.2.2 Verkiezingsstrijd

Het is niet verwonderlijk dat de zondagsrust een belangrijk onderwerp wordt in de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006. Vooral GroenLinks zoekt dan de aanval. In haar verkiezingsprogramma neemt de partij het volgende punt op:
‘GroenLinks kiest voor: mogelijkheid van buitenevenementen op zondag en zondagsopenstelling van
culturele instellingen, zoals bibliotheek, museum en galeries’833.
Ook nieuwkomer SP834 neemt in haar verkiezingsprogramma op dat het taboe op zondagsactiviteiten doorbroken dient te worden835.
SGP en ChristenUnie zijn juist fel voor het behoud van de zondagsrust. De ChristenUnie schrijft:
‘De zondagsrust moet blijven! Winkels dicht op zondag en ook activiteiten zoals bijvoorbeeld de kermis niet op zondag. Een gezamenlijke rustdag in de week is heel goed voor iedereen’836.
Ongeveer een week vóór de verkiezingen wordt in de raadszaal het ‘Groot Veens lijsttrekkersdebat’ gehouden. De zaal is goed gevuld en het debat wordt ook live op de lokale radio uitgezonden. De zondagsrust
komt uitgebreid aan de orde. Tijdens het debat van twee uur gaat het er ruim een halfuur over837.
De niet-confessionele partijen komen terug op het thema ‘respect’. De confessionele partijen zetten naast hun klassieke ‘confessionele’ argumenten ook andere, meer praktische argumenten in om hun
standpunt te onderbouwen. Interessant is dat beide partijen claimen dat een groot deel van de Veenendalers het met hun standpunt eens is.
PvdA (Beckerman): Eenieder moet vrij zijn om te bepalen hoe hij zijn zondag inricht. Het is hypocriet
van het CDA om te zeggen buiten niet en binnen wel838.
CDA (Andeweg): Ik vertegenwoordig een groot deel van de Veenendaalse samenleving.
PvdA (Beckerman): Maar leg het verschil tussen binnen en buiten dan eens uit.
CDA (Andeweg): Heb je een uurtje? Moet je altijd maar mee in de vaart der volkeren? Veel volkeren
hebben dat, zo’n rustdag. Wij houden dat graag in stand.
832 Zie ook paragraaf 8.7.2.
833 GroenLinks Veenendaal 2005, p. 11.
834 De lokale afdeling van de SP wordt in 2004 opgericht. Een groep vrijwilligers is dan al een tijd actief in Veenendaal.
Lijsttrekker wordt Jan Breur (1981), die daarvoor in de jongerenraad zat.
835 Letterlijke tekst: ‘De SP streeft naar een klimaat waarin het voor ondernemers en culturele organisaties gebruikelijk is om ook op de zondag activiteiten aan te bieden. Het taboe dat hier op rust dient doorbroken te worden’ (SP
Veenendaal 2006, p. 7).
836 ChristenUnie Veenendaal 2006 (verkiezingsprogramma, zonder paginanummers. Te vinden op pagina ‘samen met
levensovertuigingen’).
837 Dit lijsttrekkersdebat werd gehouden op 27-02-2006. De weergave van het debat is gebaseerd op aantekeningen
gemaakt tijdens het debat. Er is geen letterlijke transcriptie van het debat gemaakt.
838 Beckerman verwijst hier naar de in het raadsprogramma vastgelegde regel dat buitenevenementen op zondag niet
zijn toegestaan, maar binnenevenementen wel. Zie paragraaf 9.2.1.
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SGP (Bisschop): Alsof je, als je geen evenementen op zondag doet, geen respect voor de ander hebt. Wij
onderstrepen dit, omdat het naar onze overtuiging het algemeen belang dient.
PvdA (Beckerman): Het respect moet van twee kanten komen. Ik heb geen christelijke levensovertuiging. Het gaat over de intentie om andere mensen op te leggen wat jij doet.
CDA (Andeweg): Ik leg hier niemand iets op.
PvdA (Beckerman): U moet gewoon vaststellen dat onze achterban en een groot deel van Veenendaal
het met ons eens is.
Daarnaast lanceert VVD-lijsttrekker Wim van Maanen een ander symbolisch voorstel waarmee hij de
strijd op scherp zet. Hij noemt tijdens het debat de wens van jongeren om in Veenendaal een disco te
hebben. Hij zegt daarvoor nog wel een locatie te weten: het huidige gebouw van de christelijke gereformeerde Pniëlkerk (waarvan al bekend is dat die gaat verhuizen). SGP-leider Bisschop reageert: ‘Dat is
een grapje hoop ik’. Maar Van Maanen zegt serieus te zijn. Het leidt tot grote ophef in de zaal en later
in de media.
Het debat is voor ChristenUnie-lijsttrekker Henk van Soest aanleiding om de volgende dag op de laatste verkiezingsbijeenkomst van zijn partij waarschuwende woorden te spreken839.
Grote zorg zijn ook de buitenevenementen op zondag. Hebben Veenendalers wel door wat er staat te
gebeuren? (…) Als het besluit genomen wordt [om buitenevenementen toe te staan], is er sprake van
onomkeerbaarheid. Dan zal Veenendaal zijn rust kwijtraken. (…) Wijs uw buren op wat er gaat
gebeuren als partijen als GroenLinks en SP, met in hun slipstream VVD en D66, het voor het zeggen
krijgen.
De discussie wordt twee dagen later voortgezet in de laatste gemeenteraadsvergadering vóór de verkiezingen840. Op de agenda staat een initiatiefvoorstel van GroenLinks over buitenactiviteiten op zondag.
Fractielid Ellen van Wettum dient het voorstel in. Ze schrijft:
Momenteel worden in Veenendaal bepaalde activiteiten op zondag niet toegestaan. (…) Daardoor is de
zondag in Veenendaal verworden tot een doodse dag. De veel gehoorde uitspraak “er is op zondag niets te
doen” gaat helemaal op. GroenLinks vindt dat buitenevenementen ook op zondag moeten kunnen. We zijn
een gemeente met meer dan 60.000 inwoners, die ook op zondag haar inwoners in de buitenlucht meer mag
bieden, dan helemaal niets841.
Fractieleider Van Soest van de ChristenUnie reageert in de vergadering overrompeld en boos.
De zondag is de dag des Heeren en verder een rustdag voor iedereen. Voor onze fractie is het geen
doodse zondag, maar een grootse zondag, een grootse dag842.
Het voorstel van Van Wettum haalt het niet, omdat de collegepartijen aangeven zich nog gebonden te
voelen aan het raadsprogramma. ‘Prima voorstel, maar u bent een week te vroeg’, zegt PvdA-raadslid
Mats Beek. De niet-confessionele partijen zeggen wel dat ze na de raadsverkiezingen geen passage over
zondagsrust meer in het raadsprogramma willen opnemen. Ze maken de kiezers duidelijk dat de zondagsrust een belangrijk thema is en dat ze na de verkiezingen verandering willen.
839
840
841
842

Dit citaat is gebaseerd op aantekeningen gemaakt tijdens de bijeenkomst, die werd gehouden op 28-02-2006.
Dit debat vond plaats op 02-03-2006.
Gemeenteraad van Veenendaal 02-03-2006.
Gemeenteraad van Veenendaal 02-03-2006.
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De verkiezingsstrijd over de zondagsrust komt uitgebreid aan bod in de lokale pers. De Veenendaalse
Krant opent op 1 maart met het lijsttrekkersdebat en wijdt er nog een hele pagina aan, die voor een
belangrijk deel gaat over de zondagsrust. Het Reformatorisch Dagblad schrijft twee korte artikelen
over de bedreiging van de zondagsrust843. Het voorstel van Van Wettum sneeuwt een beetje onder
(twee keer één alinea in de Gelderlander en één in de Veenendaalse Krant), maar het discoplan van
Van Maanen houdt de gemoederen flink bezig. Het plan wordt in De Gelderlander en de Veenendaalse
Krant uitgebreid besproken844.
Dan is het verkiezingsdag: 7 maart 2006. De gemeente organiseert een openbare uitslagenavond in het
gemeentehuis845. Het is druk en wordt gedurende de avond steeds drukker: tegen de tijd dat de uitslag bekend wordt, zijn wel 300 mensen binnen. De kandidaten en hun achterban staan in groepjes bij
elkaar, merendeels bij hun eigen partij. De spanning is voelbaar.
Na telling van 50% van de stemmen is er een niet-confessionele meerderheid. Dat leidt tot voorzichtig gejuich bij de PvdA en bezorgd gefluister bij de SGP. Als 67% van de stemmen geteld is, slaat de
stemming weer om: de SGP krijgt er een zetel bij en opeens is er weer een confessionele meerderheid.
Het geroezemoes neemt toe. Na telling van ruim 80% van de stemmen is de niet-confessionele meerderheid weer terug. Dan leest de burgemeester de definitieve zetelaantallen voor. Als het zetelaantal
van de SGP genoemd wordt, is het duidelijk: er komt een niet-confessionele meerderheid. Raadsleden
van GroenLinks en PvdA juichen en vallen elkaar in de armen. De PvdA viert feest en ook GroenLinks
reageert blij, hoewel het even later hoort dat de eigen fractie gehalveerd is. ‘We hebben de meerderheid!’
De voorzitter van de SGP-kiesvereniging mompelt: ‘We zijn het kwijt.’ De SGP-raadsleden praten op
bezorgde toon met elkaar over de zondagsrust en vertrekken vroeg. Een ChristenUnie-raadslid zegt:
‘Deze uitslag zet ons met de beide benen op de grond.’
Wat de omslag in de raad voor gevolgen heeft, wordt op de verkiezingsavond nog niet duidelijk. Maar
de uitslag suggereert dat de strategieën van de niet-confessionelen het beste hebben gewerkt. We
bespreken nu eerst de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad en het college na de verkiezingen.
9.2.3 De verkiezingen voorbij: van confrontatie naar compromissen

Helaas moeten we constateren dat de christelijke meerderheid in Veenendaal verleden tijd is. Hierdoor
is het er voor onze raadsleden niet gemakkelijker op geworden. We willen hen daarom van harte in uw
voorbede aanbevelen.
Bericht op website SGP Veenendaal, 10 maart 2006846
De niet-confessionele meerderheid biedt mogelijkheden om op een goede en respectvolle manier, krampdossiers als het bordeel in het Schrijverspark en de zondagsrust op een constructieve manier op te lossen.
Bericht op weblog PvdA-lijsttrekker Frits Beckerman, 8 maart 2006847

843 Reformatorisch Dagblad 27-02-2006 en 03-03-2006.
844 De Gelderlander 28-02-2006, Veenendaalse Krant 01-03-2006. Het discoplan van Van Maanen is tot het moment
van schrijven (januari 2008) nooit uitgevoerd.
845 De komende alinea is gebaseerd op aantekeningen naar aanleiding van observaties tijdens de uitslagenavond op
07-03-2006.
846 www.sgp-veenendaal.nl, geciteerd maart 2006.
847 www.beckerman.nl, geciteerd maart 2006.
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Een nieuwe politieke realiteit is het resultaat van de raadsverkiezingen van 7 maart 2006. De niet-confessionele partijen hebben een nipte meerderheid (zie figuren 9.4 en 9.5). De veranderde machtsverhoudingen
komen meteen tot uiting tijdens de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Die onderhandelingen draaien uit op een harde confrontatie, gevolgd door een
hoop frustratie en moddergooien, voornamelijk tussen ChristenUnie en CDA.

Figuur 9.4 Krantenartikelen naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen 2006
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Figuur 9.5 Zetelverdeling gemeenteraad Veenendaal na verkiezingen 2006
De niet-confessionele partijen in Veenendaal zijn zich duidelijk bewust van hun nieuwe meerderheid.
Het nieuwe PvdA-raadslid Alyssa Bos laat in de lokale krant optekenen: ‘[Er is] nu een niet-confessionele meerderheid, dus kunnen we een paar moeilijke zaken op de agenda krijgen’848.
Het initiatief ligt nog wel bij de confessionelen. De ChristenUnie is de grootste partij geworden en
mag dus als eerste gaan proberen een nieuw college van burgemeester en wethouders te vormen. Afgesproken wordt dat de collegeonderhandelingen in het openbaar gevoerd worden. De ChristenUnie leidt
het proces. Van elke partij komen twee onderhandelaars naar een tweetal openbare bijeenkomsten in
de raadszaal. In de eerste onderhandelingsbijeenkomst maakt de PvdA meteen duidelijk dat het samen
met GroenLinks ‘in de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad’ een initiatiefvoorstel wil indienen
voor het mogelijk maken van buitenevenementen op zondag849.
Tijdens de tweede onderhandelingsavond raakt de ChristenUnie de regie over het proces kwijt. Het
wordt een avond die de nieuwe machtsverhoudingen duidelijk aan het licht brengt850. Voorzitter van de
bijeenkomst is ChristenUnie-fractievoorzitter Henk van Soest. Hij is van plan om rustig de standpunten van de diverse partijen over een aantal ‘heikele punten’ op een rij te zetten. Maar dat gaat sommige
fracties niet snel genoeg. De lijsttrekker van de nieuwe plaatselijke partij Lokaal Veenendaal − exD66-er, ex-wethouder en gerespecteerd raadslid Jaap Pilon − dient een ordevoorstel in. Hij wil om tijd
te sparen meteen van alle partijen horen wie met wie wil samenwerken. Zijn fractie is er al uit: Lokaal
Veenendaal wil een college met een confessionele, een liberale, een sociaal-democratische en een ‘neutrale’ partij, zodat alle stromingen in de Veenendaalse politiek vertegenwoordigd zijn. Zijn eigen partij
ziet hij daarin als de neutrale partij.
Van Soest voelt zich overrompeld door het voorstel van Pilon en de irritaties lopen op. Na een schorsing van de vergadering brengt Van Soest toch eerst de ‘heikele punten’ ter sprake. Eén daarvan is het
evenementenbeleid (lees: de zondagsrust). Op dat punt blijkt er opeens een verschil van mening te
zijn tussen de confessionele partijen onderling. Het CDA, dat tot dan toe altijd strikt vasthield aan het
behoud van de zondagsrust, blijkt ineens niet meer zo principieel. Fractievoorzitter Andeweg: ‘Als wij
met elkaar die discussie aangaan, zullen wij zeggen: ja, evenementen op zondag, mits. Ik denk dat wij in
de raad zo met elkaar kunnen discussiëren dat wij in Veenendaal met respect buitenevenementen kun-

848 De Gelderlander 17-03-2006.
849 Veenendaalse Krant 22-03-2006.
850 Het komende verslag is gebaseerd op observaties en het woordelijk verslag van de avond, samengesteld door de
gemeente en gepubliceerd op de gemeentelijke website (Gemeente Veenendaal 2006b).
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nen houden.’ SGP en ChristenUnie reageren verbijsterd, maar dat leidt niet tot verandering van het
nieuwe CDA-standpunt.
De ChristenUnie voelt dan nattigheid. Het lijkt erop dat er al een nieuw college in elkaar is gezet,
volgens de lijn die Jaap Pilon al aangaf. Het CDA lijkt zijn zondagsstandpunt in te leveren in ruil voor
macht in de vorm van collegedeelname. De ChristenUnie dreigt als grootste partij buiten de boot te
vallen. Onderhandelaar Jolanda de Heer probeert de anderen tegemoet te komen: ze geeft aan dat
de ChristenUnie als collegepartij weliswaar vast wil houden aan de zondagsrust, maar genoegen wil
nemen met een minderheidsstandpunt daarover in het college. Dat werkt averechts. Het blijkt precies
de uitspraak te zijn waar de vier aankomende coalitiepartijen op wachtten: de stok om de ChristenUnie mee te slaan.
Aan het eind van de avond – als de andere ‘heikele punten’ netjes één voor één zijn afgewerkt −
komt de aap uit de mouw. Elke partij mag zeggen of ze andere partijen uitsluit bij de vorming van een
nieuwe coalitie. CDA, PvdA, VVD en Lokaal Veenendaal zitten plotseling op één lijn: ze sluiten elk de
SGP én de ChristenUnie uit. De reden: ze willen geen minderheidsstandpunten in het nieuwe college.
PvdA-fractievoorzitter Beckerman verwoordt het zo:
Wat ons betreft heeft u het recht op het innemen van een minderheidsstandpunt, maar wij willen gewoon
naar een wat andere kleur van Veenendaal in de besluitvorming zodat als we twee uur radiozendtijd hebben bij RTV Utrecht we niet een uur over het bordeelbeleid zitten te praten en een uur over evenementen op
zondag. Veenendaal verdient beter en daar passen partijen bij die verantwoordelijkheid willen nemen in het
belang van alle Veenendalers met respect voor alle Veenendalers, ook met de mensen die een andere levensovertuiging hebben dan die u aanhangt851.
De niet-confessionelen willen dus af van de oude tegenstelling. SGP en ChristenUnie sputteren nog
een tijdje over het wettelijke recht dat zij hebben om een minderheidsstandpunt in te nemen, maar het
nieuwe college tekent zich af. Van Soest treedt aan het eind van de avond af als voorzitter van de collegeonderhandelingen. De PvdA is als op-één-na grootste partij nu aan zet. Zij gaat voortvarend aan de slag.
De frustratie bij de ChristenUnie is enorm: ze voelen zich als grootste partij op een ordinaire manier
gewipt. In hun ogen is dat de schuld van het CDA. In de lokale kranten gooien CDA en ChristenUnie
vervolgens flink met modder naar elkaar. ChristenUnie-fractievoorzitter Van Soest doet zelf de aftrap.
Hij stuurt een open brief naar De Gelderlander onder de titel ‘machtspolitiek’:
Het CDA verloochende de eigen principes door prostitutie en evenementen op zondag te accepteren.
Dit met het pluche in het vooruitzicht. En dan maar verbaasd staan dat de burger de politiek niet meer
geloofwaardig vindt. Ongelooflijk. (…) Ik ben er trots op dat wij onze bijbelse principes niet overboord
hebben gegooid852.
Het CDA reageert enkele dagen later met een eigen open brief. De titel: ‘Het CDA is democratisch en
principieel geweest’. Rechtstreeks richting ChristenUnie schrijven zij:
U wilde ruimte voor enkele principiële zaken ja. Maar u wilde hieraan zodanig invulling geven dat de
niet Christelijke partijen hiervoor geen begrip hadden. In de kern is dat volgens ons terug te voeren op
het feit dat uw standpunt op anderen zo overkomt dat u onvoldoende respect kunt opbrengen voor het
feit dat anderen in Veenendaal er gewoon anders over denken853.
851 Citaat uit woordelijk verslag (Gemeente Veenendaal 2006b).
852 De Gelderlander 28-03-2006.
853 De Gelderlander 03-04-2006, brief geschreven door vice-voorzitter Eric Enzlin en secretaris Erika Nap.
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Daarmee geeft het CDA Frits Beckerman en de andere PvdA-ers die in de periode vóór de verkie
zingen klaagden over het gebrek aan wederzijds respect, in feite gelijk. De discussie in de Gelderlander
gaat nog even door, totdat hij door de redactie wordt afgebroken. Ook in de Veenendaalse Krant vliegen de ingezonden brieven over de collegevorming heen en weer. Een voorbeeld is de brief van Bertus
van den Dikkenberg:
Maar wat nu in Veenendaal? Nu zien zij (het nieuwe college) de kans schoon om hier activiteiten te
houden op zondag, wellicht winkelopenstelling? Sportactiviteiten? Weet u wat dit is? Alleen een afzetten
tegen de christelijke gemeenschap in Veenendaal! Mogen straks de kerkklokken nog wel slaan een uurtje
voor de dienst? Of zijn de collegeleden dan bang dat zij wreed uit hun slaap worden gestoord omdat zij
tot vier uur in de morgen in één van de kroegen de populaire jongen hebben uitgehangen?854
De brieven halen niets uit. Begin april wordt het collegeakkoord tussen de vier partijen bekend. De
partijen krijgen elk één wethouder. Met de CDA-burgemeester leidt dat tot een verhouding van drie
niet-confessionelen tegenover twee confessionelen. Er is een compromis gesloten over de zondagsrust.
Jaarlijks kunnen maximaal zes buitenactiviteiten op zondag worden gehouden, op voorwaarde dat ze
na 13.00 uur beginnen en plaatsvinden in het Stadspark of op het Horecaplein855. Het CDA vindt het
een fijn compromis. Er spreekt volgens de christen-democraten respect uit: geen activiteiten in de ochtend en niet in de buurt van kerken. De ChristenUnie ziet het geheel anders: voor hen is het akkoord
verraad. De onderlinge ruzie tussen de confessionele partijen gaat ook in de kranten door856. PvdA-wethouder Cees Sanders ziet de veranderde verhoudingen ondertussen in een heel ander perspectief. Een
interview met hem in De Gelderlander krijgt de kop ‘Veenendaal moet af van het suffige imago van
christelijk provinciestadje’857.
Op 27 april komt de raad voor het eerst na de collegevorming bijeen. In een lange vergadering worden
de wethouders benoemd en komt het proces van collegevorming nog één keer aan de orde. ChristenUnie-fractievoorzitter Van Soest houdt een zeer boos betoog:
Mijn vraag is: waarom heeft het CDA niet het voorstel voor twee christelijke partijen verdedigd? Ze
weet toch dat vijftig procent confessioneel stemt? Wat heeft u nu werkelijk zo angstig gemaakt dat u de
kiezers op deze punten in de steek liet, CDA? De macht van het pluche of de angst om uit de boot te
vallen?858
Ook de SGP is boos. Maar de collegepartijen laten zich niet van de wijs brengen. Als er gestemd moet
worden over de wethouderskandidaten, onthoudt de ChristenUnie-fractie zich van stemming. De SGP
854 Veenendaalse Krant 05-04-2006, p. 16, ingezonden brief Bertus van den Dikkenberg. In dezelfde krant staat een
hele pagina vol met ingezonden brieven over dit onderwerp.
855 De Gelderlander 05-04-2006. Dit zijn twee plekken die niet in de directe nabijheid van kerken liggen.
856 Een voorbeeld is de ingezonden brief van D. Timmerman in de Veenendaalse Krant van 19-04-2006. Hij schrijft
over het CDA: ‘…om uit eigen beweging en vrijwillig in een dergelijke situatie te stappen, ook nog eens onder gelijktijdige uitsluiting van de broeders die de verkiezingen gewonnen hebben, is een handelen die de hoogste graad van
afkeuring verdient.’
857 In het interview staat: “Je kunt natuurlijk anderen blijven respecteren in hun opvatting dat het in Veenendaal anders
ligt en zeker op zondag”, refereert hij impliciet aan standpunten van ChristenUnie en SGP. “Maar misschien mag je
zo langzamerhand ook aan die anderen vragen respect te hebben voor jouw opvatting dat je een stad van zestigduizend inwoners ook op een andere manier op de kaart kunt zetten” (De Gelderlander 12-04-2006).
858 Gemeenteraad van Veenendaal 27-04-2006.
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stemt tegen. In de lokale krant wordt het verloop van de vergadering geanalyseerd in een stuk met als
kop ‘confessionelen ‘op de vuist”859.
Na deze ruzie duurt het nog enige tijd voordat de partijen in de raad gewend zijn aan de nieuwe verhoudingen en de rust weerkeert. Duidelijk is dat in de raad niet meer vanzelfsprekend gesproken kan
worden van een ‘confessioneel blok’. Dat is door de veranderde opstelling van het CDA uit elkaar gevallen. Na het verliezen van de macht komen de interne verschillen tussen de confessionelen sterker naar
de oppervlakte.
Maar ook de niet-confessionelen vormen geen geheel. Hun gezamenlijke vijand is verslagen en nadat
over het belangrijkste christelijke symbool (de zondagsrust) een compromis is bereikt en de nieuwe
machtsposities verdeeld zijn, is er ook bij hen vooral behoefte aan politieke rust.
Dit blijkt als het zondagsrustcompromis in de zomer van 2006 opnieuw aan de orde wordt gesteld
door oppositiepartij GroenLinks. In De Gelderlander stelt fractievoorzitter Jurgen Hillaert dat er geen
wettelijke basis is voor het beleid, dat zes keer per jaar evenementen op zondag toelaat. ‘Of iets kan
niet, of het kan wel. Dit is gewoon een slap politiek compromis’860. Maar Hillaert vindt met zijn uitspraken geen medestanders. Een paar dagen later worden de niet-confessionele wethouders Jaap Pilon
(Lokaal Veenendaal) en Cees Sanders (PvdA) geïnterviewd. Zij wijzen op het belang van het sluiten
van compromissen.
Sanders stelt: ‘Ik snap niet wat GroenLinks hiermee wil bereiken. Het is een moeizaam bereikt werkbaar compromis tussen uitersten.’
Pilon vult aan: ‘Wat Cees en mij betreft mogen er eindeloos veel evenementen op zondag worden gehouden, maar zo is de situatie in Veenendaal nou eenmaal niet. Dat weet je als Veenendaler en daar leg je
je bij neer.’
Sanders: ‘Op dit soort momenten moet je je er van bewust zijn dat je bestuurder bent in Veenendaal
en niet in Doetinchem of Deventer. Daar liggen de zaken gewoon heel anders. Ik werk in Veenendaal
en ik schaam me er niet voor dat je op dit vlak compromissen moet sluiten. (…) Hierover kun je altijd
ruzie maken, maar dat willen we nou juist niet’861.
Ook een nieuw debat over evenementenbeleid en zondagsrust in november 2006 loopt met een sisser
af. De bekende standpunten worden herhaald en er verandert niets.
In oktober 2007 worden de nieuwe regels over buitenevenementen op zondag in de gemeenteraad
geëvalueerd. Er blijkt in 2006 slechts twee keer gebruikt gemaakt te zijn van de regeling: voor de viering van Koninginnenacht op het Horecaplein en voor een grote openluchtkerkdienst in het Stadspark.
De partijen besluiten na een korte discussie, waarbij alleen de SGP fel tegen de regeling blijkt, om het
beleid voort te zetten. De ChristenUnie klinkt nu pragmatischer. Ze is nog steeds geen voorstander
van grootschalige evenementen op zondag, maar: ‘Als er dan toch evenementen plaatsvinden, is de fractie blij met het feit dat dit evenementen zijn waar een evangeliserende werking van uitgaat’862.
Het zondagsrustconflict lijkt dus voorbij. Verder willen de niet-confessionelen vooral goodwill kweken bij de confessionele bevolking. In relatieve harmonie worden politieke compromissen gesloten.
859
860
861
862

Veenendaalse Krant 03-05-2006.
De Gelderlander 01-08-2006.
De Gelderlander 11-08-2006.
Gemeenteraad van Veenendaal 16-10-2007.
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Natuurlijk zijn er nog wel de gebruikelijke verklaringen van de SGP waarin hun bijbels geïnspireerde
standpunt verwoord wordt en af en toe is er een soortgelijke verklaring te horen van de ChristenUnie.
Maar verder is er in de gemeenteraad niet erg veel te merken van de tegenstelling confessioneel – nietconfessioneel.

9.3 Oude macht, nieuwe macht en angst: analyse
van het zondagsrustconflict
In het zondagsrustconflict zijn de posities van de verschillende groepen in Veenendaal tussen 2004 en
2007 sterk veranderd. Deze veranderingen analyseren we met behulp van het ADMC-model uit hoofdstuk 4.
In figuur 9.3 schetsten we de situatie bij de start van het conflict, bij ons eerste bezoek aan de raad in
januari 2004. Deze figuur herhalen we hier (figuur 9.6a). De situatie in januari 2007 is weergegeven in
figuur 9.6b. Dit moment is gekozen omdat toen de belangrijkste directe gevolgen van de uitslag van de
raadsverkiezingen van maart 2006 duidelijk waren.
Uit de twee diagrammen wordt duidelijk dat de gevestigde confessionele groep haar macht is kwijtgeraakt. De SGP heeft in het eerste diagram lijntjes met ChristenUnie én CDA, om aan te geven dat deze
drie partijen samenwerken bij het behoud van confessionele ‘waarden’, zoals in dit geval de zondagsrust.
In het tweede diagram is de lijn met het CDA verdwenen. Dat komt door de nieuwe opstelling van het
CDA, dat inmiddels veel meer verbindingen met de ‘overkant’ heeft.
Het grootste verschil aan gevestigde kant zit in de verbinding tussen ChristenUnie, CDA en college.
De ChristenUnie zit in 2007 niet meer in het college en de ruzie over de collegevorming heeft ertoe
geleid dat de ‘broeders’ van het CDA en de ChristenUnie voorlopig weinig van elkaar moeten hebben.
Dit is een verlies aan netwerk voor de confessionelen. Een interessante ontwikkeling hierbij is dat het
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CDA en de ChristenUnie op landelijk niveau nu wel samenwerken in een coalitie. Voor de ChristenUnie is regeringsdeelname nieuw. Het levert de lokale ChristenUnie potentieel veel nieuwe lijntjes op
met machthebbers in de bovenlokale ruimte. Dat is voor de lokale ChristenUnie een belangrijke potentiële machtsbron, maar die is in dit conflict (nog) niet gebruikt.
Een belangrijke verbinding vanuit de machtsarena met een groep in de figuratie is die met de groep
allochtonen. We beschouwen de allochtonen in dit conflict als onverschilligen die gemobiliseerd
kunnen worden, omdat de allochtone groep als zodanig niet betrokken is bij de discussies in de gemeenteraad over typisch confessionele onderwerpen als de zondagsrust. Maar ze zijn wél potentiële
kiezers. Beide partijen hebben dus moeite gedaan om deze groep voor zich te winnen.
In de eerste situatie doet de gevestigde kant dat deels, door het CDA dat de Turk Tekin Kürkçü
‘inlijft’. Hij heeft een belangrijke positie in de Turkse gemeenschap en wordt voorafgaand aan de
verkiezingen van 2002 gevraagd voor de kandidatenlijst. Hij accepteert die plaats en wordt met voorkeursstemmen in de raad gekozen. In 2007 (figuur b) zijn de confessionelen Kürkçü kwijt863. Het hele
netwerk van het CDA is veranderd: richting confessionele kant zijn de relaties minder sterk geworden
en richting niet-confessionele kant zijn ze juist versterkt door deelname in een college met drie nietconfessionele partijen. Dit ‘bridging’-netwerk tussen met name CDA en PvdA is aan CDA-kant ten
koste gegaan van hun ‘bonding’-netwerk met de andere confessionele partijen. De positie van het CDA
in de verhouding tussen confessionelen en niet-confessionelen is minder duidelijk geworden.
Aan de kant van de buitenstaanders is duidelijk dat de niet-confessionelen hun positie hebben versterkt.
De centrale positie is in het tweede diagram in handen gekomen van de PvdA. De qua omvang verdubbelde PvdA is de centrale partij in de nieuwe coalitie. De PvdA had al een sterke band met het CDA
(beide partijen werken al sinds 1960 samen in het college) en die band is na de verkiezingen gebleven.
De centrale positie van de PvdA is ook veroorzaakt door hun geslaagde poging om de ‘onverschillige’
allochtonen in hun netwerk te betrekken. Dat hebben ze effectiever gedaan dan het CDA eerder, gezien
de meerdere lijnen richting deze gemeenschap. De PvdA heeft dit voornamelijk gedaan door een zeer
prominente allochtone kandidaat binnen te halen voor de verkiezingen. Bij de bespreking van de strategieën gaan we hier verder op in.
Welke strategieën hebben de partijen nu gebruikt om de situatie in Veenendaal tussen deze twee
momenten te veranderen? Uit de twee diagrammen wordt onmiddellijk duidelijk dat het conflict zich
voornamelijk op het lokale niveau heeft afgespeeld en dat de lijntjes met het bovenlokale nagenoeg ontbreken. De dynamiek zit bij dit conflict voornamelijk in de veranderingen in de lokale netwerken van
de groepen én in het mobiliseren van de onverschilligen. We zetten de strategieën per groep op een rij.
9.3.1 Strategieën van confessionelen en reformatorischen

De confessionelen zien zichzelf als de traditionele machthebbers in Veenendaal, maar in het vorige
hoofdstuk hebben we gezien dat ‘de confessionelen’ een zeer divers gezelschap zijn. In dit conflict ligt
de centrale rol bij het CDA. Zij worden door ChristenUnie en SGP voortdurend onder druk gezet om
voor de bescherming van de confessionele belangen te kiezen. Deels is dat tevergeefs. Het CDA maakt
gedurende de raadsperiode steeds meer eigen keuzes. Dat wordt ook duidelijk in de discussie over de

863 Het mobiliseren van allochtonen door CDA en PvdA zullen we uitgebreid analyseren in de paragraaf over strategieën van de niet-confessionele groep.
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toekomstvisie voor Veenendaal, waarbij het CDA expliciet niet voor de christelijke ‘zusterpartijen’ kiest
(zie kader 9.1).
De eenheid van de drie confessionele partijen wordt gedurende de raadsperiode enkele malen doorbroken. In het CDA lijken de meer vrijzinnige geluiden aan kracht te winnen. Dat heeft er mede mee
te maken dat veel orthodoxe CDA-ers zijn ‘overgelopen’ naar de ChristenUnie. Op het moment dat
de verkiezingen naderden, kwamen de confessionele partijen en met name ChristenUnie en SGP in
actie. Confessionele Veenendalers zijn rechtstreeks opgeroepen om te gaan stemmen. Deze strategie
van lokaal vergroten kan erg effectief zijn. Als jouw achterban wél komt stemmen en die van de tegenstander niet, kun je de macht ondanks een kleinere groepsgrootte tóch in handen houden. Maar de
confessionele achterban, met name vanuit orthodoxe en bevindelijke hoek, is sowieso al trouwer in haar
stembusgang dan de niet-confessionele achterban. De stemoproepen van de confessionelen speelden in
op het angstgevoel onder de achterban. Zo klonk de oproep van ChristenUnie-lijsttrekker Van Soest:

Kader 9.1 Toekomstvisie: met of zonder christelijke pijler?
Veenendaal moet een toekomstvisie krijgen, spreekt de gemeenteraad in 2002 uit. Maar wat moet
daarin staan? Over deze vraag ontstaat een botsing tussen confessionelen en niet-confessionelen.
Een speciale raadscommissie gaat met ‘meedenkers’ en een projectbureau aan de slag met het
ontwikkelen van de visie. In mei 2004 ligt er een conceptrapport, waarin drie ‘pijlers’ centraal staan
waaraan toekomstige ontwikkelingen in Veenendaal getoetst moeten worden: ‘ruim baan voor
ondernemers’, ‘jonge leefstad van de toekomst’ en ‘herkenbare stadslandschappen’1. Onmiddellijk
ontstaat discussie in de raad. ChristenUnie en SGP vinden dat de christelijke identiteit van Veenendaal in de visie mist en vinden dat die identiteit moet worden vastgelegd. Samen dienen ze een
amendement in dat een nieuwe ‘kernkwaliteitspijler’ toevoegt aan de visie. Deze kernkwaliteitspijler wordt onder meer uitgewerkt in:
Behoud van de centrale plaats van de kerk in Veenendaal:
• levensbeschouwelijk (het christelijk karakter van Veenendaal)
• sociaal (de kerk als levensgemeenschap met haar vele sociale- en zorgaspecten)2.
ChristenUnie en SGP verwachten steun voor hun amendement bij de ‘christelijke broeders’ van
het CDA. Maar die steun blijft uit. Het CDA stemt tegen. Fractievoorzitter Henk Andeweg legt uit
waarom:
Wij zijn (…) een multiculturele samenleving waarbinnen het CDA een belangrijke rol vervult.
Evenals uiteraard andere christelijke partijen. Maar dan hebben we nog maar de helft te pakken.
(…) Indien we ons niet aanpassen en invoelen in de omgeving met anderen, dan word je fundamentalistisch en daar passen wij voor3.
SGP en ChristenUnie reageren teleurgesteld. In het Reformatorisch Dagblad staat te lezen: ‘Dat
we elkaar als christelijke partijen op zo’n wezenlijke zaak niet kunnen vinden, is bestuurlijk een
gemiste kans’4. De visie wordt eind 2005 zonder christelijke pijler aangenomen.
1
2
3
4

Stipo consult 2004.
Gemeenteraad van Veenendaal 13-05-2004.
Gemeenteraad van Veenendaal 13-05-2004.
Reformatorisch Dagblad 18-05-2004.
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Wijs uw buren op wat er gaat gebeuren als partijen als GroenLinks en SP, met in hun slipstream VVD
en D66, het voor het zeggen krijgen.
Gezien de uitslag was deze strategie niet succesvol. Daarnaast hebben de confessionelen de strategie
‘uitsluiten binnen het schaalniveau’ geprobeerd. In de uitgangssituatie bepaalden zij als gevestigden de
norm: ‘zo hoort het in Veenendaal’. Ze konden de niet-confessionelen een gevoel van uitsluiting geven
door het opleggen van de zondagsrust. Deze strategie was effectief zolang er geen verkiezingen waren.
Maar de verkiezingen waren een mobilisatiemoment waarbij de niet-confessionelen zich weinig hoefden aan te trekken van deze norm. De confessionelen moesten dus iets anders proberen.
Bovenlokaal mobiliseren was er voor hen nauwelijks bij, omdat hun lokale positie relatief gezien
sterker was dan de positie van de groep op het landelijke schaalniveau. De landelijke ‘norm’ lag bij het
niet-confessionele standpunt en er waren in dit conflict geen landelijke regels die in het eigen voordeel
konden worden gebruikt.
De confessionelen waren dus beperkt in hun mogelijkheden de macht te behouden. Ze hadden geen
bovenlokaal netwerk wat ze konden inroepen, hoewel het CDA er wel in slaagde premier Balkenende
enkele weken voor de verkiezingen naar Veenendaal te halen om een toespraak te houden op een verkiezingsavond, wat veel publiciteit opleverde.
Het was vóór de verkiezingen al duidelijk dat de verhoudingen tussen confessioneel en niet-confessioneel ongeveer 50-50 zouden blijven. Het ging er dus om in het ‘midden’ stemmen te winnen: zoveel
mogelijk lokaal vergroten. De confessionele partijen gebruikten dan ook gelegenheidsargumenten voor
het behoud van de zondagsrust, die met name voor een niet-confessioneel publiek bedoeld waren. Zo
zei de ChristenUnie bijvoorbeeld dat een rustdag voor iedereen goed is. Maar dat had niet het gewenste
effect.
Belangrijk was vooral het verlies van het netwerk bij de ‘onverschillige’ allochtonen. De strategieën
van de niet-confessionelen waren bij die groep succesvoller.
9.3.2 Strategieën van niet-confessionelen en allochtonen

De niet-confessionelen hadden vóór de verkiezingen een drietal nog niet volledig benutte machtsbronnen. Ze hadden een beperkt onderling netwerk. Op het bovenlokale niveau vormde de landelijke norm
een belangrijke potentiële machtsbron. Tenslotte waren er de onverschillige allochtonen, die gemobiliseerd konden worden.
Het onderlinge netwerk van de niet-confessionele partijen is vooral na de verkiezingen versterkt door
de samenwerking in de coalitie. Bij het proberen te forceren van de machtsomslag is gebruik gemaakt
van de strategie van het bovenlokaal mobiliseren. Dat gebeurde indirect, door te refereren aan de landelijke norm op het gebied van de zondagsrust. In elke zichzelf respecterende plaats van ruim 60.000
inwoners zijn op zondag toch activiteiten mogelijk? GroenLinks probeerde bewust om het onderwerp
zondagsrust vlak voor de verkiezingen op de agenda te zetten. Op dat moment leden ze een (ingecalculeerde) nederlaag, maar de boodschap naar de kiezer was: over een week kan alles anders zijn, als u de
confessionele meerderheid breekt. Dat is gebeurd, maar of deze strategie daarvoor gezorgd heeft, is niet
te zeggen, omdat we de motivatie van de niet-confessionele stemmers niet kennen.
Een strategie die we beter kunnen analyseren is het mobiliseren van de onverschilligen, in dit geval
de allochtonen. Het belang hiervan wordt duidelijk als we in detail kijken naar de uitslag van de verkiezingen van 2002 en 2006. In 2002 slaagde het CDA erin om een groot deel van de Turkse gemeenschap
achter zich te krijgen door Tekin Kürkçü op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te zetten. In de
raad behielden de confessionele partijen mede daardoor een nipte meerderheid (zie tabel 1 in bijlage 5).
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Bij de verkiezingen van 2006 slaagde juist de PvdA erin om de meeste allochtone stemmen voor
zich te winnen. Zij plaatsten de Marokkaan Abdennour ElKtibi op de lijst. Hij kreeg ruim 900 voorkeursstemmen. In zijn eentje was hij goed voor een hele zetel (zie tabel 2 in bijlage 5). Net die ene zetel
maakte het verschil bij de uitslag. Het mobiliseren van de onverschilligen was voor de niet-confessionelen dus een succesvolle strategie. Dat had ook te maken met het netwerk en de inspanningen van
ElKtibi. In de periode voorafgaand aan de verkiezingen voerde hij actief campagne onder allochtonen.
Zijn bekendheid onder deze groep in Veenendaal was al groot, omdat hij zeer actief was als voorzitter
van de Stichting Marokkaanse Belangen Veenendaal en als coördinator van het project buurtvaders864.
Hij beschikte dus over een groot netwerk binnen de groep allochtonen. Opvallend is dat het aantal
voorkeursstemmen op allochtone kandidaten tussen 2002 en 2006 toenam van 710 stemmen (2,4% van
het totaal) tot 1.276 stemmen (4,2% van het totaal). Aangezien bijna driekwart van die stemmen op
Abdennour ElKtibi werd uitgebracht, lijkt het erop dat hij erin is geslaagd veel nieuwe kiezers aan zich
te binden865.
Bij de goede uitslag voor de PvdA in 2006 speelde ook mee dat CDA-raadslid Tekin Kürkçü eind
2005 bekend maakte over te stappen naar deze partij. In een interview in de Veenendaalse Krant zei
hij over het CDA: ‘Ik voel me er niet thuis. Ik waardeer mijn fractiegenoten, maar er is geen gebruik
gemaakt van mijn capaciteiten en netwerk’866. Hij maakte wel de raadsperiode af en beloofde daarbij
fractiediscipline. Maar de allochtone voorkeursstemmen was het CDA kwijt.
De niet-confessionele strategieën zijn succesvol geweest om de winst in het zondagsrust-conflict
naar zich toe te trekken. Maar wat was daarvan nu uiteindelijk het resultaat?
9.3.3 Het resultaat: een gedeeld dorp

Er lijkt in 2007 een nieuwe status-quo ontstaan te zijn, waarbij de machtsbalans is omgeslagen naar
niet-confessionele kant. Met de inzet van hun macht gaan de niet-confessionelen echter zeer spaarzaam om, omdat de andere groep erg groot is en ook veel macht bezit, mede in de vorm van uitgebreide
lokale netwerken. Ze kiezen ervoor om vooral naar consensus te zoeken en de nadruk meer te leggen
op het ‘Veenendaal’-gevoel. Ze proberen iedereen het gevoel te geven dat confessionelen en niet-confessionelen de plaats Veenendaal nu eenmaal met elkaar delen en dat ze het dus met elkaar moet doen867.
Het belang van tegenstellingen in het algemeen en die tussen confessionelen en niet-confessionelen in
het bijzonder, proberen ze te verminderen.
Daarbij hebben ze te maken met een nieuwe landelijke situatie. De confessionelen hebben op dat
niveau door de regeringsdeelname van de ChristenUnie relatief meer macht dan voorheen. In een eventueel volgend conflict over een typisch confessioneel onderwerp zullen bovenlokale machtsbronnen dus
waarschijnlijk een grotere rol spelen dan in dit conflict.
Als er een nieuw conflict zou ontstaan met de gemeenteraad als machtsarena, is het de vraag of de
confessionelen elkaar weer weten te vinden en met name of ze het CDA weer meer de confessionele
kant op kunnen trekken.

864 Dit project zorgde ervoor dat groepen buurtvaders (vrijwilligers, met name met een Marokkaanse achtergrond)
enkele avonden per week op straat patrouilleerden, met name in het centrum, en daar jongeren aanspraken op hun
gedrag.
865 Zie voor een uitgebreide analyse van het succes van ElKtibi tabel 3 tot en met 5 in bijlage 5.
866 Veenendaalse Krant 26-10-2005.
867 Zo’n proces wordt ook beschreven in WRR 2007, p. 190.
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In de volgende paragrafen bespreken we een ander conflict, waarbij de bovenlokale ruimte al een belangrijke rol speelde. Het gaat om de verhoudingen in het onderwijsveld en de conflicten die daarin in de
periode 2002-2006 speelden.

9.4 Nationale regels en lokale verhoudingen in het onderwijsveld
In Veenendaal zijn de verhoudingen in het onderwijs een beladen onderwerp. Dat werd al tijdens het
verkennende veldwerk duidelijk. We werden gewezen op het bestaan van zowel zwarte scholen met
alleen maar allochtone kinderen, als witte scholen die allochtone kinderen juist zouden weigeren. De
geïnterviewden voorzagen dat daar problemen van zouden komen. Daarnaast speelde de ruzie in de
gemeenteraad over de vermeende achterstelling van het openbaar onderwijs (zie hoofdstuk 1). De centrale vraag bij beide discussies bleek: wiens probleem is het dat er witte en zwarte scholen bestaan in
Veenendaal? De niet-confessionele buitenstaanders hadden de meeste last van dit probleem. De confessionele en reformatorische gevestigden bleken nauwelijks bereid mee te werken aan een oplossing. Dit
conflict werd grotendeels openbaar (in de gemeenteraad) uitgespeeld. Het onderscheidende kenmerk
tussen de groepen was ook hier religie. Hoewel het conflict grotendeels ging over allochtonen, speelden
zij in de machtsarena nauwelijks een rol. Van buitenaf deden ze wel pogingen de machthebbers in de
machtsarena te beïnvloeden. De reformatorische groep nam in dit conflict een duidelijk andere positie
in dan de confessionelen, omdat ze een ander belang nastreefden. We bespreken deze groepen bij dit
conflict daarom apart.
Gaandeweg het onderzoek kwam er nog een tweede onderwijsconflict naar voren, dat vooral achter
de schermen speelde. De vraag was: Welke schoolbesturen krijgen het recht om een nieuwe school te
stichten in de nieuwe wijk Veenendaal-Oost? Ook deze strijd ging tussen de gevestigde confessionelen,
die hun machtspositie wilden uitbouwen door de nieuwe scholen te claimen, en de niet-confessionele
buitenstaanders, die ook een plekje wilden. De reformatorische en allochtone Veenendalers speelden in
dit conflict nauwelijks een rol, zodat we de analyse hiervan beperken tot de twee ‘hoofd’-groepen.
In het eerste conflict is de machtsarena wederom de gemeenteraad. Het verloop van de strijd wordt in
dit conflict sterk beïnvloed door de banden die de politieke partijen hebben met andere belanghebbenden in het onderwijsveld, met name de schoolbesturen. In het tweede conflict strijden de schoolbesturen
rechtstreeks met elkaar en het gemeentebestuur. Hier is het onderwijsveld de machtsarena geworden.
In beide gevallen wordt het verloop van de strijd zeer sterk bepaald door regels en normen vanuit het
nationale schaalniveau. We zullen daarom nu eerst die nationale context bespreken. Daarna gaan we in
op de verhoudingen in het lokale onderwijsveld. Deze context is nodig voor de bespreking en analyse
van beide onderwijsconflicten.
9.4.1 De nationale context: artikel 23

Het onderwijs is bij uitstek een onderwerp waarvoor op nationaal niveau beleid wordt gemaakt. In
Nederland is de (religieuze) vrijheid van onderwijs bovendien een beladen onderwerp, door de schoolstrijd868 die daarover in de negentiende en begin twintigste eeuw gevoerd werd. Veel onderwijswetten
en onderwijsbeleid zijn nog altijd gebaseerd op de uitkomsten van die strijd869.

868 Over de schoolstrijd is enorm veel geschreven. Een relatief recente bundel met artikelen over de schoolstrijd en de
huidige invulling van de gevolgen daarvan is Van der Ploeg 2000.
869 Mentink en Vermeulen 2005, p. 5.
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Kader 9.2 Artikel 23 van de Grondwet1
Artikel 23, lid 2
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet
aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
Artikel 23, lid 6
Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar
onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van
het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers
geëerbiedigd.
Artikel 23, lid 7
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden
voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd.
De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en
voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
1

Grondwetsartikelen geciteerd via wetten.overheid.nl (geciteerd september 2007).

De schoolstrijd ging om gelijke rechten en gelijke bekostiging van scholen met een eigen religieuze
kleur. De overheid wilde in de negentiende eeuw alleen openbare scholen bekostigen, waar ‘maatschappelijke en christelijke deugden’ onderwezen werden. Katholieke en orthodox-christelijke ouders wilden
eigen scholen met gelijke rechten én gelijke middelen. Uiteindelijk kregen de organisaties die deze
belangen vertegenwoordigden in twee stappen gelijk. In 1848 werd in de Grondwet vastgelegd dat het
geven van onderwijs vrij is870. In 1917 werd daaraan toegevoegd dat ook de bekostiging van openbare en
bijzondere scholen gelijk is (zie voor uitleg van de termen openbaar en bijzonder kader 9.3). De vrijheid
van onderwijs en gelijke financiering werden vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, wat sinds 1917
niet meer inhoudelijk gewijzigd is871. In lid 2 wordt de vrijheid van onderwijs gegarandeerd en in lid 6
en 7 de gelijke bekostiging (zie kader 9.2).
De uitkomst van de schoolstrijd betekende een overwinning voor de orthodox-protestantse en
katholieke zuilen. Het feit dat openbaar en bijzonder onderwijs gelijke rechten kregen, is één van de
belangrijkste pijlers van de verzuiling gebleken. Doordat kinderen afgeschermd binnen de eigen zuil
onderwijs kregen, groeiden ze op in aparte werelden.

870 Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden 1848, artikel 194.
871 Mentink en Vermeulen 2005, p. 20. Bij de grondwetsherziening van 1983 bleef artikel 23 als enige grondrechtenbepaling inhoudelijk ongewijzigd, vooral vanwege de grote politieke gevoeligheid van het onderwerp.
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Kader 9.3 Openbaar, bijzonder of speciaal?
Voor niet-ingewijden in het onderwijsjargon is het soms lastig te begrijpen dat bijzonder onderwijs iets totaal anders is dan speciaal onderwijs. We zetten drie definities op een rij.
Openbaar onderwijs: onderwijs op scholen die voor iedereen toegankelijk zijn en die hun lessen
niet baseren op een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Deze vorm van onderwijs
wordt door de overheid gegarandeerd. In principe kan iedereen er terecht en zorgt de overheid
dat er voor iedereen een openbare school binnen redelijke afstand van de woning beschikbaar is.
Bijzonder onderwijs: onderwijs op scholen die lesgeven volgens een bepaalde godsdienstige,
levensbeschouwelijke of onderwijskundige grondslag. Alle scholen die niet openbaar zijn, heten
bijzonder. Meestal wordt het onderscheid gemaakt tussen confessioneel bijzonder onderwijs
(gebaseerd op religie of levensovertuiging) en algemeen bijzonder onderwijs (gebaseerd op een
onderwijskundige visie, zoals Jenaplanscholen of Montessorischolen).
Speciaal onderwijs: onderwijs voor kinderen die niet op een gewone school terechtkunnen vanwege een handicap, ziekte, leer- of gedragsproblemen (deze vorm van onderwijs laten wij verder
buiten beschouwing).

Artikel 23 garandeert onderwijsvrijheid. Die vrijheid is zodanig uitgewerkt in wetten872 dat het bijzondere scholen het recht geeft om docenten en leerlingen te weigeren die niet passen bij het religieuze
profiel van de school, en ze te verwijderen indien ze in strijd daarmee handelen873. Als scholen leer
lingen willen weigeren, moeten ze daar wel een consequent beleid in voeren. ‘Het moet gaan om een
“op een vast, op religieuze gronden berustend beleid”. Een wisselvallig beleid, waarbij toelating van leerlingen nu eens wel, en dan weer niet aan de hand van richtingsmaatstaven beoordeeld wordt, kan niet
door de beugel’874.
Deze bescherming die artikel 23 biedt, is met name voor de reformatorische groep heel belangrijk.
Door artikel 23 kunnen zij eigen scholen oprichten en andersgelovende kinderen daarvan weren. Reformatorische mensen noemen artikel 23 dan ook als een grote verworvenheid, een groot goed.
We willen onze identiteit koste-wat-het-kost handhaven omdat wij dat zo belangrijk vinden. Artikel 23
hebben we nog steeds. (…) Wij hopen dat we deze scholen nog steeds kunnen houden. Het is natuurlijk
een enorm voorrecht dat we krijgen, tot en met alles gesubsidieerd door de overheid.
Bestuurder reformatorische school
Veel niet-confessionelen zijn minder blij met artikel 23. Op nationaal niveau wordt aanpassing of
afschaffing van artikel 23 dan ook regelmatig op de politieke agenda gezet. In 1995 gebeurde dat door
VVD-leider Hans Dijkstal, in 2002 door D66-minister Roger van Boxtel, in december 2003 door

872 Zie Algemene Wet Gelijke Behandeling, artikel 7, lid 2. Hier staat: ‘Het eerste lid, onderdeel c, laat onverlet de
vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om bij de toelating en ten aanzien van de deelname aan het
onderwijs eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras,
geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.’
873 Mentink en Vermeulen 2005, p. 80.
874 Mentink en Vermeulen 2005, p. 84. Het citaat binnen dit citaat is afkomstig uit een arrest van de Hoge Raad over
dit onderwerp; het zogenaamde Maimonides-arrest. Cursivering in origineel.
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VVD-politica Ayaan Hirsi Ali en eind 2004 door toenmalig VVD-minister Rita Verdonk875. Maar er
was in alle gevallen geen meerderheid te vinden die artikel 23 wilde aanpakken. Vooralsnog vormt dit
grondwetsartikel dus een belangrijke beperkende factor in alle lokale discussies op onderwijsgebied.
Het beperkt de mogelijkheden van de lokale overheid om problemen aan te pakken die te maken hebben met de verdeling van leerlingen en de schoolkeuze van ouders.
Naast artikel 23 is er nog een regel van het nationale schaalniveau die sterke invloed heeft op de onderwijsdiscussies op het lokale schaalniveau. Het gaat om de verdeling van geld richting de scholen vanuit
het ministerie van Onderwijs. Scholen krijgen per leerling een bepaalde hoeveelheid geld, wat wordt
verdeeld volgens een gewichtenregeling876. Dit houdt in dat scholen meer geld krijgen voor kinderen
met laag opgeleide ouders. De hoogste categorie is gewicht 1.9. Voor leerlingen met dit gewicht krijgt
een school 1,9 keer zoveel geld als voor een ‘gewone’ leerling. 1.9-leerlingen zijn leerlingen van wie tenminste één van de ouders niet in Nederland is geboren én een laag beroeps- of opleidingsniveau heeft.
Hier vallen in de praktijk vrijwel alle allochtone kinderen onder.
Het onderwijs op lokaal niveau heeft dus te maken met allerlei regels die worden ‘opgelegd’ vanuit het
nationale schaalniveau. Toch is er sinds de jaren negentig een trend van decentralisatie zichtbaar877.
Daardoor is er meer ruimte gekomen voor lokaal onderwijsbeleid. Dat heeft geleid tot een wettelijke
vorm van lokaal overleg met alle belangrijke spelers in het onderwijsveld: het voor alle gemeenten
verplichte Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO)878. Dit is een overlegorgaan waarin de
wethouder en haar ambtenaren met vertegenwoordigers van de schoolbesturen praten over het lokale
onderwijsbeleid. Vervolgens controleert de gemeenteraad dan weer of de uitvoering van dat onderwijsbeleid op de juiste manier verloopt879.
In het onderwijsveld op lokaal niveau is dus macht te verdelen. Er zijn verschillende machthebbers: de
schoolbesturen, het gemeentebestuur, de partijen in de gemeenteraad én natuurlijk de ouders die de
schoolkeuze voor hun kinderen maken. Ook zijn de machtsverhoudingen op hogere schaalniveaus en
de verbindingen vanuit de lokale context met de machthebbers daar natuurlijk belangrijk. We bespreken eerst de verhoudingen tussen de verschillende schoolbesturen in Veenendaal en proberen die
vervolgens te verklaren door in te gaan op de schoolkeuze van de ouders.
875 Zie voor een overzicht van recente politieke discussies over artikel 23 Van Leeuwen 2005. Voor het bericht over Verdonk zie ANP 21-12-2004.
876 We bespreken hier de gewichtenregeling die gold in de periode 2002-2006. Deze kwam voort uit het onderwijsvoorrangsbeleid dat ingezet werd in 1986. Op 1 augustus 2006 is een nieuwe gewichtenregeling ingevoerd, maar die blijft
hier buiten beschouwing (zie voor uitleg van beide regelingen brief minister van onderwijs aan de Tweede Kamer, 27
mei 2005, kenmerk PO/ZO/2005/15067, te vinden via www.minocw.nl).
877 Deze trend is ingezet door het eerste kabinet-Kok, dat regeerde van 1994 tot 1998. Dit kabinet wijzigde een groot
aantal onderwijswetten (Postma 2000, pp. 128-133).
878 In artikel 102 van de Wet op het Primair Onderwijs is aangegeven dat de gemeente een regeling voor het onderwijs moet treffen. In lid 5 staat ‘De gemeenteraad stelt de regeling, bedoeld in het eerste lid, dan wel een wijziging
daarvan, niet vast dan nadat daarover op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met door de bevoegde gezagsorganen van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente aan te wijzen vertegenwoordigers.
De gemeenteraad stelt daartoe een procedure vast.’
879 Zie Kunst 2004 voor meer informatie over de totstandkoming van OOGO, de wettelijke inkadering en de effectiviteit op landelijk niveau.
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Figuur 9.7 Verdeling basisschoolleerlingen Veenendaal naar schoolbestuur, 1 oktober 2002
9.4.2 Verhoudingen in Veenendaal: schoolbesturen en OOGO880

In het Veenendaalse onderwijsveld is net als in de politiek sprake van een belangrijke scheidslijn tussen
de confessionele en niet-confessionele groepen. Maar de verhoudingen op de machtsbalans liggen heel
anders. De reformatorische en confessionele schoolbesturen hebben samen plusminus 80% van alle
leerlingen. Dat geldt zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. In het Veenendaalse
basisonderwijs zijn acht schoolbesturen actief met in totaal 7.002 leerlingen op de teldatum 1 oktober
2002881. Aangezien de conflicten zich in deze periode vooral afspelen rond het basisonderwijs, zullen wij
ons daarop concentreren882. De verdeling van de leerlingen over de basisscholen van de verschillende
besturen staat weergegeven in figuur 9.7.
De besturen vallen uiteen in drie groepen: de reformatorische besturen, de protestants-christelijke
besturen (‘de confessionelen’) en de overige besturen (‘de niet-confessionelen’). De reformatorische
besturen zijn in dit geval een duidelijke aparte groep, die ook door de confessionelen en niet-confessionelen als zodanig gezien worden. Zij hebben andere belangen dan de confessionelen en hanteren dus
ook andere strategieën.
9.4.3 ‘Wij stellen de normen’: de confessionelen

De twee grootste schoolbesturen in Veenendaal zijn de stichtingen CPOV (Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal) en SHS (Stichting Hervormde Scholen). Zij horen beide bij de groep ‘confessionelen’.

880 De informatie in de komende paragraaf over de verhoudingen tussen de schoolbesturen is gebaseerd op interviews
die gevoerd zijn met (ex-)bestuurders en schooldirecteuren van alle schoolbesturen op twee na (één reformatorisch/
gereformeerd bestuur en het Montessori-bestuur) en beleidsambtenaren en gemeenteraadsleden met onderwijs in
hun portefeuille.
881 Schoolbestuurders moeten jaarlijks gegevens over hun leerlingen doorgeven aan het ministerie van Onderwijs.
Daarvoor is één datum vastgesteld waarop de leerlingen geteld worden: dat is 1 oktober. Deze telling staat bekend
als de oktobertelling.
882 Veenendaal telt vier scholen voor voortgezet onderwijs, waaronder één openbare. Van de 5.840 leerlingen die bij
de oktobertelling van 2002 in Veenendaal naar het voortgezet onderwijs gingen, zaten er 1.015 (17%) op het openbare Rembrandt College. De Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV) had 21% van de leerlingen en op
zowel het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) als het op reformatorische grondslag gebaseerde Ichthus College
zat 31% van het totaal aantal leerlingen.
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Het CPOV is met zeven scholen en 43% van de leerlingen verreweg het belangrijkste bestuur in het
basisonderwijs in Veenendaal883. De stichting komt voort uit een fusie tussen verschillende protestantschristelijke schoolbesturen884. De scholen van het CPOV hebben een duidelijke protestants-christelijke
grondslag. De dagen beginnen er met Bijbellezing en gebed. Van ouders wordt gevraagd die grondslag
te respecteren. Ouders hoeven niet per se lid van een kerk te zijn om hun kind op een CPOV-school
geplaatst te krijgen. In de Veenendaalse verhoudingen is dat een relatief lichte vorm van omgaan met de
grondslag van de school. Algemeen directeur van het CPOV is Martin van den Brink. Hij wordt door
vriend en vijand beschouwd als de machtigste man op onderwijsgebied in Veenendaal (zie kader 9.4).
De SHS is het op één-na-grootste schoolbestuur in Veenendaal. Er vallen vier scholen onder met in
totaal 17% van de leerlingen. De SHS is voortgekomen uit de ‘Grote Kerk’ (de Gereformeerde Bondskerken uit de Nederlandse Hervormde kerk)885. Ook nu nog hebben de SHS-scholen een duidelijk
hervormde signatuur. Het bestuur bestaat alleen uit leden van de ‘Grote Kerk’. Eén van de bestuursleden
is vertegenwoordiger van de Algemene Kerkenraad van deze kerk. Het bestuur voert met sollicitanten
altijd een gesprek over de persoonlijke geloofsbeleving. Van ouders wordt gevraagd om de grondslag
van de school niet alleen te respecteren, maar te onderschrijven. Dat houdt in dat ouders een verklaring
moeten ondertekenen waarin staat dat ze het met de grondslag van de school eens zijn886. De scholen van de SHS zijn in principe bedoeld voor kinderen van Nederlands-hervormde ouders. Toch is er
wel een bepaalde ruimte voor ‘andersgelovenden’. De SHS-scholen zeggen hun verantwoordelijkheid
te willen nemen in de opvang van deze kinderen. Maar de SHS bepaalt zelf de grenzen van die ruimte.
Daarom hanteert het bestuur sinds 1994 een quotum voor ‘andersgelovenden’. Oud-schoolbestuurder
Dick Minderhoud bespreekt dit quotum in het jubileumboek ter ere van het honderdjarig bestaan van
de eerste SHS-school, de Prinses Beatrixschool.
Tijdens het gesprek over het toelatingsbeleid werd ook het percentage andersgelovende leerlingen, die per
groep konden worden toegelaten, aan de orde gesteld. In de bestuursvergadering van 6 juni 1994 werden
die percentages bepaald op 15% per groep voor alle hervormde scholen met uitzondering van de Prinses Beatrixschool. Voor deze school gold een percentage van 20%. Overigens werd in 1994 ongeveer 7,5%
van alle leerlingen in Veenendaal gerekend tot de groep andersgelovenden887.

883 Onder het bestuur van het CPOV vallen ook de twee scholen voor speciaal basisonderwijs in Veenendaal, de Windroos en de Oranjeschool (ZMLK). Deze scholen blijven hier verder buiten beschouwing. Het CPOV bestuurt ook
nog een tweetal scholen buiten Veenendaal. Die blijven eveneens buiten beschouwing.
884 Het CPOV bestaat sinds 1 augustus 1999. Op die datum fuseerden twee Veenendaalse stichtingen voor protestants-christelijk basisonderwijs: de scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) en van de Stichting
Samenwerkende Christelijke Scholen (SSCS) kwamen onder één nieuw bestuur. De Stichting Hervormde Scholen
(SHS) praatte in eerste instantie ook mee over de fusie, maar vond de identiteit van het nieuwe schoolbestuur uiteindelijk onvoldoende gewaarborgd en bleef buiten de fusie. Details over de historie van de schoolbesturen en het
fusieproces zijn te vinden in Minderhoud 2003, pp. 55-73.
885 De eerste Hervormde school werd gesticht in 1903 op initiatief van de Hervormde kerkenraad. De geschiedenis van
de SHS is beschreven in Minderhoud 2003, pp. 55-73.
886 Bijzondere scholen hebben wettelijk het recht dit van ouders te eisen. Doen zij dit niet, dan is de school bevoegd de
inschrijving van hun kinderen te weigeren (Mentink en Vermeulen 2005, p. 82).
887 Minderhoud 2003, p. 69.
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Hierbij is het interessant om op te merken dat de groep ‘andersgelovenden’ wordt gedefinieerd als nietwesterse allochtonen. Aan dat aandeel wordt gerefereerd met de genoemde 7,5%. Impliciet stelt de SHS
hiermee haar geloof als norm voor alle andere Veenendalers.
Wie niet hervormd is en zijn kind toch aanmeldt op een SHS-school, kan een gesprek met het
bestuur verwachten. Een voormalig bestuurder legt uit hoe zo’n gesprek verloopt:

Kader 9.4 De macht van Martin van den Brink
[Interviewer] Wat zijn nou de machtige mensen in onderwijsland in Veenendaal?
[Geïnterviewde] Martin van den Brink (stilte) en Martin van den Brink, en Martin van den Brink
(lacht). Ja, als je die vraag zo stelt is dat het antwoord. (…) Maar hij is ook erg goed, is algemeen
directeur van het CPOV, heeft kennis van zaken, kent de mensen, kent Veenendaal, en daar is dan
ook verder niks mis mee hoor.
Ex-bestuurder openbaar onderwijs
De centrale persoon in alle onderwijsdiscussies in Veenendaal is Martin van den Brink. Geen enkele
naam viel in de interviews over onderwijs zo vaak als die van hem. Er is een drietal verklaringen
voor zijn centrale positie.
1.	Functie: Zijn macht komt deels voort uit zijn functie: hij is nu eenmaal de baas van het CPOV, verreweg het grootste schoolbestuur. Ook huurt het op één na grootste bestuur, SHS, hem in als
adviseur en als vertegenwoordiger in allerlei overlegorganen.
2.	Tijd: Voor Van den Brink is het besturen een fulltime baan, als enige van alle Veenendaalse
schoolbestuurders. Daardoor heeft hij tijd om zich van lopende zaken en vooral van de regelmatig veranderende regels op onderwijsgebied op de hoogte te stellen.
3.	Persoon: Van den Brink heeft een gezaghebbende uitstraling en een uitgebreid netwerk. Bij de
gemeenteraad staat hij bekend als dé vertegenwoordiger van het basisonderwijs in Veenendaal.
Zo was hij namens alle schoolbesturen inspreker bij de vergadering waar besloten werd over
subsidie voor de schoolbegeleidingsdiensten. Een geplande bezuiniging was na interventie van
Van den Brink voorlopig van de baan1.
	Van den Brink is letterlijk het schoolvoorbeeld van een sterke leider2. Hij geniet hoog aanzien bij
collega-bestuurders. Twee van hen geven aan hoe OOGO-vergaderingen verlopen waarbij hij
aanwezig is:
Bij vergaderingen, met de gemeente, dan zie je Martin van den Brink zitten en dan denk je van: “oh
wacht even, even kijken of Martin er iets van gaat zeggen”. (…) Dan weet ik dat Martin namens
alle CPOV-scholen wel dingen zegt waar de wethouder soms eventjes van moet slikken.
Bestuurder reformatorische school
Hij regelt gewoon zo’n vergadering. (…) Als de wethouder een voorstel doet, of iets vraagt, dan
zit iedereen te kijken naar hem, wat hij zegt. Hij heeft het woord, iedereen zegt ja en amen en dan
gaan ze verder.
Ex-bestuurder openbaar onderwijs
1
2

Gemeenteraad van Veenendaal 07-11-2005 en 10-11-2005.
De term sterke leider is besproken in het ADMC-model in hoofdstuk 4.
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We willen het u toch wel even uitleggen. Wij willen proberen een school voor christelijk onderwijs te
zijn. Dat betekent dat uw kind van de school een Bijbel krijgt. En elke dag beginnen wij de les met een
kleine pericoop [een stukje tekst uit de Bijbel], en dan praten we met elkaar. U moet wel weten waar u
aan begint.
In 2002 werd de genoemde 15% ‘andersgelovenden’ ook precies gehaald op drie van de vier SHS-scholen.
Het is niet duidelijk of andersgelovende ouders geweigerd zijn omdat de scholen ‘vol’ zijn.
De confessionele schoolbesturen CPOV en SHS hebben samen de meerderheid van de leerlingen in
Veenendaal en bezitten, mede dankzij hun sterke leider Martin van den Brink, een stevige machtspositie. Zij willen die positie graag behouden en liefst uitbreiden. Ze hebben daarmee een ander belang dan
de reformatorische groep.
9.4.4 Veilig thuis voor de eigen groep: de reformatorischen

De drie reformatorische of gereformeerde schoolbesturen, met samen 17% van de leerlingen888, vormen
een aparte groep. De drie zijn de Johannes Calvijnschool (620 leerlingen)889, de dr. C. Steenblokschool
(450 leerlingen)890, en De Plantage (208 leerlingen)891. De Steenblokschool staat bekend als de strengste
van alle basisscholen in Veenendaal. De Plantage is niet reformatorisch maar gereformeerd-vrijgemaakt.
In de beeldvorming bij ouders hoort deze school echter bij de drie ‘strenge’ schoolbesturen.
Op deze drie basisscholen speelt de religieuze achtergrond een nog belangrijker rol dan op de
CPOV- en SHS-scholen. Ook op deze drie scholen moeten de ouders de grondslag onderschrijven. Die
grondslag is nog strenger geformuleerd dan op de SHS-scholen. Het verschil tussen respecteren en
onderschrijven wordt verwoord door een reformatorische schoolbestuurder.
Ja, bij ons moeten ze het dus echt onderschrijven. Ze moeten het er echt mee eens zijn. En ja, van A tot Z.
Niet respecteren, nee. Je kan best wel voor een groep respect opbrengen, maar onderschrijven zegt veel meer,
want dan ben je het er gewoon helemaal mee eens. Dat is bij respecteren niet zo.

888 Deze 17% is aanzienlijk hoger dan de ongeveer 10% die we in het vorige hoofdstuk tot de groep reformatorischen
rekenden, door te kijken naar de stemmers op de SGP. Dit heeft drie oorzaken: het relatief hoge kindertal van deze
groep; het feit dat twee van de drie scholen (Plantage en Steenblokschool) een regiofunctie vervullen, waarbij een
aanzienlijk deel van de leerlingen dus van buiten Veenendaal afkomstig is; en het feit dat we De Plantage (met bijna
3% van het totaal aantal leerlingen) tot deze groep rekenen, terwijl deze school gereformeerd-vrijgemaakt is en de
ouders dus waarschijnlijk ChristenUnie-stemmers zijn (informatie uit interviews).
889 Deze school is voornamelijk voor kinderen uit de Gereformeerde Gemeente en deels uit andere bevindelijke kerkgenootschappen. De school gaat uit van de ‘Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op reformatorische
grondslag in Veenendaal’. Deze vereniging bestuurt alleen de Calvijnschool ( Johannes Calvijnschool Veenendaal
2005).
890 Deze school gaat uit van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland buiten het verband, een zeer
behoudend bevindelijk kerkgenootschap. De school wordt bestuurd door de ‘Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Veenendaal’. Dit bestuur bestaat uit de kerkenraad van de Gereformeerde
Gemeente in Nederland buiten het verband en bestuurt alleen deze school (Gemeente Veenendaal 2003, informatie
uit interviews)
891 Deze school is voornamelijk bedoeld voor kinderen uit de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). De school valt onder
de Gereformeerde schoolvereniging Veluwe Plus. Deze vereniging bestuurt tien scholen uit gereformeerd-vrijgemaakte richting (Veluwe Plus 2008).
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De scholen zijn vooral gericht op het beschermen van het eigen ‘wereldje’, zoals ook reformatorische
mensen zelf het omschrijven. In dat wereldje is de Bijbel het uitgangspunt. De eenheid van gezin, kerk
en school staat voorop en de normen en waarden vanuit de kerk komen dus op school terug. In de
schoolgids van de Johannes Calvijnschool staat dat als volgt omschreven:
De opvattingen van de school en het gezin dienen derhalve overéén te komen, ook in éénparig afwijzen van alle normvervaging, deconfessionalisering (het loslaten van de belijdenis), gezagsondermijning,
sportverdwazing, modegrillen en de verderfelijke invloed, die kan uitgaan van o.a. radio, televisie, internet en moderne lectuur892.
De school heeft dus nogal uitgesproken opvattingen over de maatschappij. In eerste instantie wil de
school een veilig thuis zijn voor de eigen groep. In een veilige omgeving worden de kinderen voorbereid
op een rol in de maatschappij. Dat gebeurt in eigen kring, volgens de daarbinnen geldende normen en
waarden. Op deze drie basisscholen zitten dan ook helemaal geen allochtone kinderen893. De kinderen
op reformatorische basisscholen komen over het algemeen weinig in aanraking met andersgelovenden
en groeien grotendeels op binnen het eigen minizuiltje.
9.4.5 Machteloos en klein: de niet-confessionelen

Helemaal aan de andere kant van het spectrum staan de niet-confessionele scholen. Drie schoolbesturen in Veenendaal hebben géén protestants-christelijke achtergrond: het openbaar onderwijs, het
katholieke bestuur894 en het Montessori-bestuur895.
Het openbaar onderwijs is in Veenendaal klein. De twee openbare basisscholen hebben in totaal
zeven locaties en 12% van de leerlingen. Het openbaar onderwijs moet in principe iedereen toelaten.
Mede daardoor zijn allochtone kinderen sterk op deze scholen geconcentreerd.
In de periode 2002-2006 is de structuur van het bestuur van de openbare scholen sterk veranderd.
Tot 2002 werd het openbaar onderwijs bestuurd door de gemeente. De verantwoordelijke wethouder
had daardoor twee petten op. Ze moest tegelijkertijd opkomen voor de belangen van het openbaar
onderwijs én zorgen voor een eerlijke verdeling van de onderwijsmiddelen. Om aan die situatie een
einde te maken, is het bestuur na 2002 ‘op afstand gezet’. Eerst is een bestuurscommissie voor de Veenendaalse scholen in het leven geroepen. Hun taak bestond uit het voorbereiden van een fusie met andere
openbare schoolbesturen uit de regio. Op 1 januari 2005 was die fusie een feit. Het openbaar onderwijs
in Veenendaal wordt sindsdien bestuurd door de ‘Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland’,
waaronder 22 scholen uit zes gemeenten vallen896. Het bestuur zetelt in Zeist. Geen enkele bestuurder
is afkomstig uit Veenendaal. De relatie van dit nieuwe bestuur met de gemeente en de andere schoolbesturen in Veenendaal, was aan het einde van de raadsperiode nog niet duidelijk uitgekristalliseerd.
De contacten tussen de openbare scholen en de gemeente Veenendaal verliepen voorlopig grotendeels
892 Johannes Calvijnschool Veenendaal 2005, p. 3.
893 Een enkel geadopteerd kind uitgezonderd. Op de teldatum 1 oktober 2002 hadden de drie reformatorische basisscholen samen één 1.9-leerling.
894 De katholieken worden in de Veenendaalse beeldvorming niet tot de confessionelen gerekend. Zie voor meer informatie paragraaf 8.3.1.
895 De rooms-katholieke school en de Montessorischool horen dus wél bij het bijzonder onderwijs (zie kader 9.3).
896 De stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland bestuurt openbare scholen in de gemeenten Zeist, Bunnik,
De Bilt, Veenendaal, Maarssen en de Utrechtse Heuvelrug (waarin de gemeenten Driebergen-Rijsenburg, Maarn,
Doorn, Amerongen en Leersum op 1 januari 2006 opgingen) (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
2008).
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indirect, via het bestuur buiten Veenendaal. Het is de vraag of deze situatie blijft voortbestaan, of dat
wellicht een Veenendaalse schoolbestuurder lokaal aanspreekpunt voor de gemeente wordt.
Naast het openbaar onderwijs zijn er nog twee niet-protestants-christelijke schoolbesturen. De Montessorischool Aan de Basis heeft één locatie met 221 leerlingen (3% van het totaal)897 en de katholieke
basisschool De Vuurvlinder heeft drie locaties met in totaal 500 leerlingen (7%)898. De Montessorischool is net als het openbaar onderwijs open voor iedereen. Het katholieke bestuur vraagt ouders de
grondslag van de school te respecteren. Dat levert weinig problemen op, omdat de katholieke identiteit
niet zo op de voorgrond staat als bij de protestants-christelijke scholen. De toelating van zorgleerlingen
wordt wel beperkt899.
9.4.6 De schoolkeuze van ouders

De verdeling van leerlingen over de verschillende besturen is anders dan je op basis van de bevolkingssamenstelling zou verwachten. De confessionele en reformatorische schoolbesturen hebben een
grote meerderheid, terwijl in de politiek de verhoudingen ongeveer 50-50 zijn. Waarom kiezen zo veel
ouders voor een christelijke school, terwijl ze niet christelijk zijn? Volgens onze geïnterviewden zijn er
vijf redenen die de schoolkeuze van Veenendaalse ouders verklaren900. Door al deze redenen gaan de
meeste kinderen naar confessionele scholen en hebben de confessionelen dus de macht in handen in
het onderwijsveld.
1. ‘School in de buurt’
Mensen kiezen voor hun kinderen in eerste instantie een school in de buurt, waar ook vriendjes of
vriendinnetjes naar toe gaan. Dat is praktisch gezien het gemakkelijkst.
Alleen als het bij wijze van spreken een Calvijnschool is, dus echt heel streng gereformeerd, dan willen
ze nog wel zeggen van: we gaan een schooltje verder kijken.
Ex-bestuurder openbaar onderwijs
2. ‘Normen, waarden en kwaliteit’
Het openbaar onderwijs heeft een slecht imago. Veel mensen denken dat de kwaliteit van het onderwijs
op openbare scholen laag is. Dat heeft te maken met het feit dat deze scholen leerlingen niet (mogen)
selecteren, waardoor ze vaak als verzamelplaats voor elders mislukte leerlingen worden gezien. Het
imago van de bijzondere scholen is juist tegenovergesteld: de sfeer zou daar strenger zijn en kinderen
zouden er beter terecht kunnen om normen en waarden te leren.
897 De Montessorischool valt onder de Stichting Montessorischool Veenendaal, die alleen deze school bestuurt
(Gemeente Veenendaal 2003).
898 De katholieke basisschool valt onder de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV), die veertien basisscholen met zeventien locaties beheert in het zuidwestelijke deel van de Veluwe. Het bestuur is gevestigd in Ede
(Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei 2008).
899 Dit houdt in dat bij de toelating van nieuwe leerlingen wordt gekeken of de benodigde zorg voor deze leerling geleverd kan worden in de groep waar hij/zij terecht zou komen. Als er al veel zorgleerlingen in een groep zitten en de
komst van de leerling de maximale zorgcapaciteit zou overschrijden, kan een leerling worden doorverwezen naar
een andere locatie (De Vuurvlinder 2007).
900 In al onze interviews met onderwijsbetrokkenen hebben we gevraagd hoe de keuze van de meeste ouders voor confessionele scholen te verklaren is. Na het groeperen van alle antwoorden kwamen deze vijf redenen duidelijk naar
voren.
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In de politiek kun je best PvdA stemmen, want je bent ook voor sociale gelijkwaardigheid of iets dergelijks, maar je kinderen moeten op school normen en waarden geleerd krijgen. En dat krijg je bij het
CPOV, dat krijg je niet bij het openbaar onderwijs. Dat is de gedachte.
Ambtenaar
Veenendaal kreeg in de periode 2002-2006 te maken met een gebeurtenis die het slechte imago van het
openbaar onderwijs bevestigde: de directeur van één van de openbare scholen werd in 2004 opgepakt
en later veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Dat heeft volgens toenmalige bestuurders een tijdlang een daling in het aantal aanmeldingen veroorzaakt.
3. ‘Iets van geloof meekrijgen’
Behalve de gedachte dat je op christelijke scholen beter terecht zou kunnen voor normen en waarden,
zeggen ouders het ook fijn te vinden dat hun kinderen ‘iets meekrijgen’ van het christelijke geloof. Zeker
in Veenendaal, waar dit geloof zo’n belangrijke rol speelt, is het handig er tenminste iets vanaf te weten.
Het is op zich allebei hetzelfde, openbaar onderwijs en christelijk onderwijs, alleen als je christelijk
onderwijs kiest, krijg je (…) de christelijke kerk er extra bij. Het is een standaard pakket hè, dat geven
ze allebei, maar bij het christelijke krijg je wat meer.
Ex-bestuurder openbaar onderwijs
4. ‘Het hoort zo’
De keus voor christelijk onderwijs wordt ook vaak uit gewoonte gemaakt, of omdat dat nu eenmaal
zo ‘hoort’. Ook ouders die zelf niet meer gelovig zijn, brengen hun kinderen toch naar een christelijke
school om hun familie niet voor het hoofd te stoten.
Als je (…) bewust zou kiezen voor openbaar onderwijs, dan krijg je natuurlijk wel problemen met opa
en oma en je familie. En dat zijn, en dat zeggen ouders ook, overwegingen om het dan maar niet te
doen en de traditionele keuze te maken.
Ex-bestuurder openbaar onderwijs
5. ‘Geen zwarte school’
Er is nog een vijfde reden voor ouders om niet te kiezen voor openbaar onderwijs. Dat heeft te maken
met de concentratie van allochtone kinderen op deze scholen, waarvan een aantal voornamelijk ‘zwart’
is. Voor veel ‘witte’ ouders is dit een reden om hun kinderen naar een andere school te sturen. Dat is
een trend die in heel Nederland zichtbaar is901.
Met deze laatste reden belanden we meteen bij het centrale thema van het eerste conflict dat in het
onderwijsveld speelde in de periode 2002-2006.

9.5 Witte en zwarte scholen
Terwijl het onderwerp ‘witte en zwarte scholen’ landelijk al sinds eind jaren tachtig op de agenda staat902,
komt het in Veenendaal pas eind 2002 expliciet ter sprake. Inzet van het conflict wordt dan: wiens
probleem is het dat er zwarte en witte scholen bestaan? Om het verloop van het conflict te kunnen ana901 Zie voor meer informatie over de rol van de schoolkeuze van ouders WRR 2007, pp. 119-122.
902 In 1988 verscheen bijvoorbeeld al een rapport van de onderwijsvakbond ABOP, met als titel ‘Witte en zwarte scholen, een maatschappelijk ongewenst verschijnsel’ (Vogelenzang 1988).
Deel 3 - Veenendaal

281

lyseren, zetten we eerst een aantal feiten over de verdeling van allochtone leerlingen in Veenendaal op
een rij.
9.5.1 Feiten over zwarte scholen

Op 1 oktober 2002 waren er in Veenendaal 747 leerlingen met een 1.9-financiering903, bijna 11% van het
totaal. Die leerlingen waren niet evenredig verdeeld over de schoolbesturen. Uit figuur 9.8 blijkt dat
alle niet-confessionele schoolbesturen méér allochtonen dan evenredig opnemen en alle confessionele
schoolbesturen minder.
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Op de openbare basisscholen – en in mindere mate de katholieke – zitten veel meer allochtone leerlingen dan evenredig. Vijf schoollocaties in Veenendaal hebben meer dan 50% allochtone leerlingen,
waaronder één locatie van de katholieke school, één CPOV-locatie en drie locaties van het openbaar
onderwijs. De concentratie in het openbaar onderwijs is veruit het grootst. Veenendaal kent twee openbare basisscholen: De Achtbaan met vestigingen in Veenendaal-West en Het Mozaïek met vestigingen
in de rest van Veenendaal. In 2002 telde Het Mozaïek vier vestigingen met uiteenlopende percentages
allochtonen. Eén vestiging (De Bongerd in de wijk Engelenburg) was al jaren 100% ‘zwart’. Gemiddeld
kwam Het Mozaïek uit op 55% allochtone leerlingen. Op De Achtbaan was op de teldatum 21% van de
leerlingen allochtoon904.

21

Montessori

16

Stichting Hervormde Scholen (SHS)

9

Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal (CPOV)

5

Reformatorisch/Gereformeerd 0
Scholen met een evenredige verdeling

11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 50%

Figuur 9.8 Percentage allochtonen per schoolbestuur Veenendaal, 1 oktober 2002 (Bron: Gemeentearchief
Veenendaal 2002)
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Figuur 9.9 Verdeling allochtone leerlingen over openbare basisscholen Veenendal, 1 oktober 2002 (Bron:
Gemeentearchief Veenendaal 2002)
903 Voor uitleg van de term 1.9-financiering zie paragraaf 9.4.1. In alle hierna volgende cijfers definiëren we allochtonen
als 1.9-leerlingen.
904 Van Rooijen 2003; gemeentearchief Veenendaal 2002.
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Figuur 9.10 Aandeel allochtonen t.o.v. alle leerlingen per schoolbestuur, 1 oktober 1997* (Bron:
Gemeentearchief Veenendaal 1997, berekening)
* In 1997 bestond het CPOV nog niet, maar de cijfers van de scholen van CNS en SSCS die later onder het
CPOV zijn gaan vallen, zijn hiervoor opgeteld.
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Figuur 9.11 Aandeel allochtonen t.o.v. alle leerlingen per schoolbestuur, 1 oktober 2002 (Bron:
Gemeentearchief Veenendaal 2002, berekening)
De verdeling van allochtone leerlingen over de openbare scholen in Veenendaal is weergegeven in
figuur 9.9905. Het beeld is genuanceerd en blijkt sterk afhankelijk van de wijk. In de grotendeels ‘witte’
wijken Petenbos en West zijn de percentages allochtonen laag906. In wijken met hogere percentages
allochtonen zijn deze sterk geconcentreerd op de openbare scholen.
De concentratie van allochtone leerlingen op niet-confessionele scholen wordt steeds sterker. Een zoektocht in het gemeentearchief leverde de gegevens op waarmee we een vergelijking kunnen maken tussen
de situatie in 1997 en die in 2002 (figuur 9.10 en 9.11).

905 Naast de openbare scholen, waren er nog twee ‘zwarte’ schoollocaties. Beide waren relatief kleine vestigingen. Op
de locatie Patrimoniumlaan van de katholieke basisschool de Vuurvlinder waren 59 van de 97 leerlingen allochtoon
(61%) en op locatie Sterke Arm van de Juliana van Stolbergschool (CPOV) waren 35 van de 65 leerlingen allochtoon
(54%) (Van Rooijen 2003, bijlage 4).
906 In 2001 telden de buurten Petenbos en Petenbos-Oost (locatie Mozaïek Petenbos) en de wijk West (De Achtbaan)
elk 3% niet-westerse allochtonen (CBS 2003b).
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Onmiddellijk valt op dat het grote protestants-christelijke bestuur CPOV in 1997 nog wél een vrijwel
evenredig deel van de allochtone leerlingen opving. Dat aandeel is in de periode tot 2002 gehalveerd,
waardoor het CPOV nu een veel minder dan evenredig aandeel heeft. De bij het CPOV vertrokken
allochtone leerlingen zijn vooral bij de niet-confessionele schoolbesturen terechtgekomen. Hun aandeel
in de opvang van allochtone leerlingen steeg van 50% naar 65%. Deze toename verklaart de steeds groter wordende zorg over de concentratie van allochtone leerlingen in het openbaar onderwijs.
De strijd over witte en zwarte scholen speelde zich grotendeels af in de Veenendaalse gemeenteraad,
maar de raadsleden stonden sterk onder de invloed van de verschillende schoolbesturen. Dit heeft er
wellicht mee te maken dat een flink aantal gemeenteraadsleden een onderwijsachtergrond heeft. Dit
geldt onder meer voor de fractievoorzitters Jaap Pilon van D66/Lokaal Veenendaal (leraar/conrector
van de christelijke middelbare school CLV), Roelof Bisschop van de SGP (sectordirecteur christelijke
middelbare school Ichthus College) en Henk Andeweg van het CDA907 (directeur school voor speciaal basisonderwijs). Volgens een lid van het college van B en W is de invloed van de besturen uit het
onderwijs op de raadsleden groot.
[Geïnterviewde] Als het onderwijs vraagt, doen we het. Kosten noch moeite worden gespaard. (…)
Onderwijs vinden we heel belangrijk hier. Misschien ook omdat er vrij veel onderwijsmensen in de raad
zitten, dat zou ook nog wel eens mee kunnen spelen.
[Interviewer] Dat suggereert dat de bestuurders vanuit het onderwijs een machtige positie bezitten ten
opzichte van de raad.
[Geïnterviewde] Ja, ik denk het wel. Ik heb hier nog nooit meegemaakt dat men nee zei tegen een
bepaald voorstel. Als het om onderwijs gaat… nee, dan kan alles.
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We zetten de posities van de groepen bij de start van het conflict kort op een rij.

CDA

Bestuur
openbare
scholen

GroenLinks
PvdA
Lokaal
Veenendaal
VVD

SGP
Christen
Unie
Reformatorische
schoolbesturen Ouders met kind op
confessionele school

Ouders met
kind op nietconfessionele
school

Confessionelen

Niet-confessionelen

7124

SGP landelijk/ RMU

Figuur 9.12 Schetsmatige verhoudingen uitgangssituatie conflict witte en zwarte scholen Veenendaal (2004)
907 Andeweg nam in oktober 2004 het CDA-fractievoorzitterschap over van Gert van den Ham.
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9.5.2 De posities van de groepen bij de start van het conflict

In figuur 9.12 staan de verhoudingen in het onderwijsveld na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002
weergegeven. Aan de kant van de gevestigden hebben de drie confessionele partijen sterke verbindingen,
aan niet-confessionele kant zijn de verbindingen zwak.
De confessionelen hebben drie machtsbronnen die ze een zeer sterke positie op de machtsbalans opleveren. Ten eerste hebben ze een machtig bestuurder bij het CPOV, in de persoon van Martin van den
Brink. Zijn kennis, uitstraling en netwerk leveren hem een centrale positie in het onderwijsveld op (zie
kader 9.4). Daarnaast zitten de kinderen van het overgrote deel van de ouders in Veenendaal op een
confessionele school. Die ouders hebben een zekere loyaliteit aan de confessionelen, al was het maar
omdat het voor kinderen vervelend is om van school te wisselen. Tenslotte weten de confessionele scholen zich beschermd door artikel 23 van de Grondwet. Dit geeft hen het recht om eisen te stellen aan de
toelating van allochtone kinderen.
De SGP sluit zich als vertegenwoordiger van de reformatorische groep bij stemmingen in de gemeenteraad aan bij de confessionelen, maar de groep zelf heeft een ander belang.
Door de krachtige bescherming van artikel 23 kunnen de reformatorische scholen bolwerken voor
de eigen groep zijn. Ze zijn nauwelijks te raken door lokale ontwikkelingen en kiezen zelf hun houding richting de samenleving: de één erg gesloten, de ander iets opener. De reformatorische groep is
zo in staat een eigen wereldje in stand houden, maar heeft verder nauwelijks invloed op de rest van de
samenleving.
De niet-confessionelen hebben bij het opkomen voor hun belangen last van twee problemen. Ten eerste hebben ze bij elke poging om iets aan het probleem van de zwarte scholen te doen ‘altijd het zwaard
van Damocles – artikel 1 en artikel 23 – boven hun hoofd hangen’908. Daarnaast is er het gebrek aan een
positieve samenbindende factor voor de groep. Het is qua achtergrond al geen eenheid: er zijn openbaren, katholieken en een kleine Montessori-school. In de machtsarena van de gemeenteraad hebben de
niet-confessionele partijen ook nog te maken met een ander probleem. Een groot deel van de ouders die
politiek niet-confessioneel stemmen, kiezen op onderwijsgebied wél voor de confessionele kant. Opkomen voor het belang van de openbare scholen betekent dus niet automatisch dat de niet-confessionele
partijen opkomen voor hun achterban. Dat heeft gevolgen, beschrijft een niet-confessioneel raadslid:
Je merkt wel dat dat [openbaar onderwijs] in de partij niet tot een speerpunt mag worden. En als je nou
echt vraagt waarom niet, dan is dat denk ik omdat we bang zijn dat we daar christelijke achterban mee
voor het hoofd stoten. (…) De leden van de achterban hebben hun kinderen zelf ook op de christelijke
scholen zitten.
Dit is in de figuur weergegeven door lijnen van de PvdA naar ouders met kinderen op confessionele en
niet-confessionele scholen. Dit geldt ook voor de andere niet-confessionele partijen, maar om de figuur
niet te ingewikkeld te maken zijn daarbij geen lijnen weergegeven.
De niet-confessionele partijen kunnen dus niet al te hard op het belang van het openbaar onderwijs
inzetten. Dat bleek lastig toen het conflict over de witte en zwarte scholen ontstond.

908 WRR 2007, p. 122.
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9.6 Onderwijsconflict 1: witte en zwarte scholen
en toelatingsbeleid (2002-2007)
Op het moment dat het conflict over witte en zwarte scholen in november 2002 aan de oppervlakte
kwam, was de sfeer op onderwijsgebied niet al te best. Dat kwam door een ruzie in de zomer van 2002.
Vlak voor de zomer besloot de wethouder om één van de lokaties van de openbare basisschool De
Achtbaan te sluiten909. Dat leidde tot felle protesten van betrokken ouders. Ook in de gemeenteraad
kwam de kwestie ter sprake, waarbij vooral de PvdA van zich deed spreken910. De kwestie werd breed
uitgemeten in de lokale media. ‘Schoolstrijd laait op in Veenendaal’, kopte De Gelderlander911. In de
Veenendaalse Krant verschenen een column en een ingezonden brief van een lerares over de ‘schoolstrijd’912. Dat bracht CPOV-directeur Martin van den Brink ertoe om een brief naar de Veenendaalse
Krant te sturen, waarin hij probeerde de boel te sussen:
Ik moet u teleurstellen. Er is geen sprake van een schoolstrijd (…) Sluiting van een locatie van De Achtbaan was onafwendbaar op basis van door het ministerie van OC en W vastgesteld beleid913.
9.6.1 Aanval op het toelatingsbeleid

Tegen deze achtergrond kwam in de begrotingsvergadering in november 2002 de verdeling van allochtone leerlingen ter sprake.
Het debat over het onderwerp wordt geopend door VVD-fractievoorzitter Wim van Maanen. Hij
stelt dat allochtone leerlingen veel te veel geconcentreerd zitten op openbare scholen. Hij vraagt zich af
wat het college hieraan gaat doen. ChristenUnie-fractievoorzitter Dick Roodbeen reageert geïrriteerd:
Roodbeen: U gaat mij toch niet vertellen dat u bij het bijzonder onderwijs vanuit het gemeentebestuur
die besturen op gaat leggen om een x-percentage allochtonen op te nemen in de scholen. Of heb ik het
verkeerd begrepen?
Van Maanen: Als ik kijk naar de scholen, de christelijke scholen, daar zie ik bijna geen allochtoon rondlopen. Het is een constatering, een feit, dat het openbaar onderwijs de bulk allochtonen op school heeft.
Als je praat over een spreidingsbeleid, dan ligt er bij u ook een taak om er met uw achterban eens goed
over te praten als u de allochtonen goed wilt integreren914.
De discussie lijkt hier te stokken, maar dan komt er plotseling steun uit onverwachte hoek voor Van
Maanen. CDA-raadslid Tekin Kürkçü neemt voor het eerst sinds zijn verkiezing in maart 2002 het
woord:
Ik ben het absoluut met de heer Van Maanen eens en ik wil graag reageren op de heer Roodbeen. Het
is niet de keuze van allochtone ouders. Die hebben geen andere keuze. Ze moeten gewoon naar andere

909 Het ging om de vestiging aan de straat Langelaar in Veenendaal-West. Deze locatie kampte al een tijd met een
gebrek aan leerlingen. Tegelijk had de daarnaast gelegen CPOV-school De Grondtoon nieuwe lokalen nodig vanwege een grote groei van het aantal leerlingen. De wethouder nam in juni 2002 het besluit de openbare vestiging
te sluiten en de lokalen aan de christelijke school te geven. De communicatie daarover verliep nogal onhandig: het
besluit werd pas vlak voor de zomervakantie bekend, terwijl het meteen na de zomervakantie inging.
910 Gemeenteraad van Veenendaal 15-07-2002. PvdA-fractievoorzitter Beckerman zei: ‘Voor de fractie van de PvdA is
het duidelijk. Het college van Veenendaal had niets en heeft niets met het openbaar onderwijs.’
911 De Gelderlander 11-07-2002.
912 Veenendaalse Krant 03-07-2002 en 17-07-2002.
913 Veenendaalse Krant: ingezonden brief van Martin van den Brink, 27-07-2002.
914 Gemeenteraad van Veenendaal 07-11-2002 (gemeentearchief Veenendaal).
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scholen uitwijken. Ik weet zeker dat er allochtone ouders zijn die hun kinderen naar een christelijke
school willen sturen. Omdat ze niet geaccepteerd worden moeten ze naar een andere basisschool915.
De opmerkelijke uitspraak van Kürkçü (hij valt daarmee het betoog van zijn partijgenoot Ben Dijkhuizen af ) wordt uiteraard opgemerkt door Van Maanen. Maar de discussie wordt daarna onmiddellijk in
de kiem gesmoord.
Van Maanen: Daar wil ik wel op reageren want nu blijkt dat binnen de CDA-fractie ze niet eens weten
hoe het zit. De heer Dijkhuizen houdt een totaal ander verhaal dan mijnheer Kürkçü. Dat vind ik heel
vreemd.
De voorzitter: Ik kom tot enige afronding. Nieuw onderwerpje916.
Kürkçü had in de Veenendaalse Krant van 30 oktober ook al over dit onderwerp gesproken. In een artikel met de titel ‘Kinderen geweigerd op christelijke school’ stelde hij:
Via hen [mijn kinderen] en mijn vrouw komt discriminatie ook ons huis binnen. (…) De kinderen zijn
geweigerd op een christelijke school; er wordt zoveel procent allochtone kinderen toegelaten, een percentage dat je niet kent917.
De uitspraken in krant én raad worden Kürkçü binnen zijn partij niet in dank afgenomen. Ook bij het
christelijke onderwijs schieten ze in het verkeerde keelgat. Op 11 november 2002 stuurt Martin van den
Brink namens het CPOV een dreigende brief aan Kürkçü.
Het heeft er alle schijn van dat u in het interview refereert aan het niet toelaten van uw kinderen
bij “Het Erf ”918. Ook als dit niet het geval is, dan doet u naar mijn mening een ongenuanceerde en
tendentieuze uitspraak, waardoor de indruk wordt gewekt dat alle christelijke scholen in Veenendaal
een discriminerend toelatingsbeleid hanteren. (…) We verwachten een persoonlijke reactie van u met
betrekking tot deze aangelegenheid en een rectificatie van uw uitspraken in de plaatselijke bladen919.
De brief ligt binnen de kortste keren ook bij de lokale pers. Kürkçü moet door het stof. In een ingezonden brief in de Veenendaalse Krant van 27 november reageert hij:
Mijn bedoeling was (…) niet om christelijke scholen in een kwaad daglicht te stellen, maar een actueel
probleem bespreekbaar te maken. Ik had tijdens mijn interview echter duidelijk moeten aangeven dat
het hier ging om een aantal christelijke scholen en zeker niet om alle christelijke scholen. Ik wil hiermee
mijn excuses aanbieden aan die bijzondere scholen die geen specifiek toenamebeleid voor allochtone kinderen hanteren920.

915
916
917
918
919

Gemeenteraad van Veenendaal 07-11-2002 (gemeentearchief Veenendaal).
Gemeenteraad van Veenendaal 07-11-2002 (gemeentearchief Veenendaal).
Veenendaalse Krant 30-10-2002.
Het Erf is een CPOV-school.
Brief CPOV aan Tekin Kürkçü, gedateerd 11-11-2002 (te vinden bij gemeenteraad van Veenendaal 14-01-2003).
Kopieën van de brief zijn verstuurd aan het bestuur van het Anti Discriminatie Bureau Veenendaal (de werkgever
van Kürkçü), de wethouder van onderwijs mevrouw Westerlaken, afdeling onderwijs van de gemeente Veenendaal,
raadscommissie onderwijs van de gemeente Veenendaal en de leden van de CDA-fractie in de gemeente Veenendaal.
Met name die laatste toevoeging is een indicatie van de sterke verwevenheid van het CPOV met het CDA.
920 Veenendaalse Krant 27-11-2002.
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Het toelatingsbeleid van de Veenendaalse scholen staat door het interview, het raadsdebat en de aandacht in de pers plotseling hoog op de politieke agenda. GroenLinks neemt het voortouw en organiseert
op 6 januari 2003 een debatavond over witte en zwarte scholen. Daarna komen ze met een initiatiefvoorstel, dat in de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2003 besproken wordt. De raad besluit
een onderzoek in te stellen naar het bestaan van witte en zwarte scholen. Dat leidt een paar maanden
later tot het rapport ‘Concentratiescholen in Veenendaal’921. Hierin staan voor het eerst de feiten over
de verdeling van allochtone leerlingen op een rij. In het rapport wordt het bestaan van zwarte scholen
in Veenendaal duidelijk aangetoond. Bovendien staat zwart op wit dat allochtone leerlingen sterk zijn
geconcentreerd op met name de openbare scholen. Dat is een probleem, erkent iedereen.
Het rapport wordt gevolgd door een aantal discussieavonden, waaronder een druk bezochte avond
met Stef Blok, voorzitter van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid van de Tweede
Kamer. Hij spreekt waarschuwende woorden:
Veenendaal heeft nadrukkelijk kansen; het is een redelijk gemengde gemeente, scholen bieden nog kansen om te mengen. Ik wil een beroep doen op schoolbesturen om vooruit te kijken. Als we niks doen,
heeft Veenendaal over twintig jaar volkomen gesegregeerde wijken922.
Over de debatavonden wordt druk nagepraat, maar het leidt niet tot concrete daden. Naast het debat
over witte en zwarte scholen is inmiddels ook de ruzie ontstaan naar aanleiding van de uitspraken van
VVD-raadslid Inge Walta over de vermeende achterstelling van het openbaar onderwijs. In het debat
dat over die uitspraken volgt, wordt Walta fel aangevallen door met name de ChristenUnie (zie hoofdstuk 1).
9.6.2 Openbaar belangengroepje

Naar aanleiding van deze beide ruzies besluiten politici van de niet-confessionele partijen een overleggroepje te vormen waarbinnen ze bespreken hoe ze samen voor de belangen van het openbaar onderwijs
op kunnen komen. Politici van PvdA, GroenLinks, D66 en de VVD voeren enkele keren overleg met
elkaar en de nieuwe bestuurscommissie voor het openbaar onderwijs.
Het is naar aanleiding van dat interview [met Walta, zie hoofdstuk 1] en wat er toen gebeurd is allemaal. Toen heeft [naam niet-confessionele politicus] dus gezegd van jongens, wordt het niet eens tijd
van dat we eens een keer… niet één de hele bui over zich heen laten krijgen. Aangezien we het er eigenlijk allemaal mee eens zijn, kunnen we niet samen dan wat sterker staan.
Niet-confessioneel raadslid
Het overleg is niet echt geheim, maar niemand heeft de christelijke partijen erover verteld. Als het
groepje een keer in het gemeentehuis vergadert, zit niemand op zijn gemak923. Uit het overleg blijkt
trouwens dat de niet-confessionele partijen en het openbare schoolbestuur niet op één lijn zitten. De
ruzie over de sluiting van de Langelaar924 had het openbare schoolbestuur bijvoorbeeld liever niet zo
hoog willen laten opspelen. Zij waren van mening dat veel publiciteit daarover meer schade zou brengen dan goed zou doen.
Na een paar bijeenkomsten stopt het ‘openbaar onderwijs belangengroepje’ met regelmatig vergaderen. Ondanks het gebrek aan concrete resultaten is het gespreksgroepje wel belangrijk geweest, zeggen
921
922
923
924

Van Rooijen 2003 (het rapport werd gepubliceerd in april).
Gebaseerd op aantekeningen gemaakt tijdens de bijeenkomst op 05-04-2004.
Informatie van betrokkenen uit interviews.
Zie het begin van paragraaf 9.6 voor informatie over deze zaak.
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betrokken uit raad en onderwijs later. Er zijn standpunten en telefoonnummers uitgewisseld. Zo is een
netwerkje gevormd, wat indien nodig gemakkelijk geactiveerd kan worden. Niet-confessionele sleutelpersonen in het onderwijs weten elkaar beter te vinden.
9.6.3 Reformatorische afleidingsmanoeuvres

Ook de reformatorische groep roert zich. Al snel na de eerste discussie over witte en zwarte scholen in
de raad, organiseert de lokale SGP-fractie een eigen discussieavond. Het onderwerp ‘witte en zwarte
scholen’ staat expliciet genoemd in de uitnodiging:
Stelt u zich eens voor: straks in het nieuwe schooljaar zit er een moslimjongetje naast uw zoontje in
groep 6 van de basisschool. Hoe gaat u daarmee om en hoe denkt u dat uw kind met de verhalen over
de Koran van het moslimkind om zal (kunnen) gaan? Wellicht denkt u: ‘integratie of niet, ons pakkie
niet aan, wij hebben artikel 23 toch?’ Of, denkt u dat het met het idee van de minister, dat de refoscholen de luiken moeten openzetten en het toelatingsbeleid moeten verruimen (RD 26-04-04) zo’n vaart in
’t Veen wel niet zal lopen? Of, misschien vindt u dit juist wel een mooie kans om onder andersdenkenden te evangeliseren?925
Op de avond zelf geven SGP-leden hun visie op de zaak926:
[Inspreker 1] De boodschap moet gewoon heel duidelijk zijn: geen water bij de wijn.
[Inspreker 2] Aan de samenstelling van wijken kunnen we niks doen, aan het beleid van de scholen
gaan we niks doen. We moeten proberen het probleem bij hun te leggen, niet bij ons. Als ik naar de
moskee ga, moet ik ook mijn schoenen uitdoen. Dus als zij naar een witte school willen, zeggen wij: dit
zijn de regels.
De SGP-fractie in de gemeenteraad zegt na deze vergadering vooral dat het probleem van witte en
zwarte scholen in een breder perspectief van integratie in het algemeen moet worden gezien. Aan het
toelatingsbeleid van de reformatorische scholen verandert ondertussen niets. Zij blijven weigeren om
leerlingen op te nemen die de grondslag niet onderschrijven. Dat doen ze onder verwijzing naar artikel
23 van de Grondwet.
9.6.4 Nachtkaars

Na de diverse inspraakavonden komen de witte en zwarte scholen in november 2004 weer ter sprake in
de commissie en de raad. Al snel gaat het conflict als een nachtkaars uit. Eerst wordt in de commissie
welzijn een nieuwe notitie over concentratiescholen besproken. Het college krijgt daarin de opdracht
om ‘ter voorkoming van segregatie en bevordering van integratie in het onderwijs’ zes oplossingsrichtingen nader uit te werken. Twee oplossingen zijn bedoeld voor het probleem van schoolbesturen die
leerlingen weigeren: ze moeten aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid integratie te bevorderen en de mogelijkheden van een convenant moeten worden bestudeerd927. In zo’n convenant zouden
925 Citaat uit uitnodiging voor SGP-discussieavond op 11 mei 2004, door SGP-kiesvereniging Gideon. Vet in origineel.
RD = Reformatorisch Dagblad.
926 Gebaseerd op aantekeningen gemaakt tijdens deze bijeenkomst.
927 Gemeenteraad van Veenendaal 23-11-2004. In april 2007 werd dit geëvalueerd (gemeenteraad van Veenendaal
08-05-2007). De andere vier oplossingsrichtingen waren: het verder ontwikkelen van de Brede School (zie hiervoor
paragraaf 9.9), het opzetten van een lokaal actief woningtoewijzingsbeleid (niet gebeurd), het realiseren van een
centraal aanmeldpunt voor begeleide schoolkeuze (niet gebeurd) en het verder ontwikkelen van voorlichting en signalering via consultatiebureaus (‘is aandacht voor geweest’).
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schoolbesturen afspraken moeten maken over de verdeling van allochtone leerlingen. Maar deze oplossingsrichtingen zijn vrijblijvend. Bij ‘aanspreken op de verantwoordelijkheid’ wordt geen onmiddellijke
actie gevraagd, en niemand kan de scholen dwingen een convenant te sluiten. Toch hebben veel partijen
het gevoel dat er iets bereikt is. In december 2004 wordt het voorstel in de raad besproken en unaniem
aangenomen. Er is alleen één groot probleem: er worden geen middelen beschikbaar gesteld voor de
uitvoering van de plannen. Het voorstel sterft zo een zachte dood.
Het probleem van de witte en zwarte scholen komt niet meer ter sprake in de raad tot de verkiezingen van 2006. De bedoeling was om de discussie eind 2007 weer op te pakken. In oktober 2007 komt
het onderwerp ter sprake in een workshop op een beleidsconferentie. Vervolgens wordt een brief over
de voortgang rond het onderwerp naar de commissie welzijn gestuurd. Daarin staat onder meer dat de
mogelijkheden voor een convenant zijn bestudeerd. ‘[Dat] heeft opgeleverd dat er geen draagvlak voor
bestaat bij de partijen die het convenant zouden moeten sluiten en uitvoeren: de scholen/schoolbesturen’928. Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

9.7 In de kiem gesmoord: analyse van het witte en zwarte scholenconflict
Al met al is over het probleem van de witte en zwarte scholen veel gepraat, maar is er niets concreets
gebeurd. De niet-confessionele buitenstaanders waren niet bij machte om verandering te realiseren. De
confessionele en reformatorische gevestigden wisten zich beschermd door de regels van bovenaf, met
name artikel 23, en hun lokale overwicht in leerlingenaantallen. Met die machtsbronnen hebben ze het
conflict in de kiem gesmoord. De verhoudingen in de machtsarena in 2004 en 2007 staan schematisch
weergegeven in figuur 9.13.
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Figuur 9.13 Schetsmatige verhoudingen conflict witte en zwarte scholen Veenendaal
928 Gemeenteraad van Veenendaal 15-01-2008.
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Op het eerste gezicht is er aan de machtsbalans weinig veranderd. Weliswaar is er aan de niet-confessionele kant een sterker netwerk gevormd, maar de belangrijkste machtsbronnen blijven in handen van
de confessionelen. We bespreken per groep de strategieën die tijdens het conflict zijn ingezet en de
machtsbronnen die daaraan ten grondslag liggen.
9.7.1 Strategieën van de confessionelen

De machtige positie van de confessionelen zorgt ervoor dat zij de normen op onderwijsgebied kunnen bepalen. Dat is bijvoorbeeld duidelijk bij de uitsluitingsstrategie van de SHS-scholen. De SHS
vindt dat ze met het toelaten van 15% ‘andersgelovenden’ hun verantwoordelijkheid nemen richting
de samenleving. Ze doen zelfs meer dan ze naar verhouding zouden moeten doen, want het aandeel
andersgelovenden (door henzelf gedefinieerd als allochtonen) in de groep schoolgaande kinderen
is kleiner, stelt de SHS. Toen het percentage werd vastgesteld was dit nog 7,5%929, maar inmiddels is
dit gestegen tot zo’n 11%. Natuurlijk is het hanteren van dit percentage andersgelovenden feitelijk discriminatie naar religie. Toch komt de SHS ermee weg. Eén reden daarvoor is dat het aanvallen van
het percentage wellicht negatievere gevolgen heeft dan het oogluikend toestaan ervan. De SHS dreigt
namelijk de scholen helemaal dicht te doen voor allochtone leerlingen, als ze hun percentage niet
mogen handhaven930.
De SHS hanteert dus een expliciete strategie van lokale uitsluiting. En die is succesvol. In de hele
discussie over de witte en zwarte scholen komt dit percentage nauwelijks aan de orde. Een sleutelpersoon uit de Marokkaanse gemeenschap geeft aan dat zo’n percentage ook een reden is om deze scholen
links te laten liggen.
Ten eerste zou ik al niet willen dat kinderen onderwijs volgen in een sfeer van: nou, liever niet, maar
kom maar met een percentage. Alsof het een soort ziekte is, zeg maar. Dan heb ik bij mezelf van: daar
blijf ik juist ver vandaan.
Bij het CPOV is de strategie van uitsluiting minder duidelijk, al is aan de cijfers in de figuren 9.9 en 9.10
duidelijk te zien dat het probleem van de opvang van allochtone leerlingen is verlegd naar andere besturen. Het CPOV doet het uitsluiten echter niet ‘hardop’, zoals de SHS. Diverse geïnterviewden geven
aan dat op bepaalde CPOV-scholen wel ‘wat steviger wordt doorgepraat over het geloof ’ als allochtone
ouders zich melden, maar dit beeld wordt niet ondersteund met onafhankelijk bewijs931.
In de machtsarena is naast deze uitsluitingsmechanismen vooral belangrijk dat de confessionele
partijen door een sterk netwerk verbonden zijn met SHS en CPOV. Dit netwerk, met Martin van
den Brink als middelpunt, weet zich vanuit de bovenlokale context beschermd door artikel 23 van de
Grondwet.

929 Minderhoud 2005, p. 69.
930 Informatie uit interviews. Daarnaast heeft de SHS allerlei mogelijkheden om te ontsnappen aan een eventuele
aanklacht wegens discriminatie. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen dat het niet gaat om andersgelovenden, maar om
zorgleerlingen (leerlingen die extra aandacht nodig hebben). Daaraan mag elke school wel een maximum percentage
stellen, zoals bijvoorbeeld ook de katholieke school doet. De definitie van allochtone leerlingen en zorgleerlingen
komt in het huidige Nederlandse systeem sterk overeen.
931 De WRR noemt ook een tweetal ‘subtiele uitsluitingsmechanismen’ die scholen die wit willen blijven regelmatig toepassen. De eerste is het vroege inschrijven van kinderen, omdat bekend is dat allochtone ouders zich pas later op de
schoolkeuze gaan oriënteren. Andere scholen vragen zeer hoge ouderbijdragen (WRR 2007, p. 120). Het is niet duidelijk in hoeverre de CPOV-scholen deze mechanismen eventueel toe zouden passen.
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9.7.2 Strategieën van de reformatorischen

Artikel 23 is nóg belangrijker voor de reformatorischen. De bestuurders van deze scholen en hun politieke vertegenwoordigers in de machtsarena, de SGP, willen vooral hun eigen positie beschermen. Toch
vrezen reformatorische Veenendalers dat de verworvenheden van artikel 23 niet tot in de eeuwigheid
zullen blijven bestaan.
Wat mij wel bezig houdt voor de toekomst, is artikel 23. Hoe lang wordt het voor ons nog mogelijk om
zo’n school als deze in stand te houden. (…) Dat geeft me wel zorgen.
Bestuurder reformatorische school
De reformatorische groep heeft daarom gekozen voor een strategie van bovenlokaal mobiliseren. Op
landelijk niveau werkt de reformatorische groep druk aan het ‘beschermen’ van artikel 23. Vooral de
RMU932 houdt zich intensief bezig met ‘de problematiek van artikel 23’933. Ook schreef het studiecentrum van de landelijke SGP in 2004 een rapport van ruim 160 pagina’s waarin de problematiek van
bescherming van artikel 23 uitgebreid werd besproken934.
Daarnaast hanteert een deel van de reformatorische groep binnen Veenendaal ook een strategie van isolatie. Ze sluiten niet alleen anderen uit, maar doen vooral ook aan zelfuitsluiting. De drie
reformatorische schoolbesturen zijn vooral gericht op de eigen achterban. Ze voelen zich niet erg verantwoordelijk voor het onderwijs in Veenendaal als geheel. Ze praten bijvoorbeeld nauwelijks of niet
mee in discussies over witte en zwarte scholen.
Vooral bestuurders van Steenblok en Plantage proberen zich te isoleren van de invloed van anderen
en zoveel mogelijk hun eigen gang te gaan. Deze scholen zijn vrijwel nooit aanwezig als er een overleg is met de gemeente. De Calvijnschool kiest ervoor om meer mee te doen in het overleg met andere
schoolbesturen en gemeente.
9.7.3 Strategieën van de niet-confessionelen en allochtonen

Een belangrijke ontwikkeling voor de niet-confessionelen is de verandering van de structuur van het
openbare bestuur. De organisatie is omhoog herschaald. Dat heeft twee gevolgen: aan de ene kant zitten er nu bestuurders met meer kennis over alle regels en wetten, maar aan de andere kant hebben die
bestuurders weer minder lokale binding.
[Geïnterviewde] Daar in dat centrale bestuur in Zeist zitten hele goede bestuurders. Als die instappen
hier in Veenendaal, dan krijgt Martin van den Brink wel een probleem.
[Interviewer] Waar krijgt hij dan een probleem mee?
[Geïnterviewde] Nou, dan wordt hij dus ook gewoon een keer op zijn nummer gezet, en zal iemand
zeggen van: ja, ik weet ook wel hoe het werkt.
Ex-bestuurder openbaar onderwijs
Een andere strategie die de niet-confessionelen toepassen is het omhoog herschalen van de machtsarena
door artikel 23 ter discussie te stellen. Dat doen ze door te refereren aan de landelijke norm dat zwarte
scholen ongewenst zijn. VVD-raadslid Bert Wegkamp doet dat bijvoorbeeld in een opiniestuk op de
VVD-site.

932 Reformatorische Maatschappelijke Unie, een soort vakbond en werkgeversvereniging in één. Zie ook paragraaf 8.6.2.
933 Zo bracht de RMU in 2004 een boekje uit met als titel ‘‘Een open deur’; de vrijheid van onderwijs in de 21e eeuw’ en
organiseert het regelmatig debatten over dit thema, voornamelijk bedoeld voor de eigen groep.
934 Mulder 2004.
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De enige zekere manier om achterstanden te verkleinen en integratie te bevorderen is het realiseren van
de ‘neutrale school’. Een school waar ruimte wordt geboden aan andersdenkenden. Een openbare school
die toegankelijk is voor iedereen (ja, inderdaad: onverdeeld) met gelegenheid tot het krijgen van godsdienstlessen naar ieders smaak. De enige manier om dat te bereiken is een aanpassing van artikel 23935.
Maar dit heeft weinig effect. Lokaal valt er nu eenmaal niets aan te doen dat dit wetsartikel zoveel
bescherming biedt aan de confessionelen. Wat wél kan, is lokaal gebruik maken van de mogelijkheden
van artikel 23.
De weerstand tegen nieuwe groepen bij de gevestigde groep, roept soms reacties op in de vorm van
nieuwe strategieën van de groep buitenstaanders. De WRR noemt het opzetten van islamitische scholen als voorbeeld hiervan936. Een allochtone sleutelpersoon in Veenendaal gebruikt precies deze strategie door aan de raad duidelijk te maken dat artikel 23 óók de ruimte biedt voor het stichten van een
islamitische school937.
Daar moet iedere fractie bij stilstaan. Willen jullie een islamitische school, dan moeten jullie vooral zo
door blijven gaan. 100%. Als we de ouders gaan benaderen van: teken eens, we willen een islamitische
school. De volgende dag hebben alle ouders dat getekend. Zo makkelijk is het. Als we handtekeningen
hebben, hebben we zo een islamitische school.
De mogelijkheid van een islamitische school wordt vooral ingezet als dreigmiddel. Liever zou de
sleutelpersoon die deze mogelijkheid noemt een gemengde school zien, maar de regels beperken de
mogelijkheden om schoolbesturen daartoe te dwingen.
De laatste strategie van de niet-confessionelen is lokaal vergroten, door het versterken van hun
netwerk. Na bedreiging van hun belangen door de confessionelen komt een netwerkje tussen belanghebbenden bij het openbaar onderwijs tot stand. De niet-confessionelen proberen zo hun lokale invloed
te vergroten, maar het effect is nihil.
De regels vanuit het bovenlokale schaalniveau, en met name artikel 23, speelden in dit conflict dus een
belangrijke rol. De handelingsruimte van de lokale machthebbers bleek beperkt. De reformatorische
groep, die haar eigen wereldje wil beschermen, concentreerde zich op het beroepen op artikel 23 en
trok zich verder terug uit het lokale conflict. Gedurende het conflict hebben de niet-confessionelen hun
positie versterkt. Daar hebben ze in een eventueel volgend conflict wellicht profijt van. Maar de confessionelen bleken zeer machtig, omdat ze de belangrijkste machthebber in hun gelederen hadden en de
regels in hun voordeel werkten.
Ook in het tweede onderwijsconflict bleken regels weer erg belangrijk.

9.8 Stichtingsnormen en scholenplannen
Al sinds de jaren zestig is Veenendaal een snel groeiende plaats. Telkens worden nieuwe wijken bijgebouwd. In die wijken komen natuurlijk ook nieuwe schoolgebouwen te staan. In een kleinere nieuwe
wijk zijn dat meestal nieuwe vestigingen van bestaande scholen. Dat was bijvoorbeeld het geval in de
wijk Dragonder-Oost (circa 800 woningen), die vanaf 2003 gebouwd werd. Hier kwam een nieuwe

935 Wegkamp 2004, artikel gepubliceerd op site VVD Veenendaal 12-02-2004.
936 WRR 2007, p. 107
937 Deze sleutelpersoon heeft raadsfracties hier actief over benaderd, zo blijkt uit interviews met raadsleden.
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vestiging van een bestaande CPOV-school te staan938. Maar in een grote nieuwe wijk worden ook echt
nieuwe scholen gesticht, die groter zijn dan dependances en veel meer financiering krijgen. Dat is het
geval bij de wijk Veenendaal-Oost (circa 3.200 woningen), die vanaf 2008 gebouwd wordt. In 2004
kwam het stichten van scholen in deze wijk aan de orde. Er ontstond een strijd tussen verschillende
schoolbesturen over de vraag wie er een school mag stichten.
Dit conflict werd uitgevochten in een andere arena dan de voorgaande conflicten. We beschouwen
in dit geval het OOGO waarin schoolbestuurders en gemeentelijke bestuurders elkaar ontmoeten als
arena. De andere politieke machthebbers daaromheen zijn in dit conflict potentiële machtsbronnen in
de lokale figuratie. In dit conflict gaat het om een strijd tussen confessionelen en niet-confessionelen,
waarbij de reformatorischen en allochtonen eigenlijk geen rol hebben. De reformatorische groep houdt
zich uit eigen keuze grotendeels afzijdig van dit conflict.
Met de bespreking van dit conflict zoeken we de grenzen van ons model op, omdat de machtsarena
relatief vaag omschreven is en bovendien valt te betwisten of iedereen in de plaats wel bij het conflict
betrokken is. We zijn ons hiervan bewust, maar willen graag kijken of een analyse aan de hand van het
model in deze situatie toch mogelijk is.
De achtergrondinformatie over landelijke regels en lokale verhoudingen tussen schoolbesturen, zoals
beschreven in paragraaf 9.4, speelt ook bij dit conflict een belangrijke rol. Daarnaast zijn er nog twee
conflictspecifieke factoren van belang. Ten eerste zijn de landelijke regels over het stichten van nieuwe
scholen belangrijk voor het verloop van het conflict. Daarnaast speelt de lokale geschiedenis een rol,
omdat daarin verschillende keren conflicten zijn ontstaan over het plannen van nieuwe scholen.
9.8.1 Stichtingsnormen

Bij het stichten van scholen in een nieuwe wijk spelen landelijke regels een belangrijke rol. Om financiering te krijgen, moet een bestuur voldoen aan de stichtingsnorm van het ministerie van Onderwijs. In
Veenendaal moet een bestuur kunnen aantonen dat een nieuwe school 318 leerlingen gaat halen939. Dat
is een hoge stichtingsnorm, wat vooral te maken heeft met de hoge bevolkingsdichtheid in de gemeente
Veenendaal940. Het stichten van een nieuwe school is in Veenendaal relatief moeilijk.
Om te berekenen of een schoolbestuur die stichtingsnorm gaat halen, is een ingewikkeld rekensysteem bedacht. Dat gaat uit van de bestaande situatie in de gemeente. De huidige verdeling van leerlingen
over de scholen van verschillende religieuze denominaties weegt zwaar mee in de berekening van de
toekomstige leerlingaantallen941. Die regels werken het behoud van de status-quo dus in de hand. Een
schoolbestuur dat al veel leerlingen heeft in een gemeente, kan gemakkelijk een nieuwe school stichten.
Als bestuurder van een klein schoolbestuur is het veel moeilijker om een zelfstandige nieuwe school te
stichten. Als ze toch in een nieuwe wijk vertegenwoordigd willen zijn, moeten deze kleinere schoolbesturen een nevenvestiging of dependance openen. Maar voor het stichten van zo’n dependance krijgt
een bestuur veel minder geld van het ministerie dan voor een zelfstandige nieuwe school. De drempel
voor het stichten daarvan is dus hoog.

938 De enige nieuwe school in Dragonder-Oost werd een dependance van de CPOV-school ‘Het Erf ’ uit DragonderNoord.
939 Ministerie van Onderwijs 2002.
940 In meer landelijke gebieden ligt de norm lager, om zo de kinderen voor een te lange reis tussen huis en school te
behoeden.
941 Ministerie van Onderwijs 2001.
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Figuur 9.14 Openbare school Mozaïek en CPOV-school De Burcht in Petenbos
Deze landelijke regels, die voortkomen uit de periode van verzuiling, maken het moeilijk om de
bestaande verhoudingen tussen gevestigden en buitenstaanders te doorbreken.
In Veenendaal heeft met name het openbare bestuur ‘last’ van de hoge stichtingsnorm, vanwege hun
zwakke positie in de verdeling van leerlingen (zo’n 12% in 2002, zie figuur 9.7).
9.8.2 Lokale geschiedenis van schoolplanningsconflicten

In het verleden zijn over het stichten van nieuwe scholen ook al conflicten ontstaan, die voor sommige
personen in de machtsarena ook meespelen in het huidige conflict.
Het opkomen voor het openbare belang gebeurde tot voor kort vooral door het college van burgemeester en wethouders. Zij had de wettelijke taak om voor goed openbaar onderwijs te zorgen en deed
daarom – ondanks de voortdurende confessionele meerderheid in het college – regelmatig pogingen
om ook daadwerkelijk voor het openbare belang op te komen. Maar daarin werd het college vaak teruggefloten door de raad. Bijvoorbeeld in 1975, toen beslist moest worden over onderwijsvoorzieningen in
de nieuwe wijk Veenendaal-West. Het college wilde voorrang geven aan het openbaar onderwijs, maar
dat werd tegengehouden door een confessionele meerderheid in de raad. Die vond dat openbaar en
protestants-christelijk onderwijs tegelijk moesten starten942.

942 Minderhoud 2004, p. 156. Drie jaar later torpedeerde dezelfde meerderheid het plan van het college dat erin voorzag dat alle scholen, openbaar en bijzonder, zouden meedoen aan één gemeenschappelijke schoolbegeleidingsdienst.
De raad dwong het college tot aansluiting van het protestants-christelijk onderwijs bij een protestants-christelijke
schoolbegeleidingsdienst.
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Figuur 9.15 Schetsmatige verhoudingen uitgangssituatie conflict scholen Veenendaal-Oost
In de jaren negentig vond een soortgelijk conflict plaats. Bij de bouw van de nieuwe wijk Petenbos
was het de bedoeling dat er een openbare school en een CPOV-school naast elkaar zouden komen te
staan (zie figuur 9.14). Deze scholen zouden ook tegelijkertijd gebouwd worden. Toch ging de CPOVschool uiteindelijk een halfjaar eerder open dan de openbare school943. Daardoor kaapte het CPOV
– volgens de niet-confessionelen – veel potentiële leerlingen weg voor de neus van de openbare school.
Betrokkenen bij het openbaar onderwijs vinden deze gebeurtenis nog altijd een duidelijk voorbeeld van
het voortrekken van het confessionele onderwijs door het gemeentebestuur. Niet-confessionele politici
blijven mede hierdoor gevoelig voor elk teken dat erop wijst dat het confessionele onderwijs bevoordeeld wordt.
9.8.3 De posities van de groepen bij de start van het conflict

In de machtsarena van het OOGO zijn de verschillende schoolbesturen en het gemeentebestuur
vertegenwoordigd. De posities van de verschillende besturen aan het begin van de strijd (2004) zijn
weergegeven in figuur 9.15.
Het CPOV heeft een centrale positie in de machtsarena. Het is het enige schoolbestuur dat de stichtingsnorm haalt. Dat betekent dat andere schoolbesturen die ook een vestiging in Veenendaal-Oost
willen, geen zelfstandige school kunnen stichten. Het CPOV kan de voorwaarden stellen aan eventuele samenwerking met de niet-confessionelen. Ze weet zich beschermd door de landelijke regels en
heeft de sterkste leider in huis in de persoon van Martin van den Brink (zie kader 9.4). Doordat hij ook
de SHS vertegenwoordigt, zijn deze twee besturen sterk met elkaar verbonden. CPOV en SHS heb-

943 Verhalen over hoe dit precies heeft kunnen gebeuren lopen sterk uiteen. We hebben dit conflict niet uitgebreid
geanalyseerd, omdat de precieze feiten voor ons onderzoek van minder belang waren. Vooral het gevoel dat eruit
voortkwam aan niet-confessionele kant was van belang voor de analyse van het conflict.
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ben ook duidelijke lijntjes met de confessionele partijen CDA en ChristenUnie. De confessionelen van
CPOV en SHS vormen dus de lokale gevestigde macht.
Aan de andere kant staat het gemeentebestuur, wat in dit conflict meer aan de zijde van de nietconfessionelen staat. De nationale norm is dat in een wijk van 3.200 woningen zeker óók openbaar
onderwijs thuishoort en het gemeentebestuur wil daaraan vasthouden.
De reformatorischen plaatsen zich in dit conflict grotendeels buiten de machtsarena, door niet mee
te praten. Alleen de Calvijnschool praat in de beginfase een tijdje mee in het OOGO.

9.9 Onderwijsconflict 2: scholen in Veenendaal-Oost (2004-2007)
In de nieuwe wijk Veenendaal-Oost moeten in de periode vanaf 2008 zo’n 3.200 woningen gebouwd
gaan worden. In alle plannen voor de nieuwe wijk staat te lezen dat het gemeentebestuur er een breed
onderwijsaanbod wil. Maar dat is lastig. De confessionelen van het CPOV zitten dus in een luxepositie.
Dat is ook bij de gemeente duidelijk:
In die zin heeft het CPOV wel vanaf het begin geweten van: wij kunnen daar hoe dan ook starten. Als
al onze pogingen klappen, dan vragen zij gewoon een school aan en dan komt daar een school. Dus
daar valt niet zoveel aan te doen.
Ambtenaar
De gemeente doet vanaf begin 2004 hard haar best om meerdere schoolbesturen mee te laten doen in
een ‘brede school’ in het centrum van Veenendaal-Oost. Dit moet een multifunctioneel gebouw worden,
met verschillende vormen van dienstverlening én verschillende soorten onderwijs. Bij de totstandkoming van de brede school krijgt de gemeente hulp van bovenaf. Veenendaal krijgt een flinke provinciale
subsidie, omdat Veenendaal-Oost één van de twee wijken in de provincie is die meedoet aan een proef
met ‘levensloopbestendig wonen’944.
De grote provinciale bijdrage zorgt ervoor dat de regie over de bouw van de wijk deels op een hoger
schaalniveau komt te liggen. Het masterplan voor de wijk wordt bijvoorbeeld geschreven door een provinciale ambtenaar945. Al in een vroeg stadium worden de verschillende schoolbesturen uitgenodigd om
mee te denken over de invulling van het onderwijs in de nieuwe wijk en hun eventuele plek daarin. In
de plannen voor de wijk wordt bovendien een aantal belangrijke voorwaarden vastgelegd. Ten eerste
komen de schoolgebouwen niet in het bezit van de schoolbesturen, zodat de scholen op zo’n manier
gebouwd kunnen worden dat verschillende scholen bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte delen.
In zo’n ruimte kunnen de verschillende scholen grootschalige activiteiten zoals vieringen en uitvoeringen laten plaatsvinden. Daarnaast komt er ofwel één bestuur voor alle scholen in de nieuwe wijk, ofwel
een ‘structurele nauwe samenwerking tussen scholen en schoolbesturen’946. De plannenmakers willen de
schoolbesturen zo tot samenwerking dwingen.
In de nieuwe wijk worden op drie plekken basisscholen gepland947. Er wordt nog niet vastgelegd
of het zelfstandige scholen of dependances zijn. Wel staat vast dat ze in verschillende fases van de
bouw van de wijk zullen openen: eerst de scholen in het centrum van de wijk (dat kunnen er meerdere zijn), daarna één in het zuiden en tenslotte één in het noorden van de wijk. De school in het
944 Het idee daarachter is dat de wijk geschikt is voor mensen met allerlei verschillende levenslopen en in allerlei verschillende levensfases. De brede school past daar goed bij.
945 Sluijs 2005.
946 Sluijs 2005, p. 13.
947 Sluijs 2005, p. 16.
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centrum komt in het ‘ontmoetingshuis’. Vooral hier wil de provincie het concept van de brede school
toepassen. In het ontmoetingshuis worden naast het basisonderwijs ook een peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, sportvoorzieningen en een cultureel en educatief wijkcentrum
gepland948. Het is de bedoeling van de planmakers dat zoveel mogelijk schoolbesturen vertegenwoordigd zijn in de wijk. Er kunnen dan ook meerdere schoolbesturen meedoen in de onderwijsvoorziening
in het ontmoetingshuis.
Een niet-confessionele schoolbestuurder denkt dat de gemeente druk voelt om tenminste óók openbaar onderwijs te realiseren.
Het is natuurlijk wel zo dat de gemeente in de maag zit met het feit dat ze het nooit kunnen maken, dat
er een wijk zou komen als Veenendaal-Oost, met 3.500 huizen, waar straks geen openbare school zou
zijn. Dus dit is best een heikel onderwerp hoor.
Over de inrichting van de nieuwe wijk vinden allerlei workshoprondes, meedenksessies en inspraakavonden plaats, waarin de plannen steeds duidelijker vorm krijgen. Achter de schermen wordt onder
leiding van de wethouder sinds eind 2004 druk onderhandeld over het onderwijs in de nieuwe wijk.
In juli 2005 komt er voor het eerst iets over naar buiten. ‘Openbaar onderwijs in de race voor ‘Oost”,
kopt De Gelderlander949. Niek Dijkmans, ex-bestuurder van het openbaar onderwijs en lid van de
bestuurscommissie die de overgang naar de nieuwe stichting regelt, wordt geïnterviewd. Hij zegt te
hopen dat de ‘openbaren’ als eerste een school openen in de nieuwe wijk. Martin van den Brink reageert
in hetzelfde artikel. Hij vindt het ‘niet correct’ om te denken in termen van een race tussen openbaar en
protestants-christelijk onderwijs.
[Van den Brink] wijst op het gegeven dat Veenendaal historisch een christelijke bevolking heeft. “Maar
in alle nieuwbouwwijken in Veenendaal is het altijd het streven geweest om gelijktijdig een school van
het protestants-christelijke signatuur en een andere identiteit te openen, openbaar of rooms-katholiek.”
Hoe de school zich vervolgens ontwikkelt, is een kwestie van kwaliteit van het onderwijs en hoe de
school wordt gepromoot950.
Waarmee Van den Brink, in de woorden van een niet-confessioneel raadslid, ‘in feite gewoon bevestigt dat het een race is’. De wethouder is ondertussen niet blij met deze publiciteit. Het verstoort haar
gesprekken achter de schermen. Maar het is een bewuste keuze van het openbaar onderwijs om hun
ambitie uit te spreken. Dan kan daar in elk geval geen misverstand over bestaan951.
Toch treedt na dit ene artikel de radiostilte weer in. In december 2005 volgt een kort debat over het
‘ontwerp nieuw wonen Veenendaal-Oost’ in de gemeenteraad. Hoewel het gaat om het stedenbouwkundig plan, wil PvdA-er Mats Beek ook het volgende opmerken:
Wij doen ook een oproep aan het college om er zorg voor te dragen dat openbare en bijzondere basisscholen tegelijkertijd kunnen starten zodat ouders een eerlijke en objectieve keuze kunnen maken952.
Het ontwerp wordt uiteindelijk unaniem aangenomen. Er staan alleen nog geen concrete afspraken in
over de verdeling van de scholen. Voor CDA-wethouder Renate Westerlaken is dit een ‘hoofdpijndos-

948
949
950
951
952

Sluijs 2005, p. 17.
De Gelderlander 04-07-2005.
De Gelderlander 04-07-2005.
Informatie uit interviews met schoolbestuurders.
Gemeenteraad van Veenendaal 15-12-2005.
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sier’953. Ze wil het dolgraag zelf afronden vóór de verkiezingen van 2006. Een tijdlang lijkt het te lukken,
maar toch gaat het mis. De verkiezingen en de collegevorming in 2006 gaan voorbij zonder dat er officieel een besluit over de scholen genomen wordt. In wiens voordeel die vertraging zal uitpakken, is op dat
moment nog niet te zeggen. Een raadslid van een niet-confessionele partij geeft vóór de verkiezingen in
elk geval aan dat het niet slecht uitkomt dat er nog geen openbare discussie over het onderwijs in Veenendaal-Oost gevoerd wordt.
Je moet zorgen dat je in elk geval binnen de gemeenteraad de meerderheid hebt. En die hebben we nu
natuurlijk niet. Dus daarom denk ik dat ook andere partijen denken van: nou, we wachten even tot
na de verkiezingen, voordat we überhaupt iets gaan doen. En dan hopen dat de verhoudingen anders
liggen.
Na de verkiezingen liggen de verhoudingen inderdaad anders. Maar waar het onderwerp zondagsrust
voortvarend wordt aangepakt, blijft het lang stil over de scholen in Veenendaal-Oost. Pas in november
2006 komt er plotseling nieuws naar buiten. In de Veenendaalse Krant staat te lezen: ‘Identiteit’ nekt
Brede School – Christelijk basisonderwijs ligt dwars954. De confessionele schoolbesturen zouden zó sterk
aan hun identiteit vasthouden dat de gewenste verregaande samenwerking niet mogelijk is.
Martin van den Brink geeft in hetzelfde artikel onmiddellijk aan dat hij wél bereid is tot samenwerking, maar níet ten koste van alles. Hij refereert ook weer aan de basis van zijn machtspositie: de
stichtingsnorm.
De voorstelling dat wij dwars liggen is niet correct. Er is een bepaalde stichtingsnorm en daar voldoen
wij aan. Omdat wij de keuze uit één type school en onderwijs beperkt vinden is er ruimte voor anderen in het nieuwe multifunctionele gebouw. Het gaat ons om een bepaalde mate van eigenheid. Als we
praten over tien vormen van samenwerking dan zijn we het eens over zeven punten en de andere drie
hebben te maken met de eigen identiteit en dan kunnen we ons niet conformeren met het openbaar en
katholiek onderwijs. Dat gesprek loopt nog955.
In de commissie welzijn legt de nieuwe wethouder Van den Bos (CDA) een paar dagen later uit dat half
december duidelijk moet zijn in hoeverre intensieve samenwerking mogelijk is956. Maar half december
is er geen nieuws. Weer blijft het een halfjaar stil, terwijl achter de schermen druk wordt onderhandeld.
In mei 2007 wordt dan eindelijk het besluit bekendgemaakt. Alleen het openbaar onderwijs en het
CPOV gaan deelnemen aan de ‘brede school’ in het centrum van Veenendaal-Oost: het CPOV met
een eigen school en de openbaren met een dependance. Het katholieke schoolbestuur haakt af. Het
CPOV bleek niet bereid tot een gezamenlijke school, waardoor andere schoolbesturen zich alleen in de
wijk zouden kunnen vestigen als ze een dependance zouden openen. Dat is veel duurder, en daar was
het katholieke bestuur niet toe bereid. Bestuurder Welling van het katholieke onderwijs: ‘We zijn twee
jaar in gesprek geweest, maar het CPOV heeft er een streep doorheen getrokken en dat heeft gewoon
met de identiteit te maken’957. Het openbaar onderwijs doet wel mee met een dependance.
Hiermee is nog niet alles beslist. Naast de onderwijslocatie in het centrum van de wijk, is er ook
nog ruimte op twee andere locaties in het noorden en zuiden van Veenendaal-Oost. In september 2007
wordt plotseling bekend dat er een akkoord is gesloten tussen de gemeente, de hervormde kerkelijke
953
954
955
956
957

Dit blijkt onder meer uit interviews met bij de onderhandelingen betrokken ambtenaren.
Veenendaalse Krant 22-11-2006.
Veenendaalse Krant 22-11-2006.
Gemeenteraad van Veenendaal 28-11-2006.
Veenendaalse Krant 16-05-2007.
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gemeente (de ‘Grote Kerk’) en de SHS over het stichten van een kerk en een school in het zuidelijke
deel van de wijk. Zo heeft de SHS toch nog de gewenste eigen school. Over de school in het noorden
van de wijk is nog niets bekend.
Ondertussen claimt het CPOV gewoon waar het volgens de regels recht op heeft. In juli 2007 blijkt
dat het CPOV een aanvraag heeft gedaan voor twee nieuwe scholen in Veenendaal-Oost. De gemeente
honoreert maar één van de aanvragen, omdat het CPOV voor de tweede nog niet aan de stichtingsnorm voldoet958. Desondanks is het CPOV het enige bestuur dat op tijd aan alle wettelijke regels
voldaan heeft om op 1 augustus 2008 in de nieuwe wijk een school te kunnen starten. Dat wordt de
school in het ontmoetingshuis in het centrum van de wijk. De kans dat ook de openbare dependance in
het ontmoetingshuis dan van start gaat, is klein. Concrete voorbereidingen daarvoor waren in september 2007 nog niet gestart. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat, net zoals eerder in Petenbos, de
CPOV-school als eerste en vooralsnog enige school in de nieuwe wijk open zal gaan.

9.10 Gebruik maken van recht: analyse van het schoolplanningsconflict
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a Uitgangssituatie (2004)
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In het conflict over de stichting van scholen in Veenendaal-Oost spelen netwerken en regels een belangrijke rol. Vooralsnog hebben CPOV, SHS en het openbare bestuur het voor elkaar om een school te
mogen openen. De CPOV heeft veruit de sterkste positie. In de figuren 9.16a en b staat weergegeven
hoe de verhoudingen tot nu toe uitgekristalliseerd zijn. Meteen valt op dat zich tussen de twee momenten netwerken gevormd hebben en dat machtsbronnen op bovenlokale schaalniveaus van belang zijn
geworden.
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Figuur 9.16 Schetsmatige verhoudingen conflict scholen Veenendaal-Oost

958 Gemeenteraad van Veenendaal 09-07-2007 (agendapunt ‘Vaststelling plan van basisscholen 2008-2011’).
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We bespreken voor de confessionelen en niet-confessionelen de gebruikte strategieën. De reformatorische groep en de allochtonen spelen in dit conflict geen rol.
9.10.1 Strategieën van de confessionelen

Het CPOV heeft de macht in handen. Die macht gebruikt ze om het conflict omlaag te herschalen.
Waar het gemeentebestuur vindt dat in een nieuwe wijk voor Veenendaal ruimte moet zijn voor een zo
breed mogelijk onderwijsaanbod, leggen zij de nadruk puur op de situatie in Veenendaal-Oost. En daar
heeft het CPOV, volgens de geldende regels, nu eenmaal recht op een school. Toch gaat het in dit conflict niet alleen om het bestaan van regels op hogere schaalniveaus. Vooral de kennis van de regels en
het vermogen om ze in het eigen voordeel in te zetten, zijn van belang. Martin van den Brink krijgt het
wederom voor elkaar dat zijn school als eerste opent, door op tijd aanvragen te doen en te claimen waar
hij volgens de regels recht op heeft.
Verrassender is dat ook de SHS uiteindelijk haar zin heeft gekregen. Het is niet precies te zeggen hoe
ze dat voor elkaar hebben gekregen, omdat dit pas is gebeurd na de periode waarin wij ons onderzoek
deden. Wel is duidelijk dat de SHS door het inhuren van Martin van den Brink als vertegenwoordiger
in allerlei overlegorganen een stevige machtspositie had, met veel toegang tot kennis en een groot netwerk. Daarnaast speelde zeker een andere element van het netwerk een rol: de sterke verbinding van de
SHS met de hervormde ‘Grote Kerk’. Samen waren zij blijkbaar wel in staat de financiële problemen te
overwinnen voor het bouwen van een gebouw wat doordeweeks gaat dienen als schoolgebouw (dependance) en op zondag als kerk.
9.10.2 Strategieën van de niet-confessionelen

Ook de niet-confessionelen hebben tijdens dit conflict netwerken gevormd en ze hebben bovenlokale
netwerken ingeschakeld. Opvallend is dat ze in de machtsarena níet samenwerkten: het openbare en
katholieke bestuur zijn elk apart gaan onderhandelen over een plek in Veenendaal-Oost. De openbaren
hadden hierbij het voordeel dat ze konden refereren aan de ‘norm’ dat openbaar onderwijs in zo’n grote
nieuwe wijk toch eigenlijk wel hoort. Met die norm hadden zij het gemeentebestuur aan hun zijde. De
katholieken hadden dat niet. Uiteindelijk heeft het openbare bestuur wél een plek in het nieuwe ontmoetingshuis gekregen en het katholieke niet. Beide besturen hebben een omhoog herschaald bestuur:
aan katholieke kant bestaat dat al een tijdje, terwijl het overkoepelende openbare bestuur pas gedurende de onderzoeksperiode gevormd werd. Dat ‘grotere’ openbare bestuur vergemakkelijkt het nemen
van de financiële drempel om een dependance te stichten. Aan katholieke kant wilde het bestuur dit
risico niet nemen.
Het gemeentebestuur heeft hiernaast ook een andere strategie van herschalen gehanteerd. Zij had
de regie over het conflict deels naar het hogere schaalniveau van de provincie verplaatst, door de provinciale subsidie. Maar uiteindelijk bleek dat de regels van het nog hogere landelijke schaalniveau (de
stichtingsnorm) bepalend waren. Die regels werken de status-quo in de hand en het is dus lastig de
zwakke positie van de niet-confessionelen te veranderen. Dat geeft een niet-confessioneel raadslid ook
aan:
Aan onderwijs (…) kun je in Veenendaal nauwelijks wat beïnvloeden. Er is heel veel vastgelegd in wetgeving. Als je dus goed weet, en dat weten christelijke scholen vaak, op welke geldstromen allemaal recht
is, dan komen ze het gewoon halen bij de gemeente.
Het conflict over Veenendaal-Oost was aan het einde van onze onderzoeksperiode nog niet afgelopen.
De religieuze kleur van één schoolgebouw was nog niet ingevuld.
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9.11 Conclusie: gevestigde praktijken versus veranderingsgezindheid
In de verschillende conflicten die we in dit hoofdstuk hebben besproken, zijn allerlei strategieën
gebruikt. Dat gebeurde met wisselend succes. Het verloop van de onderwijsconflicten in Veenendaal
werd in sterke mate beperkt door regels en normen van hogere schaalniveaus. Artikel 23 van de Grondwet ‘beschermde’ in de zwarte scholen-discussie de positie van de bijzondere scholen. De WRR spreekt
in dit verband over ‘het rigide kader van de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs en de relatief onaanvechtbare vrije schoolkeuze van ouders’959. De WRR benadrukt hierbij dat dit een keuze is.
Bij het maken van regels hebben politici ervoor gekozen dat de individuele rechten zoals vrije schoolkeuze en groepsrechten om een school op een bijzondere grondslag op te richten, belangrijker zijn dan
het vergroten van sociale samenhang960. In het conflict over de scholen in Veenendaal-Oost bevorderden de landelijke regels voor het stichten van nieuwe scholen de handhaving van de status-quo en dus
de machtspositie van het CPOV.
In de discussie over zondagsrust had de gemeenteraad wel veel vrijheid om zelfstandig te handelen.
Deze kwestie was veel minder gebonden aan regels van hogere schaalniveaus en er speelden geen financiële belangen: het was een meer principiële kwestie waarop lokaal keuzes konden worden gemaakt.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat in ‘de onderwijsconflicten’ veel schaalsprongstrategieën
werden gebruikt, terwijl in het ‘politieke’ conflict juist strategieën binnen het schaalniveau gehanteerd
werden.
In het onderwijs is aan de machtsverhoudingen tussen gevestigden en buitenstaanders nog weinig veranderd. Gesteund door landelijke regelingen kan het confessionele CPOV ook in de nieuwe wijk de
belangrijkste claim leggen. Bij de lange denk- en praatsessies die daaraan vooraf gingen, was telkens
duidelijk dat zij als gevestigde machthebber de randvoorwaarden konden stellen, waarbinnen onderhandeld werd. Ook in het nieuwe Veenendaal-Oost zal de meerderheid van de kinderen waarschijnlijk
naar een protestants-christelijke basisschool gaan.
De reformatorische groep kiest er nog steeds voor haar leven vooral te leven binnen de eigen kring,
met daarin de eigen school. Daarbij weet ze zich vooral gesteund door artikel 23 van de Grondwet.
Maar zelfs als dat onder druk zou komen te staan, zou een deel van de groep voor verdere afzondering
kiezen. Hoewel sommige niet-confessionelen én confessionelen daar hun zorg over uitspreken, heeft
niemand er écht problemen mee. Men heeft er immers geen last van.
In het conflict rond de zondagsrust hebben de niet-confessionele buitenstaanders ‘gewonnen’. Het confessionele machtsblok viel uit elkaar na de verkiezingsnederlaag in 2006. Maar wie na de machtsomslag
grote en snelle veranderingen verwachtte, is bedrogen uitgekomen. De groepen staan gelijkwaardiger
tegenover elkaar, waarbij vooral de confessionelen nu veel serieuzer naar de niet-confessionelen luisteren. Er is geen behoefte bij de niet-confessionelen om het conflict te zoeken. In de gemeenteraad
is de rust weergekeerd. Ruim anderhalf jaar na de machtsomslag zijn buitenevenementen op zondag
weliswaar beperkt toegestaan, maar daar wordt nog niet massaal gebruik van gemaakt. Er is vooral een
belangrijk symbool van de confessionele macht verdwenen.
De positie van de niet-confessionele buitenstaanders in het onderwijs is enigszins versterkt, hoewel het CPOV de centrale rol houdt. De ‘openbaren’ zijn nu wel iets beter verbonden met bovenlokale
machtsbronnen. Op lokaal niveau hebben ze een netwerkje gevormd en worden ze gesteund door het
feit dat de nieuwe raad in meerderheid niet-confessioneel is.
959 WRR 2007, p. 120.
960 WRR 2007, p. 122.
302

‘Zo werkt dat hier niet’

De positie van de allochtone buitenstaanders lijkt iets versterkt, in zowel raad als onderwijsveld. Na
maart 2006 komen kleine zaken in de raad aan de orde, waarop succesjes worden geboekt. Zo komt
er een eigen begraafplaats voor moslims en een oudedagsvoorziening voor gepensioneerde voormalige
gastarbeiders. De discussie over witte en zwarte scholen wordt voor 2008 opnieuw op de agenda gezet.
In de persoon van Abdennour ElKtibi hebben de allochtonen nu een sterk persoon met een groot mandaat in de raad.
De ervaringen van Tekin Kürkçü geven tegelijk de kansen en risico’s van het mobiliseren van de
onverschilligen aan. Kürkçü zorgde voor de confessionele meerderheid bij de raadsverkiezing van 2002,
maar kwam daarna wel op voor de belangen van zijn ‘eigen’ allochtone groep in de onderwijsdiscussie
en deed daarmee schade aan de belangen van de groep waar hij officieel deel van uitmaakte. Vervolgens
werd hij op zijn knieën gedwongen, waarna hij uiteindelijk overliep.
In de Veenendaalse gemeenteraad lijkt de tegenstelling tussen confessionele gevestigden en niet-confessionele buitenstaanders minder relevant te worden. Of dat een tijdelijke of een blijvende ontwikkeling
is én of dat ook geldt voor de Veenendaalse bevolking, zal de komende tijd blijken. De ontwikkelingen
rond de raadsverkiezingen van 2010 zullen daarvoor een mooie indicatie bieden.
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Hoofdstuk 10

Discussie en conclusie
In 1974 zette Norbert Elias vraagtekens bij de zin van studies naar lokale gemeenschappen. Hij vroeg
zich in een voorwoord bij een boek over community studies af of er op lokaal niveau nog wel sprake was
van wederzijdse afhankelijkheid tussen bewoners961. In het theoretisch essay bij ‘De gevestigden en de
buitenstaanders’ uit 1976 stelde hij daarentegen juist dat deze theorie – gebaseerd op een studie naar
wederzijds afhankelijke groepen bewoners – niet alleen lokaal, maar zelfs universeel toepasbaar is962.
In de ruim dertig jaar na het verschijnen van deze twee publicaties zijn de ontwikkelingen die het
bestaan van onderling afhankelijke lokale groepen ter discussie stellen alleen maar toegenomen. Vandaar de eerste hoofdvraag die we in dit boek stelden:
Is de gevestigden-buitenstaanderstheorie van Elias en Scotson nog toepasbaar op lokale figuraties in de huidige
Nederlandse maatschappelijke context?
Deze vraag hebben we beantwoord in de hoofdstukken 2, 3 en 4. Aan het einde van hoofdstuk 2 concludeerden we dat de theorie niet (meer) als sluitend geheel van elementen gezien moet worden, maar
als een verzameling van een aantal kernbegrippen.
Met de kernbegrippen gevestigde, buitenstaander en figuratie kunnen groepen afgebakend en gepositioneerd worden. De begrippen machtsbalans, machtsbron en wederzijdse afhankelijkheid kunnen
vervolgens gebruikt worden bij de verklaring van ontwikkelingen die binnen die figuratie tussen de
groepen plaatsvinden.
De theorie behoefde daarnaast vooral aanvulling en aanpassing met betrekking tot de belangrijkste
kritiekpunten op het werk van Elias. Die hebben te maken met dynamiek en context. In ‘De gevestigden en de buitenstaanders’ werden de groepsverhoudingen op een weinig dynamische manier benaderd
en de invloeden vanuit de context grotendeels genegeerd.
We hebben geprobeerd om aan deze terechte punten van kritiek tegemoet te komen. Daarnaast
besloten we het gebruik van de theorie te beperken. We concentreren ons op conflicten over de verdeling van macht. In zulke conflicten zijn groepen te onderscheiden die een duidelijk doel hebben: een
gunstiger positie op de machtsbalans verkrijgen. De lokale conflicten tussen gevestigden en buitenstaanders spelen zich af in een machtsarena.
Deze nieuwe ruimtelijke en sociale kaders voor de gevestigden-buitenstaanderstheorie hebben we
verwerkt in het model dat we in hoofdstuk 4 presenteerden: het model voor de Analyse van Dynamiek
op de Machtsbalans in Conflictsituaties (ADMC-model).
Met dit analysemodel konden we de eerste hoofdvraag beantwoorden: ja, de theorie is nog bruikbaar,
mits aangevuld met de elementen die in het model voorkomen. Het model biedt vervolgens een goed
analysekader voor een conflict in een lokale machtsarena. Maar er zijn wel twee beperkingen:
961 Elias 1974, p. xxvi.
962 Elias 1976, p. 45.
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1. Het model werkt alleen als er sprake is van een conflict tussen wederzijds afhankelijke groepen,
waarbij één groep een historisch gegroeide machtspositie bezit.
2. Het analysekader dat het model vervolgens biedt, is alleen geldig voor die ene specifieke situatie, omdat het samenspel van de verschillende elementen in elk conflict anders is. Gebruik van het
model moet dan ook ingebed worden in een dynamisch langetermijnperspectief.
Het model dient om conflicten in een lokale gevestigden-buitenstaandersfiguratie te analyseren. Met
het model richtten we ons op de beantwoording van de tweede hoofdvraag:
Welke factoren verklaren de dynamiek op de machtsbalans in lokale conflicten tussen groepen?
We hebben op basis van de bevindingen in Amerongen en Veenendaal de werking van het ADMCmodel onderzocht.
Uit het veldwerk bleek dat het model inderdaad geschikt is voor een analyse van conflicten in gevestigden-buitenstaandersfiguraties. Het model kan gebruikt worden als het conflict lokaal gedefinieerd
is en zich afspeelt tussen groepen die een concreet doel willen bereiken. Ze vechten de strijd uit in een
machtsarena. Op de machtsbalans in die machtsarena hebben de gevestigden een historisch voordeel:
in de uitgangspositie hebben zij de macht om de lokale normen te bepalen.
Eerst bespreken we de verschillende elementen van het model. We betrekken daarbij de bevindingen
uit Amerongen en Veenendaal. We volgen daarbij de opzet die we ook in hoofdstuk 4 hanteerden. We
bespreken de elementen van het model dus één voor één. Vervolgens trekken we aan het einde enkele
algemene conclusies over het model.

10.1 Onderscheidend kenmerk
De ‘hardheid’ van het onderscheidende kenmerk leidt tot bepaalde mogelijkheden en onmogelijk
heden voor dynamiek op de machtsbalans. Is een onderscheidend kenmerk onveranderlijk, dan zullen
de groepen niet snel van samenstelling veranderen. Bij een flexibel onderscheidend kenmerk kunnen
de grenzen tussen groepen juist poreus zijn. In het model staan vijf componenten die de aard van het
onderscheidende kenmerk beïnvloeden en zo de mogelijkheden van een groep op de machtsbalans
beperken of verruimen: onveranderlijkheid, fysieke herkenbaarheid, beeldvorming rond het kenmerk,
organisatiegraad rondom het kenmerk en het tijdaspect.
Beeldvorming bleek nog belangrijker dan we al aannamen in het ADMC-model. Wanneer zoals bij
de groep confessionelen in Veenendaal een groot verschil bestaat tussen beeldvorming van binnen en
van buiten (zelfbeeld en beeld bij de andere groep) leidt dit tot voortdurende misverstanden over de
afgrenzing van de groep. Tegelijkertijd biedt zulke onduidelijkheid mogelijkheden voor de groepen om
het onderscheidende kenmerk strategisch in te zetten. De confessionelen in Veenendaal konden zich
op basis van het beeld dat van hen bestond bij de niet-confessionelen bijvoorbeeld presenteren als een
hechte eenheid in het zondagsrustconflict, terwijl die eenheid maar zeer relatief was.
Andersom kan die beeldvorming ook een negatieve invloed hebben op de positie van de gevestigden. De beeldvorming kan veranderen op langere termijn: een positief beeld op basis van een historisch
voordeel kan omslaan naar een negatief beeld naarmate dat historisch voordeel afneemt en de macht
van de andere groep toeneemt. Dit bleek bij de beeldvorming van de import over echte Amerongers.
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Alhoewel het onderscheidende kenmerk woonduur bleef, veranderde de waardering van een lange
woonduur van overwegend positief naar overwegend negatief.
Uit de conflicten rond de gemeentelijke herindeling en Allemanswaard in Amerongen bleek ook dat het
onderscheidende kenmerk kan ‘verdwijnen’. In een nieuw conflict wordt dan een nieuw onderscheidend
kenmerk relevant. Bij het herindelingsconflict was woonduur het onderscheidende kenmerk, terwijl bij
het Allemanswaard-conflict sociale klasse een belangrijke rol speelde. Omdat deze klassentegenstelling
binnen de figuratie ‘nieuw’ was en er zich in de geschiedenis geen tegenstellingen omheen ontwikkeld
hadden, was de groepsindeling veel minder ‘hard’ en fluctueerden de groepen tijdens het conflict meer
in omvang.
Uit het voorbeeld van Allemanswaard bleek ook dat een onderscheidend kenmerk niet van het ene
op het andere moment verdwijnt. Het ‘vervaagt’ eerder: onderscheidende kenmerken volgen elkaar niet
netjes op, maar lopen door elkaar. Het oude onderscheidende kenmerk heeft nog steeds voor veel mensen binnen de figuratie betekenis, terwijl inmiddels een tegenstelling rond een nieuw kenmerk ontstaat.
Een onderscheidend kenmerk binnen de figuratie kan ook strategisch ingezet worden. Door te refereren aan een tegenstelling kan de bevolking gemobiliseerd worden. Een ‘klein’ conflict tussen
bijvoorbeeld individuen en het gemeentebestuur kan daarmee uitgroeien tot een conflict tussen gevestigden en buitenstaanders. Dit gebeurde in Amerongen zowel bij het zwartboekconflict als bij het
Allemanswaardconflict.
Zelfs binnen één groep gevestigden of buitenstaanders kan de interpretatie van het onderscheidende kenmerk sterk verschillen. Dat bleek bij de verschillende vormen van protestants-christelijke
geloofsbeleving binnen de gevestigde confessionele groep in Veenendaal. Bij de vrijzinnigen, die het
onderscheidende kenmerk religie minder ‘hard’ beleefden, bleek dit kenmerk niet heel belangrijk in het
dagelijks leven. Bij de reformatorische groep in Veenendaal daarentegen was de vorm van identificatie
met het kenmerk allesoverstijgend. Dit bracht een sterk superioriteitsgevoel ten opzichte van de andere
groepen met zich mee. De reformatorische groep voelde zich net als de gevestigden in Winston Parva
‘in menselijk opzicht beter’963.
De mogelijkheid tot deze harde afgrenzing werd de reformatorische groep geboden door het feit dat
de organisatiegraad rond het kenmerk erg hoog was: de reformatorischen hadden met hun minizuiltje
een eigen wereldje gecreëerd dat ze mede dankzij regels en normen van hogere schaalniveaus konden
afgrenzen voor anderen.
Uit de Veenendaalse voorbeelden bleek ook het belang van het tijdsaspect van het onderscheidende
kenmerk. Het onderscheid tussen confessionelen en niet-confessionelen bestaat al erg lang en de nietconfessionele buitenstaanders hadden ook al langdurig een ongunstige positie op de machtsbalans. Bij
de niet-confessionele geboren Veenendalers leidde dat tot een zekere berusting en een minderwaardigheidsgevoel. Ze waren daardoor minder snel geneigd om de regels en normen van de gevestigden aan
te vallen.
Omdat de niet-confessionele buitenstaanders bovendien gegroepeerd waren om ‘wat ze niet zijn’, of
in andere woorden een negatieve definitie van de eigen groep kenden, konden ze alleen reactief en niet
proactief handelen. Dit leidde tot een structurele achterstand op de machtsbalans. Ook leidde het tot
een lagere organisatiegraad: organisaties ontstaan niet snel rond een negatieve zelfdefinitie.

963 Elias 1976, p. 7.
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In de scholenconflicten bleek tot slot nogmaals het belang van de organisatiegraad rondom het
onderscheidende kenmerk. Het onderwijs is nog grotendeels georganiseerd op basis van indelingen die
voortkomen uit de verzuilingsperiode, waardoor religieuze organisaties rechten hebben die hun positie
beschermen.

10.2 Regels en normen
Regels en normen vormen het kader voor de handelingsmogelijkheden van de groepen in een conflict. Zowel gevestigden als buitenstaanders zijn gebonden aan regels van bijvoorbeeld de landelijke
overheid en moeten rekening houden met de heersende normen in de lokale samenleving. We stelden
in hoofdstuk 4 dat de regels een deterministisch karakter hebben: die zijn in het conflict in principe
onveranderlijk en bepalen wat de groepen moeten doen of laten. De normen hebben juist een probabilistisch karakter en bepalen wat een groep ‘behoort’ te doen.
De regels bleken niet zo’n deterministisch karakter te hebben als we dachten. Regels kunnen openstaan
voor interpretatie door groepen. In het herindelingsconflict in Amerongen gebeurde dit vooral door
bovenlokale machthebbers. De provincie kon aan de niet al te strak gedefinieerde nationale draagvlakvoorwaarde haar eigen invulling geven. Dit beperkte het mogelijke gebruik van die regel op het lokale
niveau.
Het belang van regels bleek nog groter dan gedacht. Als gevolg van die regels kan de lokale handelingsruimte zeer beperkt zijn. Dit bleek bijvoorbeeld in het onderwijsconflict in Veenendaal. De
groepen in dit conflict hadden te maken met artikel 23 van de grondwet en andere onderwijsregels.
Toen er een conflict ontstond over witte en zwarte scholen, bleken deze regels de lokale mogelijkheden
om het probleem aan te pakken sterk te beperken. De reformatorische groep wist zich beschermd door
de regels en werkte op bovenlokaal niveau aan het behoud van deze bescherming. De confessionele
groep gebruikte de regels vooral als dreigmiddel, in beide onderwijsconflicten. In het conflict rond
witte en zwarte scholen dreigde de SHS hun scholen helemaal voor andersgelovenden te sluiten toen
ter sprake kwam dat ze méér allochtone kinderen zouden moeten opnemen. In het conflict over de
stichting van scholen in Veenendaal-Oost bepaalde het CPOV de grenzen aan de onderhandelingen,
door te wijzen op het feit dat de landelijke regels hen als enige schoolbestuur het recht gaven om een
zelfstandige nieuwe school te openen.
Cruciaal bleken overigens niet zozeer de regels op zich, maar vooral de kennis van regels, de beschikking over tijd om je erin te verdiepen en de motivatie om die tijd te nemen en die kennis te verwerven.
De verworven kennis en genomen tijd geven een groep de mogelijkheid om zich van de regels op de
hoogte te stellen en ze in het eigen voordeel te interpreteren. Wanneer de andere groep niet over tenminste een zelfde hoeveelheid kennis en tijd beschikt is zo’n interpretatie moeilijk te weerleggen. Dit
bleek uit de rol die Martin van den Brink speelde in de onderwijsconflicten in Veenendaal. Hij was de
spin in het web binnen het onderwijsveld. Anderen accepteerden zijn interpretatie van de regels.
De macht om de sociale norm te bepalen bleek inderdaad sterk verbonden te zijn met het historisch
voordeel dat de gevestigde groep heeft opgebouwd: het historische ‘recht’ om de gang van zaken op het
lokale schaalniveau te bepalen. Maar dat historisch recht kan onder druk komen te staan. Twee factoren bepalen de veranderingen in de mate van acceptatie van de gevestigde sociale norm door andere
groepen.
Ten eerste is die acceptatie afhankelijk van de kracht van de claim op de sociale normen. Die kunnen de gevestigden op basis van hun historisch voordeel doen gelden. Als dit historisch voordeel door
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de buitenstaanders als ‘normaal’ geaccepteerd is, zullen ze minder snel vraagtekens zetten bij de sociale
normen van de gevestigden. In Veenendaal zagen we dat in de aanpassing in het dagelijks gedrag van
niet-confessionele Veenendalers. De acceptatie was het grootst bij niet-confessionele Veenendalers die
al lang in het dorp woonden. Zij stelden in interviews zelfs regelmatig dat ze opgegroeid waren met
een minderwaardigheidsgevoel964. Ook in Amerongen konden we vaststellen dat het dorp vooral door
het deel van de import dat al lang in het dorp woont als het ‘eigendom’ van de echte Amerongers gezien
werd.
Ten tweede neemt de mogelijkheid van de gevestigden om de sociale normen te bepalen af wanneer de machtsbalans binnen de figuratie meer gelijk wordt. In Amerongen accepteerde een deel van
de import de claim op het dorp van de echte Amerongers niet meer. Naarmate hun macht groeide,
ontwikkelden zij een beeld van de echte Amerongers als achtergebleven, boers en feodaal. Dat beeld diskwalificeerde de echte Amerongers: een groep met zulke kenmerken is immers niet in staat te bepalen
wat juist is voor Amerongen. Ook in Veenendaal was dit proces zichtbaar: niet-confessionelen vonden
dat het nu maar eens afgelopen moest zijn met het imago van Veenendaal als een suffig, christelijk provinciestadje. Ze ontnamen daarmee de gevestigde confessionelen de macht om de norm te bepalen.

10.3 Machtsbronnen
De positie van een groep op de machtsbalans is gebaseerd op het bezit van machtsbronnen. We onderscheiden er vijf: bezit, leiderschapsposities, groepsgrootte, netwerk en historisch voordeel.
Van de vijf machtsbronnen bleek het belang van bezit het minst uit de conflicten in de twee plaatsen.
Materiële bezittingen waren binnen de conflicten niet van groot belang. De beschikking over kennis
en tijd speelde wel een belangrijke rol. In de vorige paragraaf zagen we al dat deze vormen van bezit
gebruikt werden voor het beïnvloeden of gebruiken van regels. Daarnaast kan kennis van en ervaring
met het centrale onderwerp binnen het conflict ook erg belangrijk zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
rol van de werkgroep Allemanswaard in Amerongen. Zij hadden een grote expertise op het gebied van
bouwzaken en konden het bezit van deze kennis inzetten voor het schrijven van voorstellen en het ontkrachten van de argumenten van de Verontruste Burgers.
De leiderschapsposities speelden in de meeste conflicten een grote rol. Dat bleek bijvoorbeeld in Veenendaal in de onderwijsconflicten. CPOV-directeur Martin van den Brink bleek een sterke leider die
op basis van persoonlijke kenmerken het conflict sterk kon beïnvloeden. Zijn leiderschapspositie was
gebaseerd op drie zaken: zijn functie, de tijd die hij had om zich in het conflict te verdiepen en enkele
persoonlijke kenmerken: zijn gezaghebbende uitstraling en uitgebreide netwerk. Zijn grote kennis
leverde hem een vertrouwenspositie op die hij kon benutten om de belangen van zijn eigen groep te
verdedigen.
In de meeste besproken conflicten was de gemeenteraad de machtsarena waar conflicten werden uitgespeeld. Een sterke leider zoals VVD-fractievoorzitter Struyck in Amerongen kan de loop van een
conflict sterk beïnvloeden. In het geval van de herindeling was dit vooral van belang bij het beïnvloeden
van de groepsgrootte in de machtsarena: hij wist de twijfelende eenmansfractie van de ChristenUnie
gedurende het conflict steeds in ‘zijn’ kamp te houden.
964 Ook Elias stelde dit al vast in zijn theoretisch essay: ‘Daarenboven weten degenen die ‘superieur’ zijn bij degenen
die minder machtig zijn het gevoel teweeg te brengen dat zij die deugden niet bezitten – dat zij in menselijk opzicht
minderwaardig zijn’ (Elias 1976, p. 8).
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Groepsgrootte was in Veenendaal verbonden met de macht om de norm te bepalen. De confessionelen
in Veenendaal konden door hun groepsgrootte in de machtsarena (de gemeenteraad) bijvoorbeeld de
zondagsrustnorm in stand houden. Toen de groepsgrootte van de niet-confessionelen toenam en zij de
meerderheid in de gemeenteraad verkregen, werd het handhaven van deze norm moeilijker.
In beide plaatsen zagen we bovendien dat de machtsbron groepsgrootte is verbonden met regels.
Die regels kunnen de machtsbron groepsgrootte een extra gewicht geven. Bij de stichtingsregels voor
nieuwe scholen is de huidige groepsgrootte een bepalende factor. De huidige verdeling van leerlingen
over scholen van verschillende religieuze denominaties bepaalt welke denominatie (via het bijbehorende
schoolbestuur) de kans krijgt in een toekomstige wijk een school te stichten. Deze regels bevorderen
het in stand blijven van de status-quo. In het Amerongse herindelingsconflict maakte de draagvlakvoorwaarde de groepsgrootte extra belangrijk. Natuurlijk is groepsgrootte ook van extra belang wanneer er
een mobilisatiemoment is, zoals gemeenteraadsverkiezingen.
In Amerongen en Veenendaal werd het belang van bonding, bridging en linking netwerken duidelijk. Een bonding netwerk zoals dat van de reformatorische groep in Veenendaal kan een belangrijke
machtsbron zijn, wanneer het doel van de groep is om de invloeden van anderen te beperken en de
groep ervoor kiest om zich te isoleren. Overigens combineerden de reformatorischen hun lokale bonding netwerk in sterke mate met een linking netwerk met reformatorischen op landelijk niveau.
Een bridging netwerk kan macht opleveren, maar heeft ook het gevaar in zich dat leden van de groep
‘overlopen’. Het veroorzaakt dan dynamiek in de machtsbron groepsgrootte. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar in het conflict over zondagsrust. Het CDA, dat sterke bridging contacten had ontwikkeld met de
PvdA, kreeg via die contacten een machtspositie aangeboden in het nieuwe college en liet vervolgens
haar eigen confessionele groep ‘in de steek’.
Afhankelijk van de aard van het conflict kan een linking netwerk een belangrijke machtsbron vormen. In het herindelingsconflict werden op bovenlokaal niveau bijvoorbeeld veel beslissingen genomen
die het verloop van het conflict in Amerongen beïnvloedden. Uit de beschrijving van dat conflict is ook
duidelijk geworden dat een linking netwerk alleen ingezet kan worden wanneer de groep op boven
lokaal niveau hetzelfde standpunt heeft als de groep op het lokale niveau. Het CDA kon bijvoorbeeld
zijn linking netwerk niet inzetten omdat de andere CDA-afdelingen op de Heuvelrug andere standpunten over herindeling innamen. De import kon wel gebruik maken van haar contacten met de provincie
en de partijen in het Leersums Beraad, omdat de standpunten daar wel grotendeels overeenkwamen.
Het historisch voordeel bleek voor alle conflicten essentieel bij het verklaren van de uitgangsposities
van de partijen aan de start van het conflict. Net als groepsgrootte is het historisch voordeel sterk van
invloed op de mogelijkheid tot het bepalen van de lokale norm.
Historisch voordeel is per definitie een machtsbron die in bezit is van de gevestigden. Op de langere
termijn kan het historisch voordeel verdwijnen. In Amerongen accepteerde de import het bepalen van
de norm door de echte Amerongers niet meer. Ze konden die norm ter discussie stellen door hun toegenomen macht, gebaseerd op de andere vier machtsbronnen.
Zoals we al vaststelden bleek in Veenendaal het historisch voordeel van de gevestigden in beide
onderwijsconflicten zeer moeilijk te doorbreken. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat dit historisch voordeel ondersteund werd door landelijke regels.
De groepen in de conflicten zetten hun machtsbronnen in om een conflict in hun voordeel te beslissen.
Dat deden ze door middel van strategieën.
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10.4 Strategieën
In het ADMC-model maken we onderscheid tussen soorten strategieën aan de hand van het schaalniveau waarop ze plaatsvinden. Als een groep lokale machtsbronnen inzet, gebruikt ze strategieën
binnen het schaalniveau. Als een groep machtsbronnen op een hoger schaalniveau inzet of juist probeert
het conflict te ‘verbrokkelen’ over lagere schaalniveaus, spreken we over schaalsprongstrategieën.
In totaal onderscheiden we vier soorten strategieën: twee soorten binnen het schaalniveau en twee
soorten schaalsprongstrategieën. Binnen deze groepen strategieën zijn specifieke strategieën zoals stigmatisering of zelfuitsluiting (beide horend bij lokaal uitsluiten) te onderscheiden. We behandelen ze
hieronder één voor één. Zowel succesvolle als minder succesvolle strategieën uit de conflicten komen
aan de orde.
10.4.1 Lokaal vergroten

Een groep kan de strategie lokaal vergroten op verschillende manieren en niveaus toepassen. Ze kan
in de figuratie als geheel proberen onverschilligen te mobiliseren, of leden van de andere groep ‘over te
laten lopen’. Binnen de machtsarena kan ze ook proberen om leden van de andere groep of neutrale personen van groep te laten wisselen.
In Amerongen zagen we een poging tot lokaal vergroten binnen de machtsarena. Binnen de gemeenteraad werd de druk op het ChristenUnie-raadslid en op de echte Amerongers binnen de importpartijen
flink opgevoerd door de echte Amerongers. Dit had echter geen succes. De drie gemeenteraadsleden
veranderden hun standpunt ten opzichte van de gemeentelijke herindeling niet.
In Veenendaal zagen we een duidelijk voorbeeld van een poging tot lokaal vergroten binnen de
figuratie. Eerst wisten de confessionelen de onverschilligen te mobiliseren door een allochtone sleutel
persoon een leiderschapspositie aan te bieden, in de vorm van lidmaatschap van de raad namens het
CDA. Dit was succesvol, maar bleek ook gevaarlijk. Raadslid Kürkçü verdedigde binnen het CDA ook
de belangen van zijn eigen allochtone groep in het onderwijsconflict. Toen bleek dat dat niet op prijs
werd gesteld, verliet hij het CDA en liep hij over naar de niet-confessionelen. De niet-confessionele
groep probeerde tegelijkertijd verder lokaal te vergroten door ook een andere allochtone sleutelpersoon
een machtspositie aan te bieden. Zij pakten het slimmer aan dan de confessionelen, want ‘hun’ allochtone kandidaat ElKtibi had een belangrijker positie binnen een grotere subgroep965 en bleek succesvoller
in het binden van allochtone kiezers. Dit leverde de niet-confessionelen uiteindelijk een nipte, maar
cruciale meerderheid in de raad op.
Ook in Amerongen zagen we een succesvolle mobilisatie van de onverschilligen. De Verontruste
Burgers wisten in het Allemanswaardconflict de publieke opinie mee te krijgen en zo flinke druk op de
lokale politiek uit te oefenen. Maar er zit ook een risico aan het mobiliseren van onverschilligen. Wanneer zoals bij de Verontruste Burgers groepsgrootte de enige machtsbron is waarop de groep zich kan
beroepen, is er sprake van een zeer onstabiele machtsbasis. In dit geval raakten de Burgers de steun van
de onverschilligen ook snel weer kwijt toen de bestuurscommissie deze groep beter wist te bespelen.
Lokaal vergroten kan ook gericht zijn op het uitbreiden of versterken van de machtsbron netwerk.
In Veenendaal was hier een aantal voorbeelden van te zien. In het onderwijsconflict rond de witte en
965 CDA-raadslid Tekin Kürkçü hoorde tot de Turkse gemeenschap (11% van alle niet-westerse allochtonen) en PvdAkandidaat Abdennour ElKtibi tot de Marokkaanse gemeenschap (48% van alle niet-westerse allochtonen).
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zwarte scholen vormden de niet-confessionelen een overleggroepje dat de belangen van het openbaar
onderwijs wilde verdedigen. Hierdoor verbeterden zij hun netwerk. Ook bij het stichten van scholen in
Veenendaal-Oost bleek dat het vergroten van het netwerk een machtspositie kan opleveren. De SHS
en de ‘Grote Kerk’ bleken samen machtig genoeg om voor elkaar te krijgen wat ze alleen niet konden
realiseren. Gezamenlijk betalen ze één nieuw gebouw, waarin de wensen van beide organisaties gestalte
krijgen: doordeweeks zal het in gebruik zijn als school en op zondag als kerk.
Daarnaast zijn er ook nog enkele mislukte pogingen tot lokaal vergroten gedaan. Het gebruik van gelegenheidsargumenten om onverschilligen of ‘overlopers’ te winnen, bleek zowel in Veenendaal als in
Amerongen een krachteloze strategie. Ook het doen van stemoproepen aan de eigen groep lijkt op een
vorm van ‘preken voor eigen parochie’ en haalde voor de confessionelen in Veenendaal niets uit.
10.4.2 Lokaal uitsluiten

Zowel in Veenendaal als in Amerongen probeerden groepen strategieën van lokaal uitsluiten toe te passen. In beide plaatsen probeerden de gevestigden de buitenstaanders te stigmatiseren op basis van hun
historisch voordeel. Deze strategie is sterk verbonden met de lokale normen. In Veenendaal gebruikten de confessionelen bijvoorbeeld het argument dat het ‘nu eenmaal zo hoort in Veenendaal’. De echte
Amerongers stelden dat de leden van de import in het herindelingsconflict niet de juiste beslissing konden nemen, omdat ze niet in het dorp geboren waren. Doordat het historische voordeel in dat geval
inmiddels al sterk ondermijnd was, bleek de stigmatisering niet effectief.
In het onderwijsconflict in Veenendaal kon een strategie van lokaal uitsluiten worden toegepast die
direct gerelateerd was aan de aard van het conflict. Reformatorische scholen en confessionele scholen konden niet-confessionele en vooral allochtone leerlingen weigeren, gebaseerd op specifiek op het
onderwijs gerichte regels (artikel 23 van de grondwet) en het dreigement om bij het aanvechten van dit
‘recht’ tot algehele uitsluiting over te gaan en helemaal geen andersdenkenden meer toe te laten.
De reformatorische groep in Veenendaal probeerde zichzelf van het conflict uit te sluiten, op basis
van de regels. Hun pogingen om zichzelf te isoleren van de invloed van anderen bleken vooralsnog succesvol. Een bepaalde minimale groepsgrootte, die het mogelijk maakt om ‘eigen’ instituties in stand te
houden (zoals een school), is voor het succes van deze strategie wel een basisvoorwaarde.
Toch kwam er ook reactie op deze strategie. Een allochtone sleutelpersoon waarschuwde de
gemeenteraad dat het volhouden van deze strategie kan leiden tot een ongewenste vorm van zelfuitsluiting van de andere kant; die van de allochtonen. Die zouden een islamitische school op kunnen richten,
gebaseerd op hetzelfde artikel 23 van de grondwet.
10.4.3 Bovenlokaal mobiliseren

In Amerongen bleek dat de aard van het onderscheidende kenmerk invloed kan hebben op de mogelijkheden tot bovenlokaal mobiliseren. De echte Amerongers definiëren zichzelf op basis van hun lange
woonduur in de plaats Amerongen. Ze hebben door deze definitie een sterke oriëntatie op het lokale
schaalniveau, waardoor ze kansen op bovenlokaal mobiliseren mislopen. Een duidelijk voorbeeld daarvan was te zien in het herindelingsconflict. De echte Amerongers hadden een kans om via het Comité
Herindeling Nee alsnog de herindeling aan te vechten, maar verzuimden om daar gebruik van te
maken.
Uit hetzelfde herindelingsconflict in Amerongen bleek echter ook dat bovenlokaal mobiliseren
een zeer effectieve strategie kan zijn. De buitenstaanders wisten de machthebbers op bovenlokaal
niveau achter zich en door deze sterke steun konden andere machtsbronnen uitgeschakeld worden. In
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Amerongen bleek dit doordat de provincie de import steunde in diens zeer beperkte interpretatie van
de draagvlakvoorwaarde voor herindeling. Dit belette de echte Amerongers om lokaal te vergroten.
In Veenendaal bedreef de reformatorische groep een succesvolle strategie van bovenlokaal mobiliseren: zij werkte op landelijk niveau aan de bescherming van de regels die haar lokale positie in stand
moesten houden.
In Veenendaal zagen we daarnaast duidelijke voorbeelden van een andere vorm van bovenlokaal mobiliseren: het refereren aan de landelijke norm. Dit is vooral goed mogelijk als de machtsverhoudingen
op het bovenlokale niveau meer dan op het lokale schaalniveau in het voordeel van de eigen groep zijn.
Het duidelijkste voorbeeld hiervan was de strategie van GroenLinks in het zondagsrustconflict. Zij
probeerden te refereren aan de landelijke norm door te stellen dat zondag in Veenendaal een doodse
dag is. Ze maakten daarmee hun inzet in het conflict duidelijk. Het resultaat is echter niet te meten.
Ook in het witte en zwarte scholen conflict zetten de niet-confessionelen deze strategie in. De landelijke norm dat zwarte scholen ongewenst zijn werd door hen naar Veenendaal gehaald. Dat deden
ze letterlijk door Stef Blok, de voorzitter van de Tijdelijke Commissie Integratiebeleid in de Tweede
Kamer, in Veenendaal uit te nodigen en waarschuwende woorden te laten spreken. Het probleem werd
daardoor op de agenda gezet. Aan confessionele kant waren er andere machtsbronnen die het mogelijke succes van deze strategie in de kiem smoorden.
Ook in Amerongen werd deze strategie gebruikt door de buitenstaanders. Zij refereerden aan de
landelijke norm van schaalvergroting van gemeenten en gebruikten het argument dat herindeling daardoor nu eenmaal onontkoombaar is. Zij rechtvaardigden daarmee het negeren van de weerstand tegen
herindeling bij een groot deel van de bevolking. Die bevolking was zich niet bewust van de problemen
op het gemeentehuis als gevolg van de geringe omvang van het gemeentelijk apparaat.
10.4.4 Conflict herschalen

De strategie conflict herschalen hebben we van alle strategieën het minst expliciet teruggezien in de
veldwerkgebieden, hoewel er wel pogingen tot het gebruik van deze strategie zijn gedaan, met name in
Veenendaal.
In het conflict rond witte en zwarte scholen zagen we een poging tot het omhoog herschalen van het
conflict door de reformatorische groep. Hun vertegenwoordigers in de machtsarena van de gemeenteraad (de SGP) probeerden het probleem ongrijpbaar of onoplosbaar te maken door er constant voor
te pleiten dat dit probleem van witte en zwarte scholen in het bredere perspectief van integratie in het
algemeen moet worden gezien. Zo werd de aandacht afgeleid van het specifieke probleem. De reformatorische groep deed dit omdat ze niet bereid was om zelf mee te helpen aan het oplossen van dit
specifieke probleem.
Een ander voorbeeld van omhoog herschalen was te zien bij de buitenstaanders in de onderwijsconflicten. Het bestuur van het openbaar onderwijs werd omhoog herschaald. Dat opent de mogelijkheid
om op termijn een sterkere leiderschapspositie in te nemen, omdat de schaalvergroting mogelijkheden
opent tot het verkrijgen van meer kennis en meer tijd om zich in regels te verdiepen. De gevolgen daarvan waren in de twee beschreven conflicten nog niet heel duidelijk te zien, al slaagden de ‘openbaren’ er
in het conflict rond Veenendaal-Oost wel in om mee te gaan doen met een dependance in de nieuwe
wijk.
Een klein voorbeeld van omlaag herschalen was te zien in een strategie van het gevestigde CPOV
in het conflict over Veenendaal-Oost. Zij benadrukten telkens dat de beoordeling van de vraag welke
scholen in de nieuwe wijk een plaats moesten krijgen, puur gebaseerd moest zijn op de situatie in deze
wijk en niet op die van Veenendaal in geheel.
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De strategieën rond het herschalen van het conflict zijn dus niet erg duidelijk in onze veldwerkgebieden naar voren gekomen, maar dat heeft ook te maken met het gekozen schaalniveau en de gekozen
voorbeelden. Als het landelijk schaalniveau als uitgangspunt genomen wordt, zal het veel makkelijker
zijn om een strategie van omlaag herschalen in de praktijk te zien.

10.5 Gevolgen: dynamiek op de machtsbalans
Het inzetten van machtsbronnen met behulp van strategieën heeft natuurlijk gevolgen op de machts
balans. Buitenstaanders hebben in een conflict als doel om macht te winnen en zo de dominante positie
van de gevestigden te doorbreken. Gevestigden proberen juist die dominante positie te behouden door
de machtsverhoudingen te consolideren. Er kunnen op drie manieren veranderingen op de machtsbalans optreden: de controle over een machtsbron kan toe- of afnemen, een machtsbron kan wegvallen of
ontstaan of het relatieve belang van een machtsbron kan toe- of afnemen.
Van verschuivingen in de controle over een machtsbron hebben we voorbeelden gezien in paragraaf 10.3.
Binnen de machtsarena in beide plaatsen zagen we een verschuiving in de groepsgrootte. In de praktijk
hield dit in dat een groep de meerderheid in de raad verloor of juist won.
Ook van het wegvallen of ontstaan van een machtsbron zijn in Amerongen en Veenendaal verschillende voorbeelden terug te vinden. In Veenendaal ontstond in het onderwijsconflict rond witte en
zwarte scholen bijvoorbeeld een netwerkje van niet-confessionelen. Deze machtsbron was weliswaar
relatief zwak, maar kan wellicht in de toekomst een belangrijker rol gaan spelen.
In Amerongen ontstond een nieuwe machtsbron op bovenlokaal niveau: het Leersums Beraad. Hoewel het een potentiële machtsbron voor beide groepen was, wist vooral de import hier goed gebruik van
te maken en de macht die voortkwam uit dit beraad te benutten. De echte Amerongers misten deze
kans door hun sterke lokale oriëntatie.
Daarnaast is het meest ingrijpende gevolg van het herindelingsconflict natuurlijk het wegvallen van de Amerongse gemeenteraad. Hiermee verdween niet alleen een machtsbron, maar de gehele
machtsarena die vaak het toneel vormde voor de conflicten tussen gevestigde echte Amerongers en de
import-buitenstaanders. Voor de lokaal georiënteerde echte Amerongers betekende dit het einde van
hun machtsbasis.
Het duidelijkste voorbeeld van een afname van het relatieve belang van een machtsbron zagen we door
niet naar een specifiek conflict, maar naar de langetermijndynamiek op de machtsbalans in Amerongen te kijken. Sinds de jaren tachtig neemt het historisch voordeel van de echte Amerongers steeds
verder af. Hun claim op het bepalen van de norm op basis van hun ‘geboorterecht’ verdwijnt naarmate
de macht van de import, die gebaseerd is op andere machtsbronnen, groeit. Door die groei neemt het
belang van de machtsbron historisch voordeel af.
In zowel Veenendaal als Amerongen zagen we dat de gevestigden de controle over de lokale situatie verloren. Ze kunnen daardoor de buitenstaanders niet meer uitsluiten. Wat doen de voormalige
gevestigden vervolgens? In beide veldwerkgebieden zagen we aanwijzingen dat uitsluiting overgaat in
zelfuitsluiting.
Een deel van de confessionele en reformatorische groepen in Veenendaal dreigt daarmee. Het
belangrijkste voorbeeld is de SHS, dat dreigt haar scholen te sluiten voor alle andersgelovende kinderen. Vanuit een deel van de reformatorische groep werd aangegeven dat de ‘eigen’ scholen desnoods zelf
gefinancierd worden, als de overheid hen zou dwingen andersgelovenden op te nemen.
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Ook in Amerongen richten de voormalige gevestigde echte Amerongers zich meer naar binnen. Ze
trekken naar elkaar toe en praten onderling over ‘de goede oude tijd’, bijvoorbeeld op het ‘Bankje der
Wijzen’. Het is maar de vraag of ze in een eventueel volgend conflict weer als groep kunnen optreden en
strategieën kunnen toepassen.

10.6 Aanvullingen op het model
In de bestudering van enkele conflicten zochten we de grenzen van ons model op. In het onderwijsconflict over de scholen in Veenendaal-Oost bleek dat het model minder goed past op een ongrijpbare
machtsarena. Het onderwijsveld was moeilijk af te bakenen en ook het verloop van de machtsstrijd was
niet altijd even goed zichtbaar, omdat vergaderingen in beslotenheid plaatsvonden. Dat maakte de analyse moeilijker, omdat de rechtstreekse informatie ontbrak om machtsbronnen en strategieën in kaart
te brengen. Bij het zwartboekconflict in Amerongen bleek een soortgelijk probleem: de machtsbronnen
van een groep die buiten de geïnstitutionaliseerde paden van de gemeenteraad werkt, zijn moeilijk in
kaart te brengen.
In Amerongen analyseerden we daarnaast één conflict waarbij geen sprake was van een historisch
gegroeide machtspositie. In het conflict over de komst van het multifunctionele centrum Allemanswaard was het onderscheidende kenmerk ‘nieuw’. Dit maakte een analyse niet onmogelijk, maar wel
lastig. De groepen hadden nog geen ‘stabiele machtsbasis’ opgebouwd. De grenzen tussen deze twee
groepen waren nog niet duidelijk en fluctueerden in de loop van het conflict. Het onderscheidende
kenmerk was nog erg flexibel van aard.
Op basis van de veldwerkervaringen willen we twee aanvullingen op het model suggereren. Eerst
bespreken we de meest opvallende van die aanvullingen, die te maken heeft met de positie van de groep
die we definieerden als ‘de lokale onverschilligen’. Vervolgens bespreken we een aanpassing op het gebied
van de elementen die de handelingsruimte aangeven.
10.6.1 De plek van de onverschilligen

In het ADMC-model zijn ‘de lokale onverschilligen’ opgenomen als mogelijke derde groep binnen een
gevestigden-buitenstaandersfiguratie. Het interpreteren van deze onverschilligen als potentiële machtsbron geeft deze vaak vergeten groep een duidelijke plaats in de analyse van een conflict. Dat verbetert
en verrijkt de analyse. Het biedt bovendien de mogelijkheid om de meer fluïde meervoudige identiteit
van mensen en groepen te plaatsen in een verklaring van lokale conflicten.
Dat er onverschilligen zijn, bleek duidelijk uit het veldwerk. Hun positie kan per conflict sterk veranderen. Wie in het ene conflict onverschillig was, bleek bij een ander conflict opeens weer erg betrokken.
Dat bleek bijvoorbeeld uit de positie van de allochtonen in Veenendaal: in het conflict over de zondagsrust waren ze onverschillig, terwijl ze in het conflict over witte en zwarte scholen van binnen en buiten
de machtsarena macht probeerden uit te oefenen. Met het ADMC-model kan ook niet zozeer onderzocht worden of mensen helemaal niet betrokken zijn bij de lokale figuratie. Het ADMC-model gaat
over een specifiek conflict, met daarbij een specifiek onderscheidend kenmerk en specifieke regels en
normen. Binnen dat specifieke kader zijn wel mensen aan te wijzen die onverschillig zijn, maar of die
ook volledig onverschillig naar de lokale situatie kijken, is niet na te gaan en voor het conflict ook niet
per se van belang.
We introduceerden in hoofdstuk 3 al het idee van een continuüm van ‘status’. Mensen kunnen in meerdere of mindere mate tot de groepen gevestigden en buitenstaanders gerekend worden. In het midden
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Figuur 10.1 Status en betrokkenheid van mensen in een lokaal conflict
zou dan een groep van lokale onverschilligen aanwezig kunnen zijn. Op basis van het veldwerk denken
wij dat we de plaats van de onverschilligen anders moeten interpreteren. De onverschilligen zijn niet
zozeer een groep van dezelfde categorie (‘status’) als gevestigden en buitenstaanders, omdat er niets is
dat hen bindt. De onverschilligheid van mensen geeft een andere dimensie aan dan de status als gevestigde of buitenstaander.
Dat nieuwe inzicht kan in beeld worden gebracht door mensen te plaatsen op een dubbel continuüm.
De eerste dimensie daarin is status, waarbij het continuüm loopt van gevestigde naar buitenstaander.
Duidelijkheid op deze as is afhankelijk van het onderscheidende kenmerk. Daarnaast is er een tweede
dimensie van betrokkenheid, steeds gekoppeld aan een specifiek thema of vraagstuk. Dat continuüm
loopt van betrokkenheid naar onverschilligheid. De combinatie van deze dimensies leidt tot een matrix
waarop je de positie van individuen in een conflict kunt weergeven (zie figuur 10.1). Het dubbele continuüm biedt inzicht in de steeds veranderende posities van individuen in lokale conflicten.
Een deel van de mensen binnen de lokale figuratie is duidelijk linksboven of rechtsboven in het schema
te plaatsen. Dit zijn de betrokken gevestigden en betrokken buitenstaanders. Dit zijn ook de mensen die de strijd uitvechten als er een conflict ontstaat. Een aantal mensen staat relatief onverschillig
ten opzichte van elk mogelijk conflict in de lokale figuratie. Deze individuen zijn onderin het figuur te
plaatsen. Over het algemeen zullen deze mensen ook richting het midden van de dimensie gevestigdebuitenstaander te vinden zijn. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk. Iemand die geboren en
getogen is in een plaats maar geen betrokkenheid bij lokale thema’s toont, kan door anderen nog wel
degelijk tot de gevestigden gerekend worden.
Door in een conflict mensen een plek te geven op dit dubbele continuüm, wordt hun houding in het
conflict inzichtelijk gemaakt. Belangrijk is wel om op te merken dat het hier gaat om de plek van individuen en dat het volledige model op groepsniveau wordt toegepast. Het dubbele continuüm is dus
vooral bedoeld als een hulpmiddel voor het totale ADMC-model.
Door het gebruik van het dubbele continuüm is duidelijk dat de onverschilligen niet als groep in de
lokale samenleving bestaan. Er zijn alleen individuen die in een specifiek conflict als onverschillig gedefinieerd kunnen worden. De plaats van deze individuen op het continuüm is overigens niet statisch. Als
onverschilligen gemobiliseerd worden, verschuift hun positie op de verticale as en kan tegelijkertijd hun
positie op de horizontale as ook verschuiven.
10.6.2 Elementen die de handelingsruimte aangeven

Naast het nieuwe hulpmiddel van het dubbele continuüm van status en betrokkenheid, kunnen we op
basis van het veldwerk nog een aanvulling op het model geven. Deze heeft te maken met de elementen
in het model die de handelingsruimte van de groepen aangeven. We bespreken eerst een drietal spe-
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cifieke aanvullingen die betrekking hebben op beeldvorming, onderscheidend kenmerk en regels. Dit
leidt tot onze meer algemene aanvulling op het gebied van deze elementen.
We concludeerden al eerder dat beeldvorming in onze veldwerkgebieden een meer prominente rol
speelde dan we vooraf dachten. De beeldvorming over bijvoorbeeld de drijfveren of beschikbare macht
van zowel de eigen als de andere groep bepaalt in hoge mate of een groep wel of niet tot het inzetten
van een strategie overgaat.
Vooral de rol van de media in zowel Amerongen als Veenendaal bleek belangrijk. Berichtgeving in
de media beïnvloedt uiteraard de beeldvorming van en over groepen, maar in Amerongen bleek dat het
ook de aard en intensiteit van het conflict beïnvloedt. In het zwartboekconflict lieten de zwartboekschrijvers zich in de media op succesvolle wijze portretteren als voorvechters van veranderingen, die de
oneerlijke praktijken van de gevestigden aan de kaak stelden. Ze lieten zich er in de media op voorstaan
te spreken vanuit een breder belang dan alleen dat van henzelf. De aard van het conflict veranderde zo
van een persoonlijk ‘NIMBY-conflict’ naar een groepsconflict tussen gevestigden en buitenstaanders.
Door de aandacht van de media intensiveerde het conflict ook. Meer en meer mensen gingen zich er op
basis van de berichtgeving mee bemoeien.
Op basis van deze ervaringen zijn wij van mening dat bij het bepalen van het onderscheidende kenmerk in de analyse expliciet gekeken moet worden naar de beelden die van de groepen worden geschetst
in de lokale media. Daarnaast moet ook bij het bepalen van het netwerk van de groepen expliciet gekeken worden naar de verbindingen die de groepen met (vertegenwoordigers van) de media hebben.
Controle over de media kan een groep veel macht geven in een conflict: het kan dus als machtsbron
beschouwd worden.
Een volgende aanvulling op het model ligt op het punt van het onderscheidende kenmerk. In het
model presenteerden we dit als een element dat de handelingsruimte van groepen aangaf. We stelden
dat groepen in meerdere of mindere mate kunnen ‘spelen’ met de afgrenzing op basis van dit kenmerk.
Uit de veldwerkresultaten bleek dat daarnaast ook het belang van het onderscheidende kenmerk in de
lokale figuratie als geheel kan toe- of afnemen. In Amerongen verdween het onderscheidende kenmerk
woonduur uiteindelijk. Dat gebeurde niet van het ene moment op het andere, maar het belang van het
kenmerk ‘vervaagde’ langzaam.
In Veenendaal blijft het onderscheidende kenmerk na de conflicten vooralsnog religie. Maar na
de machtsomslag in de gemeenteraad is de tegenstelling minder scherp geworden. De partijen in de
gemeenteraad laten zich minder dan voorheen door het onderscheidende kenmerk leiden in hun beslissingen en standpunten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de buitenstaanders die de
macht hebben overgenomen geen positieve vorm van identificatie rond dit kenmerk hebben. Voor hen
is het dus minder van belang.
In het model moet het onderscheidende kenmerk dus niet alleen beschouwd worden als een gegeven
dat de handelingsruimte van groepen aangeeft. Er moet ook expliciet gekeken worden naar het belang
ervan in de uitgangssituatie en na afloop van het conflict. Hiertussen kunnen grote verschillen bestaan.
Tot slot bleek uit het veldwerk dat regels een grotere rol speelden dan we in eerste instantie aannamen.
Ze zijn niet zo deterministisch als we dachten en blijken in de conflicten actief ‘gebruikt’ te worden. Dit
werd onder meer duidelijk in Veenendaal, waar de gevestigden in de onderwijsconflicten gebruik maakten van hun kennis van de regels en ze zodanig interpreteerden dat ze hun positie konden verbeteren.
Dat was onder meer zichtbaar in de strategie van het CPOV binnen het conflict over het stichten van
scholen in Veenendaal-Oost. Ook het andere confessionele schoolbestuur SHS maakte creatief gebruik
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van de regels om ‘weg te komen’ met het quotum dat ze stelden aan de opvang van andersgelovende leerlingen. Het belang van regels bleek hier juist relatief te zijn: door te dreigen met zelfuitsluiting, konden
de regels worden overtreden zonder dat de SHS daarvoor gestraft werd. Regels bleken dus een stuk
dynamischer dan ze in het model naar voren komen.
De algemene conclusie uit deze drie aanvullingen is dat de elementen onderscheidend kenmerk en regels
en normen alleen voor het bepalen van de uitgangssituatie als statisch of context-aangevend gezien moeten worden. Het blijkt dat tijdens het verloop van het conflict rond álle elementen strategieën gevoerd
kunnen worden. Bij het analyseren van het conflict moeten dus alle elementen uit het ADMC-model
als dynamisch beschouwd worden.
In deze paragraaf hebben we twee aanvullingen op het ADMC-model gesuggereerd. Wat kunnen we
nu zeggen over de werking en waarde van het model in het algemeen?

10.7 Gevestigden en buitenstaanders in nieuwe
sociale en ruimtelijke kaders
Hoe functioneren de ‘oude’ groepen van gevestigden en buitenstaanders binnen de nieuwe sociale en
ruimtelijke kaders? Oftewel:
Welke factoren verklaren de dynamiek op de machtsbalans in lokale conflicten tussen groepen?
De analyse van een lokaal conflict wordt door de toepassing van het model zodanig gestructureerd, dat
snel duidelijk wordt waar de verklaring van een verandering op de machtsbalans gezocht moet worden.
Daarbij is het van belang dat alle elementen – onderscheidend kenmerk, regels en normen, machtsbronnen en strategieën – vanuit een dynamisch perspectief geanalyseerd worden. De eerste twee elementen
kunnen gebruikt worden om de uitgangssituatie in beeld te brengen, maar voor het verloop van het
conflict is het noodzakelijk ook naar de veranderingen in het belang en het ‘gebruik’ van deze elementen
door de groepen in het conflict te kijken.
De belangrijkste waarde van het model ligt in het feit dat analyse van een lokaal conflict met behulp
van dit model ertoe leidt dat geen elementen worden gemist. Een analyse van de posities van de groepen gevestigden en buitenstaanders vóór en na een conflict kan daarnaast ook een zekere voorspellende
voorwaarde hebben voor het verloop van toekomstige conflicten die in dezelfde machtsarena rond hetzelfde onderscheidende kenmerk ontstaan.
De belangrijkste kritiekpunten op de gevestigden-buitenstaanderstheorie van Elias en Scotson waren
de weinig dynamische benadering en het negeren van de context. We denken dat het ADMC-model
tegemoetkomt aan beide punten.
De dynamiek wordt in de schetsmatige uitwerkingen van het model op verschillende momenten in
de tijd weergegeven. De machtsbalansen zijn dynamisch: de verhoudingen kunnen veranderen en zelfs
omslaan. Ook kan het belang van een bepaalde machtsbalans als geheel toe- of afnemen: een ander
onderscheidend kenmerk wordt dan toonaangevend, zoals in Amerongen bleek. De mogelijkheden tot
dynamiek op de machtsbalans door middel van strategieën bleken in sterke mate bepaald te worden
door de ‘hardheid’ van het onderscheidende kenmerk en de mogelijkheden tot het uitbreiden van de
machtsbronnen van de groep, mede door bovenlokale netwerken in te schakelen.
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Daarmee komen we op het kritiekpunt over het ontbreken van de context. Het onderscheid tussen
strategieën binnen een schaalniveau en schaalsprongstrategieën maakt de rol van de bovenlokale context helder. Bovendien maakt dit onderscheid duidelijk waar groepen zich het beste op kunnen richten
als zij hun belangen in een lokaal conflict willen verdedigen. Contacten met machthebbers op hogere
schaalniveaus bleken onontbeerlijk in een lokaal conflict. Daarnaast bleek ook kennis over de regels en
machtsstructuren op hogere schaalniveaus een belangrijke machtsbron.
Natuurlijk zijn er elementen en onderwerpen die meer aandacht hadden verdiend, maar door tijdsbeperkingen niet (uitgebreid) behandeld konden worden. Die onderwerpen kunnen wellicht in
vervolgonderzoek aan de orde komen.
Allereerst zou het de moeite waard zijn om op langere termijn de ontwikkelingen na het omslaan
van een machtsbalans te bestuderen. Het omslaan van de machtsbalans in de beide veldwerkgebieden
zorgde op de relatief korte termijn al voor enkele interessante ontwikkelingen. Op basis daarvan deden
we enkele voorzichtige voorspellingen, maar pas op wat langere termijn wordt het beeld van de gevolgen van de machtsomslag compleet. Interessante vragen zijn dan: is de winst tijdelijk? Wat voor rol gaat
het historisch voordeel spelen? Is deze machtsbron in de nieuwe situatie niet meer relevant, gaat hij
over in handen van de voormalige buitenstaanders of komt hij op één of andere manier weer terug in
handen van de voormalige gevestigden? Blijft het onderscheidende kenmerk waar het conflict omheen
ontstond relevant als bindingsveld, als categoriaal veld966, of als geen van beide? Is één van de groepen
in staat om een ander onderscheidend kenmerk tot bindingsveld te laten uitgroeien? Pas op langere termijn is het mogelijk op deze vragen antwoord te geven.
Daarnaast zijn we benieuwd of het ADMC-model ook werkt voor de analyse van conflicten op
hogere schaalniveaus. Met name de analyse van de op nationaal niveau zo actuele spanning tussen
autochtonen en allochtonen (of moslims en niet-moslims) zou tot interessante resultaten kunnen leiden. Eén van de zaken die Elias met zijn gevestigden-buitenstaanderstheorie wilde laten zien was dat
het benaderen van conflicten tussen groepen vanuit een theorie van machtsbalansen en machtsverschillen meer inzicht in het (mogelijke) verloop van zo’n conflict oplevert dan een benadering vanuit
bijvoorbeeld etnische verschillen967. We denken dat de analyses van de conflicten in Amerongen en
Veenendaal erop wijzen dat dat op lokaal niveau inderdaad geldt. Ongeacht het onderscheidende kenmerk konden de gevestigden in alle gevallen zeggen ‘Zo werkt dat hier niet’. Zij hadden immers de
macht om de norm te bepalen.
Op nationaal niveau behouden autochtone Nederlanders zich het recht voor om tegen allochtone
buitenstaanders te zeggen: ‘Zo werkt dat hier niet.’ Er wordt door sommigen een simplistisch onderscheid gemaakt tussen ‘wij’ en ‘zij’ op basis van etniciteit. De WRR vindt dit in zijn recente rapport
‘Identificatie met Nederland’ een ongewenste ontwikkeling en pleit voor decategorisering en functionele identificatie:
Decategorisering is een vorm van individualisering waarbij vooroordelen zijn verminderd. Daarna
vindt een voorzichtige hercategorisering plaats, waarbij de ander wordt ingesloten op basis van een
functionele rol en de groepsgrenzen anders worden gelegd. Functionele identificatie betekent dan dat
Japanners, Somaliërs, moslims, Nederlanders eerst worden ge-decategoriseerd – ze worden niet in eerste
966 De termen categoriaal veld en bindingsveld zijn afkomstig uit Blokland-Potters 1998 en zijn uitgebreid besproken in
paragraaf 3.3.3.
967 Zie Elias 1976, p. 23.
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instantie als groepslid gezien – om daarna gehercategoriseerd te worden als werknemer van een bedrijf,
als ouder van een kind op school, als R&B-liefhebber, of als gildelid op het internet968.
Dit lijkt ons weliswaar een mooi streven, maar tegelijkertijd een weinig realistische benadering van het
probleem. Categorisering van anderen is iets wat niet (gemakkelijk) gestuurd kan worden. Belangrijker
lijkt het om de aandacht niet meer te leggen op wat als centraal in de tegenstelling wordt gezien maar
dat eigenlijk niet is (het onderscheidende kenmerk etniciteit) en in plaats daarvan het probleem grondig te analyseren met een centrale rol voor waar het wél om gaat: machtsverschillen969.
Bij zo’n analyse kunnen gevestigden en buitenstaanders in hun nieuwe sociale en ruimtelijke kaders
een interessante rol krijgen.

968 WRR 2007, p. 108 (onder verwijzing naar Pettigrew 1998 en Hughes 2007).
969 Zie Elias 1976, p. 23.
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Summary
‘That’s not how things work around here’
New social and spatial frameworks for established and outsiders
Maarten Hogenstijn & Daniël van Middelkoop
Conflicts about the division of power between groups can be found anywhere. Sometimes the
differences between groups lead to a struggle for power, which is fought out in public. Such a struggle
can be between any kind of groups: between the original and new inhabitants of a town, between
Christians and non-Christians, native residents and foreigners, or between other local groups. Often
one group is locally rooted and can be labelled as ‘established’. Their adversaries can then be labelled
outsiders. Changes in the power relationships between established and outsider groups are the central
theme in this book. We investigated these changes in two towns in The Netherlands: Amerongen and
Veenendaal, both in the province of Utrecht.
The terms established and outsiders were first used by sociologists Norbert Elias en John Scotson.
They investigated the relationship between two groups in an English town. In 1965 they published the
well-known book The Established and the Outsiders. We used the established-outsider theory as starting
point for our own investigations in Amerongen and Veenendaal.
The established outsider-theory is a theory developed in the 1960s. Since then, many changes in
society as a whole and local communities in particular have taken place. Already in 1974 Norbert Elias
questioned the use of community studies. He asked himself if interdependence between groups of
local residents could still be found. Developments that undermine the existence of groups and their
interdependence have grown stronger ever since. This leads us to the first central question of this book:
Is the established-outsider theory of Elias and Scotson still applicable to local figurations in the current Dutch
societal context?
To answer this question we first looked into the original theory and the critique on and additions to the
theory, which were developed in the years afterwards. These points of critique are largely the result of
societal changes that have taken place in the last forty years. We discuss these changes and the effect
they have on applying the theory to the Dutch context.
The critique and changes lead to additions and ideas that form the basis for our own model for
interpretation of the relationships between established and outsiders. This ‘model for the Analysis of
Dynamics on the Power balance in Conflict situations’ (ADPC model) contains four central elements:
the distinguishing characteristic, rules and norms, power sources and strategies.
We use the ADPC model to analyse the relation between groups in Veenendaal in Amerongen, and
finally give some concluding remarks.
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Established and outsiders970

In ‘The Established and the Outsiders’ Norbert Elias and John Scotson developed a model to study
‘social relations within and between communities which revolved around the concept of relations
between ‘established and outsider groups’971. They analyse a suburban neighbourhood on the outskirts
of an industrial town, which they named Winston Parva. It had less than 5000 inhabitants who
formed a compact community with its own factories, schools, churches, shops and clubs. A railway line
separated it from other parts of the town972. Winston Parva consisted of three neighbourhoods:
1. The middle class neighbourhood;
2. The ‘old’ working class neighbourhood, known as the Village;
3. The ‘new’ working class neighbourhood, known as the Estate.
In Winston Parva, the residents of the middle class neighbourhood and the Village on the one hand
and the residents of the Estate on the other hand, together formed a figuration of interdependent
groups. The first group was seen as ‘the established’, the second as ‘the outsiders’. The division between
the groups was based on ‘social oldness’ (length of residence in Winston Parva). Members of the
established group held the powerful positions in the figuration. The established group had a strong
internal cohesion and was able to stigmatize the outsiders. This led to status and power differentials
that excluded the outsiders.
Elias expanded ‘The Established and the Outsiders’ by adding a theoretical essay973. In this essay, he
stresses that the division of power between groups should be central in any analysis of social divisions.
Stressing other divisions, such as ethnic differences, leads away from the core of the figuration974. The
power balance is the central concept in the established-outsider theory. It is the outcome of the power
relations between established and outsiders. The position of groups on the power balance is related
to the interdependence between the groups. Both groups have possession of certain power sources.
The effectiveness of a power source is determined by the dependence of other groups upon it. The
development of conflict is more likely when both established and outsider groups are striving for
control of the same power sources. According to Elias and Scotson, two power sources are central in
established-outsider figurations: stigmatisation and key positions in institutions.
Critique and additions

‘The Established and the Outsiders’ received a modest welcome at the time of its first publication in
1965. After publication of the Dutch translation and the addition of a theoretical essay by Elias in 1976,
the theory attracted more attention. The critique and additions in later reviews or applications of the
established-outsider theory focus on two main themes:
1. Dynamics. The time dimension in the division between groups, their positions on the power balance
and the relevance of this power balance is not sufficiently stressed;
2. Context. Influences of (developments at) different spatial scales on a figuration are largely ignored.

970 A large part of the description of the original theory and the subsequent critique and additions is based on
Hogenstijn et al 2008.
971 Van Krieken 2001
972 Elias & Scotson 1965, p. 1.
973 Elias 1994 [1976].
974 Elias 1994 [1976], p. xxx.
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On the basis of the critique and additions (more about these can be read in Hogenstijn et al 2008) we
concluded that the established-outsider theory should no longer be seen as an all-encompassing theory,
but rather as a set of valuable concepts. In particular, we found the concepts established, outsider,
figuration, power balance, power sources and interdependence useful.
New social and spatial frameworks

This new approach to the theory led to a focus on conflicts about the division of power. While group
divisions in general seem to become more temporary and loose, people do form groups and coalitions
in conflict situations. They then strive for a common goal; to keep or gain power.
At the same time the ‘traditional’ power sources of stigmatisation and control over key positions
might lose their strength. Societal changes, such as decreasing group loyalty, individualisation of
networks and widening of the scope of social relations, have led to a decrease of social control. The
influences of processes at higher scales on the local scale have increased. People have divided loyalties.
In these developments, we have identified a new group of locally indifferent. These are people who lack
local interests and mainly live their lives in their personal networks, irrespective of the place where they
live.
Two processes that are specific to the Netherlands also form relevant background to these issues.
First is the process of depillarisation and second is the increasing fear of the ‘other’, especially the
Muslim other. This last process has led to an increased ‘us versus them’ mode of thinking in the
Netherlands, in which conflicts can easily erupt.
These conflicts are played out in what we call power arenas: for example a municipal council. One of
the groups in this arena possesses articulation power: i.e. the possibility to set rules regarding entrance
to the arena and norms for behaviour inside the arena. This group has a ‘historical advantage’, just like
the established group in Winston Parva had.

ADPC model
In order to analyse these conflicts we developed a new model which takes into account both the
original established-outsider theory and the new social and spatial frameworks. We call this the model
for Analysis of Dynamics on the Power balance in Conflict Situations (ADPC model). There are some
limitations to the use of the model: There must be a conflict, which has to be defined locally. Also, one
of the groups must have a strong power position that has grown over time. Because they have that
historical advantage, we define them as the established.
The model comprises four elements. Two elements partly determine the possibilities and limitations of
actions the groups in the conflict can undertake.
1. Distinguishing characteristic. The relative importance of power sources is partly determined by the
nature of the distinguishing characteristic that separates the established and the outsiders and the
images that exist about this characteristic. A distinguishing characteristic can either be very hard
to change, or it can be prone to interpretation and change by groups. This limits or broadens the
possibilities for dynamics in and between groups. It also influences the possibilities for obtaining
power sources.
2. Regulations and norms. Groups are also limited in their actions as a result of regulations and norms.
The regulations are often dictated from higher spatial scales and are deterministic by nature. The
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norms on the other hand determine what a group ‘should do’ and as such have a more probabilistic
character. Both limitations are difficult to change at the local level.
There are also two elements that influence the way the conflict is played out:
1. Power sources. We distinguish five power sources from which a group can derive power: possessions,
leadership positions, group size, network and historic advantage. The power sources can be located
on the level of the local figuration, but on the supralocal level as well.
2. Strategies. Groups try to either consolidate or improve their position on the power balance. In order
to do so they employ strategies. They can use strategies within scale and/or strategies of jumping
scale. All strategies are based on power sources. We identify four types of strategies. Groups can
try to expand within scale and exclude within scale. They can also try strategies of jumping scale:
mobilisation of supralocal power sources or rescaling the conflict.
But how can the model be used to analyse the dynamics, which take place on the local power balance?
There are three (major) ways in which this local power balance can change.
1. Control over a power source increases or decreases. For instance a group might lose the majority in the
local council. In this case control of the power source leadership positions decreases. This can be
the result of strategies employed by the other group, based on the power sources group size and
leadership positions.
2. A power source disappears or comes into existence. A group can, for instance, have a valuable contact
at the supralocal level. If the contact disappears, the power source also disappears. On the other
hand, the other group might gain a valuable contact at the supralocal level, when a member of this
group takes over this position. This can be the result of strategies, but it can also be the result of
developments that are beyond the sphere of influence of the local groups.
3. The relative importance of a power source increases or decreases. A group might possess leadership
positions in for instance a union. When the importance of unions decreases in society as a whole,
the importance of this power source also decreases. It is possible that this is achieved through a
strategy employed by one of the groups. It is however more likely that an increase or decrease is the
result of societal changes or changes in regulations.
The ADPC model is our answer to the first central question. We think that Elias and Scotson’s
established-outsider theory is still applicable on local figurations in the current Dutch societal context.
But in order to apply it the critique, additions and societal changes following the original theory have
to be taken into account. We have done this by creating the ADPC model. We use this model for
answering our second central question:
Which factors explain the dynamics taking place on the power balance in local conflicts between groups?
In order to answer this question we had to test the ADPC model in local figurations in the Dutch
societal context. We did so in two places in the Netherlands: Amerongen and Veenendaal. We will
discuss the results of the fieldwork below, before drawing some general conclusions about the second
central question.
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Amerongen: Real Amerongers and import

The situation in our first fieldwork area, the village of Amerongen, showed some similarities to
the situation in Winston Parva975. They are similar in size and in both places the distinguishing
characteristic between the groups was social oldness.
Amerongen is a village located in the centre of the Netherlands, about 30 kilometres southeast of
Utrecht976. It was founded in the 8th century and currently has approximately 5,000 inhabitants. The
masters of the castle of Amerongen actively influenced political and social life until the 1960s. Since
then the rural village has been transformed into a largely suburban village, which is economically
heavily dependent on the neighbouring towns of Veenendaal and Utrecht (and the wider Randstad
region). The village can be divided in two distinct areas. One half is called the ‘old village’. It consists of
many historical buildings, a castle and beautiful old houses. This old part of the village was renovated
from the 1970s on. Since then house prices have gone up significantly and it has become a popular place
of residence. The other half is called ‘New Amerongen’. It consists of neighbourhoods built in the 1960s
and 70s and is located north of the ‘old village’.
The figuration in Amerongen consists of two groups that have been in a number of conflicts over the
last twelve years. Those inhabitants who are ‘born and raised’ in Amerongen form the first group. Both
group members themselves and the other group call this group ‘the real Amerongers’. From the 1960s
on there has been an influx of newcomers in Amerongen. The other group consists of those ‘newcomers’,
and both groups call them(selves) ‘import’.
As the real Amerongers were and to a certain extent still are Christian they are represented in the
local council mainly by two Christian parties. But religious differences are not very important and do
not lead to conflicts: social oldness is the distinguishing characteristic that divides established and
outsiders.
Real Amerongers and import

The real Amerongers had the advantage of traditionally controlling most power sources in the village.
When the figuration based on this distinguishing characteristic started to form they obviously had the
upper hand on the power balance. They can therefore be seen as the established.
It is widely agreed that the real Amerongers are oriented inwardly towards the own group. The
origin of this characteristic is thought to be in the traditional domination of village life by the castle:
It could be called feudal, because the castle has always played a big role here. It has strongly influenced
the population, who seem to have formed a dual attitude of obedience on the one hand and being a
closed group on the other hand.
Local council member for social democrats, import
The first significant inflow of import took place in the 1960s. In those times they mainly took up
residence in the new village. Since the 1980s however import started to buy many of the historical
houses in the old village, until most of the ‘real Amerongers’ had disappeared from this part of the
village. Over the years the number of import started to exceed the number of real Amerongers and
they are now perceived to be a considerably larger group. In addition they are often better educated and
975 Of course before the 1960s people from ‘outside’ settled in Amerongen as well. But they were not seen as a significant
group.
976 The paragraphs below are partly based on Hogenstijn et al 2008.
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have higher incomes than the ‘real Amerongers’. They are seen by the real Amerongers as people with
high incomes that have no real interest in participating in village life:
The import are people at an advanced age, who have high incomes and who want to grow old in this
beautiful village and its surroundings. The people who can afford it live in the old village. Money
launderers and the like.
Local council member for Christian party, real Ameronger
The position of the import on the power balance is not as strong as one would expect on the basis of
the above ‘advantages’. This is because it is a diverse group with a low level of internal cohesion. Their
only form of (negative) mutual identification is the fact that they are not born in Amerongen. A core
group of import has strong views about many issues in Amerongen. In politics their key actors can be
found in the liberal party and the labour party. Apart from this core group there are many people who
have social lives that are strongly oriented outside of the local community. They do not see themselves
as import, but are seen that way by the real Amerongers. The difference between import and locally
indifferent is not always clear. It can also change according to the nature of a conflict and the strategies
used by real Amerongers and import to either claim or mobilise these locally indifferent.
Despite the historically strong position of the real Amerongers the position of the import on the power
balance continued to improve. This was a result of their higher educational levels, higher income and
growing numbers. The first conflict between real Amerongers and import took place in 1994, when
a group of import started a campaign to stop the (in their eyes) ‘feudal ways’ of municipal politics
practised by the real Amerongers. This led to a decrease of the control over this political power source
by the real Amerongers. For a good understanding of the long term developments in the relationship
between real Amerongers and import, this conflict is central. We discuss it briefly here, before going
into two more recent conflicts.
The first conflict: Black Book

The conflict started out with the discontent of a small number of import members. They were
discontent about the way in which the local government, dominated by members of the real Ameronger
group, managed affairs in Amerongen. They wrote and published a ‘Black Book’ about the, in their eyes,
unfair use of power by the real Amerongers. The motivation of the writers was widely doubted. They
were said to be driven mainly by personal gains, because the local government had hindered all of them
in various ways in the past. In the end, their true motivation did not really matter, as their goal was
clear: they wanted to erode the strong power position of the real Amerongers in local politics.
The Black Book writers mainly ‘attacked’ the real Amerongers through accusations in local media (and
in a later stage regional and national media). They accused the local politicians of ‘feudal ways’. The
real Amerongers flatly denied the accusations. This only caused the writers to increase their efforts,
involving more and more people into a conflict that started out small, between a limited amount of
people organised in interest groups.
The Black Book conflict started out as an attempt to get attention for the complaints of the writers. As
they made their complaints known mainly by the media, it grew into a far bigger conflict: a conflict
between real Amerongers and import, between established and outsiders.
The media interpreted the accusations as an attempt of the new residents of Amerongen to break the
old power structures of the real Amerongers. This became a self-fulfilling prophecy when the attention
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in the media caused more and more people, both real Amerongers and import, to react and play a
part in the conflict. Many opinions and accusations were voiced through the media and finally the few
import members in the local council also demanded to see change in the ‘old ways’.
The conflict reached its peak at the end of 1994. It resulted in changes in the organisation of local
politics, but the personal demands of the writers of the Black Book were not met. It did have farreaching results for the power balance in the figuration: the strong power base of the real Amerongers in
local politics was questioned for the first time. Also, the credibility of the local government was tainted
as a result of the accusations made in the conflict. In the years that followed, the local government
became overly careful and almost inable to make significant decisions. Most importantly: more and
more ‘representatives’ of the import group gained positions in the local council.
In the twelve years following the Black Book, the division of power in the local council remained
contested. This resulted in a final conflict, centred on the question whether the municipality
Amerongen977 should give up its political autonomy to become part of a larger municipality consisting
of seven villages. Losing political autonomy would mean that the power base of the real Amerongers,
the local council, would disappear.
The second conflict: a political autonomy struggle

The discussion on political autonomy was not new. Two times before, in 1985 and 1997, the provincial
authority had proposed a reshaping of the municipality. In these instances however the (political) power
base of the established ‘real Amerongers’ was still strong enough and the local council voted against the
proposal both times. With import gaining influence, the council was deeply divided when a decision
had to be made regarding the most recent proposal. The local council counts thirteen members, from
five different parties. Two Christian parties, with six council members in total, are traditionally seen as
representing the real Amerongers. The other three parties with seven council members mainly consist
of import.
The conflict started out as mainly political, with the parties representing the real Amerongers against
a reshaping of the municipality and the parties representing the import in favour. The population did
not seem to be very interested in the matter. Most people did not support the idea of reshaping, but
this did not result in people or organisations actively protesting the process.
National government decided in 2002 that a decision in favour of reshaping a municipality should
be sufficiently supported by the local population. It remained unclear how this support should be
measured though. Nonetheless this decision turned the mainly indifferent population into a potential
power source. Public discussion culminated during a council meeting in December 2003. Here,
attention was focused on whether or not the population of Amerongen was in favour of reshaping the
municipality.
Both Christian parties actively tried to claim the mainly indifferent population, stating several times
that the population of Amerongen as a whole is against reshaping. One council member even claimed
that when import would vote in favour, this would be treason to the group of real Amerongers. The
parties representing the import did not actively argue that the population was in favour (or at least not
977 The municipality Amerongen was slightly bigger than the village of Amerongen. Two other small villages, Elst and
Overberg, were also part of this municipality, bringing the total population of the municipality to 7000 instead of
5000.
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opposed to) municipal reshaping. They did however strongly downplay the relevance of the population’s
opinion. By doing so they effectively blocked the power that could be won by claiming the indifferent.
It was also claimed that elections were held so politicians could make necessary decisions and that in
this way the population had already been heard:
The council has a leading role. Sometimes people don’t see correctly how things work. When this is the
case councillors will have to take action anyhow. Sometimes a politician must think ahead and take
unpopular measures. This is also public support.
Party leader labour party, import
By downplaying the importance of the claim on the indifferent, the parties representing the import
did not feel obliged to change their opinion. They did therefore vote in favour of reshaping the
municipality and the proposal was accepted with the smallest majority possible: seven votes in favour
and six against.
The strategy by the real Amerongers of expanding within scale by claiming the indifferent was
not successful. The import could relatively easy neutralise this strategy, even though support of the
population was an official requirement set by the national government. This neutralisation was
possible because the decisive actor on the intermediate scale, the provincial authority, was very much
in favour of reshaping. They supported the statement of the import that the local council in itself was
a representation of the population and thereby support for rescaling in the council alone would be
enough.
The real Amerongers did not manage to convert their claim on the indifferent, which proved to be
insufficient, into a mobilisation. Calls were made for a referendum, but they were not effectuated as
the import voted against it in the local council and public demands for a referendum remained low. A
mobilisation moment such as a local election was not present, as the whole process took place between
two elections. In the election before, political autonomy had not been a big issue.
The real Amerongers might have successfully demanded a referendum among the local population, had
the provincial authority backed them. In this case however, the potential power gained by claiming the
indifferent was neutralised. Another strategy, based on links with higher spatial scales thus proved to
be more effective in this conflict. Amerongen became part of a new municipality consisting of seven
villages on the 1st of January 2006.
The third conflict: Allemanswaard

The third conflict dicussed here centred around the plans for a new multifunctional centre in
Amerongen. In this centre, many amenities like sports clubs, the library and school facilities will find a
place. The local government is strongly in favour of realising the ‘Allemanswaard’ centre. They install a
‘Allemanswaard commission’ that works out the plans and tries to win the favour of the local population.
This is not successful at first: a group of local citizens, calling themselves the ‘Distressed Citizens’ is
strongly against the plans for Allemanswaard, mainly because of the high financial costs. Apart from
the financial argument, the Distressed Citizens mainly focus on the fact that amenities from the ‘old
village’ will disappear to New Amerongen. By doing so, the differences in status between these two
parts of Amerongen become part of the conflict.
The conflict is played out between two groups that try and realise or protect their own interests. Most
people in the figuration are not involved initially. Only when the Distressed Citizens try and mobilise
the indifferent, two groups can be distinguished, based on the distinguishing characteristic class.
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This distinguishing characteristic is used strategically by the Distressed Citizens. By referring to the
differences in status between the old and the new village, they manage to create a division that helps
them rally the indifferent.
In the end, the Distressed Citizens were not successful. The local government and the
Allemanswaard commission they installed to ‘sell’ and work out the plan successfully countered their
strategies. They had strong ties on the supralocal level, and managed to win the indifferent to their side.
With their power source group size gone, the Distressed Citizens become isolated. They could not stop
the plans for Allemanswaard: in the end the proposal was greeted with applause in the local council
and approved subsequently.
Conclusions

A number of conclusions can be drawn from the conflicts. The end of the political autonomy effectively
ended the (political) power base of the real Amerongers. Because their power base is deeply eroded,
the distinction between the established real Amerongers and the import, the outsiders, is becoming less
clear. This results in a growing chance of the emergence of conflicts based on another distinguishing
characteristic. In that case, there is no longer (or not yet) one group that has a historic advantage on the
power balance.
This was the case in the third conflict about Allemanswaard. Two main points regarding the model
can be found in the description of this conflict. Firstly, it has become clear that the old distinction
might have become less clear and less important, but it still played a role in the new conflict. The
distinguishing characteristics do not ‘wait in line’ until the former disappears, but they are intertwined
and are used simultaneously by the people involved in the conflict. Secondly, and related to the first
point, the new distinguishing characteristic is less clearly defined. Groups in the conflict can even use it
strategically, in order to mobilise the indifferent.
It is clear that much has changed in Amerongen as a result of the three conflicts. The local council as
power arena has disappeared, the formerly established real Amerongers have lost the power and a new
distinguishing characteristic, based on class and with a spatial division present between the groups, is
winning in strength.

Veenendaal: Christians and non-Christians
The second location for our fieldwork was the town of Veenendaal. Here conflicts revolved around the
distinguishing characteristic of religion. The main distinction was between the religious established
group and the non-religious outsiders. We studied three conflicts. The first one was about Sunday
rest and was fought out between Christian and non-Christian parties in the local council. The other
two conflicts were about education and were partly fought out in the local council and partly between
school councils. The first school conflict was about the responsibility for the existence of ‘black’
schools in Veenendaal, the second one was about the founding of new schools in East Veenendaal, a
neighbourhood that will be built in the near future. Before we report on these conflicts, we will briefly
introduce Veenendaal.
Veenendaal is a growing town with approximately 62,000 inhabitants. It lies in the centre of the
Netherlands, next to the main road and rail line between the Randstad and the German Ruhrgebiet,
about halfway between the towns of Utrecht and Arnhem. It was founded in the 16th century, but
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remained a small village until around 1860. Then the town started growing because of the presence
of textile and cigar industries. From 1960, the industry slowly went into decay, but Veenendaal kept
attracting new residents because the provincial government appointed Veenendaal as centre of urban
growth for the residents of the villages around.
In interviews people generally regard the difference between Christians and non-Christians as the
most important factor leading to local conflicts. These differences are especially strong in the municipal
council. Names for the groups vary: the established group is referred to as ‘the Christians’, ‘the orthodox’,
‘the traditional people’, ‘the protestants’ or ‘the strict people’. The outsider group is referred to as ‘seculars’,
‘non-Christians’ or ‘progressives’. We will further refer to the established as ‘the Christians’ and to the
outsiders as ‘the non-Christians’.
Christians

In the rest of the Netherlands, Veenendaal has an image of being a strict orthodox town, where
religious conservatives rule. This is true to a certain extent. Religious parties have always had the
majority in the municipal council from the introduction of universal suffrage in 1919978. Because of this
religious majority and through their strong networks the Christians could settle things to their liking.
On Sundays, shops are closed and it is forbidden to organise open-air events. Denominational schools
are the norm in Veenendaal, with about 80% of all pupils attending a protestant primary school.
The established Christians in Veenendaal can be divided in several sub-groups, according to the role
they want religion to play in their daily life. The main group consists of orthodox protestant Christians,
who want their actions to be strongly determined by their religious beliefs. A significant group of about
10% of all residents can be described as ultra-orthodox (in Dutch: reformatorisch). They want religion
to be all-encompassing for their life and isolate themselves from the rest of society. A small group can
be described as liberal Christians. They want a more restricted role for religion in public life. The three
religious parties CDA (for some liberals and some orthodox people), ChristenUnie (orthodox) and
SGP (ultra-orthodox) represent the Christians in the local council. At the 2002 elections they won
a narrow majority of 17 out of 33 seats. Although the different sub-groups of Christians rarely work
together (only in the council in cases regarding Christian principles), they are seen as one group by the
non-Christians. The Christian group often stresses that Veenendaal belongs to them, as expressed in
an interview:
If the non-Christians have complaints, well, sorry, you just happen to live in Veenendaal, where you
still have the Christian majority, with norms and values based on the Bible.
Council member from a Christian party.
Non-christians

A group of non-Christians has always been present in Veenendaal. They used to be a small minority,
but through the influx of newcomers and the general process of secularisation, the non-Christians in
Veenendaal have gradually obtained a stronger position. However, they can hardly be seen as a coherent
group, as they lack a positive form of mutual identification. The non-Christian group in Veenendaal is
defined by what they are not. This means there is little bonding among them.
Non-Christians only operate as a group in the local council, in reaction to initiatives by the Christian
parties. The non-Christians can be divided into two sub-groups: locally-borns and ‘import’. The locallyborn non-Christians told in interviews that they have often felt different and even inferior in their
youth. The import is often surprised about the importance of religion when they come to Veenendaal.
978 The exception is one period in the early 1990s, when non-religious parties briefly held a council majority.
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In discussions with Christians, locally-born non-Christians tend to operate cautiously, while import
tends to be more confronting, due to the ‘shock’ reaction of their arrival in Veenendaal. Non-religious
parties won 16 out of 33 seats in the 2002 local elections.
Apart from the dominant figuration of Christians and non-Christians, there is a growing group of
immigrants979 who currently make up about 10% of the population in Veenendaal. This group is mainly
of Moroccan origin. They are an often forgotten group. In the interviews people did not regard the
immigrants as really ‘belonging’ to Veenendaal. Even immigrant leaders themselves did not see their
group as part of the community in Veenendaal.
In Veenendaal, we studied three conflicts between established and outsiders in the period between the
2002 and 2006 elections.
Conflict 1: Sunday rest

Veenendaal on Sunday is different from Veenendaal on other days. Thousands of people go to one of
the churches once or twice during the day, often in traditional dress. Organised outdoor activities on
Sundays are prohibited and doing any work outside of the house is frowned upon. A small group of
non-churchgoing residents feels oppressed by this situation.
I will not clean out the front garden or wash the car on a Sunday. I’d want to, but I have to live here,
you know. My children have to be able to play on the street. If you’d really go against them, they’ll get
back at you. So for the sake of peace I don’t. (…) But I’d want that to be possible and I work for that.
Council member from a non-Christian party
Allowing or disallowing activities on Sundays is a decision to be made by the local council. For years,
non-Christian parties have tried to make Sunday activities possible. The Christian parties have always
stopped this.
After the 2002 elections, the coalition parties signed an agreement saying that they would continue
traditional policy on the Sunday issue in the next four years. However, the non-Christian parties still
brought the issue up, most prominently through Labour Party leader Frits Beckerman. Giving the nonChristian group the possibility of organising things on Sundays would be a sign of mutual respect, he
said in an interview with a local newspaper early 2004:
As soon as we speak about something that has only slightly to do with Christianity, they ask me for
respect. I want respect for my life views as well. That means you can do things on Sundays, for example
with your family. (…) Respect has to come from both sides. One-sided respect has no meaning.
His views did not attract a positive response from the Christian parties, who claimed that only a small
minority of people think like he does. But the non-Christians consistently brought the subject up and
succeeded in making it an important issue for the 2006 municipal election. Both sides tried strategies
of expanding within scale. In the last council meeting before these elections, the non-Christian parties
again put the issue on the agenda. The leader of the Green Left party tried to claim support from nonChristian population: ‘A part of the population cannot force us how to behave on Sundays on the basis of
religion.’ In his public response, the leader of the ChristenUnie tried to get support from non-Christian
people who were indifferent to the religious argument: A day’s rest every week is good for everyone,
Christian or non-Christian.
979 In the Dutch context immigrants are mostly referred to as “allochtonen”. They are officially defined as either persons
who are born abroad (first generation) or who have at least one parent who is born abroad (second generation).
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The result at the election was that the majority tipped in favour of the non-Christian parties. They
gained 17 seats, while the Christians were reduced to 16 seats. Analysis of the results shows that the
reason for the change on the power balance is most likely sought in a successful mobilisation of the
indifferent by the outsiders. The Labour party decided to put a leader of the Moroccan community –
indifferent to the Sunday rest conflict – on their list for the elections, and to actively campaign for the
vote of the immigrants. At the elections in March 2006, the Moroccan leader received almost 1,000
preferential votes, about 3% of all votes cast. This electoral move by the immigrant voters explains the
swinging of the power balance in the council in favour of the non-Christian parties for a great part. In
the subsequent formation of a local government coalition the CDA, wanting to stay in power, changed
their views and said they would no longer block Sunday activities. ChristenUnie and SGP did not
want to change their views, and on this basis were forced into the opposition. The non-Christians, now
in power, partly allowed Sunday activities, thus fulfilling their election promise. Besides, nothing much
changed. The non-Christian leaders wanted to remain on a friendly basis with the Christians, who still
form almost 50% of the population, and therefore did not seek confrontation on other issues.
Conflict 2: Responsibility for ‘black’ schools

To understand the conflicts in the area of education in Veenendaal, we first need to go briefly into
the national context. Religion in relation to education is a touchy subject in the Netherlands. In the
19th and early 20th centuries, there have been decades of struggles over the issue of religion in schools.
The main question was if the government should allow and subsidize denominational schools. This
finally resulted in a win for the Christians. Their rights to found their own schools and receive equal
subsidies were spelled out in article 23 of the constitution. This same article entitles denominational
schools to refuse pupils on the basis of the school’s religion. Public schools cannot discriminate. At the
local level, school councils are relatively free to make their own educational program. Local government
is relatively powerless.
In Veenendaal, relations between established Christians and non-Christian outsiders in the area
of education are different than in the municipal council. Traditionally, the Christians have been very
dominant in education, attracting around 80% of all pupils in both primary and secondary education.
This is caused by different factors, including the bad image of public schools, the stricter image of
denominational schools and tradition. Conflicts focus mainly on primary education. In 2002, there
were nine primary school councils in Veenendaal. The main two belonged to the orthodox group.
Together they had 60% of all pupils. Three small ultra-orthodox councils together had 18%, the public
schools (11%), a catholic school (7%) and a Montessori school (3%) had the rest. Immigrant children
were mainly concentrated on the public schools, with one school location being 100% ‘black’ and two
locations over 50% black. The orthodox schools had some immigrant children, the ultra-orthodox
schools none.
In 2003 a discussion that had already played on the national level for a long time, finally came to
Veenendaal. Non-religious parties wanted the problem of black schools to be solved. They proposed
to spread the immigrant children over all local schools. This would mean that the denominational
schools, including the ultra-orthodox schools, would have to take in non-Christian immigrant children.
The non-Christians brought national politicians to Veenendaal to debate the matter and the council
started discussing the proposal. But behind the scenes the denominational school councils started a
campaign to stop this plan. The ultra-orthodox schools flatly refused to cooperate, citing article 23 of
the constitution. The orthodox schools, with a very strong leader, managed to convince the council
to tone down their plans. Finally, the issue was voted on in the council. Everybody agreed that the
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problem of black schools was important, but no money was set aside to do something about it. The
problem disappeared off the agenda.
This conflict ended in a clear win for the established. Rules and regulations from the national level
played a very important role, restricting the actions of local groups. The ultra-orthodox group defended
themselves with a strategy of supralocal mobilisation, citing article 23. The strong leader of the
denominational school council knew all about national rules and managed to stop local non-Christian
initiatives. However, in the conflict the relatively powerless non-Christians did form a working group
to discuss their mutual interests. This improved network might give them a better chance of winning,
should conflicts arise again.
Conflict 3: The race for new schools in East Veenendaal

The third conflict is also heavily influenced by national regulations. It is about East Veenendaal, a new
neighbourhood which is to be built between 2008 and 2015 and will comprise around 3,200 houses.
In this new neighbourhood, new schools are planned. Almost all school councils were interested in
expanding to this new area. But their actions were constrained by complex national regulations. These
indicated that the decision which councils get to build new schools, is to be based proportionately on
the current situation in the municipality. This gives the orthodox councils a clear advantage. In fact,
according to these rules the main orthodox council CPOV is the only council that gets to build a fullyfunded new school. For other councils, the only possibility is to open an auxiliary branch, which gets
much less funding from the national government. Another solution would be to found a new council,
in which representatives from different councils would cooperate.
The local government and the non-Christian parties really wanted a broad set of school councils
to be present in the new area, as they wanted to make the area more attractive to different kinds of
newcomers (i.e. also for non-Christians). They said it would be unthinkable that such a large new
neighbourhood would not contain different ‘kinds’ of schools. Long discussions between the different
school councils, the municipal government and the provincial government started. In the end, founding
a new council was impossible. The orthodox CPOV council did not want to give up its privileged
position and refused cooperation. The result is that they will instead found their own school in East
Veenendaal. The public school will open an auxiliary branch in East Veenendaal. Surprisingly, in the
middle of 2007 the second, smaller orthodox council announced that they would also open a new
school in East Veenendaal. They were able to do so because they cooperated with the largest church in
Veenendaal. Together they will construct a new building, which will serve as a school during weekdays
and as a church on Sundays.
In this conflict the established won because they were able to successfully mobilise both their own
network and the regulations from the national level. The non-Christians tried to impose a broader look
on the conflict, but they were unsuccessful. At the same time the Christians downscaled the conflict,
by focusing on their rights to found a school in this neighbourhood, instead of looking at the desired
school pattern in Veenendaal as a whole.
Conclusions

There are several conclusions to be drawn for the model on the basis of the Veenendaal conflicts. First of
all, in all conflicts rules and regulations and knowledge about these played an important role. Access to
information and the knowledge how to use it turned out to be very important in both school conflicts.
The Sunday rest example has shown that it can really make a difference to mobilise the indifferent.
Besides, the isolation strategy of the ultra-orthodox group in Veenendaal also turned out to be effective.
With the help of rules they could reach their goal: to protect themselves from the influence of others.
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The tipping of the power balance in the local council in favour of the non-Christians has not changed
much. They mostly want to avoid conflict and operate cautiously. As a whole, religious conflict seems to
be playing a less important role in Veenendaal nowadays, but whether this is a temporary phenomenon
or a long-term change remains to be seen.

General conclusions
Earlier we already concluded that our first central question could be answered positively. The
established-outsider theory is still useful for an analysis of local figurations in the current Dutch
societal context, if critique and additions to the theory as well as the changed societal context are taken
into account. We used these changes, critique and additions to come up with a new model for the
analysis of local established-outsider figurations: The ADPC model. With this model, we can try to
answer our second central question:
Which factors explain the dynamics taking place on the power balance in local conflicts between groups?
In general we can conclude that the model is useful as an analytical tool for answering the above
question, if some limitations are taken into account. First of all the conflict has to be defined locally and
played out between groups that are striving to achieve a concrete goal for which they ‘need’ each other.
Secondly, there must be a power arena in which this battle is fought out. And thirdly the established
group must have a historical advantage: at the start of the conflict they have the power to define local
norms.
How do the ‘old’ groups of established and outsiders function in the new social and spatial
frameworks of the current societal context? Findings in both Amerongen and Veenendaal provided
some interesting insights into the workings of the ADPC model. We will discuss the most important
conclusions below.
New social and spatial frameworks for established and outsiders

The examples from Amerongen and Veenendaal show that dynamics of local power conflicts can succesfully be analysed with the different elements in the ADPC model. These elements were: distinguishing
characteristic, regulations and norms, power sources and strategies.
The first two elements can be used to create a clear picture of the starting position of the groups
in a local conflict. For a proper analysis of the conflict itself it is necessary to also take into account
the changes in the importance and use of these elements throughout the conflict. Another important
condition is that all elements are analysed from a dynamic, long-term perspective.
The most important points of critique on the original theory by Elias and Scotson were their lack of a
dynamic long-term approach and their ignoring of the context in which the figuration was embedded.
The ADPC model addresses both of these points of critique.
The dynamics in the conflict can be shown by drawings out the positions of the groups at different
moments in the conflict. Moreover, the examples in both Amerongen and Veenendaal showed that
the power balance can change or even turn around in favour of the outsider group.The importance
of a certain power balance can also increase or decrease, as the example of Amerongen showed. Power
balances are thus dynamic
The possibilities of groups to ‘force’ dynamics (a change in the position of the group) through the use
of strategies showed to be dependent on both the ‘changeability’ of the distinguishing characteristic and
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on the possibilities for increasing a group’s power sources. This last possibility can also be realised by
using supralocal networks.
The context also has a clear place in the ADPC model. The distinction between strategies within
scale and strategies of jumping scale enables a good analysis of the role of the supralocal context.
Moreover, this distinction shows on which level groups should focus in order to best defend their
interests in a local conflict.
Further research

Of course there are elements and subjects that would have deserved more attention than we could give
them. These subjects might be addressed in future research.
First of all it would be worthwile to analyse the long-term developments in a figuration in which
the power balance turned in favour of the former outsiders. In both fieldwork areas some interesting
developments could already be seen shortly after the tipping of the power balance in favour of the
former outsiders. But only in the longer term the results of such a change can be analysed thoroughly.
Secondly, it would be interesting to see if the ADPC model also works when conflicts are played
out at higher spatial scales. In the Dutch context, many people have recently stressed strong differences
between autochthonous and allochthonous citizens or Muslims and non-Muslims. An analysis of
these developments using the ADPC model might lead to interesting findings. After all, one of the
central thoughts behind the original theory by Elias was that it is more worthwhile to study conflicts
and tensions between groups from the perspective of power differences than for instance from the
perspective of ethnic differences980. Findings in Amerongen and Veenendaal suggest that this is also
true at the local level. The established, regardless of the distinguishing characteristic, were always
able to make a statement saying ‘that’s not how things work around here’. They could do this because
they had the power to define local norms. On the national level one could argue that the established
also frequently state to the outsider groups: ‘that’s not how things are done in the Netherlands’. An
analysis of this conflict in terms of power differences might yield interesting results. In such an analysis
established and outsiders in their new social and spatial frameworks could play an interesting role.

980 Elias 1976, p. 23.
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Bijlagen

Bijlage 1 Methodologie Amerongen
Interviews

In de verkennende periode (januari-maart 2004) werden vier interviews gehouden met inwoners van
Amerongen die geacht werden een goed inzicht en overzicht te hebben over mogelijke conflicten in de
gemeenschap. Bij deze interviews werden aantekeningen gemaakt, die later werden uitgewerkt.
Vervolgens zijn tussen 26 mei 2005 en 2 februari 2006 28 interviews gehouden met sleutelpersonen
in Amerongen. De geïnterviewden werden uitgenodigd door middel van een brief die per post of per
e-mail verzonden werd. De interviews varieerden in lengte van 53 tot 158 minuten, met een gemiddelde
lengte van 88 minuten. Van de geïnterviewden waren er 23 man en vijf vrouw981. De leeftijden ten tijde
van het interview varieerden achttien tot 78 jaar, met een gemiddelde van bijna 58 jaar982.
Drie geïnterviewden woonden niet in de gemeente Amerongen. Zij waren echter wel betrokken bij
het dagelijks bestuur in Amerongen of hadden daar in het verleden een belangrijke rol in gespeeld. Van
de resterende geïnterviewden woonden er vier in de kern Overberg en 21 in de kern Amerongen. Ook
de vier geïnterviewden in Overberg waren betrokken bij het dagelijks bestuur in Amerongen.
Zeven geïnterviewden woonden al hun hele leven in Amerongen, de anderen variërend van twee tot
44 jaar. Onder de geïnterviewden waren zes raadsleden en drie leden van het college van B &W uit de
periode 2002-2006. Daarbij waren vertegenwoordigers van alle destijds in de raad vertegenwoordigde
partijen. Daarnaast is gesproken met twee voormalige raadsleden, één partijvoorzitter en één voormalig burgemeester. De andere geïnterviewden verschilden qua achtergrond. Allen hadden in meerdere of
mindere mate te maken (gehad) met politiek en/of bestuur in Amerongen.
Vijf uitgenodigde mensen wilden niet geïnterviewd worden. Eén van hen deed dat om praktische redenen, één wegens persoonlijke omstandigheden en één omdat hij vond dat het onderwerp te ver achter
hem lag. Twee mensen weigerden omdat ze ‘bepaalde zaken afgesloten hadden’, respectievelijk ‘de gemeenteraad over was’. Alle weigeraars behoorden tot de groep ‘echte Amerongers’.
Alle interviews zijn opgenomen en letterlijk uitgewerkt. Dat leverde in totaal 601 pagina’s interviewprotocol op.
Sleutelbijeenkomsten

Naar aanleiding van informatie uit lokale media, van geïnterviewden en uit andere bronnen was te verwachten dat op bepaalde openbare bijeenkomsten interessante informatie te verzamelen zou zijn. De
981 Deze relatieve ondervertegenwoordiging van vrouwen wordt veroorzaakt door het feit dat de meeste sleutelposities
in Amerongen werden bezet door mannen. Aangezien ons onderzoek zich vooral richtte op deze sleutelpersonen
was de scheve verdeling tussen mannen en vrouwen onvermijdelijk.
982 Ook de hoge gemiddelde leeftijd wordt veroorzaakt door de focus in het onderzoek op sleutelpersonen.
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verwachting was dat uit deze informatie conflicten zouden blijken en/of dat strategieën en beelden
van groepen duidelijk zouden worden. In de periode oktober 2003-december 2005 zijn negen van deze
sleutelbijeenkomsten in Amerongen bezocht. Het doel was goed te observeren wat er gebeurde, niet
alleen inhoudelijk maar ook qua sfeer. Daartoe werden aantekeningen gemaakt.
Onder de negen bijeenkomsten waren vier gemeenteraadsvergaderingen, vier inspraak- of informatieavonden van de gemeente of provincie en één verkiezingsdebat voor de verkiezingen in november
2005. Zes avonden hadden betrekking op de gemeentelijke herindeling van Amerongen, twee op de
plannen voor het multiculturele centrum Allemanswaard en één had betrekking op de ruimtelijke plannen voor Amerongen en omgeving vanuit de provincie.
Literatuur

In de Amerongse en de Universiteitsbibliotheek is gezocht naar literatuur over Amerongen. Publicaties
die tijdens de veldwerkperiode over Amerongen verschenen zijn geleend of aangeschaft. Sommige boeken refereerden direct of indirect aan tegenstellingen in het dorp. Vooral het boek ‘ Amerongen 2005’
van Van Loon uit 2005 is veelvuldig gebruikt. Andere boeken dienden meer ter verduidelijking van het
algemene beeld en om historische ontwikkelingen in Amerongen te verduidelijken.
Daarnaast is ook gebruikt gemaakt van raadsnotulen. Sommige notulen zijn online geraadpleegd,
andere konden bij een bezoek aan het gemeentearchief worden ingezien. Ook van notulen van Provinciale Staten (betreffende de herindeling) is gebruik gemaakt. Deze zijn ons door de provincie
opgestuurd.
Lokale media

Vanaf 1 april 2004 hadden we een abonnement op regionale krant Doornse krant De Kaap (die éénmaal per week verschijnt). Het online archief van de krant van 2000 tot maart 2004 is met behulp
van trefwoorden doorzocht. Daarnaast is er een uitgebreid archiefonderzoek gedaan naar de zwartboekaffaire. De edities van De Kaap uit 1994 zijn hiervoor doorzocht. Ook is informatie rondom de
Amerongse gemeenteraadsverkiezingen (edities De Kaap 1982, 1986, 1990, 1994, 1998) en eerdere herindelingspogingen (edities De Kaap 1985 en 1997) uit deze regionale krant opgezocht via het archief in de
Doornse Oudheidkamer. De relevante informatie is opgeschreven en er zijn lijsten met verwijzingen en
korte citaten gemaakt, gesorteerd op thema en datum.
Op internet zijn vanaf 1 januari 2004 diverse bronnen wekelijks bijgehouden. De volgende sites werden
nagelopen:
• Heuvelrugnieuws (regionieuws)
• Radio 90 FM (lokale radio zender)
• Gemeente Amerongen (later gemeente Utrechtse Heuvelrug)
• Website CDA Amerongen (andere partijen haden geen website of hielden deze niet bij)
Ook van deze bronnen is relevante informatie verzameld. Aantekeningen zijn opgenomen in de eerder
genoemde lijsten met verwijzingen en korte citaten.
Er is ook gekeken naar berichtgeving over Amerongen in de landelijke en regionale media. Trouw, AD,
Volkskrant en Utrechts Nieuwsblad berichtten allen over de zwartboekaffaire uit 1994. Ook aan de discussie over gemeentelijke herindeling werd door landelijke media soms aandacht geschonken.
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Bijlage 2 Methodologie Veenendaal
Interviews

In de verkennende periode (januari-maart 2004) werden vijf interviews gehouden met Veenendalers
en één interview met een wetenschapper met specifieke kennis op het gebied van verhoudingen tussen
religieuze groepen. Bij deze interviews werden aantekeningen gemaakt, die later zijn uitgewerkt.
Vervolgens zijn tussen 25 mei 2005 en 1 juni 2006 dertig interviews gehouden met sleutelpersonen,
waarvan twee dubbelinterviews. In totaal zijn deze periode dus 32 mensen geïnterviewd. De interviews
varieerden in lengte van 55 tot 130 minuten, met een gemiddelde lengte van 102 minuten. De geïnterviewden werden uitgenodigd door middel van een brief die per post of per email verzonden werd.
Van de geïnterviewden waren er 24 man en acht vrouw983. De leeftijden ten tijde van het interview
varieerden van twintig tot 68 jaar, met een gemiddelde van bijna 47 jaar984. Vier geïnterviewden woonden niet in Veenendaal, maar hadden wel een machtspositie in Veenendaal. Zeven geïnterviewden
woonden er al hun hele leven, de anderen variërend van anderhalf tot 38 jaar. Onder de geïnterviewden waren acht raadsleden en drie leden van het college van B &W uit de periode 2002-2006. Daarbij
waren vertegenwoordigers van alle destijds in de raad vertegenwoordigde partijen. Daarnaast is gesproken met vier voormalige of toekomstige (na verkiezingen 2006) raadsleden. Ook is gepraat met acht
schooldirecteuren en/of -bestuurders (van alle schoolbesturen in het basisonderwijs op twee na), vier
ambtenaren, drie predikanten, vier vertegenwoordigers van allochtone belangenorganisaties, vier vertegenwoordigers van overige maatschappelijke organisaties en tenslotte met één makelaar. Zeven mensen
werden vanwege twee functies geïnterviewd.
Vijf uitgenodigde mensen wilden niet geïnterviewd worden. Drie van hen deden dat om praktische
redenen; twee wegens tijdgebrek en één wegens communicatieproblemen. Deze drie mensen verwezen elk wel door naar andere kandidaten voor een interview. Twee mensen weigerden omdat ze ‘over dit
onderwerp geen uitspraken willen doen’, respectievelijk ‘alles wat ik hierover zeg wordt toch verkeerd
begrepen’. Beiden behoorden tot de reformatorische groep in Veenendaal.
Alle interviews zijn opgenomen en letterlijk uitgewerkt. Dat leverde in totaal 731 pagina’s interviewprotocol op.
Sleutelbijeenkomsten

Naar aanleiding van informatie uit lokale media, van geïnterviewden en uit andere bronnen was te
verwachten dat op bepaalde openbare bijeenkomsten interessante informatie te verzamelen zou zijn.
Bijvoorbeeld omdat conflicten aan de oppervlakte zouden komen of omdat strategieën of beelden
van groepen duidelijk zouden worden. In de periode januari 2004-april 2006 zijn 25 van deze sleutelbijeenkomsten in Veenendaal bezocht. Het doel was goed te observeren wat er gebeurde, niet alleen
inhoudelijk maar ook qua sfeer. Daartoe werden aantekeningen gemaakt. Onder de 25 bijeenkomsten
waren negen gemeenteraadsvergaderingen, vier commissievergaderingen, drie inspraak- of discus-

983 Deze relatieve ondervertegenwoordiging van vrouwen wordt veroorzaakt door het feit dat de meeste sleutelposities
in Veenendaal werden bezet door mannen. Aangezien ons onderzoek zich vooral richtte op deze sleutelpersonen
was de scheve verdeling tussen mannen en vrouwen onvermijdelijk.
984 Ook de hoge gemiddelde leeftijd wordt veroorzaakt door de focus in het onderzoek op sleutelpersonen.
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sieavonden van de gemeente, vier bijeenkomsten van politieke partijen, drie bijeenkomsten rond de verkiezingen van maart 2006 en twee discussieavonden, georganiseerd door de Veense jongerenraad.
Literatuur

De geschiedenis van Veenendaal is goed gedocumenteerd. In 2000 verscheen het standaardwerk
‘Geschiedenis van Veenendaal’, een uitgave van de zeer actieve Historische Vereniging Oud Veenendaal
(HVOV)985. In 2005 verscheen een tweede deel986. Daarnaast verscheen eind 2004 een boek over de
politieke geschiedenis van Veenendaal, geschreven door een oud-wethouder987. Deze drie boeken vormden belangrijke bronnen voor algemene informatie over Veenendaal en de aanleiding en achtergrond
van de conflicten. Daarnaast zijn andere boeken en bundels gebruikt, meest jubileumboeken waarin de
geschiedenis van een bepaalde kerk, partij of vereniging uiteen wordt gezet.
Ook is gebruikt gemaakt van raadsnotulen en een groot aantal brochures, folders en plannen van de
gemeente. Sommigen daarvan zijn online bekeken op de gemeentelijke website, anderen konden bij een
bezoek aan het gemeentearchief worden ingezien.
Lokale media

Vanaf 1 januari 2004 hadden we een abonnement op De Gelderlander (editie Veenendaal-Rhenen) en
de Veenendaalse Krant. De archieven van deze kranten over de jaren 2002 en 2003 zijn met behulp van
trefwoorden doorzocht. De relevante informatie uit deze kranten is opgeschreven en er zijn lijsten met
verwijzingen en korte citaten gemaakt, gesorteerd op thema en datum. Ook enkele relevante artikelen
uit 2001 en eerder zijn aan die lijsten toegevoegd. Daarnaast werd de berichtgeving over Veenendaal in
landelijke media gevolgd.
Op internet zijn sites van lokale kranten, politieke partijen, kerken en scholen ook regelmatig
bezocht, evenals de weblogs van mensen uit de gemeentepolitiek.

985 Van Grootheest en Bisschop 2000.
986 Van Grootheest et al 2005.
987 Minderhoud 2004.
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Bijlage 3 Concept brief uitnodiging sleutelpersonen
Geachte [naam],
In Amerongen/Veenendaal leven verschillende groepen mensen met (en naast) elkaar. Allochtonen
en autochtonen, christenen en moslims, ouderen en jongeren, enzovoorts. Wie bij de ene groep hoort,
heeft vaak sterke ideeën over de andere groep. Maar waar komen die ideeën vandaan? Is er eigenlijk
wel contact tussen de verschillende groepen? Waarom denken groepen op een bepaalde manier over
elkaar?
Als onderzoekers van de Universiteit Utrecht, die bezig zijn met een proefschrift, willen wij uitzoeken
hoe de verschillende groepen in de gemeente over elkaar denken en hoe de macht verdeeld is. Houdt
een ‘oude’ groep gevestigde machthebbers alle touwtjes in handen? Of hebben groepen nieuwkomers
inmiddels meer te vertellen? En kan het mensen eigenlijk wel wat schelen hoe de macht in Amerongen/
Veenendaal verdeeld is?
Graag zouden wij daarover juist met u spreken. Als [functie] bent u [specialisatie]
Het doel van dit onderzoek is om te zoeken naar overeenkomsten in de manier waarop verschillende groepen in een bepaalde plaats met elkaar omgaan. In de ene plaats bestaat er een tegenstelling
tussen oude dorpelingen en ‘nieuwkomers’ uit de Randstad. In een andere plaats bestaat een tegenstelling tussen autochtonen en allochtonen. En in een derde plaats speelt het onderscheid tussen
verschillende geloofsgroepen een belangrijke rol. Het antwoord op de vraag naar de overeenkomsten
in die verhoudingen is interessant voor wetenschappers, maar het kan ook een bijdrage leveren aan het
integratiedebat.
We hopen dat u wilt meewerken aan ons onderzoek. Graag zouden we u daarvoor binnenkort interviewen. Uw persoonlijke meningen zullen we daarbij geheel anoniem verwerken. Wanneer u daar prijs op
stelt, ontvangt u te zijner tijd een samenvatting van ons proefschrift. We hopen dat u via onderstaand
e-mailadres of telefoonnummer wilt laten weten of u bereid bent tot een interview. Ook wanneer u
naar aanleiding van deze mail/brief nog vragen heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen. [datum] zullen wij proberen u te bellen naar aanleiding van deze mail/brief.
Met vriendelijke groet,
Daniël van Middelkoop (onderzoeker Amerongen) en Maarten Hogenstijn (onderzoeker Veenendaal)
Promotie-onderzoekers regionale geografie
[contactgegevens]
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Bijlage 4 Structuur interviews
Bij het veldonderzoek in Amerongen en Veenendaal hebben we gekozen voor semi-gestructureerde
interviews. Vóór elk interview werd een op de specifieke geïnterviewde toegesneden lijst met vragen
samengesteld. In elk interview kwam in elk geval een aantal kernthema’s aan bod. De volgende kernthema’s werden tijdens de interviews altijd behandeld:
• Algemeen: geboortedatum, werk, leeftijd, woonduur in de plaats, beeld van de plaats, actuele problemen in de plaats.
• Groepsindeling: zijn er groepen en zo ja welke groepen zijn er, wat zijn de kenmerken van die groepen, waar liggen de grenzen.
• Conflicten: Spelen of speelden er conflicten en zo ja welke, welke groepen spelen een rol in het conflict, hoe is het conflict verlopen, speelde de geïnterviewde zelf een rol.
• Netwerk: hoe ziet het netwerk van geïnterviewde er uit, wie heeft de sterkste netwerken in de plaats,
wat is het belang van contacten binnen de plaats en/of buiten de plaats.
• Machthebbers: Wie zijn machtige of invloedrijke mensen in de plaats, waarom hebben ze die positie,
welke veranderingen hebben zich voorgedaan op dat vlak.
Uiteraard werden de vragen ook gespecificeerd naar de plaats: er werd dus een locatiespecifieke invulling aan gegeven.
Daarnaast kozen we voor aanvullende thema’s gericht op de situatie en expertise van de geïnterviewde. Uiteraard golden de vragen en thema’s slechts als leidraad tijdens het interview. Op basis van de
antwoorden van de geïnterviewde kwamen ook aanvullende vragen en thema’s naar voren. Tijdens de
interviews hielden we niet strak vast aan een bepaalde volgorde van vragen, maar we hielden wel in de
gaten dat alle thema’s aan bod kwamen.
Afsluitend vroegen we in elk interview naar potentieel interessante kandidaten voor verdere interviews.
Ook is bij veel interviews gevraagd naar de toekomstverwachting voor 2025 (gericht op de plaats) om
een beeld te krijgen van de verwachtingen van de geïnterviewde over toekomstige ontwikkelingen en
machtsverhoudingen.
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Bijlage 5 Analyse uitslagen gemeenteraadsverkiezingen
Veenendaal, 2002 en 2006
Tabel 1 Stemverdeling allochtone kandidaten gemeenteraad Veenendaal, 2002
Stemmen confessionele partijen zonder allochtone kandidaten
Stemmen niet-confessionele partijen zonder allochtone kandidaten
Voorkeursstemmen allochtone kandidaten

49,7%
47,9%
2,4%

Stemmen allochtone kandidaten:
Tekin Kürkçü (CDA)
Mariam Mejouh (PvdA)
Abdellah Bni-iche (GroenLinks)

288 (1,0%)
217 (0,7%)
205 (0,7%)

Voorkeurstemmen confessionele allochtone kandidaten
Voorkeurstemmen niet-confessionele allochtone kandidaten
Stemmen confessionelen partijen totaal
Stemmen niet-confessionele partijen totaal

1,0%
1,4%
50,7%
49,3%

Tabel 2 Stemverdeling allochtone kandidaten gemeenteraad Veenendaal, 2006
Stemmen confessionele partijen zonder allochtone kandidaten
Stemmen niet-confessionele partijen zonder allochtone kandidaten
Voorkeursstemmen niet-confessionele allochtone kandidaten

46,1%
49,7%
4,2%

Stemmen allochtone kandidaten:
Abdennour ElKtibi (PvdA)
Abdellah Bni-iche (GroenLinks)
Ilias Lakhal (GroenLinks)
Fatima Bich-Bich (SP)

912 (3,0%)
67 (0,2%)
17 (0,1%)
280 (0,9%)

Voorkeurstemmen confessionele allochtone kandidaten
Voorkeurstemmen niet-confessionele allochtone kandidaten
Stemmen confessionelen partijen totaal
Stemmen niet-confessionele partijen totaal

0,0%
4,2%
46,1%
53,9%

De omslag is het duidelijkst bij drie stembureaus, waarbij relatief veel allochtone kandidaten in de
buurt wonen. In die drie stembureaus is het percentage stemmen op de PvdA het sterkst gestegen én
het percentage stemmen op het CDA het sterkst gedaald (tabel 3 en 4).
Tabel 3 Verkiezingsresultaat PvdA op drie stembureaus*, 2002-2006
Aantal stemmen
(waarvan op allochtone kandidaat**)

2002

2006

Stembureau 2
Stembureau 10
Stembureau 16

108 (13)
128 (16)
115 (3)

282 (164)
244 (103)
311 (108)

**voor de complete resultaten voor elk stembureau en de locatie van de stembureaus, zie tabel 5
**allochtone kandidaat 2002: Mariam Mejouh, 2006: Abdennour ElKtibi
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Tabel 4 Verkiezingsresultaat CDA op drie stembureaus*, 2002-2006
Aantal stemmen
(waarvan op allochtone kandidaat**)

2002

2006

Stembureau 2
Stembureau 10
Stembureau 16

163 (59)
115 (13)
189 (42)

76 (0)
46 (0)
95 (0)

*voor de complete resultaten voor elk stembureau en de locatie van de stembureaus, zie tabel 5
**allochtone kandidaat 2002: Tekin Kürkçü, 2006: geen

Tabel 5 Stemverhoudingen gemeenteraadsverkiezingen Veenendaal per stembureau, 2002-2006
Stemdistrict*

Wijk

Conf
2002**

Conf
2006**

Conf
02-06

CDA
PvdA
02-06*** 02-06***

1 Dienstencentrum Duivenwal
2 Gebouw C.I.Z.****
3 Juliana van Stolbergschool (dep. 1)
4 Woon-en Zorgcentrum De
Engelenburgh
5 Zaal van Apostolisch Genootschap
6 Vergaderzaal Het Trefpunt
7 Gebouw Shalom (achter
Vredeskerk)
8 Gebouw Groenhof
9 School De Vuurvlinder (zuid)
10 Juliana van Stolbergschool
(dep. 2)****
11 School Het Baken I
12 School Achtbaan
13 School Het Baken II
14 School De Vuurvlinder (west)
15 School De Grondtoon (dep.)
16 Johannes Calvijnschool****

Centrum
Schrijverswijk
Engelenburg
’t Goeie Spoor/
Engelenburg
Petenbos
Boslaan e.o.
Boslaan e.o./
Franse Gat
Franse Gat
Franse Gat
Franse Gat

48,2%
51,2%
56,4%
66,1%

39,9%
36,7%
45,9%
60,0%

-8,3%
-14,5%
-10,5%
-6,1%

-5,0%
-9,3%
-7,7%
-6,0%

8,6%
18,7%
9,9%
5,7%

39,6%
53,4%
49,1%

39,9%
51,0%
47,5%

0,3%
-2,3%
-1,6%

0,9%
-3,1%
-4,2%

2,6%
5,5%
2,9%

41,2%
49,8%
39,8%

39,1%
41,3%
29,0%

-2,1%
-8,5%
-10,8%

-4,0%
-6,1%
-11,1%

5,5%
7,1%
20,0%

West
West
West
West
West
Molenbrug/
PWApark
t Hoorntje
t Hoorntje

49,0%
47,5%
47,4%
46,1%
44,3%
47,0%

44,6%
42,8%
50,0%
40,7%
42,9%
39,6%

-4,4%
-4,7%
2,5%
-5,4%
-1,3%
-7,3%

-3,0%
-5,2%
-2,4%
-5,2%
-4,1%
-14,4%

1,9%
6,6%
3,2%
8,5%
6,2%
15,3%

51,8%
55,1%

46,4%
52,4%

-5,4%
-2,8%

-2,5%
-1,3%

9,1%
5,6%

De Pol
De Pol/
DragonderNoord
DragonderNoord
DragonderNoord
Centrum/
Dragonder-Zuid
Dragonder-Zuid
West

65,9%
68,0%

63,7%
67,1%

-2,1%
-0,8%

-4,5%
-1,1%

1,7%
1,7%

51,1%

52,1%

1,0%

-2,4%

1,4%

54,9%

48,5%

-6,5%

-5,8%

6,9%

58,3%

51,0%

-7,3%

-7,8%

5,7%

50,5%
48,0%

38,3%
41,8%

-12,2%
-6,2%

-6,0%
-4,6%

12,3%
6,4%

17 Buurthuis ’t Turfke
18 Jul.v.Stolbergschool
(hoofdgebouw)
19 Rehobothschool
20 Zorgcentrum ’t Boveneind

21 School Het Mozaïek
22 Zalencentrum Aller Erf
23 Dienstencentrum Kleine Beer
24 Buurthuis De Driehoek
25 School Achtbaan
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Stemdistrict*

Wijk

Conf
2002**

Conf
2006**

26 School De Grondtoon
(hoofdgebouw)
27 School De Burcht
28 School Het Mozaïek
29 Brede Wijkvoorziening
’t SpeelKwartier
30 Markt (10-13 uur)*****
31 De Meent (10-12 uur)*****
32 NS-station Centrum
(16-20 uur)*****
33 NS-station West (16-20 uur)*****

West

44,5%

44,7%

0,2%

-5,0%

4,1%

Petenbos
Petenbos
Dragonder-Oost

40,6%
43,9%

40,2%
35,1%
42,3%

-0,5%
-8,8%

-2,0%
-6,1%

4,4%
9,1%

-4,6%

-4,7%

6,7%

Totaal

Conf
02-06

CDA
PvdA
02-06*** 02-06***

55,1%
59,3%
35,2%
23,8%
50,7%

46,1%

* In 2006 kregen Veenendalers een stempas, waarmee ze op elk stembureau hun stem konden uitbrengen. Wel werden ze
verwezen naar het stembureau behorend bij hun district. Het is niet precies na te gaan in hoeverre mensen in hun ‘eigen’
stemdistrict zijn gaan stemmen.
** Confessionele partijen: CDA, ChristenUnie en SGP.
*** Verandering in percentage van totaal uitgebrachte stemmen op betreffende stembureau.
**** Op de stembureaus waarvan de gegevens schuin gedrukt zijn, vond de grootste verschuiving tussen CDA en PvdA plaats.
***** In 2006 konden Veenendalers ook op 4 mobiele stembureaus hun stem uitbrengen.
Bron voor de tabellen 1 t/m 5: gedetailleerde uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Veenendaal, 2002 (verstrekt op verzoek
door gemeentearchief ) en 2006 (gepubliceerd op www.veenendaal.nl).
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Bijlage 6 Publicatiegeschiedenis van ‘De gevestigden
en de buitenstaanders’
‘De gevestigden en de buitenstaanders’ heeft een ingewikkelde publicatiegeschiedenis. Daarom wordt er
ook op verschillende manieren naar verwezen. Een overzicht:
1965:	Publicatie van het boek ‘The Established and the Outsiders – A sociological enquiry into
community problems’ in de serie ‘New Sociology Library Series’ van uitgever Frank Cass and Co.
uit Londen. Elias zelf is de eindredacteur van deze serie.
1976:	Publicatie van de Nederlandse vertaling ‘De gevestigden en de buitenstaanders – een studie
van de spanningen en machtsverhoudingen tussen twee buurten’ (uitgeverij Het Spectrum,
Amsterdam/Antwerpen). De vertaling is gedaan door de sociologen Cas Wouters en Bram van
Stolk. Extra in deze vertaling is een theoretisch essay, geschreven door Norbert Elias (in het
Engels) en ook vertaald door Wouters en Van Stolk. De originele Engelse versie van het essay
wordt niet gepubliceerd.
1990:	Publicatie van de Duitse vertaling, ‘Etablierte und Aussenseiter’ (uitgeverij Suhrkamp,
Frankfurt am Main). Hierin staat ook het theoretische essay en voor het eerst ook een essay
dat Elias in 1990 schreef: ‘Weitere facetten der Etablierten – Aussenseiter-Beziehung – Das
Maycomb-Modell’. Het is een vertaling van het in het Engels geschreven essay ‘Wider facets of
Established-Outsider figurations: the Maycomb model’. Het origineel wordt niet gepubliceerd.
1994:	Herdruk van het originele werk in het Engels (London: Sage publications), nu inclusief de
originele versie van het theoretische essay, maar nog zonder het Maycomb essay.
2002:	Herdruk in het Duits van de editie van 1990, nu in de serie ‘Norbert Elias – Gesammelte
Schriften’
2003:	Herdruk in het Engels, nu in de serie ‘Sage masters of modern social thought’: Norbert Elias (4
banden).
2005:	Herdruk in het Nederlands met een nieuwe titel: ‘Gevestigden en buitenstaanders’. Hierin staat
voor het eerst in het Nederlands ook het Maycomb essay. De vertaling is licht aangepast door
Cas Wouters.
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Onderscheidend kenmerk in de lokale figuratie
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