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Gedogen is uit... 

Review van GIJS VAN OENEN (2002) Het surplus van illegaliteit. De Balie, Amsterdam.; 

en GIJS VAN OENEN (red.) (2002) Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde 

praktijken. Boom, Amsterdam. 

Gedogen is uit. Het moe t afgelopen zijn, 

ophoepelen. Geduld, tolerantie, mu l t i 

cultural! teit, weg ermee. Een luxe van 

verwende babyboomers die we ons niet 

meer k u n n e n permit teren. He t zijn alle

maal vormen van pappen en na thouden . 

N o g maar enkele jaren geleden, 

roemde The Economist Nederland om. zijn 

tolerantie en overlegcultuur. Het pol

dermodel werd geprezen en het Neder

landse 'gedogen' werd zo uniek bevon

den dat de term. maar onvertaald werd 

gelaten nadat alle pogingen o m een En

gelstalig equivalent te vinden waren 

mislukt. Nederland was, ju is t vanwege 

deze eigenaardigheden, een topland om 

in te investeren en te leven. Dat vonden 

velen die daar woonden ook. 

Die waardering is recent radicaal in 

zijn tegendeel verkeerd. N u worden in

timidatie en onveiligheid op straat en 

vuurwerkrampen als die in Enschede 

toegeschreven aan de laksheid van een 

zelfingenomen gedoogcultuur . He t 

onderzoeksrapport-Oost ing beveelt een 

cul tuuromslag aan, waardoor rampen 

als die in Enschede vermeden zouden, 

kunnen worden. Velen pleiten, voor een 

herstel, van normen en. waarden en strik

te regeIhandhaving(zero tolerance). Elke 

politieke partij die kiezers wil b inden 

heeft hiervan wei iets in zijn nieuwe pro

g ram opgenomen. 

De schrikreactie is begrijpelijk. Ge

dogen kan ui t de hand lopen, te ver 

doorschieten en daardoor de wereld nog 

onleefbaarder maken dan die bij strikte 

handhaving zou zijn. Ook is het waar 

dat striktere handhaving in kleine d in 

gen, zoals vuil op straat of onhoffeiijk 

gedrag, ertoe bijdraagt ook. de orde in 

grotere zaken op de rails te houden . 

Dit moge allemaal zo zijn, maar 

daarmee is niet gezegd dat de voorgesta

ne remedie van moraliseren (herstel van 

no rmen en waarden) en handhaven (zero 

tolerance) succes kan. hebben. Ieder die 

over de logica van regelgeleid gedrag 

heeft nagedacht (dus ook J.P. Balkenen

de) beseft dat in strikte zin toegepast 

deze aanpak niet kan slagen. Een lande

lijk doorgevoerde stiptheidsactie - want 

dat is waar strikte regeltoepassing op 

neerkomt - zal het land niet de veer

kracht geven die nodig is o m in de vaart 

der volkeren mee te doen. Zijn de Haag

se regelbedenkende ambtenaren zo wijs 

dat we ons door h u n bedenksels als wa

ren het goddelijke ingevingen zouden 

k u n n e n laten leiden zoals de Israëlieten 

ui t Egypte op weg naar het beloofde 

land? Zouden er in h u n regelsystemen 
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geen fouten zitten? Strikte handhaving 
van een domme regel maakt het samen
leven niet beter en soms slechter dan het 
zonder die regel zou verlopen. En als 
waarden hersteld moeten worden, wiens 
waarden, uit de pluraliteit van overtui
gingen in het land krijgen dan de voor
rang? Toch niet de islamitische? En 
waarom dan niet? Omdat ze 'fundamen
talistisch' zijn? Wat is er onfundamenta-
listisch aan de roep om. herstel van. 
waarden? En is het idee dat mensen pri
mair bewogen worden door waarden 
niet in strijd met wat wetenschap en ro
mans tonen, namelijk dat ze evenzeer 
gedreven worden door angst, begeerte 
en gewoonte? 

Het meest fundamentele bezwaar te
gen de strikte regelhandhaving is dat die 
op een illusie berust, op een naïeve maar 
foutieve opvatting over wat het is om 
een regel te volgen. In het dagelijks le
ven blijken sommige regels duidelijk en 
andere vaag of dubbelzinnig. In het eer
ste geval is zonder meer duidelijk wat 
het volgen van een regel vraagt, terwijl 
in het laatste geval interpretaties en keu
zes gemaakt moeten worden alvorens 
we de regel kunnen volgen. Deze 
contrasterende ervaringen leiden tot het 
idee dat er regels zijn die duidelijk zijn 
(x = zy, ais de regel (y) gegeven is weten 
we wat te doen (x)) en regels die dat niet 
zijn (x = zy + z, om te weten wat te doen 
hebben we meer dan de regel nodig). Bij 
nader inzien blijken echter alle regels 
laatstgenoemde structuur te hebben. Bij 
de (thans) duidelijke regels is z (thans) 
vanzelfsprekend, en de toepassing van 
de regel dus ook vanzelfsprekend. Maar 
de regel zelf bevat geen garantie dat z 
nooit problematisch wordt. Denk bij

voorbeeld aan de 'duidelijke' regel, 'rood 
licht - stoppen'. Je hieraan houden bij 
een overzichtelijke kruising op weg naar 
een ziekenhuis met een in levensgevaar 
verkerend persoon is verkeerd. De fun
damentele structuur van regels is altijd x 
=* zy + z. Dat weten juristen al eeuwen. 
Zelfs in een samenleving waarin ieder 
bereid is de centraal uitgevaardigde re
gels te volgen komt toch onvermijdelijk 
gedrag voor dat de makers van die regels 
ais storend zullen zien (zie hoofdstuk 4 
van mijn The quest for control). 

Juristen en andere verstandige regel-
toepassers houden altijd de stabiliteit 
van de z-factor in het oog. In tijden van 
verandering, als veel wat voorheen van
zelfsprekend was op losse schroeven 
komt te staan, verhuizen veel regels van 
de categorie 'duidelijk' naar die van 
Vaag-dubbelzinnig' doordat de voor
heen rustig verzonken z als een soort 
vulkaan gaat rommelen. Het is begrijpe
lijk dat er, om. deze tendens te keren, ge
roepen wordt om striktere regelhandha
ving en een herwonnen besef van nor
men en waarden. Begrijpelijk, maar niet 
effectief omdat hiermee louter het 
tegendeel van een aan de gang zijnde 
ontwikkeling wordt benoemd, zonder 
dat de drijvende kracht die hem voort
stuwt wordt aangepakt. 

Het is dus maar goed dat er een her
bezinning plaatsvindt op de omgang 
met dergelijke recalcitrante praktijken 
van regelgeleid gedrag. De centrale re-
gelmaker kan in woelige tijden, waarin 
telkens nieuwe z-factoren zich roeren, 
nooit geheel zijn zin krijgen. Hij moet 
zich met ongehoorzaamheid weten te 
verstaan, anders dan enkel langs de weg 
van repressie en moraliseren. Dat is de 



boodschap die Gijs van Oenen in twee 

publicaties uitdraagt. De eerste is een 

Balie-pamflet dat ik in één adem uitlas; 

de auteur neemt duidelijk stelling en 

stelt de lezer daartoe ook in staat. De 

tweede is een verzameling studies, op 

uitnodiging van de redacteur en van het 

tijdschrift Beleid & Maatschappij geschre

ven, die zich moeilijker iaat lezen en ver

wart door een diversiteit van definities 

van gedogen. 

Juristen, en street-level bureaucrats zijn 

vanouds gewend aan praktijken w?aar 

strikte regeihandhaving niet mogelijk of 

uiterst onwenselijk, is. De praktijk wordt 

leefbaar gehouden doordat zowel de re-

gelovertreders als de handhavers zich 

matigen. Dit gaat goed zolang deze im

pliciete understanding niet verstoord 

wordt. Juristen hanteren hier de uit

drukking 'in redelijkheid'. Iemand die 

een mooie garage bouwt en daarbij per 

ongeluk tien centimeter op het terrein 

van de buurman komt, hoeft die niet af 

te breken. Gezien de grote tuin van de 

buurman en. de te verwaarlozen last die 

hij van. die garage in redelijkheid kan 

hebben, kan. afbraak door de garagebou

wer in redelijkheid niet worden ge

vergd, mits hij bereid is een vergoeding 

te betalen. Andere bekende voorbeelden 

van geven en nemen in de regeihandha

ving zijn prostitutie en de orde op straat 

in een maffiagedomineerde wijk. Denk 

ook aan. de fietsers die om zich heen 

speurend op eigen risico door rood rij

den: ze overtreden regels, maar hun ge

drag is regeigeoriënteerd, mede ge

stuurd door regels. 

Dergelijke recalcitrante praktijken 

van gedrag dat zich op regels oriënteert 

zonder deze strikt te volgen noemt Van 

Oenen 'wilde praktijken' (zijn vertaling 

van Nancy Erasers unruly practices), De 

kwestie van gedogen betreft hoe regel

stellers en -handhavers met dergelijke 

praktijken omgaan, Of ze er anders mee 

kunnen omgaan dan ze doen, en of dit 

wenselijk, verstandig of rechtvaardig is. 

Wat is de noodzaak van gedogen? Wat is 

de waarde ervan? Wat moeten we wel en 

wat niet (meer) gedogen? Dat zijn de 

grote vragen die Van Oenen en zijn 

medeauteurs zich. stellen. Of ze bij de 

thans makkelijk scorende politici spoe

dig gehoor zullen vinden is te betwijfe

len. Die zullen eerst zelf hun neus moe

ten stoten, vrees ik. 

Probleem met een dergelijke studie 

van de (on)mogeiijkheden en wenselijk

heden van gedogen is dat het officieel 

erkennen van gedogen (gedoogbeleid) 

zelf problematisch is. Gedogen werkt 

het best zolang het zelf gedoogd wordt. 

Als het vanuit een schemerzone in het 

helle licht van openlijke erkenning 

wordt gebracht, verandert de waarde en 

uitvoerbaarheid ervan. Gedogen van un

ruly practices is zelf een. unruly practice. Ja, 

zelfs de studie van gedogen in een edited 

volume van geleerden blijkt een unruly 

pracrice. De bundel toont tegenstellin

gen. Auteurs hanteren eigen definities 

van gedogen en eigen normatieve opvat

tingen erover, zonder dat deze echt met 

elkaar worden vergeleken. Van Oenen 

komt in zijn nawoord niet verder dan 

een opsomming van verschillen zonder 

uit die vergelijking een selectie te ma

ken en een conclusie te trekken. Hij wil

de zijn auteurs denk ik niet voor het 

hoofd stoten door zich achteraf boven 

hen te stellen. Nu zijn Balie-essay tezelf

dertijd uitkomt, weten we gelukkig wel 
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waar hij staat, maar blijven we verstoken 

van de wetenschappelijk vereiste con

frontatie hiervan, met de analyses van 

collega's in de door hem geredigeerde 

bundel Een gemiste kans. Collegialiteit 

hoeft leren niet in de weg te staan. 

Nou waren de tegenstellingen in de 

bundei ook wel aanzienlijk. Jan Willem 

Duyvendak schrijft over de hernieuwde 

belangstelling voor de wijk. Deze is zo

wel bron van sociale cohesie als de plaats 

waar achterstanden zich sedimenteren. 

Kuuroord en guuroord. Zijn deze visies 

te combineren? ja, maar niet via opleg

gen van een 'hygiënisch' wereldbeeld. 

Een verstandige vorm van gedogen 'in 

situ', dus beperkt tot die wijk en die po

pulatie, is de weg waarlangs beide per

spectieven productief gecombineerd 

kunnen worden. Hiervoor is echter geen 

standaardrecept, geen formule voor een 

gedoogbeleid te geven, aldus Duyven

dak. Praktisch verstandige taal, maar 

wat leren we hiervan behalve dat we in 

algemene termen weinig zinnigs over 

gedogen kunnen zeggen? 

Onoverbrugbaar lijkt de tegenstel

ling tussen Willem Trommel en Van 

Oenen. De titelvraag van zijn bijdrage 

'Gedogen of niet: Is dat wel de kwestie?' 

beantwoordt Trommel, op basis van 

een uiteenzetting van zijn eigen be-

stuutstheorie, met een duidelijk nee. 

Trommel is een 'ordenaar', hij wil hel

dere definities, 'nauwkeurig afgebaken

de domeinen... strikt van elkaar schei

den' (152), hij constateert een 'ratjetoe 

aan veranderingen in de overheidsorga

nisatie' (148) waarbij een 'coherente lijn 

in de filosofie van publiek manage

ment' ontbreekt (148), hij vindt dat het 

'in beginsel taboe' moet zijn om bij 

handhaven te onderhandelen en merkt 

op dat gedogen wel iets voor 'bange 

mensen' lijkt (160). Een en ander leidt 

tot de 'onvermijdelijke terugkeer van 

bureaucratie' (161}. Indien wel begrepen 

en geordend laat deze geen ruimte voor 

'moreel geïnspireerde gedoogpraktij-

ken'fidj). 

Trommel lijkt op de filosofen, die 

een. zuivere taal. voorstaan (de vroege 

Wittgenstein). Gijs van Oenen hoort in 

het kamp van degenen die in. de slordige 

inconsistenties en vaagheden van de da

gelijkse taal en levensvormen houvast 

voor een leefbare orde zoeken (de late 

Wittgenstein). Voor Van Oenen is illega

liteit onlosmakelijk verbonden met een. 

rechtsorde: bij de stichting ervan - vaak 

via daden van geweld - en. bij de dage

lijkse uitoefening van discretie. Zonder 

wildgroei geen groei. Dat we zonder il

legaliteit, zonder gedogen van wilde 

praktijken kunnen, is volgens hem een 

illusie. Hij waardeert die praktijken, zo

zeer dat hij (net als Paul van den Berg in 

de bundel) er een uiting van goed, weer

baar burgerschap in ziet. Dit laatste vind 

ik een. romantisch overstatement. Zover 

laat de op zichzelf al. problematische no

tie van burgerlijke ongehoorzaamheid 

zich niet bruikbaar oprekken. Om deze 

notie van burgerschap houdbaar te doen. 

zijn, tracht Van Oenen een onderscheid 

te maken tussen praktijken die uitingen 

zijn van zelfregulerend en zelfbeper-

kend burgerschap en praktijken die zijn 

gericht op materieel gewin of maat

schappelijk aanzien. (25). De laatstge

noemde zouden voor gedogen niet in 

aanmerking komen. Echter: hoe zou een 

overheid dergelijke motivaties bij bur

gers kunnen onderkennen zonder te 



vervallen in hopeloos paternalisme (dat 

enkel braaf burgerschap toelaat)? 

Tegenstellingen in de verzamelbun

del tonen zich ook op het punt van mi

gratie. Van Krieken wijst gedogen van 

afgewezen asielzoekers vierkant af ooi

dat dit louter verliezers zou. opleveren. 

Als de grens niet bij Lobith gerealiseerd 

kan. worden, dan maar bij het loket 

(188). Engbersen en Van der Leun daar

entegen betogen overtuigend dat het 

landelijke beleid ten aanzien van migra

tie en illegalen alleen zonder al te grote 

uitwassen kan voortgaan dankzij de 'by

passes' van gedogen door lokaal bestuur. 

In vergelijking met de beleidsalternatie

ven van hetzij strikte handhaving; hetzij 

radicaal open. grenzen, hetzij legalise

ring van illegalen zijn de lokale gedoog-

compromissen vormen van praktische 

wijsheid. Beter kunnen we niet. 

Zo biedt deze verzamelbundel over 

gedogen van wilde praktijken in wijken, 

prostitutie, wetenschap en. beleid stof tot 

overdenken. Daarnaast geeft Gijs van 

Oenens optreden in de Balie-reeks Open 

Podium een contentieuze en meeslepen

de presentatie van de onvermijdelijke 

omgangsvormen met illegaliteit in een 

leefbare rechtsorde. Hopelijk zijn de ge

schriften nog in druk. als de huidige opi

nieleiders tot bezinning gaan komen. 
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