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Voorwoord

Aan het eind van het lustrumjaar van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing

en wordt bezien of ons land is toegerust voor grootschalige

bied ik u met deze Crisisbeheersing andermaal belicht graag een

evacuatie. Eind 2008 vindt de nationale oefenweek ‘Waterproef’

terugblik op eerder verschenen artikelen. De auteurs belichten

plaats. Voorts wordt de komende periode met voorrang gewerkt

aspecten van crisisbeheersing en nationale veiligheid vanuit

aan de voorbereiding op pandemie, klimaatverandering, energie-

verschillende invalshoeken. Zij hebben hun oorspronkelijke

voorzieningszekerheid en radicalisering en polarisatie.

bijdrage(n) voor deze bundel bewerkt en aangevuld aan de hand
van actuele ontwikkelingen en/of nieuwe inzichten.

Verder is met het indienen van het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s
bij de Tweede Kamer een belangrijke stap voorwaarts gezet in het

De nieuwsbrief informeert, signaleert en biedt een platform voor

proces om de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing

de uitwisseling van kennis, ervaring, inzichten en meningen ten

op regionaal niveau binnen twee jaar op orde te hebben. Ik zie dat

behoeve van alle professionals die betrokken zijn bij de beleids-

op veel plaatsen in het land daaraan al hard wordt gewerkt. Want

ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van crisisbeheersing.

als minister kan ik wel een wetsvoorstel schrijven, convenanten
afsluiten of geld beschikbaar stellen, maar het eigenlijke werk

Crisisbeheersing is bij uitstek een terrein, waarbij de uiteindelijke

wordt niet in Den Haag gedaan, maar in de regio’s, de korpsen,

toets op effectiviteit en efficiëntie pas plaatsvindt als zich daadwerke-

de diensten en de gemeenten.

lijke crises voordoen. In de afgelopen twee jaar is de Nederlandse
samenleving – gelukkig – verschoond gebleven van echte, groot-

Samen werken aan een betere beheersing van bestaande dreigingen

schalige rampen. Toch heeft de aandacht voor nationale veiligheid

en toekomstige crises is een zaak van ons allen! Het vergt een

en crisisbeheersing in dezelfde periode een enorme vlucht genomen.

permanente inspanning van bestuur, operationele diensten,
(vitale) bedrijven, maatschappelijke organisaties en de inwoners van

Met het vaststellen van de strategie Nationale Veiligheid heeft het

Nederland. Ik hoop dat deze bundel daarbij een bron van inspiratie

kabinet dit voorjaar het startsein gegeven voor een nieuwe werkwijze

mag zijn en wens u veel lees- en kijkplezier.

gericht op het versterken van de rijksbrede analyse van dreigingen
en risico’s die onze samenleving kunnen ontwrichten. Samen met

Mevrouw dr. G. ter Horst

o.a. de Taskforce Management Overstromingen (TMO) wordt
gewerkt aan de crisisvoorbereiding op hoogwater en overstromingen

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Prof. dr. Uri Rosenthal
Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Leiden
Voorzitter COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

De onmogelijke vraag
We zijn aangeland in het tijdperk van de mega-crises: 9/11, de

Dakotaramp; Enschede, Volendam, de Schipholbrand; legionella-

tsunami, Katrina, crisishaarden in Afrika, het Midden-Oosten en

uitbraken en de vrees voor pandemieën; de BSE-, varkenspest-

Azië. Het aantal slachtoffers loopt van duizenden naar honderd-

en mond- en klauwzeer-crises; rellen en ongeregeldheden in

duizenden. Er wordt in de Westerse wereld geklaagd over gebrek

Den Haag, Groningen, Den Bosch, Amsterdam-West; voetbal-

aan leiderschap, maar ook over leiderschap dat resulteert in

vandalisme dat we langzamerhand voetbalgeweld zijn gaan

omstreden of verkeerde beslissingen.

noemen; gijzelingen en terrorisme in Noord-Nederland,
Amsterdam en Den Haag; zinloos geweld en gezinsdrama’s in

Ons eigen land is sinds de watersnoodramp van 1953 van mega-

Leeuwarden, Amsterdam, Venlo, Roermond, Schiedam en Den

crises en van ernstige inbreuken op de nationale veiligheid

Haag, en op zoveel andere plekken; steekpartijen op en rond

verschoond gebleven. We zijn de laatste decennia wel met een

scholen; de moorden op Pim Fortuyn (mei 2002) en Theo van

toenemend aantal uiteenlopende crises geconfronteerd. We

Gogh (november 2004); bestuurlijke en persoonlijke kwesties,

herinneren ons de Bijlmerramp, de Herculesramp en de

affaires en schandalen in vele plaatsen in Nederland.
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Wie voor al deze verschillende crisissituaties vraagt naar de eigenschappen van ‘de ideale leider’, vraagt naar het onmogelijke
antwoord. Want de ideale leider bestaat niet. De ideale leider in
Frankrijk zou in Nederland deerlijk falen, en omgekeerd. De ideale
leider na een plotselinge aanslag op 11 september 2001 met bijna
drieduizend doden in een metropool is een heel ander type dan de
ideale leider in een land dat na verloop van tijd gewend is geraakt
aan reeksen bloedige aanslagen. Wie als burgemeester aan een
triest gezinsdrama in een kleine lokale gemeenschap het hoofd
moet bieden, moet andere kwaliteiten aanspreken dan de locoburgemeester die, bij afwezigheid van de burgemeester, midden
in de nacht moet optreden na een brand in een cellencomplex op
Schiphol. Van de korpschef of de brandweercommandant worden
andere crisiskwaliteiten verwacht dan van autoriteiten die politieke
of bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen.1 En de minister moet
echt andere crisiskwaliteiten in huis hebben dan zijn ambtelijke
topadviseurs.

Leiderschap: de context
In de Angelsaksische wereld kent men twee C’s: ‘Command and
Control’. Wij hebben van oudsher vier totaal andersoortige C’s:
consensus, coalitie, compromis, coöptatie. Eventueel kan hier
een vijfde C aan toegevoegd worden: coördinatie. Wij hebben
bijvoorbeeld geen chef terrorismebestrijding maar een Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Volgens sommigen

1

8

Landelijk Beraad Crisisbeheersing, State-of-the-art: bestuurlijk leiderschap in crisissituaties,
Den Haag 2007; U. Rosenthal, Burgemeesters in crisistijd, VNG-magazine, 8 november
2002.
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de structuur – alswel om de maatschappelijke en politieke cultuur.
De grote meerderheid in ons land houdt niet van macht en houdt
ook niet van absolute meerderheden. Een politieke partij of een
ideologisch blok van politieke partijen dat dicht tegen de absolute
meerderheid aankruipt, wordt in ons land teruggefloten. Een
CDA-prominent liet zich begin jaren negentig in een onbewaakt
ogenblik ontvallen: “We run this country!” Enkele jaren later, in
1994, verloor zijn partij bij de verkiezingen twintig zetels.
Nederland is een land van colleges, van raden van bestuur, van
bestuursorganen die als ‘overleg’ door het leven gaan. We accepteren hooguit de aanvoerder, de primus inter pares. We zeggen wel
dat we het anders willen, maar als het erop aankomt, deinzen we
terug voor leiderschap. Veel verder dan zogeheten doorzettingsmacht komen we niet. De premier is en blijft primus inter pares.
Het voorstel een vreemde eend in de bijt toe te laten – de direct
gekozen burgemeester die zijn eigen wethouders benoemt en
ontslaat – leed in maart 2005 schipbreuk in de Eerste Kamer door
toedoen van sociaal-democratische senatoren die decennia om
meer leiderschap hadden geroepen.
De huiver voor leiderschap zal moeten wijken in moeilijke situaties
waarin kordaat, snel en doeltreffend handelen vereist is: dus in
crisissituaties. In het bekende fasenmodel van crisisbeheersing
hebben wij een politiek en bestuurlijk stelsel dat geen leiders

(de preventie-, preparatie-, respons- en nafase) geldt dit vooral

produceert. Er zijn historici die poneren dat wij een politiek en

voor de responsfase.2 Dan moeten immers onder grote tijdsdruk

bestuurlijk stelsel hebben dat geen leiders wíl produceren. Het

kritieke beslissingen genomen worden. Omstandig overleg kan

gaat hierbij niet zozeer om het politiek-bestuurlijke stelsel – om

dan ertoe leiden dat de crisis van kwaad tot erger gaat.

2
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Nationale veiligheid – strategie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 2007, p. 32.
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1

Tegenwoordig zijn crises vooral situaties van extreme collectieve
stress. Dat geldt uiteraard voor psycho-crises, zoals zinloos geweld,
politieke en terroristische moorden en gezinsdrama’s. Leiderschap
betekent onder die omstandigheden het vermogen die collectieve
stress te kanaliseren en het geschokte vertrouwen van de gemeenschap weer te herstellen. Zogeheten ‘zinloos geweld’ vergt van
autoriteiten, in het bijzonder burgemeesters, een scherp zicht op
de emoties in de getroffen gemeenschap. Die emoties vinden een
uitweg in de stille tocht, de herdenkingsbijeenkomst, het branden
van kaarsen op de plaats des onheils. Op de avond van de moord
op Pim Fortuyn (maandag 6 mei 2002) werden condoleanceregisters geopend in de hal van het stadhuis in Rotterdam.
‘s Avonds na de moord op Theo van Gogh: (dinsdag 2 november
2004) had een lawaaidemonstratie plaats op de Dam. Het lijkt op
het eerste gezicht weinig met leiderschap te maken te hebben,
maar het past nu juist geheel en al binnen de steeds belangrijker
functie van crisisleiders om de collectieve stress te kanaliseren.
Deze functie van crisisleiderschap is ook van toepassing op crises
waar collectieve emoties vroeger als ondergeschikt verschijnsel
afgedaan werden. Door de maatschappelijke mobilisatie en de
voortschrijdende mediatisering genereren calamiteiten, ongere-

10

Maar men moet beseffen dat ook in dergelijke kritieke omstandig-

geldheden en zeker ook terroristische acties heftige collectieve

heden ongeclausuleerd leiderschap risico’s inhoudt. Want wie het

emoties – niet alleen bij nabestaanden en rechtstreeks gedupeerden

geheel en al voor het zeggen heeft, kan in plaats van heel goede,

maar ook bij al diegenen die het leed via de televisie onder ogen

ook heel slechte besluiten nemen. Omdat kritieke beslissingen

krijgen. Het onderscheid tussen getroffenen en niet getroffenen

meestal onomkeerbaar zijn, is er geen weg terug en ligt een fiasco

vervaagt, en dat vergt een niet gering empathisch vermogen van

op de loer.

crisisleiders.
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2 In crisissituaties gaat het om het nemen van kritieke beslissingen.

and Control’ het uitgangspunt voor de besluitvorming is (bijvoor-

Bij gijzelingen: erin gaan of wachten? Bij het klassieke terrorisme,

beeld de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië of Israël),

zoals de Zuidmolukse gijzelingen: onderhandelen of gewelds-

worden kritieke beslissingen steeds door een groep mensen

gebruik? Bij het nieuwe terrorisme, zoals Londen of Madrid: alle

voorbereid en feitelijk ook door hen gezamenlijk genomen. Wel

personeel en materieel erop afsturen of wachten op de grote

valt de verantwoordelijkheid voor de genomen beslissing daar

klappen die mogelijk nog zullen volgen? Bij ongeregeldheden en

duidelijk aan één persoon toe: de president, de premier, de prefect,

voortdurende verstoringen van de openbare orde en rechtsorde

de gouverneur.

(de Eurotop 1999 in Amsterdam, de Millinxbuurt in Rotterdam in

Natuurlijk spelen in al die beslissingsunits uiteenlopende

datzelfde jaar): zoeken we de mazen in de wet op, trotseren we de

belangen, bevoegdheden, verantwoordelijkheden. Die blijven over-

wet? Bij rampen zoals de Bijlmerramp en de vuurwerkramp in

eind staan. Maar collegiale besluitvorming kan heel nuttig zijn.

Enschede: versnellen we de berging op de plaats des onheils, tot

Sterker nog, ook als de bevoegdheden in hoge mate in één hand

wanneer laten we het RIT doorwerken aan
de identificatie van slachtoffers? Wanneer
sluiten we de zoektocht naar vermisten af

liggen, kan het nuttig zijn anderen – wethouders,

“Crisisleiderschap betekent ook het
bevorderen van teamwork.”

(New York 9/11)?

operationele commandanten – ook hun deel
te geven. Dat levert commitment op, en dat is
ook in crisissituaties hard nodig. Eenhoofdige

leiding is prachtig, maar zoals Thomas Hobbes zei: “Zelfs de tiran
In sommige kritieke situaties nemen crisisleiders de verantwoor-

moet slapen.”

delijkheid op zich voor beslissingen die letterlijk neerkomen op ‘to
be or not to be’ – voor delen van de bevolking, voor gijzelaars, voor

Wij moeten de betekenis van teamwork in breed perspectief plaat-

terroristen die men het liefst levend voor de rechter zou brengen.

sen. Crisisbesluitvorming staat en valt met goede, doeltreffende

Het kritieke gehalte van de beslissingen kan ook refereren aan het

communicatie tussen politiek-bestuurlijke gezagsdragers en hun

verschil tussen het lintje en wachtgeld: een succesvolle of falende

ambtelijke adviseurs. Leiderschap in crisissituaties betekent in

aanpak van de crisis.

belangrijke mate: a. het stellen van de goede vragen aan ambtelijke
adviseurs; b. het nemen van beslissingen waarmee de operationele

3

Crisisleiderschap betekent ook het bevorderen van teamwork: in

diensten verder kunnen; en c. omgekeerd, vanuit de ambtelijke

het college, in het beleidsteam, in de driehoek (burgemeester,

en operationele advisering, het geven van politiek-bestuurlijk

officier van justitie, politiechef), in de vijfhoek (de driehoek, met

relevante informatie. Vaak blijken de wederzijdse verwachtingen

de brandweercommandant en de medische functionaris). Dit is in

en verlangens van politieke of bestuurlijke gezagsdragers en hun

ons land niet weg te denken. Maar ook in landen waar ‘Command

ambtelijke adviseurs niet op elkaar afgestemd te zijn. Dat geldt

Leiderschap in crisissituaties
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ook voor de wederzijdse

uit tot tegenspraak, organiseert een adequate second opinion en is

verwachtingen en

niet tevreden als binnen de kortste keren een unanieme beslissing
genomen is. Want dan weet hij dat het niet goed gaat. Er is in
het algemeen weinig tegenspraak tijdens sessies van crisisteams –
wel nadat de sessie is afgelopen en de nummer één weg is. Dat
schaadt de kwaliteit van de besluitvorming. Beruchte voorbeelden
van fiasco’s die mede voortkwamen uit ‘groupthink’: de mislukte
invasie van Cuba (1961), het drama van de Amerikaanse poging
gijzelaars in de ambassade in Teheran te ontzetten (1979).
4 In crisissituaties verwachten wij strategisch inzicht, het uitzetten
van de koers, het benutten van scenario’s. Maar markant leiderschap in crisissituaties wil ook zeggen: oog hebben voor het
significante detail, gevoel opbrengen voor de operationele uitvoering, vertrouwen hebben in de uitvoering. Grote leiders zoals
Abraham Lincoln, Georges Clemenceau, David Ben Gurion en
Winston Churchill blijken een bijna intuïtief gevoel te hebben
gehad voor het significante detail – voor datgene wat verschil
maakt.3 Hun ondergeschikten waren vaak verbluft vanwege

bedoelingen van gezagsdragers en operationele managers en

verrassende vragen, die anderen niet wilden of durfden te stellen,

uitvoerders.

of vanwege bezoeken aan precies die plekken waar aandacht van

Teamwork betekent ook het organiseren en toelaten van tegen-

hogerhand hard nodig was.

spraak – juist ook in crisissituaties. Want onder hectische omstan-

Leiders moeten in het algemeen vertrouwen hebben in de uitvoe-

digheden ligt voortdurend het risico van ‘groupthink’ op de loer –

ring. Nadat generaal Eisenhower het groene licht had gegeven voor

dat men naar de nummer één kijkt en maar al te graag diens

de invasie van Normandië (6 juni 1944 D-Day), bleef hij urenlang

oordeel volgt, ook als men wel degelijk onderkent dat de nummer

onbereikbaar voor zijn commandanten. De reden: hij zou ze nu

één een domme koers wil inslaan. Machiavelli zei: ‘hoed u voor de

alleen nog maar voor de voeten lopen. Het was nu hùn missie.

vleiers waarmee de hoven vol zitten.’ Een krachtige leider nodigt

Nadien was hij weer volop beschikbaar. De eerste uren of de eerste

3
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E.A. Cohen, Supreme Command, Simon and Schuster, London 2003.

vierentwintig uur doen degenen die aan de knoppen zitten, er
goed aan van de knoppen af te blijven. Zij moeten de kracht
opbrengen kritieke beslissingen aan anderen over te laten. Die
anderen zijn degenen die op de plaats des onheils zijn – dus de
operationele diensten. Zelf moeten zij zich beperken tot: zich laten
informeren, een begin maken met coördineren, en de operationele
diensten faciliteren. Precies het omgekeerde van wat wij in de
bekende management-boekjes tegenkomen – over onmiddellijk
met de vuist op tafel slaan, op alle beschikbare knoppen drukken.
Dat is nu juist hoe het helemaal verkeerd kan gaan. Giuliani’s
parool luidt: ‘Reflect, then decide’. Oftewel: ‘Reflect before you act’.4
Gezagsdragers moeten zich – zo blijkt uit de grote voorbeelden –
uiteraard wel met eigen ogen en oren op de hoogte stellen van wat
zich op de plaats des onheils heeft voorgedaan. Maar ook daar
geldt dat dit op gepaste momenten moet gebeuren, en dat ze zich
niet mogen opdringen. VIP-toerisme draagt niet bij tot effectieve
crisisbesluitvorming.
5

Vooraanstaande crisisleiders zijn bereid en in staat tot leren. Zij

crisissituaties goed te presteren die oefeningen serieus nemen en

staan open voor verbetering. John Kennedy verzuchtte na de

in rustige momenten nog wel eens nadenken over crises en risico’s.

mislukte invasie van Cuba: “How could I have been so stupid?”
Tijdens de confrontatie met de Sovjet-Unie een jaar later – de

4

6 Crisisleiderschap impliceert communicatief vermogen en verant-

Cuba rakettencrisis 1962 – zorgde hij ervoor dat de besluitvorming

woordelijkheidsbesef. Deze twee kwaliteiten gaan hand in hand.

op een totaal andere leest geschoeid was. Giuliani maakte furore

Want bij het afleggen van verantwoording gaat het om a. het

met zijn optreden bij 9/11. Dat was in hoge mate te danken aan

verstrekken van informatie, b. de bereidheid tot debat en

leerervaringen tijdens oefeningen.5 Een goede voorbereiding is

c. duidelijke communicatie over eigen verantwoordelijkheden. In

meer dan het halve werk. Niet voor niets blijken diegenen in

het verstrekken van informatie ligt van meet af aan het element

R. Giuliani, Leadership, Miramax, New York 2002, p. 122.

Leiderschap in crisissituaties

5

Ibidem, pp. 62-63.
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media meteen de vraag stellen of en zo ja, wier koppen moeten
rollen, is het noodzakelijk meteen duidelijkheid te verschaffen:
“van het begin af heb ik echt als uitgangspunt gekozen: als de raad
zegt ‘je mag door’, dan ga ik door. En als de raad zegt ‘je moet
weg’, dan ga ik weg.”7
Uiteraard mag hier niet uit worden afgeleid dat aftreden na een
ramp zou getuigen van zwakheid. Burgemeester IJsselmuiden van
Volendam ging om honorabele redenen weg na de cafébrand van
Volendam. Na kennisneming van de harde conclusies van het
onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over
de Schipholbrand traden de ministers Donner en Dekker weloverwogen af. Maar het is te gemakkelijk om degene die na een crisis
onmiddellijk het eigen geweten aanroept en opstapt, tot held te
verklaren. Authentiek leiderschap is vaak net iets anders.

Karakteristieken van crisisleiderschap samengevat

6

14

van verantwoording besloten. Krachtig crisisleiderschap manifes-

Van crisisleiders wordt allereerst empathie gevraagd . Dit is meer

teert zich vooral in standvastigheid. Als de feiten uitwijzen dat er

dan het uitspreken van medeleven met nabestaanden. Het vergt

om en nabij twintig doden te betreuren zijn, is het voor de gezags-

het invoelen van geschokt vertrouwen en het vermijden van

drager van belang zich aan die feiten te houden en zich niet te

bureaucratie in de periode na de crisis. Een tweede vereiste is

laten meeslepen door indrukken en geruchten dat er zelfs meer

besluitvaardigheid. Dit is meer dan snel beslissen. Het gaat vooral

dan honderd doden zijn. Burgemeester Mans van Enschede: “We

om het nemen van doordachte, verantwoorde besluiten. Goede

hebben eraan vastgehouden. Telkens weer zeiden we: wat zijn de

crisisbesluitvormers zijn in staat situaties en scenario’s snel te

feiten of waarnemingen om het getal los te laten? Het antwoord

doordenken. De derde vereiste is informatievermogen. Dit is het

daarop kon niemand geven. Dus bleef het twintig.”6 En als de

vermogen tot het stellen van de goede vragen, het vermogen tot

U. Rosenthal e.a., De vuurwerkramp van Enschede, Bert Bakker, Amsterdam 2004, p. 29.

Leiderschap in crisissituaties

7

Ibidem, p. 107.

luisteren, het vermogen tot het geven van relevante informatie
aan degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de operationele

Leiderschap en doorzettingsmacht in het
Nederlandse crisis- en veiligheidsbestel

activiteiten. De vierde vereiste is detailvermogen. Dit is het
vermogen het significante detail te signaleren. Het gaat gepaard

In het Nederlandse crisis- en veiligheidsbestel heeft de burge-

met gevoel voor wat ter plekke, in het veld, soms ver weg, gebeurt.

meester altijd een cruciale rol vervuld. Natuurlijk heeft hij het

En dat betekent op zijn beurt dat de crisisleider soms juist van de

nooit alleen voor het zeggen gehad. Bij de ene crisis moet hij de

knoppen moet afblijven. Sterker nog, dat hij of zij beseft dat de

zeggenschap op zijn minst delen met justitiële autoriteiten, bij de

cruciale beslissingen vaak ter plekke, en niet in het crisiscentrum,

andere interveniëren Haagse autoriteiten – al dan niet op titel

genomen worden. De vijfde vereiste is de bereidheid te leren.

van vergaande sectorwetgeving. Maar dit neemt niet weg dat bij

Crisisleiderschap impliceert doeltreffende voorbereiding en

rampen en zware ongevallen de burgemeester, met de wet in de

oefening. De crisis zal ongetwijfeld net anders zijn dan

hand, ineens een bijna on-Nederlandse exclusieve bevoegdheid

wat beoefend is. Toch blijken oefeningen,
simulaties en scenariotrainingen telkens
weer nut te hebben. Goede crisisleiders

kan claimen om de zaken in goede banen te

“ ‘De ideale leider’
bestaat niet.”

geven bij oefeningen het goede voorbeeld.

leiden. Zelfs in die mate dat menig burgemeester de rampsituatie liever wat langer
laat voortduren omdat hij dan nog even kan

De laatste vereiste is authenticiteit. Dit is het trefwoord voor het

genieten van zijn ongebruikelijke machtspositie jegens de wet-

gehele complex van communicatie- en verantwoordingsprocessen.

houders en de gemeenteraad. We moeten deze ongebruikelijke

Met dit trefwoord hebben we de beste garantie in handen tegen

constellatie intussen niet groter maken dan ze is. Want het gaat in

stress, nervositeit en uitputting. In kritieke situaties valt het vernis

verreweg de meeste gevallen om het optreden van burgemeesters

weg en wordt onechtheid genadeloos geregistreerd. En bij de ver-

in kleine gemeenten bij vaak kleine accidenten en crises.

antwoording voor wat fout en goed is gegaan, zullen de feiten voor
zich spreken en heeft het geen enkele zin ze anders voor te stellen.

De crisis- en veiligheidsproblemen spitsen zich uiteraard toe op

Authentieke personen houden zich staande en komen sterker uit

crises die meer gemeenten treffen. Bestuurlijk Nederland krijgt

de crisis tevoorschijn. Ze verschillen van elkaar. De een is heel

daarvoor in de zogeheten veiligheidsregio’s te maken met een

anders dan de ander. ‘De ideale leider’ bestaat niet.

nieuw verschijnsel. Dat is de doorzettingsmacht van een van de
burgemeesters: de voorzitter van het veiligheidsbestuur in de
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regio. De naamgeving van deze bevoegdheid is tekenend voor de

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft tot nog toe

politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in ons

een zogeheten coördinerende rol in de crisisbeheersing. Deze

land. Ze geeft aan dat als er tijdens een crisis verschillen van

coördinatiefunctie heeft zeker nut in de rustiger fasen van nationale

mening mochten rijzen tussen de burgemeesters, één van de

veiligheid en van het crisismanagement (preventie, preparatie,

burgemeesters in zo’n veiligheidsregio de knoop mag doorhakken.

nafase). Maar de internationale one-liner luidt dat coördinatie

Eerst zijn er kennelijk uiteenlopende in-zetten, vervolgens wordt de

tegelijk oplossingen én problemen creëert. Ze schept in elk geval

gedachtenwisseling voort-gezet, en uiteindelijk zet de voorzitter van

onvoldoende duidelijkheid over wie de primaire bevoegdheid en

het college van burgemeesters – het regionaal veiligheidsbestuur –

verantwoordelijkheid heeft in de hectische fase van de crisis-

door. Het land van consensus en compromis is op zoek naar

bestrijding: de ‘rapid response’, dus het nemen van kritieke,

passend leiderschap in kritieke situaties.

onomkeerbare beslissingen onder grote tijdsdruk. Vandaar dat de
vraag aan de orde is wie tijdens zulke nationale crises de leiding
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Er is meer dan voldoende reden voor het toekennen van door-

dient te hebben. De huidige minister van Binnenlandse Zaken

zettingsmacht bij omvangrijker crises. Zij het dat we ons mogen

denkt daarbij aan haar eigen departement. Daar valt op zich wel

afvragen of de beperkte omvang van de meeste veiligheidsregio’s

wat voor te zeggen. Maar zolang er tijdens nationale crises en bij

niet betekent dat de reikwijdte van die doorzettingsmacht nog

acute nationale veiligheidsrisico’s ook justitiële waarden onder

altijd gering zal blijken te zijn. Dat zal de hooggespannen

druk staan, zal dat in de bestaande constellatie van Binnenlandse

verwachtingen over daadkrachtige crisisbeheersing geen goed

Zaken en Justitie niet goed werken. Bovendien worden van alle

doen. Het is hier niet de plaats om in te gaan op de vraag of

andere departementen tegenwoordig ook voortdurende inspan-

deze doorzettingsmacht bij een ‘hoger’ bestuursniveau – de

ningen in de crisisbeheersing gevergd. Dat blijft niet beperkt

Commissaris der Koningin – in betere handen zou zijn. Ook na

tot de klassieke crisisdomeinen. De nieuwe crises en risico’s

bundeling in grotere verbanden zullen de veiligheidsregio’s een

manifesteren zich in domeinen die ooit volledig crisisvrij leken

andere schaal vertegenwoordigen dan de provincies.

te zijn gemaakt – van landbouw, volksgezondheid en de water-

Wel dringt de vraag zich op of de centrale overheid het zich kan

werken, die inmiddels al volop op hun crisisbestendigheid getest

veroorloven de gemeenten aan te spreken op de daadkrachtige

zijn, tot het onderwijs, het cultureel erfgoed en de recreatie. De

beheersing van crises die meer gemeenten raken – om intussen

claim vanuit Binnenlandse Zaken heeft dan ook alleen zin als die

zelf telkens weer onduidelijkheid te creëren over wie het bij

gepaard gaat met de ontwikkeling naar één ministerie voor

nationale crises op rijksniveau voor het zeggen heeft. De minister

Veiligheid en Crisisbeheersing.
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vertrouwen herstellend en empathisch optreden van de eerste
minister. Ze willen ook dat de regering onder die omstandigheden
eensgezind handelt en die eenheid ook uitstraalt. Dit wijst
onherroepelijk in de richting van de minister-president. Maar
hiermee is nog allerminst gezegd dat het deze kant op zal gaan.
Want een al te dwingende rol van de minister-president roept in
ons land altijd weer tegenkrachten op. En wat als de kabinetsformatie een zwakke minister-president oplevert die mogelijk overvleugeld wordt door andere ministers? De kracht van de ministerpresident en diens kleine departement van Algemene Zaken ligt
bovendien voor een belangrijk deel in de geringe apparaatszorg.
Het spreekt voor zich dat doeltreffend leiderschap van een premier
niet inhoudt dat zijn eigen mensen zelf de uitvoering van kritieke
beslissingen ter hand moeten nemen. Daarvoor zijn er, voor zover
het de centrale overheid betreft, de andere departementen en hun
omvangrijke ambtelijke diensten. Maar een rechtstreekse verantwoordelijkheid voor de ‘rapid response’ op grootschalige crises zal
toch onvermijdelijk resulteren in een departementale uitbreiding
van Algemene Zaken, en dat kan averechts uitpakken.
Roept een ministerie voor Veiligheid en Crisisbeheersing teveel
bezwaren op, dan is er slechts één andere mogelijkheid. Dat is
de optie om de verantwoordelijkheid bij de minister-president te
leggen. Dat scenario heeft de charme van de politiek-bestuurlijke
eenvoud. Het past bovendien in hoge mate bij de nadruk die wij
leggen op – nationale – crises als situaties van extreme collectieve
stress. Wanneer zich een nationale crisis voordoet, verwachten de
mensen binnen de kortste keren een vertrouwenwekkend, zo niet

Leiderschap in crisissituaties
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Twee jaar na Katrina – “Daar, hier, toen en nu”

Prof. Eelco H. Dykstra, MD
Professor (visiting) in Internationale Emergency Management
Institute for Crisis, Disaster and Risk Management (ICDRM),
George Washington University, Washington D.C.

Inleiding en begripsbepaling
Als Amerika correspondent van het blad Crisisbeheersing, schreef

Nu, inmiddels al weer ruim twee jaar na Katrina, gaan we even

ik twee bijdragen die volledig in het teken stonden van de orkaan

bezien hoe ons aller koffiedik kijken indertijd heeft uitgepakt en

Katrina.

bezien we de situatie in New Orleans en daarbuiten ook zoals die

In oktober 2005 was dat “Eerste lessen na Katrina – Hoe goed is

nu is. We pakken de ‘TOEN’ en ‘NU’ techniek.

‘goed genoeg’?” waarna in maart 2006 het stuk “OH, KATRINA! –
De Amerikaanse politiek re(a)geert: toneelspel of waarheidsvinding?” verscheen.

Twee jaar na Katrina – “Daar, hier, toen en nu”
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“Eerste lessen na Katrina - Hoe goed
is ‘goed genoeg’?”

NU - Ook nu nog zijn er genoeg mensen die denken dat alle
rampen te voorkomen zijn zolang je maar genoeg investeert. Een
beetje op z’n Amerikaans zou men kunnen zeggen: als je er maar

TOEN - De schaalgrootte van Katrina was ongekend,
althans gemeten naar de recente geschiedenismaatstaven
zoals die in Amerika vaak gehanteerd worden. De geschiedenis van Amerika en van de wereld staan echter bol van grootschalige aardbevingen, orkanen, overstromingen, tsunami’s en

genoeg geld tegenaan smijt los je alle problemen op. Nee dus, zo
werkt het niet. Zolang we menen dat enkel de auto gerepareerd
moet worden maar dat we de chauffeur buiten schot kunnen
houden, werkt het niet. Ook wij moeten op de brug, want we zijn
– vaker wel dan niet – zelf meestal ons grootste probleem.

vuurstormen. Rampen gebeuren nu eenmaal en dat zal zeker zo
blijven: de natuur laat zich niet op non-actief stellen.

TOEN - Ook bij de evaluatie van Katrina geldt dus dat dimensies

NU - De schokgolven van Katrina stuwden ons allen voort naar het

als “tijd”, “spelers” en “resultaat” op een onpartijdige manier in
elkaar geschoven zouden moeten worden. Ik

besef dat deze monsterorkaan geen
geïsoleerde gebeurtenis was, maar ingebed
moet worden in ‘global climate change’,
smeltende ijskappen, stijgende zeespiegels,

“Je leert alleen maar
van de dingen die
fout gaan.”

Al Gore, de Oscars, de Nobelprijs, en het
“Wat als het hier in Nederland zou gebeuren” scenario.

voorspel u echter nu al dat de meeste evaluaties
een “oratio pro domo” component zullen
krijgen. “Onafhankelijk” onderzoek is altijd al
moeilijk geweest want wie onderzoek instigeert

of financiert wil natuurlijk liever niet zelf door het hoofd
geschoten worden. Aan de andere kant weten wij als individuen –
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TOEN - Met de herstelfase nog maar amper op gang, zal er

allemaal uit eigen levenservaring – dat als je echt iets wil leren

uitgebreid geëvalueerd worden wat er goed dan wel misgegaan is.

je ook moet kunnen toegeven dat je fouten hebt gemaakt. Het

Dit artikel neemt hierop een voorschot en pretendeert dat te doen

toegeven van fouten, althans op politiek-bestuurlijk niveau,

vanuit een ‘holistisch’ oogpunt: niet alleen maar vanuit een

komt in Amerika echter wel erg dicht in de buurt van harakiri.

Amerikaanse optiek, maar ook gebaseerd op ervaringen erbuiten.

NU - Je leert niets van de dingen die je goed doet, alleen maar

Verder verdienen evaluaties van complexe gebeurtenissen het dat

van de dingen die fout gaan. Dus moet je dankbaar elke gelegen-

zij niet alleen berusten op ‘beleidsoverwegingen’ maar ook ingaan

heid aangrijpen om fouten te mogen maken. Zo verbeter je jezelf

op de onvermijdelijke chaos van de praktijk.

toch? Oefenen moet je dus dan niet doen op basis van ‘realistische’
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scenario’s, want daar leer je niets van, je oefent immers die dingen
die je al weet of kunt. Ook zou je dan je performance moeten laten
evalueren door mensen die het geen zier kan schelen of ze nu
wel of niet vervolgopdrachten of toekomstige projecten van u los
moeten weten te krijgen.
TOEN - Aanbevelenswaardig is het overigens wel om dat wat er
wel en niet gebeurde in de metropool New Orleans een “status
aparte” te geven: nog afgezien van de dubbele ramp die daar
plaatsvond was/is de situatie daar ook in andere opzichten zo
specifiek dat zij eigenlijk niet past in de wat algemenere analyse
van wat Katrina aanrichtte in de “Gulf States”, Louisiana,
Mississippi en Alabama.
NU - Alle oorzaken en gevolgen van de ‘ramp’ in New Orleans
komen niet op rekening van Katrina, maar op die van ‘menselijk
falen’. Tot op de dag van vandaag.
TOEN - De verantwoordelijkheid voor “emergency planning and
response” ligt in Amerika eenduidig bij de lokale overheden. Dus
alle procedures en maatregelen voor spoedeisende zaken zoals die
uitgevoerd zouden moeten worden voor, tijdens en na rampen

NU - Zowel in binnen- als buitenland is de federale regeringslaag

door politie, brandweer, medische en ander hupdiensten, inclusief

in Washington DC behoorlijk over de hekel gehaald. Was dat

evacuatie en opvang (“shelter”). In het Nationale Rampenplan

helemaal terecht? Nee, niet als je kijkt naar de regels en afspraken

staat duidelijk dat in de eerste 72 tot 96 uur na een ramp de lokale

die toen golden. Ja, wel als je kijkt naar de verwachtingspatronen.

autoriteiten geen substantiële hulp zouden moeten verwachten

Maar zou dat bij ons in Europa zo veel anders zijn? Zie ook

van de federale overheid.

hieronder.

Twee jaar na Katrina – “Daar, hier, toen en nu”
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TOEN - De psychologie van “Emotie” en “Kritiek”

NU - Klopt. De regering krijgt altijd de schuld, ook en vooral als

Zoals bij alle natuurrampen, bestaat er een fenomeen waar weinig

men niemand anders de schuld kan geven. Als regering moet je

aandacht aan wordt besteed, weinig op wordt geanticipeerd, en

dus niet gaan jammeren dat de kritiek niet eerlijk is, je moet

wellicht niet genoeg mee gedaan wordt, vooral niet door de media

accepteren dat deze kritiek er toch wel komt en dat je er beter aan

in hun verslaggeving. Het is namelijk wel degelijk bekend dat bij

doet om je er maar gewoon op voor te bereiden.

een oorlog of andere door mensen veroorzaakte rampen, men iets
of iemand de schuld kan geven. Wanneer eenmaal een “schuldige”
is aangewezen kunnen vervolgens daarop alle frustraties en boosheid afgereageerd worden. In het geval van natuurrampen kan

“OH, KATRINA! - De Amerikaanse politiek re(a)geert:
toneelspel of waarheidsvinding?”

dat echter niet, want wie moet je nu de schuld geven van een
aardbeving of een orkaan? Toch moet er een uitweg gevonden

TOEN - Het begint er meer en meer op te lijken dat de schokgolf

worden voor de intense emoties die bij angst, verdriet, boosheid

van Katrina wel eens eenzelfde drempeloverschrijdend effect zou

en frustratie horen. En als men niemand de schuld kan geven, op

kunnen krijgen als de aanslagen op 9/11, inclusief de politieke

wie richt zich dan de kritiek? Juist.

aardverschuiving.
NU - Dat klopt. Er is allerlei nieuwe wetgeving gekomen, de rol van
FEMA is anders ingevuld, de (her)verzekeraars spelen nu wel mee,
het ‘water’ staat in de context van de aardopwarming hoog op de
politieke agenda, de notie van ‘business as usual’ bestaat niet meer.
TOEN - De conclusie in het rapport laat echter aan duidelijkheid
niets te wensen over: “Ondanks de adequate waarschuwing die al
56 uur van te voren was gegeven, gaven Gouverneur Blanco en
Burgemeester Nagin pas 19 uur voor de ramp het sein om over te
gaan tot verplichte evacuatie”.
NU - Het tijdstip om wel dan niet over te gaan tot evacuatie zal
altijd een probleem zijn. Doe je het te vroeg, of onnodig, is het
niet goed, maar te laat kan ook weer niet. Het is veel beter als je
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gezamenlijk, dat wil zeggen door alle betrokken partijen, vooraf

Ter afsluiting

afspraken maakt wanneer je wel en wanneer je niet gaat evacueren.
Dan ontstaan er ook geen beschuldigingen over en weer achteraf. En

NU - De door de Nederlandse overheid ingestelde

o ja, niet vergeten: denk aan het evacueren van de huisdieren want

‘Taskforce Management Overstromingen’ zal in

Katrina heeft de Amerikanen geleerd dat als de huisdieren niet mee

2008 een grote landelijke oefening organiseren.

kunnen, dat vele baasjes en bazinnen dan ook niet weggaan.

Mag ik dan daarvoor bovenstaande opmerkingen en
het scenario van harte aanbevelen?

TOEN - Wat opvalt, is dat er reeds in de zomer van 2004 een

‘Storm over Europe, Katrina in the Netherlands’...

grote, vijfdaagse oefening plaatsvond in het crisiscentrum

Maakt u alvast de borst maar nat.

(Emergency Operations Center) van de staat Louisiana in Baton

En neemt u vooral een borrel van mij, want hier in

Rouge. Deelnemers van de federale, ‘state’ en lokale overheden

Amerika kun je nog steeds geen jenever of korenwijn

werkten nauw samen met vrijwilligersorganisaties zoals het Rode

krijgen. Proost en Happy New Year!

Kruis. FEMA betaalde een half miljoen dollar voor deze oefening.
En het scenario?
Een heuse categorie 3-4 orkaan, genaamd “Pam” die op New
Orleans en Louisiana zou afkomen waarbij de gevolgen als volgt
beschreven werden:
300.000 mensen zouden niet tijdig geëvacueerd worden;
• Meer dan 500.000 gebouwen verwoest;
• Telefoon en riolering functioneerden niet meer en chemische
fabrieken zouden onder water komen te staan;
• 97% van alle communicatie zou wegvallen;
• 175.000 gewonden, 200.000 zieken en 60.000 doden; 1.000
opvangcentra zouden nodig zijn;
• Boten en helikopters zouden nodig zijn om gestrande
mensen op te pikken;
• Een catastrofale vloedgolf zou grote delen van Zuidoost
Louisiana voor langer dan een jaar onbewoonbaar maken.

Twee jaar na Katrina – “Daar, hier, toen en nu”
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Denken en doen is niet hetzelfde. Of: heeft u al een ‘life kit’ in huis?

Prof. Henri Beunders
Hoogleraar geschiedenis van maatschappij, media en cultuur aan de
Erasmus Universiteit

November 2006
De mens zit vreemd in elkaar. We willen avontuur en beheerst

voor op de achterbank. Verbanddozen, kaarten en gps, alles

gevaar als we ons vervelen. We roepen om bescherming als het

gereed. Reis- en kredietbrief, alle mogelijke telefoonnummers

gevaar te groot wordt. In ons persoonlijk leven bereiden we ons op

paraat. En als we op de dag van vertrek plotseling onzeker worden

alle mogelijke, vaak minieme kansen op ongeluk voor. Over grote

over de remblokjes, hup toch nog eerst even langs de garage.

rampen denken we niet na, uit fatalisme misschien. Of, als we

Ten aanzien van mogelijke rampen doen we niets van dit alles.

wel reageren, gireren we wat of zakken we weg in een tijdelijke

Op een congres over risicocommunicatie in Amerika, ná New

depressie. Het grote verschil zit hem natuurlijk in de eigen

Orleans, vroeg een spreker wie in het publiek thuis een ‘life kit’

verantwoordelijkheid en het eigen handelingsvermogen.

had, om drie dagen thuis als Survivor op Expeditie Robinson

Als we op vakantie gaan, bereiden we ons dagenlang voor. De

zonder stroom te kunnen overleven. Er ging nauwelijks een hand

bandenspanning drie keer checken, genoeg mondvoorraad & fun

de lucht in. In Nederland zal dit niet anders zijn.
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Over de nieuwe landelijke campagne ‘Denk vooruit’ om de

verschillend reageren op rampen. Perceptie van risico en ‘rampen-

Nederlanders bewuster te maken wat te doen na een ramp van

gedrag’ varieert overeenkomstig factoren als inkomen, opleiding,

allerlei soort, is veel op te merken. De eerste opmerking is deze:

etniciteit en woonomgeving. Maar ook binnen deze groepen

het begin is er (weer). De eerste vraag die al die lijstjes met

reageert de een heel anders dan de ander. Ik kan me nog goed

benodigdheden – zaklantaarn, drie blikken eten, transistor en géén

Journaalbeelden herinneren van heel lang geleden, van een grote

gasmasker – bij mij opriep was: waarom verstrekt de overheid zo’n

brand in een megasupermarkt, of een soort Makro, in Brabant.

‘life kit’ niet aan alle huishoudens? Aangepast aan de veiligheids-

Tussen al die duizenden die er met hun autootje op af gingen om,

risico’s, dus een zwemvestje in Drenthe hoeft er daar niet in te

met gevaar voor eigen leven, wat kratjes bier te plunderen, was een

zitten. En met dezelfde instructies als we nu via alle media zullen

man met een grote witte Mercedes die glunderend een groot pak

aanschouwen en niet alleen in het Nederlands en Engels, maar in

wc-papier of iets dergelijks onbenulligs in zijn achterbak laadde.

alle belangrijke talen die in Nederland inmiddels worden gesproken.
De ‘outrage’-factor
Murphy’s Law?

“De meeste mensen
reageren verschillend.”

Nu verwacht de overheid veel van het officiële
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Er wordt de afgelopen jaren veel gesproken over
‘de emotionalisering van de samenleving’, en ik

adagium ‘eigen verantwoordelijkheid’. En van alle technologische

heb de jaren negentig in een van mijn boeken, Publieke Tranen

communicatiemiddelen waardoor we inmiddels 24 uur per dag

(2002), een manisch-depressieve samenleving genoemd. Roes

worden omringd. De notie van Murphy’s Law die zegt dat alles

vandaag, depressie (en Stille Tochten) morgen. Al die woedende

wat mis kan gaan ook mis zál gaan, is een dwaze notie. Als dit

en cerebrale protestdemonstraties, en later politieke eisen aan

waar zou zijn, dan zou onze hoogtechnologische samenleving

‘Den Haag’, noemde ik een noodzakelijk en positief werkend aan-

sowieso niet meer bestaan en verzekeringsmaatschappijen al

passingsmechanisme aan een hardere, Amerikaansere tijd. Ik

helemaal niet. Als deze wet voor één sector opgaat, dan is het

geloof dan ook dat we, sadder but wiser, nu ‘meer gerust in onze

misschien wel voor de sector van de communicatie zelf.

ongerustheid’ zijn geworden. Niet dat die emotiecultuur verdwenen

Nu is gekozen voor dezelfde korte, duidelijke en eenvormige

is, zeker niet. Door velen, vooral in ‘Den Haag’, wordt echter ten

boodschap voor alle burgers over alle mogelijke rampen, met

onrechte de onberekenbare, onvoorspelbare emotionaliteit van ‘de

herkenbare logo’s. Dit is het minimum dat nodig is.

mensen’ tijdens die onverwachte en bizarre vertoning in de Arena

Want: ‘de burger’ bestaat niet. De bevolking bestaat uit steeds meer

rond de overleden zanger André Hazes, als maatstaf genomen.

zeer verschillende culturen, groepen en individuen, die vaak zeer

Er is veel meer inzicht nodig, via multidisciplinair onderzoek, in

Denken en doen is niet hetzelfde. Of: heeft u al een ‘life kit’ in huis?

beelden nog wel op het netvlies hoe de New Yorkers na 9/11 in alle
rust over al die bruggen naar huis sjokten. In Londen na 7/7 zagen
we hetzelfde. En in Nederland heeft nog geen enkele van de toch
steeds fataler wordende virusziekten, van MKZ tot vogelgriep, tot
emotionele publieke reactie geleid. Alleen privé wordt men er
wellicht wat depressief van als men naar die tv-beelden kijkt.
Te verwachten is dan ook dat in de huidige sfeer van privatisering
van overheidsbedrijven, zoals de stroom, de ‘outrage-factoren’
tot grote en tamelijk onbeheersbare emotionele reacties kunnen
leiden. Net zoals ‘het overheidsbeleid’ bij de vuurwerkramp in
Enschede direct in het middelpunt van de debatten kwam te staan.
Media: kalmeerder en kritikaster
Bij grote rampen waar geen schuldige is aan te wijzen, inclusief
die kernramp in Tsjernobyl, was er van paniek geen sprake. Bij
de ‘mentale life kit’ van de diverse groepen Nederlanders. Voor

overstromingen of stormen van orkaankracht en dergelijke treedt

zo’n beter begrip van mogelijke reacties van de burgers heeft de

er vaak heel snel een gevoel van solidariteit op. En dit gevoel wordt

Amerikaan Peter Sandman in de jaren tachtig de formule bedacht:

zeer versterkt door de rol van de media, televisie voorop. Televisie

‘Risico = toeval + woede (outrage)’. De kern is dat mensen risico’s

is na rampen het eerst geraadpleegde en meest betrouwbaar

met een heel andere meetkunde beoordelen dan met hun gebrui-

geachte medium. De samenwerking met, of informatieverstrekking

kelijke statistiek. Factoren als vertrouwen, controle, vrijwilligheid,

aan, de media is stap één. Ze mogen nog zo kritisch worden als er

angst, schaamte en vertrouwdheid zijn net zo belangrijk als de

een mogelijke politieke controverse wordt ontwaard, presentatoren

factoren mogelijke sterfelijkheid of ziekte.

en journalisten in het algemeen veranderen bij nationale rampen

Als er geen woede ontstaat over een falende overheid, of over onze

(net als bij andere evenementen als Het Huwelijk e.d.) van het ene

eigen afgezakte normen en waarden (‘moral panics’ zoals bij

moment op het andere van kritische ondervragers in voorgangers

Tjoelker) is de burger van de 21e eeuw bij de meeste rampen een

in een soort pseudo-religieuze nationale crisisbegeleiding en

toonbeeld van gelatenheid en volgzaamheid. Iedereen heeft de

rouwverwerking.
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immers al meermalen meegemaakt: het hele netwerk plat.
Daarnaast zou het formeren van een ‘burgerteam-op-afroep’ te
overwegen zijn. Ambtenaren weten, terecht, alles van structuren
en bevoegdheden. Maar soms kunnen andere experts – massapsychologen, sociologen en maatschappijhistorici die alle cases
uit het verleden kennen – en niet te vergeten gewone mensen
met gezond verstand en/of veel praktijkervaring, voor een noodzakelijke ‘second opinion’ zorgen.
Tot slot, veel crises krijgen hun held of heldin. Ik zag onlangs
nog eens de film Sniper. 23 Days of Fear in Washington D.C. Daar
werd de lokale korpschef Charles Moose een nationale held, als
gevolg van twee heel simpele zaken: zijn eigen (soms emotionele)
menselijkheid, en zijn besluit om elke dag op een vast tijdstip
een persconferentie te geven. Eerlijkheid, regelmaat, en (soms)
emoties, deze trits vormt de beste manier om de crisis te beheersen. De campagne ‘Denk vooruit’ kan hiervoor het fundament
leggen.

November 2007
De politiek-bestuurlijke complexiteit en ingewikkelde communica-
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tielijnen vormen een kwestie die nog altijd niet is opgelost, maar

Ook voorlichtingscampagnes van de overheid worden, als het

waar gelukkig wel steeds beter op wordt gestudeerd.

goed is, periodiek geëvalueerd op bereik, beoordeling en effecten.

Wat als follow-up op de huidige campagne zou moeten worden

Heeft de campagne ‘Denk vooruit’ een fundament gelegd voor

gedaan is de mogelijkheden van de bestaande en de nieuwerwetse

een betere bewustwording van mogelijke grootschalige gevaren?

media beter te bestuderen. Want al die mobiele telefoons kunnen

Ik zou er mijn hand niet voor in het vuur durven te steken.

wel eens het nieuwe probleem worden. Wat er gebeurt als iedereen

Zo ken ik de cijfers niet over de aantallen ‘life kits’ die de burgers

112 belt of elkaar, dat hebben we bij de finales van Big Brother

in huis hebben gehaald, nadat minister Remkes in de herfst van
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2006 de campagne lanceerde. Er zat, geloof ik, ook een blikje

gebaseerd op voorspelbaarheid en nuchter en rationeel gedrag.

bruine bonen in, tot grote hilariteit van minister en overige

Dat is vaak terecht. Maar nog vaker niet. Bij de stroomuitval

aanwezigen. Maar als mijn kleine rondvraag representatief is,

rond Haaksbergen eind 2004 bleek immers al dat ook de mobiele

dan staan de loodsen nog tot de nok toe vol met die overlevings-

telefoons niet meer werkten. Op YouTube zal er daarom waar-

pakketjes. Sommige van mijn kennissen en vrienden hadden zelfs

schijnlijk weinig over te vinden zijn.

nooit van die hele campagne ‘Denk vooruit’ gehoord. ‘Wij kijken

Evenzo betrekkelijk is de enorme vooruitgang die de overheden

nauwelijks of geen reclame, die zappen we weg, en met die harde

hebben geboekt in de digitale informatievoorziening aan de burgers

schijf kun je dat alles sowieso overslaan’.

over de risicovolle plekken in het land, zoals op www.risicokaart.nl.

Interessanter was de reactie van enkele tientallen burgemeesters,

Dat je daar – als de stroom niet uitvalt zoals rond Haaksbergen –

bijeen op een congres over crisiscommunicatie. Hoeveel vingers

nou voor de gezelligheid even op gaat kijken, nou nee.

gingen onder hen omhoog na de vraag of zij zo’n life kit in huis

Internetgebruikers willen snelheid en overzichtelijkheid. En daar

hadden? Tien? Vijf dan? Neen: zegge en
schrijve 0 (nul).
Hieruit blijkt dat de mensen hardleers zijn
én dat het vertrouwen in de conventionele

zit hem nou net vaak de kneep, zo ook hier.

“Belden de omstanders 112?
Nee, ze filmden voor
You Tube.”

manier van campagne voeren en informatie-

Een rondkijkje op het net naar die risicokaarten
leert dat je al het denkbare op het scherm krijgt
te zien. De ene provincie meldt dat er wegens
onderhoudswerkzaamheden moet worden

overdracht – via televisie, krant en internet – misschien wel tame-

doorgeklikt naar de algemene provinciesite, en dan kostte het wel

lijk achterhaald is. En in tijden van crisis of ramp juist de meest

zeven klikken voor je weer ergens in de buurt was waar je wilde

kwetsbare plek in de rampenbestrijding die, wat betreft oefening

zijn. Een andere site meldt direct dat de risicokaart met Flash 7

en draaiboeken al zeer goed te noemen is.

moet worden geopend. Laat die nou niet in mijn life kit zitten.

Mens en media, het blijven verbazingwekkende dingen.

En welke burger besteedt een paar uur om die risicokaart te

Als omstanders in Amersfoort in oktober 2007 112 hadden gebeld

bestuderen met het oog op een mogelijke ramp? Ik denk, weder-

zodra zij rook uit de Elleboogkerk zagen komen, had het Armando

om, niet veel. Misschien, zo vermoed ik, burgers die van plan zijn

Museum misschien deels gered kunnen worden. Dat deed dus

een huis te kopen in of rond een bepaalde gemeente. Die kunnen

niemand die de eerste rookpluimen zag. Wat deden ze wel? Met

concluderen: hm, daar staat een LPG opslagstation op 80 meter

hun telefoon de brand filmen, en daarna op een holletje naar huis

afstand, laten we even verder kijken op Funda.

om het ‘geinige filmpje’ op YouTube te zetten.

Wel kunnen we inmiddels alle mogelijke folders en posters gratis

Het vertrouwen in ‘de mens’ en ‘de media’ lijkt dus nog steeds

downloaden, als je tenminste voldoende cartridges voor je printer
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in huis hebt, want ook die zijn in de life kit niet aangetroffen.

was doodgestoken. En een paar dagen later wederom bij het

Honderden pagina’s, in de mooiste bonte kleuren, kan de printer

politiebureau waar twee agenten waren neergestoken, waarop

uitspuwen: over Denk Vooruit, Rampenbewaarkaart, Checklist,

vervolgens de dader was doodgeschoten. De bestuurders mompelden

Weet wat je moet doen als de sirene gaat of de Annex Terrorisme-

intussen welbekende clichés als ‘verschrikkelijk’ tegen de camera,

bestrijding. You name it, en je kunt er info over vinden.

maar dat was ook meer dan voldoende emotie. In deze gevallen

Als, ja als je de ‘eigen verantwoordelijkheid’ serieus neemt.

werkte de stroom nog, dus de mensen konden het op de televisie

De vraag is of de overheid ervan uit kan gaan dat dit het geval is.

zien: de burgervader is er zelf.

Enerzijds moet de overheid dat wel. De burgers achten zich

Maar ook als de stroom tegelijkertijd was uitgevallen, dan was dit

volwassen en mondig. Dat is het mooie: door al die terechte

snelle optreden wel verbreid in de buurt, in de stad en zelfs in het

overheidsinformatie zijn klachten een stuk minder geloofwaardig.

hele land. Waarom? Door de kracht van het gerucht, de mare, in

Dat kan in elk geval al één ramp voorkomen: een hetze via de

tijden van onzekerheid. In positieve zin is de slogan ‘Mond tot

media over een lakse overheid. Daarmee is al veel gewonnen.

mond reclame is even gratis als onbetaalbaar’ een hele goede.

Maar dit is een wat defensieve, welhaast politieke en juridische

In negatieve zin kan het gerucht voor veel ellende zorgen. Veel

redenering.

rassenrellen, in Amerika in de jaren zestig en in 2005 in

Hoe het in de praktijk van het drama, de ramp allemaal verloopt is

Frankrijk, volgden na geruchten in de banlieus dat een jongere,

vaak geheel anders, niet in de laatste plaats omdat de communicatie
via technische media de zwakste schakel is in het geheel van crisisen rampenbestrijding. Het gedrag van de mensen is een andere,
minder gemakkelijk te voorspellen zwakke schakel.
Bij alle digitalisering van de communicatie, en bij alle geoefendheid onder de instanties voor het geval dát, kan het daarom geen
kwaad om weer eens het bestaan van de oudste vormen van
communicatie onder de aandacht te brengen: de directe aanwezigheid van de bestuurder op de plek des onheils, en het gerucht.
We hebben afgelopen herfst kunnen zien hoe snel, bliksemsnel
zelfs, de burgemeester van Amsterdam en zijn wethouder van
onderwijs aanwezig waren op het schoolplein waar een scholier
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van Noordafrikaanse afkomst, zomaar door de politie was geëlektrocuteerd in dat stroomhokje waarin ie was gevlucht.
Sommige wetenschappers hebben wel een formule voor het
gerucht geformuleerd: G = B x D. Ofwel: Gerucht is Belang maal
Dubbelzinnigheid. Als mensen geen enkel belang hebben bij
het horen van een mededeling – de kamelen in Oezbekistan
kosten wel 80.000 euro – dan zal hierover geen geruchtenstroom
op gang komen. Als mensen zelf ooggetuige waren van een
gebeurtenis – hun eigen ontslag, hun eigen operatie aan het
verkeerde been in het ziekenhuis – dan zijn ze ook niet gevoelig
voor geruchten: ze weten het immers zelf zeker.
Maar als er weinig gefundeerde informatie aanwezig is, de tijden
onzeker zijn, en het (levens-)belang groot is van elke flinter info,
dan kunnen geruchten als een lopend vuurtje door het land gaan.
De kwestie Savanna in 2004 was hiervan een voorbeeld: de buurtbewoners wisten alles zeker, omdat de overheden en instanties
niets zeiden.
De conclusie na een jaar van campagne voor ‘Denk vooruit’ kan
deze zijn: het begin is er, maar het blijft trial and error. Altijd is
verbetering noodzakelijk in de infrastructuur van de communicatie.
Belangrijker nog is het blijvende besef dat een ongeluk meestal in
een klein hoekje zit. De techniek is de hemel op aarde als het
werkt, en een hel als het niet werkt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor

andere politieke cultuur, ander normen en waardenpatroon) op

de mens zelf. Want de mens, de burger, zelf zit inderdaad nogal

cruciale momenten net weer even anders dan gedacht. Alleen door

vreemd in elkaar. In veel opzichten niet anders namelijk dan de

het veranderende gedrag van de medemens/mediamens goed te

eerste Homo Sapiens, en tegelijkertijd reageren velen van ons

observeren, kun je ontdekken dat, bijvoorbeeld, velen liever een

door de totaal andere omstandigheden (andere mediawereld,

ramp filmen dan 112 bellen.
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Voorbij de nieuwe Wet veiligheidsregio’s

Fons van Schoten
Projectleider voor de vorming van de per 1 januari 2007 tot stand
gekomen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek; sindsdien is hij als
adviseur nog betrokken bij de door deze veiligheidsregio voorgenomen
volledige regionalisering van de brandweer.

Vanaf 2005 staat de vorming van veiligheidsregio’s op de bestuur-

Omdat er in de komende jaren ongetwijfeld sprake zal zijn van

lijke agenda. Na drie jaren van voorbereiding ligt er een wets-

doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s zal later een aanpassing

ontwerp bij het parlement dat kans maakt de eindstreep te halen.

van de wet moeten volgen. Een eerstvolgende logische mogelijk-

Maar de kracht van het wetsontwerp is tegelijk zijn zwakte. In het

heid daarvoor dient zich aan bij de herziening van de politiewet.

voorbereidende traject is er om redenen van politieke haalbaarheid

Tot die tijd moeten we het gevaar onderkennen dat de Wet veilig-

voor gekozen enkele dilemma’s niet te beleggen met duidelijke

heidsregio’s onbedoeld voor lange tijd een situatie fixeert die op

keuzen. Die dilemma’s worden doorgegeven naar de nabije toekomst.

onderdelen onvoldoende is uitgekristalliseerd. Daarom is het goed

De ontwikkelingen in de samenleving gaan evenwel inmiddels op

de discussie over die doorgeschoven dilemma’s nu al te starten.

onderdelen sneller dan de wetgever bij machte is bij te houden.

Bij de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s draait het in hoofd-
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zaak om het maken van keuzen tussen centraal of decentraal.

Centraal versus decentraal

Inmiddels kan aan de behoefte aan wetgeving alleen al het besef
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worden ontleend dat de veiligheidsregio’s een tussenstation zijn

De voorbereiding en uitvoering van het veiligheidsbeleid ligt

op weg naar een meer centralistisch veiligheidsbestel. Want wat is

ongetwijfeld op regionale schaal. Dat de gemeentelijke overheden

wetgeving anders dan een middel tot borging op nationaal niveau

ook in de toekomst een taak houden is voor de hand liggend: zij

van die zaken waarvan de regeling niet aan de vrije wil van de

zijn bevoegd gezag van de brandweer en van de gemeentelijke

decentrale overheden wordt overgelaten? Laten we deze denklijn

hulpdiensten én zij zijn de eigenaars van de lokale veiligheids-

eens verder volgen en vaststellen welke zaken er bij de doorontwik-

agenda. Wel is het zo dat de gemeentelijke schaal voor een goede

keling van de veiligheidsregio’s aan de orde zijn die het wenselijk

taakuitoefening niet voldoet. Dat impliceert bovengemeentelijke,

maken dat er op nationaal niveau wordt bepaald en gestuurd.

dus regionale samenwerking bij het bouwen van een veiligheids-
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netwerk. Die samenwerking moet verplicht worden opgelegd, het

Het is daarnaast goed dat het rijk de verantwoordelijkheid houdt

onderwerp veiligheid verdraagt zich niet met vrijblijvendheid. Die

voor de indeling in regio’s. Het aansluiten bij de politieregio’s

verplichte samenwerking kan plaats vinden door gebruik te maken

blijft de meest voor de hand liggende keuze, maar kent wel het

van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat heeft nadelen

nadeel van een te grote diversiteit in omvang. Die diversiteit is

omdat die wet uitgaat van het principe van eigen wilsbeschikking

de resultante van politiek-bestuurlijke afwegingen uit het verleden

door de gemeenten. Maar het alternatief is een geheel nieuw

en is inmiddels toe aan herijking. Bij die herijking kan de ontwik-

ingericht functioneel bestuur op regionaal niveau en daar zit

keling naar veiligheidsregio’s dan worden betrokken. De uitkomst

niemand op te wachten.

van die herijking zal ongetwijfeld zijn dat het aantal politieregio’s
(en daarmee het aantal veiligheidsregio’s) kan afnemen.

De toekomstige taakverdeling tussen rijk en gemeenten ziet er in
hoofdlijn als volgt uit.

Bestuurlijke inrichting

Het rijk stelt minimumeisen aan de kwaliteit van de veiligheidsregio’s. Daarbinnen
dus ook aan de kwaliteit van de op regionale
schaal te organiseren brandweer en genees-

“De Wet veiligheidsregio’s
schuift dilemma’s door
naar de toekomst.”

kundige hulpverlening bij ongevallen en

Veiligheidsbeleid kan naar zijn aard niet anders
worden geborgd dan in het openbaar bestuur.
Gelet op de taak en functie van de burgemeester

rampen (GHOR). Maar dat moet ook gaan gelden voor de gemeen-

in ons staatsbestel is het logisch dat deze in de bestuurlijke

telijke rampbestrijding, tot nu toe in het wetsontwerp veiligheids-

inrichting van de veiligheidsregio wordt betrokken. Daaraan zie

regio’s ten onrechte nog een geheel onbeschreven blad. De bij deze

ik drie relevante aspecten.

minimumeisen behorende kosten worden door het rijk aan de
gemeenten vergoed via de algemene uitkering uit het gemeente-

Allereerst: wat moet je met tientallen burgemeesters in één veilig-

fonds. De gemeenten zijn vrij om op basis van gezamenlijke

heidsbestuur? Aan daadwerkelijk meebesturen gaan die nooit

politieke afwegingen hun regionale organisatie in te richten op

allemaal toekomen. Dan kan er maar beter voor een duidelijke

een bovenwettelijk niveau. Het rijk houdt toezicht op het voldoen

splitsing worden gekozen: een klein dagelijks bestuur met

aan de gestelde minimumeisen.

specifieke en vérgaande uitvoerende bevoegdheden in combinatie
met een groot algemeen bestuur met controlerende bevoegdheden.
In de memorie van toelichting bij het voorliggende wetsontwerp
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veld van de veiligheidsregio struikelen nu te gemakkelijk over
onduidelijke competenties en verantwoordelijkheden. Het past bij
het uitgangspunt van bestuurlijke verankering van de veiligheidswordt deze lijn wel ingezet maar het wordt per saldo aan de veilig-

regio de doorzettingsmacht geheel te leggen bij de voorzitter van

heidsregio’s zelf overgelaten die keuze al dan niet te maken. Als

het veiligheidsbestuur. In de parlementaire behandeling van het

afdoende remedie tegen regionale bestuurlijke verlammings-

wetsontwerp moet dit onderdeel vooral veilig gesteld worden.

verschijnselen kunnen de minimaal noodzakelijke uitvoerende
bevoegdheden van het dagelijks bestuur beter maar door het rijk
worden gedefinieerd, waarbij de regio’s er zelf voor kunnen kiezen
die bevoegdheden uit te breiden.
Het tweede aspect is in het voorliggende wetsontwerp veiligheidsregio’s op een goede manier geregeld. Dat betreft de doorzettingsmacht van de voorzitter van de veiligheidsregio in crisissituaties.
De komst van de veiligheidsregio moest immers leiden tot meer
slagvaardigheid en doorzettingsmacht. Dat betekent herschikken
van bevoegdheden en dat moet ook wel, want de spelers op het
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met de besturen van de veiligheidsregio stuit op te grote bezwaren.
Ook het derde aspect: de verantwoordingslijn van het veiligheids-

Het zou de veiligheidsregio opzadelen met de onmogelijke

bestuur en van zijn voorzitter, is in het wetsontwerp goed

opdracht een werkbaar evenwicht te vinden tussen de toenemend

geregeld. Ook dit moet veilig gesteld worden. Volgens de beste

centralistische sturingsmechanismen bij de politie en beoogde

principes van verlengd lokaal bestuur verantwoordt het veiligheids-

decentrale verantwoordelijkheid voor de overige hulpdiensten.

bestuur zich via de eigen burgemeester naar de aangesloten

Bovendien is het takenpakket van de politie veel breder dan crisis-

gemeenteraden en de voorzitter verantwoordt zich naar het

beheersing en rampbestrijding alleen. De veiligheidsregio mét

algemeen bestuur. In voorkomende gevallen kan hij zich eveneens

de politie zou een taakverbreding naar het domein van de sociale

verantwoorden naar specifiek betrokken gemeenteraden. Dat hij

veiligheid en de justitiële opsporing krijgen. De verplichting tot

burgemeester van de centrumgemeente is, is hier minder relevant.

samenwerking van het regionaal college politie en het veiligheids-

De besluiten waarover hij zich heeft te verantwoorden heeft hij

bestuur kan in de toekomst wel beter worden geregeld dan alleen
via een convenant (met name voor wat betreft

immers niet in die functie genomen – daarom is het stigmatiserende begrip ‘superburgemeester’ in dit verband dan ook volkomen
ongepast.

“Regionalisering van de brandweer
is juist in het belang van de
vrijwillige brandweer.”

de gemeenschappelijke meldkamer – zie hierna).
De bestuurlijke aansturing van de brandweer
moet éénduidig regionaal verankerd zijn en
dat verdraagt zich niet met het voortbestaan

van gemeentelijke korpsen. Voor de brandweer betekent dit dus

Functies

verplicht regionaliseren. Het huidige verzet tegen zo’n verplichting
toont in zijn argumentatie precies aan waarom dat onontkoombaar

In de veiligheidsregio moet verplicht op regionale schaal worden

is. Het verzet stoelt namelijk vooral op angst voor het wegvallen

samengewerkt tussen alle daarvoor in aanmerking komende hulp-

van binding van de vrijwilligers met een regionaal korps waardoor

diensten.

het werven van vrijwilligers op termijn steeds moeilijker zou
worden. Deze redenering miskent de waarde van regionalisering

De politie is vooralsnog geen constituerende partij in de veilig-

juist voor de vrijwilligers. Aannemelijk is dat een regionaal

heidsregio. Dat was in oorsprong wel de bedoeling maar dat

korps veel beter in staat is tot ondersteuning van deze groep

voornemen is voorlopig op sterk water gezet en dat is een terechte

dan individuele vaak kleine gemeentelijke korpsen. En ook in

keuze. De volledige integratie van de regionale colleges van politie

een ander opzicht is hier sprake van struisvogelgedrag. In de
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geschiedenis van honderd jaar brandweerzorg zit als constante

En tenslotte de gemeenschappelijke meldkamer. De ontwikkelingen

factor vooral de voortgaande verschuiving van taken van vrij-

gaan hier al jarenlang in de richting van steeds meer integratie.

willigers naar beroeps. Het is helemaal niet aannemelijk dat die

En ook hier is het niet aannemelijk dat die ontwikkeling nu ineens

ontwikkeling nu ineens zou eindigen. De vrijwillige brandweer zal

zal stoppen. Hoe meer integratie, hoe meer behoefte er zal zijn

verder professionaliseren. Voor wat betreft de kwaliteitseisen is dat

aan éénduidige aansturing. Het bestuur van de veiligheidsregio

al gebeurd, voor wat betreft de ondersteuning, de arbeidsvoorwaar-

is daarvoor de meest in aanmerking komende kandidaat. In

den en de rechts-positie zal het ook die kant op gaan. De huidige

crisissituaties ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle

vrijwillige brandweer zal daardoor in een proces van voortgaande

meldkamerfuncties al geheel bij het veiligheidsbestuur. Effectief

professionalisering in de komende decennia transformeren tot

gezamenlijk optreden in crisissituaties zal worden bevorderd

een beroepskorps van medewerkers in deeltijd. Het is beter

door al in de reguliere situatie onder éénduidige bestuurlijke en

de ogen daarvoor niet langer te sluiten en er een actief en anti-

ambtelijke verantwoordelijkheid te werken. Het verschil tussen

ciperend beleid op te voeren. Dat kan het beste op regionaal

‘regulier’ en ‘crisis’ is immers geen kwalitatief verschil, maar

niveau gebeuren.

een verschil in schaalgrootte van het incident. De gekunstelde
constructie van een gecoloceerde politie- , ambulance- en brand-

Ook voor de gemeentelijke hulpdiensten betekent dit op termijn

weermeldkamer met een drieledige aansturing – met als gevolg

verplicht regionaliseren, wat aansluit bij de ontwikkelingen die her

territoriumgevechten tussen de verschillende disciplines – moet

en der al zijn ingezet. De gemeentelijke schaal voldoet niet voor

zo snel mogelijk verdwijnen. Dan kan de gemeenschappelijke

een goede taakuitoefening. Het veiligheidsbestuur moet daarom,

meldkamer mee in de verdere professionalisering van de veilig-

precies zoals bij de brandweer, een bepalende rol krijgen bij de

heidsregio.

voorbereiding op en uitvoering van de gemeentelijke taken in het
regionaal beheersplan rampbestrijding. In het wetsontwerp veiligheidsregio’s is dit onderdeel een blinde vlek en dat kan niet zo

Bekostiging

blijven. Laat ook hier het rijk minimumeisen stellen waaraan door
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de gemeenten in de veiligheidsregio gezamenlijk moet worden

Als er bij wet minimumeisen aan de inrichting van de veiligheids-

voldaan. Op langere termijn kunnen de daarvoor in aanmerking

regio worden gesteld ligt het voor de hand dat de bekostiging

komende taken uit de gemeentelijke organisaties worden

daarvan door het rijk aan de gemeenten wordt vergoed via de

ont-vlochten en na bundeling onder het bevoegd gezag van de

algemene uitkering uit het gemeentefonds. Alleen dan ontstaat

veiligheidsregio worden gebracht.

er bestedingsvrijheid bij de gemeenten die lokaal en regionaal

Voorbij de nieuwe Wet veiligheidsregio’s

de huidige praktijk door de gemeenteraden veel te veel wordt
gezien als het exclusieve domein van de burgemeester, uiteindelijk
toch nog een belangrijk agendapunt op de lokaalpolitieke agenda
en dat is heel goed voor de democratische inbedding van de veiligheidsregio. De nog bestaande doeluitkeringen kunnen om deze
reden op termijn verdwijnen.

Conclusies
Samengevat zijn de ingrediënten voor de doorontwikkeling van de
Wet veiligheidsregio’s dus de volgende.
• De bestaande indeling in politieregio’s herijken en daarmee het
aantal veiligheidsregio’s verkleinen.
• Minimumeisen stellen aan de kwaliteit van de taakuitoefening
van de veiligheidsregio’s, toezicht houden op het voldoen daaraan en de bij deze minimumeisen behorende kosten aan de
gemeenten vergoeden via de algemene uitkering uit het
gemeentefonds onder opheffing van bestaande doeluitkeringen.
• De uitvoerende bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de
veiligheidsregio’s vaststellen.
• De brandweer en de gemeentelijke hulpdiensten verplicht
regionaliseren.
dwingt tot politieke weging van het veiligheidsbeleid en tot
expliciete keuzen. Dan komen de gemeenteraden vol in beeld. De
gemeenten zijn immers vrij om op basis van gezamenlijke politieke
afwegingen hun regionale organisatie in te richten op een boven-

• De gemeenschappelijke meldkamer volledig onder het bestuur
van de veiligheidsregio brengen.
• De vrijwillige brandweer omvormen tot een beroepsbrandweer
in deeltijd.

wettelijk niveau. Daarmee wordt het onderwerp veiligheid, dat in

Voorbij de nieuwe Wet veiligheidsregio’s
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Begin 2005 werd een groep auteurs gevraagd naar een persoonlijk

Dat onderscheid is niet goed meer te maken, want zowel de

oordeel over de meest urgente en relevante dreigingen waaraan

behoefte aan als de voorziening van veiligheid is niet langer puur

Nederland bloot stond. Ook ruim twee jaar later, nu de vraag weer

nationaal of internationaal van aard. Met het openen van grenzen

gesteld wordt ten behoeve van deze bundel, behoeft het antwoord

en het wereldomspannend organiseren van veiligheid in ketens,

op die vraag niet drastisch te worden gewijzigd. Het gaat in mijn

alsook het poreus worden van de scheiding tussen publiek en

geval om een inschatting van externe dreigingen, gedefinieerd

privaat, is zelfs het gevoelige en soevereine domein ‘veiligheid’

volgens het vanouds bekende onderscheid tussen onveiligheid die

niet aan vervaging ontkomen. De levering van veiligheid werd

als een rivier buiten onze landsgrenzen ontspringt, en de andere

vroeger – idealiter – beschouwd als een nationale publieke voor-

bronnen die wij Nederlands zouden kunnen noemen.

ziening. Maar meer dan ooit zijn onze veiligheidssystemen nu
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afhankelijk van globale technologie (GPS, beveiligde e-mail,

paradigma van global security. Alleen in het vinden van integrale

verificatiesatellieten), wapens en sleutelgrondstoffen (vliegtuigen,

oplossingen voor veiligheid, bijvoorbeeld door uit te gaan van

olie), buitenlandse ‘publieke’ garanties (NAVO, wapenbeheersings-

universele rechtsprincipes, interventiecriteria, en breedgedragen

regimes) en zelfs de waarnemingen, intenties, dreigingen en

multilaterale procedures voor wapenbeheersing en conflict-

diensten van private organisaties (bedrijven, maar evenzogoed van

beslechting zou resultaat bereikt kunnen worden. Het optimisme

‘NGO’s’ als Human Rights Watch en Al Qaida).

van de Nieuwe Wereldorde (Bush sr.) en de globale bevordering
van democratie (Clinton) mocht in de praktijk kort floreren, de

We kunnen het begrip veiligheid dus steeds minder goed

rimpelloze en succesvolle toetreding van Midden- en Oost-Europa

afbakenen en tot overmaat van ramp zijn de academici binnen

tot de EU zone of peace leek de ingeslagen route naar een veilige

de Leer der Internationale Betrekkingen, in het voetspoor van

wereld feestelijk bij te lichten, maar de praktijk van oorlogen

politici die de Koude Oorlog achter zich lieten, ook nog eens

(Irak-Koeweit en Desert Storm, Kaukasus en Balkan), genocide
(Rwanda, Srebrenica) wierp een schaduw van

nieuwe inhouden aan het begrip veiligheid
gaan toekennen. Het traditionele interstatelijke paradigma voldeed al snel niet meer,
want oorlogen tussen landen worden steeds

“40% van de
wereldbevolking vind de
aarde geen veilige planeet.”

minder gevoerd.
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realisme over dit perspectief. De jaren negentig
waren nog niet verklaard. Want hoe kon het dat
er haast geen oorlogen tussen landen, internationaal dus, werden gevoerd en dat het subjectie-

Dát veiligheidsprobleem leek dus bijna opgelost. Maar grote

ve gevoel van onveiligheid sinds de val van de Muur eerder groter

gewelddadige conflicten bleven voortduren, dwars door grenzen

dan kleiner leek te zijn geworden? De kleine kans op een zeer

heen. Functionele veiligheidsthema’s als de verspreiding van

grote ramp tijdens de Koude Oorlog, leek de burger in Europa

massavernietigingswapens, de inzet van legers met kindsoldaten,

ondanks alles beter te bevallen dan de veel grotere kans op een

ontwrichting door vluchtelingenstromen en massale honger en

kleine ramp na 1989. Een nieuw veiligheidsbegrip, dat van human

ziektes, eenzijdig geweld van bewapende partijen of regeringen

security, deed halverwege de jaren negentig zijn intree en vormde

tegen ongewapende burgers waren grensoverschrijdend en riepen

een alternatief paradigma. Human Security omvat al het aan

om oplossingen die vaak niet meer in nationale kaders waren te

geweld verbonden leed dat mensen kan treffen, zich in de

treffen. De discipline van de Leer der Internationale Betrekkingen

breedste zin uitstrekkend van burgeroorlog tot honger, armoede

zocht expansie in twee nieuwe veiligheidsparadigma’s. De holisti-

en vluchtelingenproblematiek, gewelddadige criminaliteit en

sche oplossing voor het veiligheidsprobleem werd verkend via het

terrorisme, pandemie en massale schending van mensenrechten.
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Het zou naderhand uitgewerkt worden in het Human Security
Report (2005 e.v.), een opmerkelijke boekhouding en analyse van
dreigingen maar vooral ook successen die de wereld de afgelopen
vijftien jaar wel degelijk heeft weten te bereiken.1 De makers van
het Human Security Report wijzen terrorisme en eenzijdig geweld
tegen burgers weliswaar als toenemende bronnen van onveiligheid
aan, maar benoemen de tijd waarin wij leven verder als ongekend
gunstig. Het aantal oorlogen neemt af, oorlogen worden schoner,
het aantal doden per conflict neemt af, het aantal aan de onderhandelingstafel opgeloste conflicten neemt toe, de jaren negentig
waren a decade of peace en de update van het rapport uit 2006 was
zo mogelijk nog positiever. Maar dat is het verhaal van oorlogs-

Massavernietigingswapens en terrorisme

geweld, en in de breedte en diepte zou onveiligheid wel eens
gegroeid kunnen zijn. Want in hetzelfde rapport staat te lezen dat
40% van de wereldbevolking de aarde geen veilige planeet vindt.

In haar rapport A More Secure World: Our Shared Responsibilities

Zou men tegemoet komen aan de kritiek dat human security een

(2005) kwam het VN High Level Panel on Threats, Challenges

te veelomvattend begrip van veiligheid is, met voor het beleid bijna

and Change samengevat tot de bevinding dat een combinatie

onhanteerbare implicaties, dan nog zou een engere definitie van

van 1) armoede, ziekten en milieudegradatie; 2) interstatelijke en

‘veiligheid’ als alle vormen van fysiek geweld met een politieke

intrastatelijke conflicten; 3) de proliferatie van CBRN (Chemische,

achtergrond tot een heel ander (on-)veiligheidsbeeld aanleiding

Biologische, Radiologische en Nucleaire) –wapens; 4) terrorisme

geven dan een klassieke gerichtheid op interstatelijke bedreigingen.

en 5) transnationale georganiseerde criminaliteit in het algemeen

Men kan zeggen dat de strijd tussen paradigma’s nog niet is

als meest bedreigend voor de wereldorde moeten worden ervaren.2

gestreden, maar dat de vraag ‘welke veiligheidsdreigingen ziet u

Nu is het de vraag in hoeverre deze globale dreigingen in het

voor Nederland?’ tegenwoordig met een mix uit de vocabulaire

bijzonder ook voor Nederland relevant zijn.

van alle drie genoemde paradigma’s moet worden beantwoord.

Hoe divers de conflictbronnen ook zijn, gemeenschappelijk element
is dat zij zich niet laten afstoppen door territoriale grenzen en
tijdsbarrières. Zij zijn in dat opzicht betrekkelijk dimensieloos,

1

The Human Security Centre, The Human Security report - War and Peace in the 21st
Century, University of British Columbia, Canada, 2005, www.humansecurityreport.info.
Een update, de HSR Brief, dat de gegevens van 1946-2002 aanvulde tot 2005,
verscheen op 20 december 2006, www.humansecuritycentre.org/images/stories/
HSBrief2006/contents/finalversion.pdf
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2

United Nations, A More Secure World – Our Shared responsibilities, Report of the
Secretary General’s High-level Panel (December 2004), http:// www.un.org/secureworld
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al maakt het voor Nederland natuurlijk wel verschil of zich een

van andere landen zou kunnen rekenen.

burgeroorlog in de Balkan of in het Afrikaanse Grote Merengebied

Hoewel deze condities in algemene zin nog steeds geldig zijn, is

voordoet, of dat een land als Iran zich een nucleaire raketten-

het mijn overtuiging dat er na het verstrijken van amper acht jaar

capaciteit verwerft of Noord-Korea.

alleen maar minder ‘bescherming’ valt te genieten omdat de werking van deze vijf immuniserende factoren verder is afgenomen.

In een alweer uit 1999 daterend advies van de Adviesraad

Want: de wereld is verder verschrompeld, de fysieke, communi-

Internationale Vraagstukken (AIV) werd reeds een verschuiving

catieve en electronische middelen waarmee de duo-dimensie

van het klassieke territoriale conflict naar nieuwe, als boven-

tijd~afstand tussen Nederland en mogelijke dreigingsbron kunnen

genoemde dreigingen voor Nederland gesignaleerd. Maar terecht

worden overbrugd zijn qua aantal en potentie toegenomen, de

stelde de AIV toen ook dat de relevantie van de diverse nieuwe

logistieke en economische verwevenheid (dat wil zeggen de net-

veiligheidsrisico’s niet in algemene zin viel te rangschikken. Een

werkgraad) van Nederland met de rest van de wereld en daarmee

top 10 of top 2 is dus niet op bestelling te leveren. De daadwerke-

ook zijn gevoeligheid en kwetsbaarheid voor disruptie van dat

lijke relevantie hangt af van (ten minste) vijf factoren, die per geval

netwerk, zijn bepaald niet afgenomen en ten slotte zijn bij dat

zullen moeten worden gewogen.

alles de betrekkelijke garanties die Nederland nog genoot van

1 De kans dat een risico zich (ten opzichte van ons land) voordoet.

bond- en lotgenoten per saldo onzeker geworden door versnelde

2 De schade die Nederland daarbij kan treffen.

dé-institutionalisering.

3

3 De afstand tot het Nederlandse grondgebied.
Voorbeelden zijn voorhanden. Sinds 1999 heeft de zgn. horizontale

4 De aard en de beschikbaarheid van de geweldsmiddelen (in het

proliferatie van CBRN-wapens zowel in perceptie als in werkelijk-

geval van een militaire bedreiging).

heid om zich heen gegrepen.4 Van de circa 60 staten die momen-

5 Overwegingen van internationale solidariteit.

teel een nucleaire industrie hebben, zouden er liefst 40 op korte

3

44

Bij implicatie concludeerde de AIV dus nog in 1999 dat een

termijn tot de productie van kernwapens kunnen overgaan als de

groot mondiaal veiligheidsrisico voor Nederland toch slechts een

laatste remmen zouden wegvallen. In de afgelopen tien jaar wordt

beperkte relevantie kon hebben, naarmate de dreigingsbron zich

nauwelijks meer getwijfeld aan de operationele nucleaire status

op grotere afstand van ons land zou manifesteren, in Nederland

van India, Pakistan en Israël, heeft Noord-Korea in oktober 2006

zelf tot weinig schade zou leiden, de Nederlandse weerbaarheid

zijn eerste kernproef genomen en onderhandelt inmiddels vanuit

voldoende groot was en naargelang Nederland daarbij op steun

deze positie over de condities tot ontmanteling, en zijn verboden

Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, De Ontwikkeling van de Internationale
Veiligheidssituatie in de Jaren negentig – Van Onveilige Zekerheid naar Onzekere Veiligheid
(AIV-rapport 10, september 1999), http://www.aiv-advies.nl.
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CBRN staat voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire wapens.

opzichte van het Internationaal Atoomagentschap bleek te hebben
onttrokken. Hoewel het IAEA tot dusverre ook niet tot de overtuiging is gekomen van het tegendeel, namelijk dat Iran in het
geheim aan de ontwikkeling van atoomwapens werkt, is escalatie
van het huidige sanctiestadium naar een toekomstige militaire
confrontatie niet uit te sluiten. De gevolgen van zo’n escalatie voor
de stabiliteit in het Midden-Oosten en de energiemarkt – om er
slechts twee te noemen – zouden enorm en desastreus kunnen
zijn. Op het moment van schrijven demonstreert een ander brandpunt, de regimecrisis in Pakistan, hoe angstig nauw de verbinding
tussen terrorisme, radicalisme en massavernietigingswapens kan
zijn. Het ontbreken van zekerheid omtrent de veiligheid van het
Pakistaanse kernwapenarsenaal, in fysieke zin noch qua politieke
controle, leidt tot boze dromen over kernwapens die in handen
van islamitische militanten zouden kunnen vallen.5 Daarnaast leert
de casus-Pakistan dat horizontale proliferatie ook een particuliere
bedrijfstak is geworden, zoals geillustreerd door de globale
vertakkingen van het netwerk-Khan – tot aan Nederland toe. Met
betrekking tot de toegankelijkheid van CBR-wapens is de toestand
niet minder zorgelijk.
activiteiten op dit terrein van ten minste nog eens een vijftal

Bijna vergeten maar nog altijd relevant is de dreiging die van

andere staten aan het licht gekomen. De meest dreigende crisis

voortgaande verticale proliferatie kan uitgaan. In dit bestek veel

ontwikkelt zich rond het nucleaire programma van Iran, dat

te ingewikkeld om uitvoerig op in te gaan, maar de gevestigde

weliswaar beweert een uraniumverrijkingsprogramma voor

kernmachten werken nog immer aan de modernisering van hun

vreedzame, civiele doeleinden te ontwikkelen maar zich evengoed

bestaande kernwapenarsenalen en – of dat nu terecht is of niet –

gedurende bijna twintig jaar aan verificatieverplichtingen ten

de Amerikaanse plannen tot het opstellen van een raketschild in

5
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Increasing Alarm in Washington over Pakistan Nuclear Arsenal, AFP/Space War,
8 November 2007; Pakistan Nuclear Security Eyed by US, Global Security Newswire,
November 8, 2008, www.nti.org.
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Europa worden door Rusland beantwoord met de dreiging om

enkelvoudige begrip laat definiëren – zich transformeert van een

oudere wapenbeheersingsverdragen op te zeggen. Dat zou de

dreiging die min of meer uitging van een centraal aangestuurde

veiligheid van Europa, en dus Nederland, in het geding brengen.

illegale NGO tot een plaag die van een nu veel meer gefragmen-

Enkele van de maatregelen waar Rusland mee dreigt is de

teerde beweging uitgaat en die lokaal georganiseerde terroristen

opstelling van tactisch nucleaire raketten aan de oostgrens van

inspiratie en legitimatie biedt voor het plegen van op maat

de EU en opzegging van het uit 1987 daterende INF-verdrag, dat

gesneden aanslagen, zoals in Madrid, Londen en Istanbul. Brengt

opstelling van raketten voor de middellange afstand verbiedt.6 Men

deze dispersie het terrorisme reeds dichterbij, ook uit substitutie-

hoeft de titel van een themabijlage ‘Approaching Midnight’, waarin

overwegingen is het logisch als terreuraanslagen zich verplaatsen

diverse auteurs in the Bulletin of Atomic Scientists het opschuiven

naar relatief open, kwetsbare samenlevingen met soft targets, een

van de wijzers van de beroemde doomsday clock tot vijf voor twaalf

hoge network value, en relatief weinig middelen om zich te

toelichten, niet geheel te omarmen om in te zien dat een wereld

verweren. Concreet kan het daarbij gaan om maritiem en haventerrorisme als bijzondere vorm van logistiek

waarin nog altijd zoveel megatonnen liggen
opgetast dat gedurende viereneenhalve dag
iedere seconde één Hiroshimabom tot
ontploffing kan worden gebracht, niet

“Dé-institutionalisering
veroorzaakt een fnuikend
‘ontveiligings-effect’.”

terrorisme, cyberterrorisme en (al of niet
bluffen met) CBRN-terrorisme. Ook Nederland
blijft dan als mogelijk doelwit niet langer buiten
beeld.8

ongevaarlijk kan worden genoemd.

7

Voor het globale terrorisme geldt hetzelfde – méér dreiging,

Dé-institutionalisering

dichterbij. Uit naam van de beweging Al Qaeda zijn in de afgelopen
zeven jaar grote terreuraanslagen gepleegd in (intussen meer dan)

6
7
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tien VN-lidstaten verspreid over vier continenten. In de ogen van

Het fenomeen van dé-institutionalisering veroorzaakt op drie

het hierboven aangehaalde High Level Panel is alleen al deze

verschillende niveaus een fnuikend ‘ontveiligings’-effect.

groepering daarmee in korte tijd uitgegroeid tot een “universal

Op het statelijke niveau uit zich dat in het onvermogen om weer-

threat to the membership of the UN and the UN itself”, alsook tegen

stand te bieden aan terroristische activiteiten: in Afghanistan, de

“the rule of law” en tegen de “human rights”. Daarnaast zijn er

Kaukasus, Oost-Afrika en Azië fungeren gebieden als vrijplaats en

aanwijzingen dat het terrorisme – voor zover zich dat nu in dit

trainingskamp voor statenloze terreurbewegingen. Dit stimuleert

Ko Colijn, Kouder, Vrij Nederland 17 februari 2007.
Nuclear Weapons, Special Report: Approaching Midnight, in: Bulletin of Atomic
Scientists, January/February 2007, Volume 63, No.1, 33-40.
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Zie Ko Colijn, ‘Terrorisme: catastrofalisme en berekening’, in: Liberaal Reveil (45-4),
133-139 en idem, Carel van Bylandtlezing NGIZ (Rotterdam 13 december 2004) over
Nederland als logistiek gevoelig land, geactualiseerd in ‘Calculerend terrorisme kan
ook over Zee komen’, in: Marineblad (115-4), 102-112.

(of noopt) tot het bestrijden van terreur en opstand middels verre

substituut in het proces van dé-institutionalisering steekt de laatste

en riskante expedities (vgl. de uitzending van commando’s naar

jaren het verschijnsel van internationale ad hoc-coalities de kop op.

Afghanistan in 2005) en deelname aan de ISAF-missie in

Met hun optreden gaan onvermijdelijk een zekere politisering en

Uruzgan sinds 2006), wat ons land kan blootstellen aan

oplopende spanning gepaard zodra kleinere landen voor de vraag

vergelding en wellicht moeilijk uit te leggen menselijke en

worden gesteld aan die willekeurige coalities deel te nemen of niet.

materiële verliezen. Jaarlijkse overzichten tonen een sombere

Het al of niet deelnemen aan Allied Freedom (Kosovo-oorlog

opsomming van tientallen falende staten die niet alleen vaak zelf

1999), Enduring Freedom (sinds 2001), Iraqi Freedom (2003),

een haard van burgeroorlog zijn maar ook een exporteur van

het Proliferation Security Initiative (sinds 2003) en zelfs het al

onveiligheid.

9

Op het regimeniveau schaadt dé-institutionalisering Nederlandse
veiligheidsbelangen omdat in de laatste jaren steeds meer aan de
kracht van proliferatiebelemmerende verdragen en organisaties
wordt getwijfeld. Dit is enerzijds een uiting van scepsis in de VS –
voor iedere vorm van globale veiligheid en wapenbeheersing
onverminderd the indispensable nation – aan multilateralisme in
het algemeen. Anderzijds is deze twijfel ook toe te schrijven aan
de specifieke verouderingsverschijnselen van non-proliferatieregimes die in de Koude Oorlog wel schenen te functioneren
doch nu hun disciplinerende en controlerende werking lijken te
verliezen.10 Het proces van dé-institutionalisering op regimeniveau
geldt mutatis mutandis ook voor bondgenootschappen als de
NAVO, wier vaste plaats en functie in het afschrikken respectievelijk bestrijden van militaire dreigingen steeds meer onder druk is
komen te staan. Het resultaat is dat hun beschermende werking
voor een klein land als Nederland niet langer onomstreden is. Als

9 Cf. The Failed States Index 2007, in: Foreign Policy (July/August 2007), 54-63.
10 Voorbeelden zijn het Non Proliferatieverdrag (dat would be proliferators in weerwil
van IAEA-inspecties de ontwikkeling van kernwapens niet effectief kan beletten), het
Comprehensive Test Ban Treaty (dat door dwarsliggen van o.a. de VS de eindstreep
van ratificatie niet lijkt te halen) en de Biologische Wapen Conventie (die geen
effectief nalevingsmechanisme kent).
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of niet verlengen van omstreden vredesmissies (Irak 2004,

organisaties en van uitoefening van externe politieke druk. Een

Uruzgan 2008) resulteren in even zovele gevoelige beslissings-

paradox is daarbij dat naarmate de internationale gemeenschap

momenten in de Nederlandse politiek, en groeien gemakkelijk

succesvoller is bij het beëindigen van conflicten aan de onder-

uit tot sublimatiepunten van ongewenste aandacht van terreur-

handelingstafel, wat sinds het begin van deze eeuw het geval lijkt

Globale dreigingen en de nationale veiligheid van Nederland

te zijn, de behoefte aan vredesoperaties en stabilisatiecapaciteit in

Conclusie

de betrokken landen alleen maar harder groeit omdat juist deze
conflicten een relatief grote kans hebben om binnen vijf jaar

De conclusie luidt dat het niet goed mogelijk is om een of twee

weer in geweld uit te barsten. Alleen al daarom zullen de weinige

concrete risico’s aan te wijzen als urgente en meest relevante

landen die over deze capaciteit beschikken, waaronder Nederland,

dreigingen voor Nederland. Echter, op een iets abstracter niveau

de vraag naar deze gevoelige missies niet kunnen negeren.

meen ik dat terrorisme en de proliferatie van CBRN-wapens, zelfs

In de derde plaats is het proces van dé-institutionalisering op het

in die gevallen waarin slechts sprake is van perceptuele in plaats

allerhoogste, mondiale niveau de afgelopen jaren zelfs urgent

van aantoonbare dreiging, als zodanig voor Nederland gelden.

geworden door de crisis binnen de Verenigde Naties. Op inhoude-

Al was het maar door het (soms preventieve) reageren daarop

lijk vlak uit deze zich in sterk uiteenlopende opvattingen over

door staten (VS) die zich bedreigd voelen en voor wie bestaande

de toelaatbaarheid van preëmptief militair geweld en in het

institutionele structuren niet langer voldoende adequaat zijn. Als

onvermogen om zelfs maar tot een alom geaccepteerde definitie

gevolg daarvan wordt de Nederlandse samenleving vaker, in de

(laat staan aanpak) van ‘terrorisme’ te komen. Op bestuurlijk

onzekerheid van wisselende coalities, en in de onzekerheid van

niveau uit de crisis zich in voortslepende discussies over de

wisselende dreigingen, en door de verschuiving naar asymmetrische

representativiteit en bevoegdheden van de Veiligheidsraad.

vormen van geweld in een kwetsbaarder positie dan voorheen, aan

Daardoor heeft het recht op ‘oorlog voeren’ zich bewogen van een

gevaar blootgesteld.

juridisch terra cognita naar een politiek veel ongewisser gebied,

In die zin is het globale proces van dé-institutionalisering zelfs

met alle kans op controverses binnen ook de Nederlandse

als enige en grootste gevaar voor de Nederlandse veiligheid en

samenleving vandien. Ten einde die effecten te ontlopen is het

rechtsorde aan te merken, aangezien de schokgolven van inter-

denkbaar om in de buitenlandse politiek dan maar voor risico-

nationale conflicten niet langer door vertrouwde structuren en

mijding (lees: neutralisering) te kiezen, maar dat kan ook politieke

regimes worden opgevangen maar zich rechtstreeks naar onze

marginalisering en verwijten van zwakheid opleveren. Bovendien

samenleving kunnen voortplanten.

11

zou een dergelijke beleidskeuze Nederland niet per se minder
kwetsbaar voor de nieuwe veiligheidsrisico’s maken, misschien
zelfs integendeel.12

11
12

Human Security Brief, op. cit., met name 19-22.
De voorgaande passage is uitvoerig behandeld in Ko Colijn, De Goede Instelling – op
zoek naar mondiale veiligheid’, oratie bij de openbare aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Sociale Wetenschappen vanwege het
Nederlands genootschap voor Internationale Zaken, Internationale betrekkingen
i.h.b Mondiale veiligheidsvraagstukken, 8 juni 2007 Erasmus Universiteit Rotterdam,
uitgave VN/Weekbladpers Tijdschriften.
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Crisisbeheersing in het
publiek en privaat domein:
soms een doolhof
De burgers verzamelen
zich bij een calamiteit in
het midden ‘bij de put’…
op de diverse (hoek-)punten,
de crisis-partners die samen
een oplossing moeten vinden.

(tekening R.J. Jongepier ontwerp (1999): “Besturen op de rand van chaos”)

Regie en crisisbeheersing: met recht … ‘besturen op de rand van chaos’

Mr. dr. Pieter C. Lagas
Zelfstandig juridisch en bestuurskundig adviseur

Intro
Crisisbeheersing gelieerd aan ‘besturen op de rand van chaos’; zo’n

zijn. Dit artikel beoogt in dat licht, een meer genuanceerd en reëel

typering belooft niet veel goeds kan de lezer denken. Mogelijk ook

perspectief over regie, sturing en beeldvorming voor adequate

een negatief ‘label’ én dat kunnen we helemaal niet gebruiken!

crisisbeheersing bij crises en rampen te schetsen.

Crisisbeheersing vraagt immers om een slagvaardig optreden? Ter
geruststelling vooraf: ‘besturen op de rand van chaos’ behoeft in
het geheel niet negatief te worden geïnterpreteerd. Als we maar

Inleiding

weten wat we, in de hectische toestand die onlosmakelijk aan een
calamiteit verbonden is, met de regie van bestuur aan het doen

Ook dit jaar bleef het vraagstuk van (daad-)krachtige regie het
terrein van crisisbeheersing nadrukkelijk boeien. Reeds op de
eerste dag van januari memoreerde de voorzitter van de

1

In de afgelopen jaren adviseerde de auteur het ministerie van BZK onder meer bij de
constructie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het Risicobeheersingsbeleid
Overstromingen Rijn en Maas alsmede op het terrein van specifieke besturings- en
ordeningstypen voor wat betreft rampen en crises (watercalamiteit kust/randstad en
ICT-calamiteit). De auteur dankt dr. A.Cachet voor zijn waardevolle opmerkingen bij
de constructie van dit artikel.
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Onderzoeksraad voor Veiligheid prof. mr. Pieter van Vollenhoven –

Nog voor de zomer was het vraagstuk van regievoering bij crisis-

met de casuïstiek van de Schipholbrand nog vers op het netvlies –

beheersing ook anderszins breed door het kabinet naar voren

in een NOS-interview dat het vraagstuk van veiligheid een zeer

geschoven; de geaccordeerde “Strategie Nationale Veiligheid”

aanzienlijke behoefte heeft aan regie. Als voetangels en klemmen

werd via de minister van BZK naar de Kamer gestuurd3. In de

werden onder meer de versnippering bij de hantering van veilig-

Strategie is met name aandacht voor meer samenhang in de

heidsonderwerpen, de verkokering en het spanningsveld van

aanpak van nationale veiligheid. Bovendien zou kennis en

verantwoordelijkheden, ook tussen het publiek en privaat domein,

informatie structureel met elkaar moeten worden uitgewisseld4.

gesignaleerd. Een maatschappelijk debat werd noodzakelijk geacht.
Kortom, voor velen bleek er op het terrein van (regie bij) crisisOok de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

beheersing nog voldoende werk aan de winkel…

relaties Ter Horst pakte het vraagstuk van regie rond crisisbeheersing en veiligheid met verve op. Zo werd het
wetsontwerp Veiligheidsregio’s naar de
Kamer gezonden, waarbij aan een coördinerend burgemeester op regionaal niveau

“ ‘Er moet één persoon
zijn die zegt:
“zo gaan we het doen”.”

doorzettingsmacht werd toebedacht.

Crisisbeheersing in de moderne
samenleving
In de afgelopen decennia is de samenleving

Eveneens in een NOS-interview zette de minister haar denkbeel-

waarin wij leven drastisch veranderd. Zij is complexer, meer

den omtrent regie bij crisisbeheersing nader uiteen. In haar visie

dynamisch en divers op vele aspecten geworden. In veel opzichten

behoorde bij crises en rampen die het regionale niveau overstijgen,

is de samenleving daarbij, mede door diverse technologische

alsmede wanneer een openbare ordeaspect verbonden is, de

en sociale ontwikkelingen (individualisering, informatisering,

minister van Binnenlandse Zaken uiteindelijk de regievoerende

Internet, mobiele telefonie etc.), meer en meer een netwerk-

en beslissende figuur te zijn. Het perspectief om met het ‘polder-

samenleving geworden. Boutellier sprak in dit licht tijdens zijn

model’ calamiteiten tegemoet te treden achtte zij uit den boze:

recente inaugurele rede over het ontstaan van een ‘nodale orde’

‘Er moet één persoon zijn die zegt: “zo gaan we het doen”’. Een

en indiceerde het ontstaan van de ‘netwerkstaat’5.

daadkrachtige regievoering werd als noodzakelijk in het vizier
geplaatst2. De minister beloonde het niveau van rampenbestrijding
op regionaal en lokaal niveau met een 6-.
3
4
5
2

52

Interview Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mw. dr. G.Ter Horst
met NOS Journaal, 23 augustus 2007.
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Tweede Kamer, 2006-2007, 30821, nr. 3 (Strategie Nationale Veiligheid en bijbehorend
werkprogramma 2007-2008), met name p. 21.
Ibidem, p. 24.
H. Boutellier, Nodale orde, veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving
(Inaugurele rede Frans Denkers leerstoel Veiligheid & burgerschap VU-Amsterdam,
19 september 2007), p. 18. M. Castells, The Information Age, Oxford 2004, p.130.

In de nieuwe realiteit (b)lijkt onze leefwereld vaak minder
(be)stuurbaar – dikwijls ook minder transparant en inzichtelijk –
te zijn geworden. Prangende vraag is bovendien hoeveel ‘gezicht’ –
bestuurlijke én maatschappelijke – verantwoordelijkheid (nog)
heeft? Bij ‘openbaar bestuur’ (als activiteit) hebben – bestuurlijke –
processen in die realiteit vaak een niet-lineair verloop. Ook is hun
voorspelbaarheid dikwijls een lastig aspect (geworden). Deze
constateringen gelden voor ‘normaal’ alledaags bestuur, maar nog
meer wanneer rampen of crises aan de orde zijn. Immers, crises
en rampen (en hun verloop) zijn uit hun aard vaak zeer beperkt
voorspelbaar. Het gesignaleerde heeft belangrijke consequenties
voor de vormgeving van het bestuur en de (be)sturingsaspecten
die aan crisisbeheersing verbonden zijn. Die grillige feitelijke
realiteit van crises en rampen vindt zo beschouwd haar weerslag
in het bestuurlijk proces.
Hoe moeten we ‘besturen’ en met name regievoering bij rampen
en calamiteiten zien?
Voor een bij deze tijd geschikte én voor crisisbeheersing relevante
invulling van bestuurlijke regie, is de visie van de Amerikaanse
bestuurskundige Harlan Cleveland interessant: “…We the people
know by instinct that in our pluralistic democracy no one is, can
be, or is even supposed to be “in control”. By constitutional design
reinforced by the information-rich conditions of work, we live
in a nobody-in-charge society... Not ‘command and control’ but
‘conferring and networking’ become the mandatory modes for
getting things done”...6.

6

H. Cleveland, The Knowledge Executive, leadership in an information society, New York:
Dutton, 1985, pp. 40-41;
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Heel erg waar, maar buitengewoon vervelend voor de constructie

De concepten van netwerkcentrisme en de heterarchische idee

van ‘simpel’ crisis- en veiligheidsmanagement. Rigide hiërarchische

voorzien bij uitstek in die behoefte. Netwerkcentrisme haalt de

constructies werken in een complexe en dynamische omgeving

regiekracht uit een krachtige, robuuste en flexibele organisatie-

buitengewoon slecht. Cleveland en ook anderen – Tom Peters

vorm waarin vele informatiebindingen, bestuurlijke interacties en

bijvoorbeeld – pleitten reeds in de jaren negentig voor de creatie

capabilities worden samengebundeld8. De heterarchische idee is

van “get-it-all-together management”: “...different kinds of people,

hieraan complementair. Er wordt uitgegaan van situationele – naar

with differing knowledge and skills and personalities and networks

tijd, plaats en omstandigheden – wisselende (kennis-, informatie-,

of friends and acquaintances, have to be brought together in

besturings- en ordenings-) hiërarchieën. Bij heterarchie kennen we

organisations designed to transmute their separate expertness and

situationele schakelende ordenings -en besturingsarrangementen.

their collective insights into wise day-to-day decisions about what

Zo kan worden voorzien in een geavanceerd regie- en besturings-

to do next, together...”7.

model voor complexe (ordenings-)situaties9. In concreto betekent

Hun denken past goed bij de ontwikkeling van een (visie op)

de heterarchische idee meervoudig én complementair ‘leiderschap

krachtige regievorming rond crisisbeheersing. In deze vaststelling

op maat’ én dat is eigenlijk veelal noodzaak bij crisis- en ramp-

lijkt een paradoxaal element te zitten; hoe kunnen nu velen samen

situaties. Situaties in een maatschappelijke realiteit waarin niet

‘eenduidig regie maken’? Is er niet vaak de roep om ‘één sterke

van één persoon (in regievoering) mag worden verwacht dat hij

hand’? Ook ‘uitvoerig polderen’ lijkt niet passend daar waar in een

alles weet of kan overzien.

crisissituatie daadkrachtig optreden geboden is. Anderzijds vraagt
een complexe en dynamische situatie – zoals een crisis of een
ramp – wél om regie én sturing op diverse punten in de bestuurlijke (strategische en operationele) organisatie. Reeds vóór het
plaatsvinden van de dramatische calamiteit dient een krachtige
regievoering – potentieel mobiliseerbaar – gemaakt te zijn.

7
8
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ibidem, p.10. Zie voorts T. Peters, Liberation Management/(Het Einde van de
Hiërarchie), 1992, pp. 131 e.v.
Zie o.a. E.H. Dykstra, Recht door Zee, transatlantische crisisbeheersing, Den Haag:
ministerie van BZK, 2006, p. 111. De term netwerkcentrisme wordt veel gehanteerd in
de moderne militaire literatuur; zie bijv. F. Osinga, ‘Netwerkend de oorlog in’, in:
Militaire Spectator 172 (2003), p. 386 e.v.
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9

P.C. Lagas, ‘Heterarchie en crisisbeheersing’, in: Nieuwsbrief Crisisbeheersing,
mei 2006, p.13 e.v.

John Kelly en David Stark beschrijven in hun artikel “Crisis,
recovery, innovation: responsive organization after September 11”
het functioneren van het heterarchisch principe na de aanslag
op het WTC in New York op 11 september 2001 zeer concreet.
Duidelijk was dat door de aanslag en ramp de traditionele communicatiesystemen en -lijnen niet meer functioneerden. Toch werd in de
responsfase relatief snel weer een menselijk en communicatief netwerk
opgezet. Dat kon door ‘lateral self-organization’ en de toepassing van
‘non-hierarchical relations in the recovery process”. Besproken wordt
dat in hoge mate gebruik werd gemaakt van redundantie in technische
mogelijkheden (het gebruik van laptops en internetcafés om netwerken
te construeren). Hierdoor werden nieuwe socio-technische systemen
‘geproduceerd.’
“....From the time the planes hit, until the restauration weeks later
of stable telecommunications services and working environments,
new communications played an especially large role. E-mail, the web,
virtual private networks (VPNs), Instant Messaging, mobile commu-

Crisisbeheersing: theorie en praktijk

nicators (like Blackberries), online chat rooms, cybercafes....<etc.>
were essential to many of those struggling to weather the crisis.”...

Wat betekent de geschetste theorie nu voor de praktijk? Burgers

“In fact, much of the crisis-response behavior so critical to the success

leven met de idee van één overheid. In de praktijk echter heeft de

of many WTC firms look much like the normal behavior of heter-

overheid een veelkleurig gezicht is, soms een veelkoppig ‘monster’,

archical systems...” “...After September 11, firms are adjusting their

dat met meer of minder losse banden bij elkaar wordt gehouden…

risk management calculations to come grips with new uncertainties.

Het beeld van een doolhof kan zich dan presenteren: “Fuzzy

....Understanding the dynamics of heterarchical systems could point

logic”. Wie is voor wat aanspreekbaar…? Wie moet met wie

to strategies for achieving greater preparedness as well as greater

samenwerken…? Wie heeft kennis over wat…? Wat moet ik als

long-term competative adaptability...”

burger doen? etc. Bij een ramp of crisis kan dit gegeven leiden tot

Bron: J. Kelly & D. Stark, ‘Crisis, recovery, innovation: responsive organization
after September 11’ in: Environment and Planning 34 (2002), pp. 1523-1533.
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Voorbeelden van gebrekkige coördinatie en communicatie

Als we bij een mogelijke calamiteit bezien wie als (crisis-)partners
betrokken kunnen zijn, dan levert dat een zeer pluriform beeld op.

Voor de zelfredzaamheid van de burger kan gebrekkige coördinatie

Velen binnen en buiten de overheid zijn verbonden in beleids-

en informatievoorziening in rampsituaties ‘lastig’ zijn. Zo kopt het

matige, strategische, operationele en/of feitelijke processen, waar-

RTL-Nieuws op 24 september 2007: “Nederland slecht geïnformeerd

bij de calamiteit het hoofd moet worden geboden. Het feitelijk in

bij rampen en calamiteiten”. De concrete aanleiding is het niet

beeld brengen van die overheids- en overige (publiek-private)

adequaat functioneren van de regionale zender RTV Noord-Holland

partners voor een calamiteittype10 is een forse klus. Het inhoudelijk

bij calamiteiten als informatieverschaffende crisispartner.

waarderen en inventariseren van ‘papieren’ crisisbeheersings-

(RTV-Noord-Holland: “…Het lijkt wel of <bij de overheid> de

plannen speelt daarbij een belangrijke rol. Daarna bekruipt de

luiken dicht gaan, wij krijgen geen informatie…”. Als voorbeeld

onderzoeker vaak de vraag: “Hoe moeten alle belangrijke (besturings-

wordt de scheepsbrand in Velsen in januari 2007 genoemd.

en beslis-)knooppunten adequaat met elkaar worden verbonden?”

…Er reden geluidswagens door de gemeente met de melding dat de

Relevante waarneming is dat per rampscenario het ordenings-

burger moest afstemmen op de regionale rampenzender…maar de

patroon van betrokkenen (juridisch-institutioneel, feitelijk-operati-

media hadden geen informatie en konden dus niks melden…”).

oneel en feitelijk communicatief) aanmerkelijk kan verschillen.

De regiozenders zeggen in het algemeen niet serieus te worden

Crisisbeheersing bij calamiteiten is aldus nadrukkelijk maatwerk

genomen. Het ministerie van BZK gaf als reactie op het nieuws-

en uitgesproken situationeel van aard. Een rigide hiërarchische

item: “…Het afhandelen van een ramp daar hoort voorlichting bij

regieconstructie werkt daarbij niet, omdat het geen flexibiliteit van

….soms komt de voorlichting moeizaam opgang….” “… Anderzijds

(be-)sturing en ordening kent. Nodig is dat bij de concrete calamiteit

willen zowel journalisten als de bevolking onmiddellijk weten wat er

de in die situatie bestuurlijke en operationele verantwoordelijken

gebeurt, terwijl overheden niet direct een beeld hebben van wat er

op de juiste wijze met elkaar worden verbonden. Vaak zal dat

precies aan de hand is…”

betekenen dat op ‘real-time-basis’ de voor de concrete calamiteit

Een ander actueel voorbeeld is het incident op 12 oktober 2007 met

noodzakelijke bestuurs- en informatiekoppelingen moeten worden

een pijpleidingenstraat bij Heinenoord. Enkele dagen na het incident

gerealiseerd; ten dele wederom een ‘fuzzy logic proces’ én creatief

is er nog geen helderheid over wat er nu precies is vrij gekomen:

improviseren. Hier geldt dat uitsluiting (‘wie hoeft even niet mee

waterstof of ook ethyleenoxide. Vraagpunt is ook wie wat had

te doen’?) zeker zo belangrijk is als insluiting (‘wie zitten bij deze

kunnen en moeten weten dan wel wie had moeten zijn geïnformeerd

crisis wél in de regiegroep?’). Dat om de complexiteit wat hanteer-

(de burgemeester, RTV Rijnmond enz.).

baar te maken. Teveel actoren aan tafel is disfunctioneel.

10 Zie Leidraad Maatramp en/of het Handboek Voorbereiding Crisisbeheersing.
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De voorgaande waarnemingen betekenen dat bij een ‘ramp of

niveau van de (gedeconcentreerde) rijksdienst in samenhang met

calamiteit van formaat’ een aantal regiecentra kan worden getra-

de noodzakelijke acties van derden (publiek-private crisispartners).11

ceerd. Allereerst bij de (veiligheids-)regio(‘s) nabij de locatie waar

Zo’n situatie vraagt een geavanceerde visie op regievoering en

de calamiteit zich voordoet. Zowel bestuurlijk als operationeel

impliceert ook geavanceerd ‘besturen’. Probleem is dat die visie

(in onderlinge afstemming) dient de regievoering hier op orde te

ook lokaal en regionaal gedeeld moet worden. Volledige crisis-

zijn. De nadere ontwikkeling van het concept Veiligheidsregio kan

beheersing vraagt met recht complementair en integraal besturen

hierin voorzien. Probleem bij dit concept blijft echter dat het door

dwars door alle bestuurslagen heen. Vraagtekens moeten worden

zijn juridisch institutionele aard beperkt is ingebed in ‘regulier

gezet bij de aanname dat thans een gedeelde visie over de samen-

bestuur’ (als ‘activiteit’). De noodzakelijke integrale aanpak van,

werking (ook in de relatie centraal/decentraal) én gezamenlijk

en gedeeld gedragen visie op crisisbeheersing kan daardoor gevaar

gedeelde regievoering bij crisisbeheersing, reeds is gerealiseerd.

lopen. Daar waar de veiligheidsregio te los staat van het regulier

Te veel hekken, hagen, muren, kokers en machtsbolwerken lijken

bestuur is het zeer wel denkbaar dat de aansluiting met dagelijkse

nu nog in de weg te staan.

bestuursverantwoordelijkheid (centraal, regionaal en lokaal) en noodzakelijke informatievoorziening niet of te beperkt wordt gerealiseerd.

Buitengewoon belangrijk, zowel voor de creatie van het alledaags

Bij een ernstige ramp of crisis (een situatie met aantoonbaar

bestuur rond crisisbeheersing, als de bijzondere bestuurlijke

bovenregionale impact en betekenis) is daarnaast de regievoering

activiteit gerelateerd aan crisisbeheersing in geval van rampen en

op rijksniveau van belang. Het is daarbij zaak één (achteraf aan-

crises is, dat er in die processen een voortdurende wisselwerking

spreekbare) politiek verantwoordelijke regie-institutie te hebben.

is én wordt geconstrueerd tussen de verschillende bestuurlijke en

Het ligt voor de hand die formeel te positioneren bij de minister

uitvoerende niveaus. Deze duiding lijkt een open deur, maar is

van Binnenlandse Zaken, in het bijzonder in situaties waar een

het niet, omdat in de praktijk een verkokerde gefragmenteerde

openbare ordeaspect in het geding is. Het is echter een illusie aan

cultuur het samenwerken lijkt tegen te houden. Zo kan het dus

te nemen dat deze persoon in zo’n situatie feitelijk alléén aan het

voorkomen dat we op symposia (‘via de voordeur’) prachtig breed

roer staat; ‘polderen’ moet hier niet, netwerken en (ad-hoc/situatio-

uitdragen dat we bij crisisbeheersing moeten samenwerken én

neel) bruggen slaan wél. Zo’n moment vereist een gezamenlijke

dat in de praktijk samenwerking ‘bij de achterdeur’ toch niet

actie van diverse bewindslieden. Formeel én materieel, met achter-

geschiedt. ‘t Is aldus een kwestie van écht willen, kansen creëren

liggend diverse bestuurlijke, operationele en feitelijke acties van

en elkaar in eigen (bestuurlijk) huis écht toelaten…

een veelvoud van (semi-)publieke diensten op het bestuurlijke

11
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We vinden hier de welhaast symbolische spagaat tussen de plan- en overlegarena én
de praktijkarena. Zie ook: I. Helsloot, Voorbij de symboliek, over een rationeel perspectief
op fysiek veligheidsbeleid, oratie VU Amsterdam, 10 oktober 2007, p. 45 e.v.
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Gedeelde beeldvorming bij crisisbeheersing

bij crisisbeheersing aan de orde is, hebben we het over gedeelde
beeldvorming. Daarbij richt deze beeldvorming zich zowel op de

Toelaten betekent ook laten (mee)kijken… Beeldvorming is als

bestaande als op de gewenste situatie. Voorwaarde voor goede

integraal element in algemene zin aan ‘besturen’ verbonden . Bij

samenwerking en het construeren van passende wisselwerkings-

het aanwezig zijn van meer partners, zoals dat bij regievoering

relaties voor adequate regie ‘door de kolommen en bestuurslagen

12

12 J. Kooiman e.a., Besturen, Maatschappij en overheid in wisselwerking, Assen:
Van Gorcum, 1988, pp. 52 e.v. Zie ook P.C. Lagas, Besturen op de rand van
chaos (dissertatie), Delft: Eburon, 1999, hoofdstuk 2 en 3.
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heen’, is dat het aspect ‘beeldvorming’, werkelijk als gedeeld

Menselijk verklaarbaar, want de negatieve toestand die er in een

instrument voor besturing en regie in de besturingsidee – in

crisis of calamiteit feitelijk is, willen we eigenlijk niet (zien) in ons

dit geval voor crisisbeheersing – wordt verdisconteerd.

(maatschappelijk) leven.

Ooit vervatte Cachet deze notie als volgt: “Bestuurlijke regie is

Dieptepunten in de vorm van crises en calamiteiten moeten

een noodzakelijke maar op zich nog geen voldoende voorwaarde

echter als reëel maatschappelijk en bestuurlijk verschijnsel

voor succesvol – integraal – veiligheidsbeleid. Nodig voor succes

worden gezien. Daarom ook dienen zij in regulier bestuur niet

is ook dat de betrokken organisaties elkaar kennen, met elkaar

als bijzonder, maar als gewoon en integraal aspect van bestuur te

kunnen communiceren, elkaar vertrouwen, ervaring met samen-

worden opgenomen.

werking hebben opgedaan…”.

Als we dat doen, zal het vraagstuk van regievoering ook een

Bij het voorgaande is van belang te constateren, dat een specifieke

meer normale en samen gedeelde lading en inhoud kunnen

krachtige daadwerkelijke gedeelde visie op crisisbeheersing –

krijgen én wordt samenwerken aan én constructie van regie-

13

voering bij crisisbeheersing van centrale,

en de regievoering die daaraan moet worden
verbonden – eigenlijk ontbreekt. Een visie
ook die alle verantwoordelijke instituties
binnen het publiek domein onderschrijven

“Bestuurlijke regie is
noodzakelijk voor succesvol
veiligheidsbeleid.”

én die ook is verdisconteerd in dagelijks

regionale en lokale partners misschien tot iets
moois: niet alléén cosmetisch voor bij ‘de
voordeur’, maar ook praktisch in de alledaagse
(lokale én regionale) bestuurspraktijk én de

provinciaal, regionaal en lokaal bestuur.

achterdeur, met nadruk, voorbij. Ook hier geldt ‘niet het gereed-

Dat die visie thans (nog) voor het overgrote deel lijkt te ontbreken

schap heeft de kuren, doch ‘t zijn de handen die het sturen’…

14

is niet vreemd.
In de eerste plaats, omdat crisisbeheersing c.q. inbouwen van
veiligheidsaspecten in alledaags bestuur tot nog toe een bijzondere
en buitengewone activiteit bij ‘besturen’ lijkt. Scherper gezegd:
het is iets extra’s, iets wat nog kan of wordt toegevoegd of waar
additionele middelen voor worden uitgetrokken pas nadat het
‘gewone besturen’ is gerealiseerd. Voorts is het zo dat elke crisis
of calamiteit uit haar aard iets bijzonders is. Iets dat eigenlijk niet
past in onze dagelijkse bestuurlijke en maatschappelijke realiteit.

13

A. Cachet in zijn Utrechtse rede ter gelegenheid van de Beleids- en
Beheersinstrumentarium(BBI)-manifestatie 16 november 1995, p. 3 punt 13.
14 Tweede Kamer, 2006-2007, 30821, nr. 3 (Strategie Nationale Veiligheid), p. 21 e.v.
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Knallende kabels, ziedende zombies:
Digitale verlamming of toch niet?

Simon Hania
Directeur XS4ALL

Eind december 2006 vond er ten zuiden van Taiwan een zee-

Grote impact veroorzaakt door geografie

beving plaats. Daarbij werden een zestal onderzeese telecommunicatiekabels beschadigd. Dat leidde ertoe dat telefoon en internet-

Het antwoord op de vraag hoe een relatief kleine en lokale zee-

verkeer tussen de landen in geheel Zuid-Oost Azië gedurende

beving een dergelijk grootschalig effect op de werking van internet

enkele weken moeizaam verliep: telefoonverbindingen konden

in heel Zuid-Oost Azië heeft kunnen veroorzaken, is eigenlijk

niet tot stand komen, internet was traag en sommige websites

verrassend simpel.

onbereikbaar. Dat roept de vraag op: “Hoe kan een breuk in slechts

Wie even op de kaart kijkt (zie volgende bladzijde), ziet dat Taiwan

zes kabels een dergelijk effect hebben?” en “Hoe voorkomen we

geografisch een bijzonder centrale positie inneemt in Zuid-Oost

een soortgelijke “digitale verlamming” in Nederland?”

Azië. Het is dan ook niet vreemd, dat veel van de telecommunicatiekabels die de diverse landen in het gebied onderling met
elkaar verbinden, langs of via Taiwan lopen. De enorme afstanden
en de diepten van de zeeën en oceanen, maken het hoogst
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gebruik en daarmee de capaciteitsvraag vanuit landen als Japan,
Korea, Taiwan en China in omvang wel degelijk vergelijkbaar
is met die in Europa (http://telegeography.com/products/
map_traffic/index.php). Het gevolg van de combinatie van deze
twee factoren is, dat kabeluitval direct tot ondercapaciteit leidt op
de routes die niet aangetast zijn. En dat is direct de verklaring
voor vertragingen in de afwikkeling van internet verkeer die optrad
tussen de landen in Zuid-Oost Azië.

Estland april/mei 2007
Eind april en begin mei 2007 werd het openbare leven in Estland
stevig getroffen: internetsites van banken en overheidssites
werden massaal bestookt door een zogenaamde Distributed
Denial of Service Attack. Deze elektronische aanval via internet op
een aantal cruciale sites zorgde ervoor dat die sites onbereikbaar
werden. Maar de aanval was dusdanig dat heel internet in Estland
min of meer vastliep. Het land, overheid, bedrijven en burgers
onaantrekkelijk om andere routes te creëren: de kosten worden

werden in de hoogste staat van alarm gebracht. Een beschuldigende

extreem. Kortom: de geografische situatie maakt het lastig

vinger voor deze aanval ging al snel naar Rusland. Boze togen

voldoende redundantie en diversiteit aan te brengen, om de gelijk-

beweerden dat de Russische overheid achter deze ontwrichting

tijdige uitval van parallel lopende verbindingen op te vangen.

zat.1 Ook deze case roept een aantal vragen op: “Hoe kan een

Daarbij komt dat de totale hoeveelheid transmissiecapaciteit in

samen-leving zo ontwricht raken van een cyberaanval?” en “Wie

dit gebied aanzienlijk lager is (tenminste een factor 10) dan op

zat er nou achter met welk motief?” en “Kan zoiets ook in

bijvoorbeeld trans-Atlantische routes (http://telegeography.com/

Nederland?”

products/map_internet/index.php), terwijl het totale internet-

1
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Jeremy Kirk, ‘Estonia recovers form massive DdoS attack’, in: Computerworld Security,
May 17, 2007.

Ontwrichting veroorzaakt door moderne samenleving
en weinig netwerkcapaciteit

wijk. Dat schoot een flink aantal patriottische Russen dusdanig
in het verkeerde keelgat dat zij met elkaar en individueel deze
aanvallen op touw gingen zetten en daar overigens in het geheel

Nadere analyse van wat er technisch nou eigenlijk gebeurd was,

ook niet geheimzinnig over deden. Een staaltje Civil Cyber War,

liet zien dat de aanval als zodanig, naar onze begrippen, eigenlijk

zo u wilt...

2

van heel beperkte omvang was. Afgevuurde verkeerhoeveelheden
in ordegrootte van 10-30 Mbps met pieken richting 95 Mbps. Dat

De situatie in Nederland

zijn waarden die met een relatief klein “botnetwerk” (i.e. een
verzameling gekaapte eind-gebruikers PC’s, die op commando
acties uitvoeren) makkelijk realiseerbaar zijn. Echter, de capaciteit

Om inzicht te krijgen in de risico’s die we in Nederland lopen op

van internet en de overige ICT infrastructuur in Estland is

een grootschalige uitval van internet, is het goed om eerst stil te

dusdanig beperkt, dat zelfs deze hoeveelheden al hebben kunnen leiden tot uitval
van sites en verstopping van internet in
Estland. Daarbij komt dat Estland voor wat

staan bij de wijze waarop internet, ook in

“Een staaltje
Civil Cyber War,
zo u wilt…”

Nederland, opgebouwd en georganiseerd is.
Kortweg: de netwerken, de datacenters en de
mensen die dat alles operationeel houden.

betreft financiële en overheidsdiensten een
zeer geavanceerde samenleving ,”e-Society” is. Estland is wereldwijd gidsland op gebied van “e-Governance” en ook de financiële

Lappendeken van netwerken

dienstverlening verloopt vrijwel volledig via internet. Gevolg

2

daarvan is dat uitval van internet meteen een forse impact heeft:

Eerst dienen we ons weer even te realiseren wat internet nog

de “analoge” en fysieke systemen, zoals wij die nog kennen

steeds is: “Internet is de verzameling van autonome netwerken,

bestaan in Estland eenvoudigweg vrijwel niet: dat ontwikkelings-

onderling op vrijwillige basis verbonden, allen werkend op basis

stadium hebben ze min of meer overgeslagen.

van het Internet Protocol”. Internet is dus “van bovenaf gezien”

En zat vadertje Rusland nou achter deze aanval? Nee hoor, niets

een lappendeken van zelfstandig opererende netwerken, in beheer

wijst daar concreet op. De aanleiding voor deze serie aanvallen was

bij een groot aantal zelfstandige organisaties. En meestal zijn dat

de verplaatsing van een bronzen beeld van een Russische Soldaat

bedrijven in private handen. Wereldwijd gaat het inmiddels om

van het centrum van Tallin naar een begraafplaats in een buiten-

duizenden afzonderlijke netwerken en in Nederland alleen al om

‘Estonian DdoS – a final analysis’, in: Heise Security, May 31, 2007.
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enkele tientallen. Die netwerken zijn onderling allemaal in staat
verkeer met elkaar uit te wisselen, om letterlijk iedereen met
iedereen te kunnen laten communiceren. Daarbij spelen de
diverse Internet Exchanges (zoals in Nederland de Amsterdam
Internet Exchange, AMS-IX) een grote rol, evenals de continentof zelfs wereldomspannende netwerken van de grote telecombedrijven, die tegen betaling verkeer transporteren tussen de
netwerken zonder directe onderlinge koppelingen (“transit”).

Miljoenen datapakhuizen
Aan de afzonderlijke netwerken zijn de computersystemen
gekoppeld die de daadwerkelijke bron en bestemming van het
netwerkverkeer zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld PC’s bij de

Meritocratie

consument thuis zijn of in de kantoren van bedrijven, bijvoorbeeld
aangesloten via een breedbandverbinding. Maar ook de groot-

Al deze netwerken en aangesloten computersystemen vormen

schalige “serverfarms”, opgesteld in datacenters, zijn met de net-

daarmee gezamenlijk een extreem gedistribueerd systeem. Een

werken verbonden. Servers die e-mail verwerken, webpagina’s uit-

systeem, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden met

serveren, zoek-opdrachten uitvoeren, (internet-)telefoniegesprekken

betrekking tot de instandhouding en verbetering sterk decentraal

tot stand brengen, bedrijfsapplicaties beschikbaar stellen, enz. enz.

belegd zijn en op zeer diverse wijze ingevuld worden. Immers:

Oftewel: vrijwel alles wat op internet te vinden is, wordt ergens ter

alle betrokken organisaties zijn autonoom, hebben hun eigen

wereld in een datacenter gehuisvest of via p2p ter beschikking

belangen, hun eigen afwegingen en hun eigen organisatievorm.

gesteld vanaf de harde schijven van thuis PC’s.

Desalniettemin zijn er wel degelijk gemeenschappelijk afspraken
gemaakt. Precies op en over de grensvlakken tussen de verschillende
organisaties die samen internet “maken”. Afspraken, hoofdzakelijk
gericht op interoperabiliteit, stabiliteit en continuïteit. Die
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Een belangrijk kenmerk van veel van deze organisaties “in de
machinekamer van internet” is, dat zij de structuur kennen van
een “membership organisation” (in Nederland: een vereniging) en
in belangrijke mate opereren als een meritocratie, gericht op “een
beter internet”, robuust en betaalbaar. Niet “wie de macht heeft,
bepaalt wat er gebeurt”, maar “wie het weet, moet het zeggen”.
Inhoudelijke relevantie van het argument, overtuigingskracht en
gezag zijn doorslaggevend voor beslissingen. Dit in plaats van
macht gebaseerd op hiërarchie, geld of omvang van een populatie.

Internet is robuust
Zoals uit bovenstaande al mag blijken, is internet er qua techniek
afspraken worden gemaakt in diverse (inter)nationale fora, veelal

volledig op gebouwd en qua wijze van organiseren er goed op

in de vorm van aanbevelingen en richtlijnen en in voorkomende

berekend om verstoringen en calamiteiten soepel de baas te

gevallen in de vorm van bindende regels voor de deelnemers. Veel

kunnen. Verstoringen en calamiteiten zijn namelijk aan de orde

van die organisaties geven ook uitvoering aan de administratieve

van de dag en onderdeel van de gewone dagelijkse routine (zie bij-

en operationele aspecten voorvloeiend uit die richtlijnen en regels.

voorbeeld het storingsoverzicht bij XS4ALL: http://www.xs4all.nl/

Enkele voorbeelden van dergelijke organisaties zijn de Internet

nieuws/overzicht.php?msect=Storingen&taal=nl). Ook aan de orde

Engineering Task Force (http://www.ietf.org), RIPE

van de dag is het continue aanbrengen van verbeteringen in zowel

(http://www.ripe.net) ten behoeve van het beheer en uitgifte

techniek als wijze van opereren. Helaas ook aan de orde van dag zijn

van IP-adressen, AMS-IX (http://www.ams-ix.net) voor de

de pogingen van “miscreant” of internet te verstoren met malware-

instandhouding van de gelijknamige Internet Exchange, FIRST

verspreiding, spam en denial-of-service attacks. Het is tegenwoordig

(http://www.first.org) de organisatie die de diverse Computer

heel normaal dat een ISP met de omvang van XS4ALL enkele tien-

Emergency Response Teams verenigt, gericht op veiligheid en

tallen DDoS-en per dag te verduren krijgt, gericht op één of meer

integriteit van internet.

van de in haar netwerk aangesloten computersystemen.
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Sleutelbegrippen bij dit alles zijn: redundantie en diversiteit. In

en de kostprijs daarvan is dusdanig, dat het uit economische

techniek, in werkwijzen en in organisatie. Redundantie als in:

overwegingen niet zinvol is om verkeer binnen een regio lokaal

meervoudig uitvoeren van voorzieningen, zodat bij uitval direct

te houden of op regionaal niveau met andere netwerken uit te

een alternatief beschikbaar is. En diversiteit als in: verschillende

wisselen. Daarbij komt dat de verplichtingen als gevolg van artikel

wegen leiden naar Rome. Letterlijk door verschillende routes te

13.4 van de Telecomwet (aftappen) het goedkoopst uitgevoerd

kiezen en figuurlijk door verschillen in werkwijze en aanpak: faalt

kunnen worden, door alle verkeer logisch gezien langs 1 knooppunt

het ene dan blijft het andere functioneren.

te leiden en daar één tapinstallatie te plaatsen, in plaats van een
veelheid aan tappunten verder in de haarvaten van het netwerk te
moeten plaatsen.

Lage uitvalkans in Nederland
Voor de verbindingen met de rest van de wereld, zijn diverse
In Nederland zijn een 15-tal grotere Internet Service Providers

routes beschikbaar, via verschillende internationale carriers.

actief en daarnaast enkele honderden meer gespecialiseerde

Routes met de rest van Europa lopen vanuit Nederland over land

kleinere. Ook kennen we een zeer levendige concurrentie op het

richting Duitsland en België/Frankrijk en vormen door heel

gebied van fysieke telecom infrastructuren. Ook de AMS-IX, als

Europa een wijd vertakt en tegelijkertijd flink vermaasd stelsel.

centraal knooppunt, is intern meervoudig redundant uitgevoerd en

Routes richting de Verenigde Staten en Azië, lopen via trans-

de grotere providers hebben inmiddels in een aantal gevallen hun

Atlantische (niet aardbevingsgevoelige) glasvezelkabels die via

netwerken onderling ook rechtstreeks gekoppeld, dus buiten de

gescheiden fysieke routes aangelegd zijn en door verschillende

AMS-IX om, om voor meer diversiteit te zorgen. De realiteit is

consortia operationeel gehouden worden.

daarbij wel, dat internetverkeer binnen Nederland grotendeels
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stervormig van en naar Amsterdam verloopt, waar de centrale

Ook zijn er door alle ISPs maatregelen genomen om de integriteit

netwerkknooppunten en datacenters van de meeste ISP’s zich

van hun netwerk in stand te houden onder de continue stortvloed

bevinden. Daarbij wordt uiteraard wel gebruik gemaakt van

van inbraakpogingen en denial-of-service attacks. Waren DDoS-es

redundantie via gescheiden routes, zodat in geval van kabelbreuk

in het begin van deze eeuw nog wel eens aanleiding tot uitval,

in de meeste gevallen geen dienstonderbreking plaatsvindt. De

inmiddels zijn de netwerken en de gezamenlijke procedures voor

reden voor deze (grotendeels) stervormige verkeersafwikkeling is

mitigatie van een DDoS dusdanig, dat al deze verschijnselen in de

puur economisch van aard: de hoeveelheid daadwerkelijk lokaal

praktijk niet meer leiden tot een voor eindgebruikers merkbaar

of regionaal blijvend verkeer in relatie tot de transmissie capaciteit

effect. We zien dan ook dat de “miscreants” hun werkterrein
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in Nederland tientallen van. Veel potentiële diversiteit dus. Echter:
de meeste van deze diensten zijn op zichzelf slechts ondergebracht
in één datacenter. Dat levert een kwetsbaarheid op. Zo is het
gehele e-mail serverpark van XS4ALL inclusief de dataopslag van
de e-mail op dit moment ondergebracht in één datacenter. Dat is
overigens geen uitzonderlijke situatie, het geldt voor alle ISP’s
in Nederland. Weliswaar wordt de inhoud van e-mail boxen bij
XS4ALL continue in real-time gekopieerd naar een andere fysieke
locatie, toch zal tijdelijke uitval van de e-mail een forse impact hebben voor de eindgebruikers. En een dergelijke onbeschikbaarheid
verlegd hebben: in plaats van het ontregelen van de infrastructuur,

kan een verrassende achtergrond hebben: zo werd in juli 2006

richten zij zich nu op het gebruik ervan voor hun eigen doel-

legionella vermoed in een koeltoren van het datacenter, waarin

einden: onderlinge communicatie en vooral: informatiediefstal en

XS4ALL zijn servers gehuisvest heeft. Uiteindelijk niet de oorzaak

–misbruik in allerlei soorten en maten.

van de legionella besmetting elders in Amsterdam, maar wel
aanleiding om in “crisis-mode” te gaan met alle gebruikers van de

De kans op grootschalige verstoring van de netwerken is mini-

locatie. Niet uit te sluiten viel namelijk, dat de GG&GD per direct

maal, door alle redundantie, diversiteit en overcapaciteit. Eigenlijk

opdracht zou geven de koeltoren af te schakelen. En geen koeling

komt het er op neer dat daadwerkelijk internetverkeer in

betekent: servers uit, dienstverlening gestaakt. Gelukkig kwam het

Nederland ontregelen alleen kan door ofwel een zeer grootschalige

uiteindelijk niet zover, omdat tijdig mobiele noodkoelinstallaties

gebeurtenis danwel een flink aantal gelijktijdig optredende

ingeschakeld konden worden, waardoor de vermoedelijk besmette

incidenten, die op zeer veel plaatsen gelijktijdig langdurige

koeltoren uit voorzorg buiten gebruik gesteld kon worden. Een en

verstoring veroorzaken.

ander is wel de concrete aanleiding voor XS4ALL om het serverpark nu structureel in “tweelingopstelling” over twee locaties te
gaan draaien. Daar zijn overigens ook andere aanleidingen voor:

Datacenters lopen meer kans op uitval

de beschikbaarheid van voldoende en continue aanvoer van energie ten behoeve van koeling en voeding, is dusdanig cruciaal dat

Websites, e-mail boxen en een veelheid en verscheidenheid andere

het risico op uitval in één locatie te groot wordt: de kans is welis-

server based diensten zijn gehuisvest in datacenters. Daar zijn er

waar klein, maar de impact inmiddels te groot.
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Enkelvoudige uitgevoerde serverfarms, of serverparken met te weinig

te ondersteunen, onder andere met (financiële) middelen wordt

overcapaciteit kunnen wel degelijk slachtoffer worden van denial-of-

een robuuste infrastructuur en dito dienstverlening ontwikkeld in

service. Soms moedwillig als gevolg van een aanval, maar vaker door

een uiterst dynamische omgeving.

plotselinge populariteit en gebrekkige planning.

Hier zit wel een punt van zorg: juist als gevolg van het aantrekken

Kortom: uitvallende serverfarms of zelfs complete uitvallende data-

van maatregelen voor risicobeheersing vanuit een financieel

centers kunnen beslist een weliswaar in relatieve omvang beperkte,

regelgevingsperspectief, die zijn gebaseerd op geheel andere

maar toch forse impact hebben. Echter niks, wat niet met enige

uitgangspunten, ontstaat het gevaar van déprofessionalisatie en

planning vooraf, vermijdbaar is, op basis van een goede risico

schuilgedrag. Kortweg: het Engelse begrip “to control” wordt door

afweging.

Nederlandstaligen vaak geïnterpreteerd als het Franse “controler”.
Hier dreigt het verlies van een snel lerende en wendbaar opererende
organisatievorm, die adequaat kan inspelen op steeds nieuwe en

De menselijke factor is cruciaal
Alle redundantie en diversiteit verhindert
niet, dat er continu verstoringen en vormen

onbekende verstoringen en calamiteiten.

“Het beste recept voor
het ‘digitaal welzijn’ van de
Nederlandse samenleving.”

van uitval optreden. Als het goed geregeld is,

Praktijk: calamiteitenbeheersing bij
XS4ALL

zonder uitval van de dienstverlening. Netwerkapparatuur
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raakt defect, harde schijven hebben niet het eeuwige leven en

Wanneer het gaat om het bestrijden van grootschaliger verstoringen

ook software kan zo zijn kuren vertonen. Menselijk beheer en

en calamiteiten hanteert XS4ALL een werkwijze die in de loop

beheersing is dus beslist noodzakelijk. In zekere zin is dat maar

van de tijd in de praktijk is ontstaan en het best omschreven kan

goed ook: hierdoor houden netwerk- en systeembeheerders

worden als “expert driven real-time management”. Daarbij maakt

continu routine in het stellen van diagnose en het oplossen van

XS4ALL ook onderdeel uit van de systematiek van crisisbeheersing

verstoringen van allerlei aard en ook omvang. Belangrijk daarbij is,

zoals die door moederbedrijf KPN gehanteerd wordt.

dat in principe uit elke verstoring van de dienstverlening meteen

Als gevolg van de continue structurele verbetercyclus bij XS4ALL

lering getrokken wordt en waar mogelijk een structurele

is elke grootschalige verstoring vrijwel uniek en verder is ook

verbeteractie in gang gezet wordt. Juist door verantwoordelijkhe-

de omgevingsdynamiek zeer groot. Het is daardoor niet goed

den en bevoegdheden voor deze verbeteracties neer te leggen bij

mogelijk te werken met vooraf opgestelde en uitgekristalliseerde

de senior professionals en deze vanuit management zeer adequaat

rampenplannen. Wel werkt een standaardaanpak in een “drie

Knallende kabels, ziedende zombies: Digitale verlamming of toch niet?

lagen model”. Waar het om gaat, is de juiste experts tijdig en
intensief met elkaar in contact te brengen om diagnoses te stellen
en herstelacties uit te voeren. De experts zitten “aan de knoppen”,
teammanagers en seniors staan daarachter om operationeel
overzicht te houden, acties af te stemmen, intern en met toeleveranciers en deze uit te zetten en te bewaken. Senior management
maakt de business keuzes en bestuurt de communicatie met
externe stakeholders als klanten, pers en overheid. Communicatie
is de cruciale factor.
Bij XS4ALL maken we voor onderlinge communicatie zeer

gemeenschappelijke kanalen voor berichtenuitwisseling, waardoor

uitgebreid gebruik van Internet Relay Chat (IRC), in een deels

contact met collega’s bij andere ISP’s in real time mogelijk is.

besloten omgeving. Dit gebeurt zowel in de dagelijkse reguliere

IRC heeft in de praktijk bij XS4ALL al ontelbare malen bewezen

operatie als tijdens storingen en calamiteiten. IRC kan het beste

buitengewoon praktisch te zijn in calamiteitensituaties.

gezien worden als een tekstgeoriënteerde variant van het aloude
27Mc systeem van “bakkies”: individuele gebruikers hebben zichzelf ingeschakeld in één of meer chatkanalen en kunnen daar via

Digitale verlamming: weinig kans

tekstberichten communiceren met iedereen in dat kanaal. Daarbij
blijft de totale chathistorie voor alle deelnemers behouden en

De kans dat Nederland getroffen wordt door een grootschalige

opoepbaar. IRC is voor alle betrokkenen vanuit het netwerk-

of algehele uitval van internet is klein. De grote diversiteit in

management centrum, maar ook vanuit elke willekeurige locatie

organisaties, manieren van werken en de uitgebreide redundantie

toegankelijk (ook via mobiele datacommunicatie vanuit huis, ook

en voldoende overcapaciteit in de technische middelen zorgt

bij de meeste netwerkstoringen). Juist vanwege de historische

ervoor dat risico’s gespreid zijn en dat eventueel toch optredende

informatie en de brede toegankelijkheid, is het bij uitstek geschikt

verstoringen een beperkte impact hebben.

om de experts snel bij elkaar up-to-speed te hebben, terwijl

De condities die bijdragen aan deze situatie zijn inherent aan de

teammanagement en senior management mee kan lezen en

wijze waarop internet in het verleden tot stand gekomen is en nog

desgewenst via eigen chatkanalen hun specifieke informatie-

steeds in stand gehouden wordt. Deze condities doorgronden en

uitwisseling kan plegen. Daarbij wordt IRC ook door collega

versterken, is het beste recept voor het “digitaal welzijn” van de

ISP’s in binnen en buitenland volop gebruikt en is er een aantal

Nederlandse samenleving.
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Het totalitaire gevaar van de politieke islam

Prof. dr. mr. Afshin Ellian
Hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit,
Rechtenfaculteit Leiden

Moslims zijn geen vijanden van de democratische wereld. Men

Engeland. Men noemde de Iraanse affaire een ware renaissance

moet ook een strikt onderscheid maken tussen moslims, islam en

van de islam, dan wel de politieke islam. Khomeini kwalificeerde

politieke islam. Zoals men ook katholieken niet mag verwarren

de Saoedische islam als de Amerikaanse islam, zonder dat hij

met het katholicisme. De islamwereld verkeert in een voortdurende

daarbij enige kritiek had op de soennitische islam. Hij wilde de

identiteitscrisis. Alle bestaande ideologieën, zoals het marxisme,

verschillende stromingen binnen de islam met elkaar verzoenen

pan-arabisme, en andere vormen van het nationalisme, bleken tot

in een hogere orde: de politieke islam. De eenheid, Wahdat,

nu toe niet in staat te zijn deze crisis te bezweren. Ze hebben het

diende niet via de zuivere metafysische theologie over de grond-

juist vergroot.

slagen van het geloof, maar via de politieke theologie gestalte

Toen wijlen Ayatollah Khomeini, de oprichter van de islamitische

krijgen. En elke politiek-theologische analyse begint met de vraag:

republiek in Iran, in Parijs was, verbaasde hij zich over de aan-

Wie is de vijand? Wie mag als vijand gezien worden? Wie is de

wezigheid van de moslims in Europa. Reeds kort na de Iraanse

vijand van het Opperwezen (Allah) en zijn laatste profeet

revolutie trachtte hij een islamitische partij op te richten in

Mohammed ibn Abdollah? De westerse wereld onder leiding van
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De herislamisering en het nieuwe terrorisme
Het huidige islamitische terrorisme duid ik als massaterrorisme
aan. Het is een totalitair fenomeen. Het beoogt immers zo veel
mogelijk slachtoffers te maken en is bereid massavernietigingswapens in te zetten. De belangrijkste kenmerken van het nieuwe
terrorisme vat ik als volgt samen.
1

Het massaterrorisme of catastrofaal terrorisme
De veiligheidsdeskundigen, Uri Rosenthal, Erwin Muller en
Arnout Ruitenberg zijn van mening dat het nieuwe terrorisme als
het catastrofaal terrorisme moet worden aangemerkt. Volgens
Rosenthal luidt het parool van de nieuwe terroristen: ‘Dood

de VS wordt als de grote duivel aangewezen waarbij logischerwijs

duizenden en jaag miljoenen angst aan.’ Zijn er duizenden

de staat Israël, het joods complot tegen de islam, als de kleine

doden nodig om een democratische samenleving te ontwrichten?

duivel wordt gezien. Al Qaeda dat niet ver van Iran en met enige

Nee. Terecht is Uri Rosenthal van mening dat het dreigen met

mate van ideologische verbondenheid met Iran was opgericht, is

catastrofaal onheil in zijn uitwerking gelijk staat met het daad-

dan te beschouwen als het soennitische antwoord op de politieke

werkelijk teweegbrengen van de catastrofe. Immers het verkondigen

theologische vragen die Khomeini had opgeworpen. De pacificatie

van dreigende taal en het tonen van huiveringwekkende beelden op

van de islam in de politieke islam (een vorm van pax islamica)

het Internet jagen de samenleving angst en schrik aan.

heeft haar dodelijke vruchten afgeworpen in de Gaza strook,
Zuid-Libanon, Tsjetsjenië, Afghanistan, Zuidoost-Azië, en nu

Machtsovername
Dit type terrorisme is niet enkel gericht op de verwijdering van

politieke islam uiteen via de bestaande religieuze stromingen.

bepaalde individuen of het verkrijgen van zeggenschap over een

Maar alle groeperingen van de politieke islam streven naar het-

bepaald grondgebied. Het catastrofale terrorisme beoogt met elke

zelfde doel: de gewelddadige strijd tegen de vijand. Dit alles werd

terroristische handeling de maatschappelijke, juridische orde te

helaas noch door de westerse academici noch door de westerse

ontwrichten. Terreur richt zich op de samenleving als geheel.

inlichtingendiensten gezien.
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2

ook in Europa. Uiteraard lopen de organisatorische lijnen van de

wrewrwrrwe

3

Religie als inspiratiebron

voorstelt. De totale staat is per definitie een totalitaire staat die

De islam is ook gewoon een religie. Tegelijk maakt de islam, de

voor alle aspecten van het menselijke bestaan een definitief ant-

politieke islam mogelijk die als bron van het terrorisme en staats-

woord heeft. Ze weten waar de geschiedenis eindigt en wat het

terrorisme wordt gezien. Daarentegen was het links terrorisme

goede is voor alle mensen op de aarde. Om dit te verhelderen

een ideologische beweging die niet verbonden was met een religie.

citeer ik een aantal passages uit het invloedrijke boek van imam

Simpelweg kan de staat een partijkantoor makkelijker binnentreden

Khomeini de oprichter van het Islamitische republiek Iran. Dit

dan een moskee. Hierdoor is ook de strijd tegen het islamitische

boek vormt de theoretische basis van het regime dat later door

terrorisme complexer dan de strijd tegen het oude terrorisme.

Khomeini in Iran wordt gevestigd. Wat de geschiedenis betreft
begint Welayate Faqih (1969) met de volgende constatering:

4

De ontwrichtende gevolgen
In tegenstelling tot het oude terrorisme zijn de gevolgen van het

“De islamitische beweging werd in den beginne reeds gedwarsboomd door joden.

islamitische terrorisme ook catastrofaal. De ontvoering van Aldo

Zij waren de eersten die met anti-islamitische propaganda en complotten

Moro door de Rode Brigades in 1978 had geen rampzalige gevolgen

kwamen. En dit is nog steeds zo. Daarna werd de islam getroffen door de

voor de Italiaanse rechtsorde. De moord op Aldo Moro heeft Italië

stammen die op bepaalde manier satanischer waren dan de joden. Zij kwamen

kunnen overleven. Maar de moord op Theo van Gogh had vanwege

ruim driehonderd jaar geleden als kolonisators in de islamitische landen. (…)

de etnisch, religieuze achtergronden ervan wel rampzalige gevolgen

Zij gaven een verkeerd beeld van de islam aan het publiek ten einde de islam

kunnen hebben. Dit is precies het doel van het islamitische

van zijn revolutionaire en levendige kwaliteiten te ontdoen. (…) Ze propageerden

terrorisme, namelijk het ontketenen van etnische dan wel religieus

bijvoorbeeld dat de islam niet een maatschappelijke religie is; dat de islam niet

geweld binnen een democratische rechtsorde. Ook kan een derge-

een levensreligie is; dat de islam zich alleen met het menselijke innerlijk en gebed

lijke vorm van het terrorisme emotionele, ondoordachte electorale

bezig houdt. (…) Onze profeet was ook een politicus. (…) De redenen voor de

verschuivingen teweeg brengen. Al bij al is het terrorisme een

vorming van een islamitisch regime zijn: (1) De profeet zelf heeft een regime

buitengewoon ingewikkelde juridische en politieke categorie.

opgericht. De geschiedenis getuigt van zijn regime. Hij benoemde gouverneurs,
hij functioneerde als rechter, hij stuurde ambassadeurs naar de stammen en

5

Terrorisme als een totalitair fenomeen

landen, hij sloot verdragen, en hij leidde de oorlog. Kortom hij liet de staatswetten

Het huidige islamitische terrorisme heeft een totalitair karakter.

voortbewegen. (2) Hij benoemde in opdracht van Allah opvolgers. (…) De wetten

Immers dit type terrorisme beoogt een vorm van het staatsterroris-

van de islam zijn niet afhankelijk van plaats en tijd, ze zijn tot in de eeuwigheid

me tot stand te brengen, die zowel op het ideologische niveau als

geldig en moeten worden uitgevoerd. (…).”

op het gebied van de internationale betrekkingen een totale staat
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Er zijn, van de hand van Bin Laden, ook teksten met vergelijkbare

opgeworpen. Daardoor moeten moslims telkens een antwoord

inhoud te vinden. We kunnen de politieke islam niet met succes

vinden op het loyaliteitsdilemma omtrent de strijd: de strijd tussen

bestrijden zonder kennis van de ideologie van de politieke islam.

de politieke islam en de Europese rechtsordes.

Uit het Hofstadproces is immers gebleken dat niet de toon van

Deze verbondenheid die door de politieke islam sinds de jaren

het maatschappelijke debat, maar de herislamisering leidt tot de

tachtig van de vorige eeuw is verspreid, valt buiten het traditionele

radicalisering. De leden van de Hofstadgroep hebben nooit een

schema van de solidariteit met de onderdrukten. Immers de

essay van oud-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali gelezen. Ze bestudeerden

Europese moslims voelen zich vaak solidair met de bewegingen die

de koran, sharia-boeken en de radicale theologische teksten zoals

mensenrechtenschendingen bedrijven. Daarbij kan worden gedacht

die van Ibn Taymiyya. Daarna moest men een doelwit kiezen. Dat

aan de strijd van de Taliban, Hamas en andere groeperingen. Hier

waren dan Ahmed Aboutaleb, Ayaan Hirsi Ali, minister Donner

is sprake van een serieuze kloof tussen de solidariteitsbenadering

zelf en anderen. In een radicaliseringsproces gaat het niet om een

van de Europeanen, die via de constructie van de mensenrechten

doelwit maar om de politiek theologische
manier waarop de jonge moslims worden
geherislamiseerd. Er zijn genoeg zaken in
onze wereld die tot ongenoegen van de

verloopt, en het solidariteitsbegrip van de

“Hier is de
sociale cohesie
in het geding.”

radicale moslims kunnen leiden: Uruzgan,

moslims dat louter binnen de religieuze kaders
vorm en inhoud krijgt.
Daarom bestaat er een werkelijke, gepolariseerde
verhouding tussen wij en zij, die haar wortels

Irak, Israël, Soedan, of de joodse burgemeester van Amsterdam

in tegengestelde wereld-beschouwingen vindt: het democratische

zoals Mohammed B. in zijn brief schreef, enz.

versus het theocratische. Daarom is de verburgerlijking van de

We moeten ons dus richten op het herislamiseringsproces.

Europese moslims de allerbelangrijkste strategie in de strijd tegen
de politieke islam. Deze wij en zij-verhouding is niet een uitvinding
van gevaarlijke politici, zoals sommigen willen doen voorkomen.

De ontwrichtende kracht van de politieke islam

Dit is immers een reëel en niet een geconstrueerd probleem.
Hier is de sociale cohesie in het geding omdat er groepen van
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De analyse van de politieke islam brengt ons bij één van de

mensen zijn, die geen gemeenschappelijke binding hebben met

ontwikkelingen die zich in een toenemende mate manifesteert:

de Europese samenlevingen. De cultuur van de democratie en de

de diepe en existentiële verbondenheid van sommige Europese

rechten van de mens is uiteindelijk de ideële grondslag van een

moslims met de vraagstukken die de politieke islam heeft

gemeenschappelijke rechtscultuur en de internationale solidariteit.

Het totalitaire gevaar van de politieke islam

De Arabische islamitische massamedia, de toenemende vormen
van mobiliteit van personen maken het proces van de verburgerlijking in vergelijking met één eeuw geleden vele malen complexer.
Tegen deze achtergrond werkt het islamitische terrorisme buitengewoon destabiliserend en vormt het een serieuze bedreiging voor
de rechtsvrede in een democratische samenleving.

Vragen en mogelijke oplossingen
Hieronder wil ik kort en bondig een aantal inhoudelijke vraagpunten opsommen waarvoor de politiek met een antwoord moet
komen. Daarbij zou ik tevens vragenderwijs de mogelijke
oplossingen aan de orde willen stellen.
1

Het bevorderen van de integratie bij de moslims in Nederland zal
louter tot het verzachten van het destabiliserende effect van het
terrorisme leiden. Een succesvolle integratie impliceert geenszins
de definitieve eliminatie van het terrorisme. Toch is het bevorderen
van de integratie van belang voor de nationale veiligheid. Een
groot obstakel hiervoor is het ontbreken van een nationaal plan ten
aanzien van de integratie van de moslims in Nederland. Ondanks
het feit dat sinds de opkomst van Pim Fortuyn de integratieproblematiek een belangrijk beleidsterrein is geworden bij alle politieke
partijen, is het de grote politieke partijen niet gelukt om over een
aantal principiële zaken aangaande de integratie gezamenlijke
standpunten in te nemen. Het gaat helaas nog steeds om de partij-
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politieke belangen. De integratie is een nationaal probleem en

Immers de Islam als cultuur en rechtscultuur bevat voorschriften

vraagt om een nationale aanpak. Er is ook behoefte aan een

die een schending van de mensenrechten inhouden. Daarbij kan

sociaal-economisch beschavingsoffensief dat burgerschap en niet

men bijvoorbeeld denken aan de gelijkheid tussen man en vrouw

religie centraal stelt. De pacificatieovereenkomst van 1917 werkt

en homo en hetero’s. Dit valt wel aan te pakken. Het verdrag inzake

in de huidige samenleving niet meer. Een constitutionele her-

de rechten van het kind verplicht de verdragsluitende partijen in

inrichting moet ook een nieuwe pacificatievorm tot stand brengen,

art. 29 dat het onderwijs aan het kind dient gericht te zijn op

die tot doel zou moeten hebben om enerzijds de sociale cohesie te

“het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de

herstellen en anderzijds de democratische weerbaarheid van de

fundamentele vrijheden en voor de in het Handvest van de

samenleving te vergroten. Zou hiervoor in de Grondwet expliciet

Verenigde Naties vastgelegde beginselen”. De Nederlandse over-

de scheiding van religie en staat moeten worden opgenomen?

heid heeft tot nu toe geen uitvoering gegeven aan zo’n belangwekkende verplichting. Wat leren onze kinderen op basisscholen over

2 Men moet niet vergeten dat de infiltratie van de politieke islam
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de rechten van de mens? Het is het recht van een kind te worden

altijd begint met de moskeeën en het onderwijs. Thans neemt

onderwezen over de rechten van de mens en over de vrede

inderdaad het Internet een plaats in voor het verspreiden van de

(Handvest van de VN). Het is de overheid die de nakoming van

politieke islam. Het bestrijden van de politieke islam op het

dit recht, ongeacht religieuze of raciale afkomst van een gemeen-

Internet vraagt meer aandacht dan voorheen. In de jaren zestig

schap, moet afdwingen. Dit recht moet mijns inziens via nog aan

bedreigde Khomeini de Sjah van Perzië met deze opmerking:

te nemen wetten geregeld worden. Daarbij kan men denken aan

“mijn soldaten zijn nog niet geboren.” Khomeini mikte natuurlijk

een nieuw verplicht vak voor alle basisscholen: de rechten van de

op de kinderen die later door de fundamentalisten in moskeeën en

mens. Enerzijds hoort een kind van een godsdienstleraar dat

scholen tot de politieke islam zouden worden bekeerd. Het is

homo’s naar de hel gaan en man en vrouw niet gelijkwaardig

uitermate naïef en gevaarlijk wanneer de politici en media niet

moeten worden behandeld, en anderzijds moet tegelijkertijd een

met deze historische feiten willen rekening houden. Artikel 23 van

kind óók van een mensenrechtenleraar horen dat allen die zich in

onze Grondwet waarborgt de mogelijkheid van het bijzonder

Nederland bevinden, voor en door de wet gelijk aan elkaar zijn en

onderwijs. Echter, het houdt niet in dat aan het bijzonder onder-

discriminatie een strafbaar feit is. Hierdoor weet tenminste het

wijs zodanig invulling kan worden gegeven dat de inhoud ervan

kind dat hij niet in de wereld van zijn godsdienstleraar leeft maar

regelrechte strijdigheid zal opleveren met andere grondrechten.

in een andere, door de rechten van de mens gedomineerde wereld.

Hier hebben we een groot probleem met of zonder politieke islam.

De ware betekenis van integratie van moslims in Europa ligt even-
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vraag raakt onmiddellijk de mensenrechten zoals geformuleerd
in het EVRM verdrag. Dit is een Europees en niet zo maar een
Nederlands probleem. Is het niet verstandig om deze zeer
gevoelige kwestie via een Europees platform ter discussie te
stellen?
4 De burgers zijn er niet van overtuigd dat de overheid de vraagstukken zoals deze onder 1, 2 en 3 zijn geformuleerd, adequaat
aanpakt. Een vertrouwenscrisis na een mogelijke aanslag is ook
een ernstige dreiging voor de rechtsorde die zich dan in de
electorale verschuivingen laat vertalen. De religieus-etnische
conflicten zouden uiteraard tot de reële gevolgen van een
dergelijke vertrouwenscrisis kunnen behoren.
5

Helaas zijn de kosten (strafrechtelijke dan wel bestuursrechtelijke
sancties) van het rekruteren en de radicalisering nog steeds heel

3

eens opgesloten in de erkenning van de rechten van de mens door

laag. Omdat er vooralsnog geen noemswaardige succesvolle

de moslims. De voorgangers van de Islam, het Christendom en

tegenacties hebben kunnen plaatsvinden, die de radicalisering

Jodendom hebben eveneens dit proces van erkenning doorge-

voor de gewone moslims onaantrekkelijk zouden maken. Moet

maakt. De europeanisering van de moslims is niet een raciale

in dit kader art. 130 WvS (opruiing) vaker ingezet en zo nodig

noch een nationalistische beweging, zij is een mensenrechtelijke

aangevuld worden met een nieuwe strafverzwarende omstandig-

beweging.

heid, namelijk het terroristische oogmerk?

Het bestrijden van het terrorisme is, ondanks alle recente wetgevingsactiviteiten, op een cruciaal punt nog steeds gebrekkig:
hoe en onder welke omstandigheden moet de overheid preventief
(bestuursrechtelijk) optreden tegen de potentiële terroristen? Deze
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Intensivering civiel-militaire samenwerking

Mr. Marcel van Eck

Ir. Albert Clobus

Progammamanager ICMS, Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Plaatsvervangend programmamanager ICMS, Ministerie van

Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kol Johan de Graaf

Peter van der Hoest MA

Programmamanager ICMS, Ministerie van Defensie

Rijkstrainee, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Van vangnet naar veiligheidspartner
De krijgsmacht staat de civiele autoriteiten bij een ramp of

Bij de vangnetbenadering werd Defensie gezien als een laatste

crisis van oudsher al bij. De ‘Intensivering van Civiel-Militaire

redmiddel voor de civiele autoriteiten. In een crisissituatie werd

Samenwerking’ (ICMS) van de afgelopen jaren resulteert in een

dan ook pas in een vrij laat stadium bekeken wat Defensie kon

uitgebreid pakket nieuwe en concrete afspraken waardoor de

betekenen. Deze ondersteuning beperkte zich vooral tot ‘extra

zogenaamde vangnetfunctie van de krijgsmacht plaatsmaakt voor

handjes’ als aanvulling op de capaciteit van de civiele diensten.

een volwassen partnerschap.

Daarbij waren de mogelijkheden tot ondersteuning vaak beperkt
aangezien er geen afspraken waren gemaakt over de beschikbaar-

Intensivering civiel-militaire samenwerking
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heid van militaire capaciteiten. Echter, juist bij rampen en crises

in Engeland brengen een gevoel van onveiligheid met zich mee.

telt iedere minuut en mag geen tijd verloren gaan aan zoekslagen

Om deze dreigingen het hoofd te kunnen bieden, zijn nieuwe

en onderhandelingen.

samenwerkingsvormen nodig. De toegevoegde waarde van

De nieuwe afspraken van BZK en Defensie hebben een einde

Defensie hierbij ligt steeds nadrukkelijker in de specialistische en

gemaakt aan de vroegere vrijblijvendheid. Defensie is een structurele

unieke capaciteiten waarmee de krijgsmacht veel ervaring heeft

veiligheidspartner. Het resultaat van deze civiel-militaire samen-

opgedaan bij internationale vrede- en crisisbeheersingsoperaties.

werking is: meer veiligheid voor de Nederlandse burger door een
efficiëntere inzet van de toch al beschikbare overheidsmiddelen.

Het belang van de derde hoofdtaak van Defensie – het ondersteunen van civiele autoriteiten – is dan ook verder toegenomen.
De ervaringen bij de gecombineerde inzet van hulpverlenings-

Nieuw dreigingsbeeld vereist nieuwe samenwerkingsvormen

aan inzet duidelijke afspraken worden gemaakt
over het ter beschikking stellen van militaire

onveiligheid geen ver-van-ons-bed-show. De

“De civiele overheden moeten altijd
kunnen rekenen op Defensie, omdat
Defensie waarmaakt wat zij belooft.”

klassieke dreigingen hebben plaatsgemaakt

Luitenant-generaal Hans Sonneveld

De samenleving verwacht van de krijgsmacht

voor een diffuus dreigingsbeeld. We leven in

Oud-plaatsvervangend

dat zij beschikbaar is in Nederland wanneer

een wereld van falende staten, internationaal

Commandant der Strijdkrachten

Veiligheid is niet langer vanzelfsprekend en

terrorisme en grootschalige natuurrampen.

capaciteiten en de aansturing daarvan.

dat nodig is. Bij een incident of ramp moeten
civiele en militaire autoriteiten elkaar dan ook

De hedendaagse dreigingen zijn transnationaal van aard.

blindelings kunnen vinden en weten wat ze aan elkaar hebben.

Afstanden zijn daarbij niet langer relevant. Ook al ligt de bron van

Dit betekent dat zowel in de fase voordat een crisis plaatsvindt –

de dreigingen vaak buiten onze landsgrenzen, de terroristische

de preparatie – als in reactie op een crisis – de responsfase –

actie kan plaatsvinden in ons eigen land.

de krijgsmacht en de civiele diensten elkaar moeten kennen.

Zo kunnen onze Nederlandse initiatieven een terroristische reactie

Naast het rood van de brandweer, het wit van de geneeskundige

in Nederland veroorzaken. Maar onveiligheid – of het gevoel van

organisatie, het blauw van de politie en het oranje van de

onveiligheid – wordt niet alleen veroorzaakt door terroristische

gemeenten, is het groen van de krijgsmacht een gewenste en

aanslagen. Ook natuurrampen als de tsunami in Azië, de orkanen in

logische ontwikkeling.

de VS, de aardbevingen in Pakistan en India en de overstromingen
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diensten laten ook zien hoe belangrijk het is dat er voorafgaande

Intensivering civiel-militaire samenwerking

Zoals gezegd, vereist dit duidelijke en concrete afspraken vooraf
over de beschikbaar te stellen capaciteiten, goede afstemming
van de te hanteren procedures en gezamenlijke draaiboeken en
oefeningen. Door te investeren in nauwe contacten tussen civiele
overheden, rampenbestrijdingsorganisaties en Defensie, kan een
gecoördineerde en effectieve gezamenlijke inzet worden geborgd.

Aan de slag onder civiel gezag
Als gevolg van het vervagen van de grenzen tussen externe en
interne veiligheid komt ook de taakuitoefening van de krijgsmacht
steeds dichter te liggen bij de civiele taakuitoefening, bijvoorbeeld
de handhaving van de openbare orde. Momenteel wordt onderzoek
gedaan naar de opportuniteit van het opleiden en oefenen van
militairen zodat zij kunnen optreden bij de handhaving van de
openbare orde binnen de landsgrenzen. Dit impliceert niet dat
de toedelingen in verantwoordelijkheden en bevoegdheden als
gevolg van een aangepaste taakuitoefening door Defensie zal
worden aangepast. Alle oude en nieuwe taken van Defensie ter
ondersteuning van de civiele autoriteiten zullen blijven worden
uitgevoerd onder aansturing van het bevoegd civiel gezag.
De nauwe samenwerking tussen Defensie en BZK op nationaal
niveau wordt ook vertaald naar decentraal/regionaal niveau. De
veiligheidsregio is de spil van de regionale crisisbeheersing.
Daarom is het essentieel dat de civiel-militaire samenwerking
goed is verankerd op regionaal niveau. Momenteel wordt daarom
onder meer een gemeenschappelijke oefenkalender ontwikkeld,

Intensivering civiel-militaire samenwerking

81

onderhouden van de noodzakelijke netwerken en het wederzijds
informeren over elkaars wijze van optreden met bijbehorende
mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast kan hij de veiligheidsregio ondersteunen bij de opzet, organisatie, uitvoering en
evaluatie van complexe multidisciplinaire oefeningen. Ook
adviseert de OVR bij de opstelling van crisis- en calamiteitenplannen over de mogelijke inzet van defensiecapaciteiten. Tijdens
worden voorstellen gedaan om de civiel-militaire samenwerking

de responsfase heeft deze functionaris een rol in het opgeschaalde

bij de uitwerking van crisisbeheersingsplannen en de beoefening

actiecentrum en adviseert over de militaire ondersteunings-

daarvan op decentraal niveau zeker te stellen en worden uitgangs-

mogelijkheden en assisteert bij het indienen van de feitelijke

punten geformuleerd en afspraken gemaakt voor de operationalise-

aanvraag voor militaire bijstand.

ring van de civiel-militaire samenwerking in de gehele oefen-cyclus.
Wanneer militaire bijstand of steun wordt geleverd, wijst Defensie
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Om dit te realiseren zijn de Regionale Militaire Commando’s

een ‘Commandant Militaire Middelen’ (CMM) aan. Na opvang van

(RMC) op een andere leest geschoeid. De grenzen van de militaire

de in te zetten militaire detachementen en bevelsuitgifte draagt de

regio’s zijn volledig afgestemd op die van de veiligheidsregio’s.

CMM de aansturing over aan het civiel gezag. Tijdens de inzet valt

Ook beschikken de RMC’s, die van oudsher uit de landmacht

de militaire bijstand onder de verantwoordelijkheid van het civiele

stammen, over meer deskundigheid vanuit de marine en de

gezag. Dit betekent in de praktijk dat de militaire middelen zullen

luchtmacht zodat zij over alle vormen van militaire ondersteuning

worden geplaatst onder de Commandant Rampterrein/Plaats

kunnen adviseren. Tevens worden de RMC’s gekoppeld aan de

Incident of onder een leidinggevende van één van de hulpdiensten.

brigades van de landmacht zodat zij gebruik kunnen maken van

De CMM zorgt ervoor dat de militaire inzet binnen de kaders

de daar aanwezige capaciteit bij de advisering, beoefening en

van de goedgekeurde aanvraag plaatsvindt. De overstijgende

uitvoering van crisisplannen. Tot slot krijgt iedere veiligheidsregio

operationele coördinatie van de inzet vindt plaats in het Regionaal

de beschikking over een eigen militaire adviseur in de vorm van

Operationeel Team (ROT) van de veiligheidsregio. De OVR

één beroepsofficier, bijgestaan door reserveofficieren die in

fungeert tijdens een ramp of crisis als eerste aanspreekpunt/

principe afkomstig zijn uit de betreffende regio en dus goed

liaison voor het ROT namens het RMC. Politiek-bestuurlijke

bekend zijn met de lokale omstandigheden.

aspecten van de crisis, alsmede de in te zetten bijstand, worden

Deze zogenaamde ‘officier veiligheidsregio’, afgekort de OVR,

besproken in het Regionaal Beleidsteam. Door de RMC te

kan de civiele autoriteiten op vele manieren bijstaan. Zo draagt hij

betrekken bij de voorbereiding op calamiteiten kan de reactietijd

in de preventieve en preparatieve fase zorg voor het borgen en

van militaire bijstand zo kort mogelijk worden gehouden.

Intensivering civiel-militaire samenwerking

Cultuurverschillen overbruggen
Bij de uitwerking van de ICMS-maatregelen bleek in eerste
instantie een zekere mate van onbekendheid en weerstand bij de
civiele autoriteiten over de mogelijkheden van Defensie. Ook de
wijze waarop deze steun geregeld kon worden was onbekend, wat
de drempel verhoogde daadwerkelijk naar elkaar toe te stappen. Er
zijn natuurlijk cultuurverschillen tussen de organisaties. Defensie
is vanouds hiërarchisch georiënteerd (top-down), terwijl in de
civiele wereld meer overleg en een bottom up benadering

welke vormen van bijstand Defensie binnen welke reactietijden

gebruikelijk is. Het naar elkaar toegroeien van deze culturen is

beschikbaar stelt en welke regelingen daarvoor gelden. De catalogus

een kritische succesfactor bij de realisatie van een nationale crisis-

bevat tevens regelingen voor de financiële verrekening (met de

beheersingsorganisatie. In het kader hiervan zijn in de loop van

aanvrager) van de meerkosten van de verhoogde beschikbaarheid

2007 de veiligheidsregio’s bezocht. Het doel was om de onbekend-

en de werkelijke inzet van militaire capaciteit. De catalogus vormt

heid en weerstand bij de civiele hulpdiensten in de regio weg te

bovendien een hulpmiddel bij de uitwerking van crisisbeheersings-

halen en de voordelen van civiel-militaire samenwerking te schet-

plannen op (de)centraal niveau.

sen. Het idee dat Defensie een meerwaarde heeft bij het bestrijden
van rampen en crises heeft nu ook bij de veiligheidsregio postgevat.
De reeds gemaakte afspraken en afgesloten convenanten tussen

Samen werken aan nationale veiligheid

Defensie en de verschillende regio’s én de structurele rol van de
OVR in de veiligheidsregio getuigen hiervan.

De ICMS-brief aan de Tweede Kamer van 24 mei 2006 biedt een
concreet en meetbaar tijdschema voor de effectuering van de

De IOOV en de Audit Dienst Defensie concludeerden in hun

maatregelen. Voor een groot deel is dit in 2007 al mogelijk. Vooral

rapport dat de veiligheidsregio’s in 2006 nog geen duidelijk over-

bij de maatregelen op het gebied van de rampenbestrijding en

zicht hadden over de inzet van Defensiemiddelen. De inmiddels

de objectbewaking wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande

verspreide catalogus ‘Civiel-Militaire Samenwerking’ van juli 2007

capaciteiten. Op sommige specialistische gebieden moeten deze

voorziet in deze behoefte. Hij geeft inzicht in de personele,

capaciteiten echter worden aangepast om naast de vele buitenland-

materiële en logistieke ondersteuning die Defensie ter beschikking

missies van Defensie ook de nationale beschikbaarheid van

stelt in het kader van militaire bijstand of steunverlening. Voor alle

specifieke capaciteiten te kunnen garanderen. Deze aanpassingen

civiele autoriteiten en militaire commandanten is nu duidelijk

kosten tijd. Zo vereist de oprichting van een extra NBC-eenheid
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de nodige inspanningen. Denk hierbij aan de aanschaf van extra
materieel en de werving van nieuw personeel dat vervolgens vaak
langdurige specialistische opleidingen moet doorlopen. Er moet
dus nog heel wat huiswerk worden gedaan en dit kan soms enkele
jaren in beslag nemen. Al met al moeten in 2012 ook de laatste
maatregelen volledig operationeel zijn.
Het mag duidelijk zijn dat civiel-militaire samenwerking noodzakelijk is. Voor Defensie betekent de samenwerking dat een
meer concrete en diepgaande invulling van de derde hoofdtaak
aan de orde is. Voor BZK betekent de samenwerking dat de
coördinatie en regievoering op de rampenbestrijding is verbreed
naar crisisbeheersing, dat integraal aandacht wordt besteed aan
de bescherming van de vitale infrastructuur en dat aan het concept
van nationale veiligheid nadere invulling wordt gegeven.
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Verdere informatie
Voor het nalezen van kamerstukken, het bekijken van de brochure
‘Civiel-militaire samenwerking’ en nog veel meer informatie over
het onderwerp kunt u terecht op de site van het Nederlands
Instituut Nationale Veiligheid (NIFV). Onder het informatiepunt
veiligheid en de kennisbank kunt u het dossier civiel-militaire
samenwerking vinden.
http://www.nifv.nl/web/show/id=73084
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Hoogwaterbeheer in verwarring. Over de precaire balans
tussen angst en vertrouwen in relatie tot crisisbeheersing

Drs. Trudes Heems en drs. Baukje Kothuis
Werkzaam als buitenpromovendi aan een sociaal cultureel perspectief
op nationaal waterbeheer.

De Deltawerken vormen, na de ramp van 1953, het nationale

huidige tijdgeest en communicatie over hoogwaterveiligheid

symbool van onze overwinning op het water. Koningin Beatrix

verwarring met zich mee brengt. De daardoor verstoorde balans

stelt op 4 oktober 1986 de stormvloedkering in de Oosterschelde

tussen angst en vertrouwen kan een serieus veiligheidsrisico

officieel in gebruik en spreekt de historische woorden: ‘De storm-

opleveren.

vloedkering is gesloten. De Deltawerken zijn voltooid. Zeeland is
veilig’. Zich onoverwinnelijk achtend verlegt Nederland haar

Onderzoek toont aan dat de meeste burgers in 2005 nog weinig

ambities van vechten tegen, naar leven met het water: de waterwolf

interesse hebben in hoogwatervraagstukken en zich geen zorgen

verandert in een zachtaardige hond . Met de lancering van de

maken2. Men heeft het volste vertrouwen in waterbeheerders en

campagne ‘Denk vooruit’ lijkt het perspectief op overstromings-

gaat ervan uit dat alles goed is geregeld. Het besef dat de door-

dreiging opnieuw te kantelen. Wij betogen dat de relatie tussen de

braak van één dijkring vele malen meer slachtoffers en schade

1

1

Paul Vreuls, Waterrijk Nederland, Den Haag: ANWB, 2005, p.151.

2

Onderzoek TNO/NIPO i.o.v. de Nederlandse Waterbond, najaar 2005. Onderzoek
door Maurice de Hond i.o.v. Arcadis over het veiligheidsgevoel van Nederlanders met
betrekking tot overstromingen, 2005.
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Desinteresse

kunnen veroorzaken dan een willekeurige terroristische aanslag
lijkt niet echt door te dringen. Een bizar gegeven voor inwoners
van een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Burgers die

De apathische houding van de meeste burgers ten opzichte van

bovendien bijzonder kritisch zijn op hun overheid als het gaat om

waterbeheer, gecombineerd met blind vertrouwen in de overheid

andere veiligheidsaspecten, zoals de beleving van veiligheid in de

op dat gebied, heeft meerdere grondslagen. Naast de basis-

openbare ruimte. Veel Nederlanders voelen zich niet veilig op

assumptie van onoverwinnelijkheid en de dominantie van het

straat en hebben op dat vlak weinig vertrouwen in de overheid3.

denken in termen van controle en beheersing (voor ieder pro-

De lancering van de campagne ‘Denk vooruit’ in september 2006

bleem kan een technische oplossing worden bedacht) zijn er

markeert een omslagpunt in de communicatie van hoogwater-

andere belangrijke facetten:

veiligheid. Na decennia van radiostilte wordt er vanuit de overheid

•

De meeste mensen hebben nog nooit een overstroming aan den

voorzichtig publiekelijk gesproken over een overstromingsramp

lijve ondervonden. Steeds minder mensen groeien op met water

als reëel scenario . De media zijn heel wat minder subtiel en

als bedreigend natuurverschijnsel in de nabije omgeving. Bij een

besteden de afgelopen jaren steeds meer aandacht aan hoogwater-

overstroming kan men zich eenvoudigweg persoonlijk niets voor-

dreiging. De burger wordt gebombardeerd met angstaanjagende

stellen. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot diefstal of inbraak: wie

boodschappen. Koppen als ‘Het water komt!’, ‘Overheid, spreek

niet zelf ooit slachtoffer was, kent zeker de verhalen uit zijn directe

je uit! Bescherm ons tegen het water’ en ‘Zeedijk op breken’

buurt. Daarom zijn we eerder bereid te investeren in zware sloten

illustreren de dreigende stemming . De vraag is wat deze

en in alarm- en beveiligingssystemen dan in een reddingsboot.

4

5

boodschappen met de burger doen. Hoewel de beteugeling van

•

Water wordt niet als gevaarlijk ervaren: het doet geen pijn en ieder-

de angst uit 1953 heeft geresulteerd in een blind vertrouwen in

een heeft een zwemdiploma. Recentelijk is deze houding nog

de overheid, kan de huidige aandacht voor hoogwaterdreiging

eens, met afschuwelijke gevolgen, bevestigd door het ongeval op

mogelijk nieuwe angsten met zich meebrengen, de onverschillig-

de rivier de Berkel. ‘Kracht water onderschat’ kopt het Parool6 als

heid vergroten en/of zelfs gevoelens van onmacht met zich

verklaring voor het feit dat een bedrijfsuitje op een vlot voor twee

meebrengen.

medewerkers fataal afloopt. Bij een meterhoge stuw blijft men
nietsvermoedend op het vlot zitten, terwijl zwemvesten door
niemand noodzakelijk worden geacht. Vergelijk dit met vliegen.
We zitten allemaal wel eens in een vliegtuig, maar vrijwel niemand

3

4
5

88

Onderzoek ‘Nee, ik voel me nooit onveilig’ door H. Elffers en W. de Jong, oktober
2004. Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), i.o.v. de
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).
‘Overstromingen, je moet er wel aan denken!’ luidt de aanhef van de website
Veiligheid Nederland in Kaart sinds 13 december 2006. www.projectvnk.nl
Respectievelijk de titel van de documentaire van Frans Bromet uitgezonden op 30
oktober 2006, titel opiniestuk in de Volkskrant van 8 september 2007 en kop voorpagina hoofdartikel Spits van 10 oktober 2007.

heeft een vliegbrevet. En iedereen beseft terdege dat, in geval van
nood, zelden sprake is van een zachte landing. Geen wonder dat
we veiligheid hier wel van het grootste belang achten.

6

Parool, 2 oktober 2006.
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•

Waakzaamheid

Het gebrek aan harde feiten. Niemand kan precies vertellen wat
ons de komende jaren te wachten staat. Gaat de zeespiegel wel of
niet stijgen en zo ja, hoe veel dan? Wetenschappers spreken elkaar

Recente ontwikkelingen en gebeurtenissen roepen de vraag op of

regelmatig tegen. Eind maart 2006 publiceert het Amerikaanse

het wel verstandig is om zo weinig geïnteresseerd te zijn in water-

weekblad Science maar liefst vijf artikelen over instabiele ijskappen

vraagstukken en er vanuit te gaan dat het allemaal zo’n vaart niet

en zeespiegelstijging. Maar sommige deskundigen in Nederland

zal lopen. Ons zelfvertrouwen heeft er onder meer toe bijgedragen

zijn sceptisch: de onderzoeken zouden ‘te eenzijdig’ zijn en dus

dat zelfs in de meest laaggelegen gebieden van ons land onophou-

‘zeggen deze verhalen helemaal niets’ over eventuele gevaren

delijk nieuwe woon- en werkwijken verrijzen. Door afgravingen

voor ons land . Zo passeren vele scenario’s de revue, van angst-

en inpoldering is Nederland de afgelopen eeuwen al flink naar

wekkende nachtmerries tot onderzoeken die aantonen dat

beneden gemalen en de voortdurende verstedelijking versnelt

veiligheidsnormen en dijken wel omlaag kunnen. Nachtmerries

dit proces. Het wordt steeds moeilijker om de wegzakkende

7

polders droog te houden. De gevolgen van de

zijn maar dromen en in combinatie met de
basisassumptie van onoverwinnelijkheid
gaat de burger er vanuit dat het allemaal
zo’n vaart niet zal lopen.
•

•

“Hernieuwde aandacht voor
hoogwaterdreiging levert
verwarring op vele fronten.”

opwarming van de aarde maken het er in de
toekomst niet beter op. Vanuit dit perspectief is
het opmerkelijk dat verontrustende berichten
over hoogwaterveiligheid niet zelden gepaard

Door indrukwekkende waterwerken als
Afsluitdijk en Deltawerken is de kans op overstromingen nog

gaan met geruststellende boodschappen van gezagsdragers.

nooit zo klein geweest (gemakshalve wordt nogal eens voorbijge-

Een recent voorbeeld van dit mechanisme is de discussie over de

gaan aan de gevolgen). We wanen ons veiliger dan ooit. Hierdoor

veiligheid van de zeedijk bij Petten8. Op 29 september 2007 doen

zijn we bereid om meer risico te accepteren. Eenzelfde ontwikke-

de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands

ling is te zien in het verkeer. Naarmate de auto’s veiliger worden,

Noorderkwartier een dringend verzoek aan Rijkswaterstaat om zo

rijden we harder en roekelozer.

snel mogelijk suppleties voor de kust uit te voeren. Een ingeni-

Tot slot een belangrijk aspect. Hoog water is een collectief probleem.

eursbureau heeft berekend dat de geul voor de kust veel dieper is

Anders dan bij bijvoorbeeld brand kun je als individu eigenlijk

dan gedacht en bij zware storm zich golven met veel grotere kracht

geen directe invloed op de preventie uitoefenen. Het logische

kunnen vormen. Daar zou het betreffende deel van de zeewering

gevolg in onze individualistische tijd is dat de betrokkenheid van

niet tegen bestand zijn. De betreffende dijkgraaf en de gedeputeerde

de burger bij watervraagstukken minimaal is.

stellen staatsecretaris Huizinga van V&W op de hoogte van het
‘ontoereikende veiligheidsniveau’ waardoor er een ‘veel te grote

7

Prof. Han Oerlemans van het Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht
(IMAU), Universiteit van Utrecht, Volkskrant 25 maart 2006.

8

‘Veel te grote kans op overstroming bij Petten’, in: NRC Handelsblad, 29 september 2007;
‘Zeedijk op breken. Zware storm bedreigt deel Noord-Holland’, in: Spits, 1 oktober 2007.
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kans op overstroming’ ontstaat. Nog voor 15 oktober moet 7 tot 8
miljoen kubieke meter zand over de hele lengte van de wering
worden gestort, zo valt op 3 oktober te lezen in Trouw. In datzelfde
artikel stelt burgemeester Paul de Winter dat er ‘geen reden is voor
paniek’. En een woordvoerder van Rijkswaterstaat meent dat ‘nog
bepaald moet worden of er sprake is van een onveilige situatie.’
Vooruitlopend daarop had de dienst een paar weken daarvoor
alvast besloten om het dichtstorten van de geul bij Petten juist uit
te stellen.
Vergelijkbaar is het voorbeeld van de Maeslantkering in de Nieuwe
Waterweg. Deze blijkt veel onbetrouwbaarder dan gedacht. Toch
benadrukt staatssecretaris Schultz van
Haegen (V&W) eind februari 2006 in de
Tweede Kamer dat de veiligheid niet in het
geding is. Overtuigend is dat niet, want

“Campagne ‘Denk vooruit’ zet
historisch geaard vertrouwen
van de burger op de helling.”

ondertussen laat zij wel onderzoek doen
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Uit beide voorbeelden wordt duidelijk dat de
discrepantie tussen historisch geaarde denk-

naar benodigde maatregelen en ligt er een rapport uit 1998 (!) van

beelden en de meer recente ontwikkelingen toeneemt. Daarbij is

de toenmalige Technische Adviescommissie Waterkeringen (TAW,

de communicatie op z’n zachtst gezegd verwarrend: er kan altijd

nu ENW) dat waarschuwt voor zwakke plekken in het computer-

een overstroming plaatsvinden (Denk vooruit), Nederland is de

systeem van de Maeslantkering. Niemand weet precies of en

best beschermde delta-economie ter wereld én er wacht ons een

wanneer de sluisdeuren openen als daarom gevraagd wordt.

enorme opgave (volgens de nieuwe Watervisie moeten we

Voor alle ‘zekerheid’ heeft Rijkswaterstaat daarom sinds 2003

‘Nederland veroveren op de toekomst’). Niet gek dat veel burgers

de automatische elektronische ogen aangevuld met zestien

zich inmiddels afvragen of ze nu wel of niet veilig zijn. Deze

menselijke opzichters, die bij hoogwater aan weerszijden van

verwarring rechtvaardigt extra waakzaamheid en zorgvuldigheid

de rivier met eigen ogen kijken of de techniek naar behoren

als het gaat om hoogwaterveiligheidsvraagstukken en zeker over

functioneert.

publieke communicatie op dat gebied.
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Verantwoordelijkheid

heeft haar onbetwiste positie verloren. Steeds vaker wordt het
veiligheidsbelang in het politieke proces wél afgewogen, waardoor

Voor de waakzaamheid met betrekking tot hoogwaterdreiging staan

het adequaat verdedigen van waterbelangen steeds moeilijker

van oudsher de waterschappen garant, als volstrekt onafhankelijke

wordt. Dat gaat zelfs zo ver dat sommigen inmiddels van mening

bestuursorganen met een eigen financiële huishouding. Tot

zijn dat Nederland ook wel zonder waterschappen kan.

midden 20e eeuw bestaat in Nederland geen enkel misverstand

De gemiddelde Nederlander leeft ondertussen als een bungee-

over veiligheid met betrekking tot water. Discussies zijn niet aan

jumper9: de sensatie van de vrije val gecombineerd met de zeker-

de orde, laat staan een afweging tegen andere maatschappelijke

heid van het elastiek. Men wil op de meest gevaarlijke plaatsen

belangen. Waterbeheer is aldus een a-politiek gegeven. De jaren

bouwen, werken en wonen, niet nadenken over hoogwaterrisico’s

60-70 brengen echter een nieuwe tijdgeest: emancipatie maakt

en ondertussen voor deze handelswijze geen enkele verantwoorde-

burgers mondig en zaken als milieu, landschap en recreatie

lijkheid nemen. Die ligt wat de burger betreft bij de overheid. En

eisen hun positie naast veiligheid op. De waterschappen kruipen

als het fout gaat, staat iedereen daar onmiddellijk op de stoep.

steeds verder de wal op, zij het niet altijd vrijwillig. Waterbeheer

De overheid neemt deze verantwoordelijkheid echter niet meer

verschuift richting de politieke arena en veiligheid als aspect ervan

klakkeloos op zich. Gewaarschuwd door de eigen onmacht bij
hoogwaterdreigingen in ‘93 en ‘95, de heftige reacties op de
tsunami en Katrina en de vele vragen die Al Gore en geestverwanten oproepen, lijkt het niet opportuun om de veiligheid
van de burger zonder meer te garanderen. De overheid wil haar
verantwoordelijkheid delen, en meent alleen door samen te
werken en iedereen bij het waterbeheer te betrekken de doelen
van een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer te kunnen
bereiken10. Draagvlak, actieve betrokkenheid en kennisinbreng
vanuit de samenleving zijn hiervoor noodzakelijk. Om dit te
bewerkstelligen acht de overheid het van het grootste belang dat
het waterbewustzijn wordt gereactiveerd11.

9

Inleiding van Nirov Flitsdebat ‘Naar een risicoloze samenleving?’, Den Haag,
7 april 2005.
10 Watervisie. Nederland veroveren op de toekomst. Kabinetsvisie op het waterbeleid,
Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, september 2007. Onder andere
pp. 8, 10 en hoofdstuk 2.
11 Idem, onder andere p. 72.
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Water: spook of inbreker?

adviezen om inbraak en diefstal te voorkomen), leek de overheid
haar burgers tot voor kort niet bang te willen maken voor grote

Door het gebrek aan concrete feiten, de gevoeligheden én de

wateroverlast. De overheid acht het haar taak om die te voorkomen

complexiteit van veiligheidsvraagstukken, is communiceren met

en inspelen op angst impliceert eerder onkunde en onmacht dan

de burger over veiligheid op het gebied van water voor de overheid

controle en beheersing. Deze gevoeligheid speelt een rol in

echter niet eenvoudig. Waar rondom criminaliteit al lange tijd

crisiscommunicatie en leidt tot de dubbele boodschap: burger

wordt gecommuniceerd in termen van angst (‘pas op voor zakken-

denk vooruit, een overstroming met heuse slachtoffers is echt

rollers’, ‘hier is het risico van autokraak groot’ en vele andere

niet ondenkbaar12, maar verlies tegelijkertijd het vertrouwen in
12

92

Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat Schultz van Haegen in een toespraak op
het congres Waterveiligheid in de 21e eeuw: ‘Is ons veiligheidssysteem tegen grootschalige overstromingen nog actueel en adequaat? Dan hebben we het dus over
rampen, met potentieel grote economische schade en aantallen slachtoffers, en niet
over ondergelopen kelders.’ Rotterdam, 3 juli 2006.
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de overheid alsjeblieft niet. Nederland is namelijk nog nooit zo

van het onwerkelijke spook een reële inbreker te maken toe zullen

veilig geweest als vandaag . Voor de burger is dit een moeilijk te

leiden is vooralsnog onduidelijk. Het ene uiterste is een structurele

bevatten realiteit die leidt tot verwarring. Moet je wel of niet bang

onrust die bijvoorbeeld ontaardt in steeds verschillende en elkaar

zijn en wie of wat schenk je in de zorg voor hoogwaterveiligheid je

regelmatig tegensprekende boodschappen zoals bij de Pettense

vertrouwen als onduidelijk is wie waar precies verantwoordelijk

zeewering. Burgers geven aan horendol te worden van de steeds

voor is?

verschillende visies die de revue passeren15. Maar ook vergroting

13

Zoals wij in mei 2006 betoogden kan dergelijke verwarring

van de apathie van dezelfde burger is een denkbaar scenario, zeker

leiden tot de verstoring van de precaire balans tussen angst en

omdat de opwarming van de aarde als breekijzer wordt gebruikt

vertrouwen. De historische basisassumptie van onoverwinnelijk-

in het waterbeleid. Wat precies de gevolgen zullen zijn van deze

heid gecombineerd met het technisch beheersingsdenken,

opwarming en hoe wij ons daar (als individu) op kunnen voorbe-

betekent dat we lang weinig ontvankelijk zijn geweest voor

reiden valt, zeker voor de burger, niet te overzien. ‘Als de deskun-

14

digen het blijkbaar al niet echt weten, dan

angstige verhalen. Wij hebben toch de
Deltawerken? De overheid regelt het, en wat
maakt het de burger uit of we strijden tegen
of leven met water. De meeste Nederlanders

“Een verstoorde balans tussen angst
en vertrouwen kan een serieus
veiligheidsrisico opleveren.”

wachten we maar gewoon af wat er gebeurt’ is
een goed voorstelbare reactie. Onverschilligheid
en eigengereidheid zijn logische gevolgen, die
in geval van crisis tot moeilijk beheersbare

zagen angst voor water dan ook eerder als
een spook dan als een inbreker.

burgerlijke ongehoorzaamheid zouden kunnen leiden.

Ingehaald door de gebeurtenissen probeert de overheid nu burger-

Crisiscommunicatie en -beheersing in relatie tot waterbeheer

lijk ongeloof om te vormen naar een reëler beeld aangaande veilig-

vraagt dus om gedegen anticipatie en daarvoor zijn naast een

heidsdreiging. Maar hoe dat te doen zonder het vertrouwen van de

technisch beheersperspectief meer invalshoeken noodzakelijk. Uit

burger op de helling te zetten? Waar de vertwijfelde pogingen om

dit betoog blijkt dat adequaat crisisbeleid vraagt om aandacht voor
sociaal culturele factoren als (historisch) bewustzijn, de tijdgeest,
(politieke) macht, maatschappelijke belangen, basisassumpties,
identiteitsvraagstukken en de precaire balans tussen angst en
vertrouwen. Geen eenvoudige opgave, maar noodzakelijk om het
vertrouwen van de burger te behouden en daarmee de kans op
effectieve overheidssturing in crisissituaties te vergroten.

13

Ir. J. Dijkman van Delft Hydraulics in Trouw, 4 januari 2007: ‘De kans op een overstroming is nu veel kleiner dan vijftig jaar geleden. Het is nog nooit zo veilig geweest.’
Al in 2004 zegt ZKH Willem-Alexander in een interview met de Haagse Courant: ‘Ik
wil een ding benadrukken: Nederland is nog nooit zo veilig geweest als nu.’ Hij sluit
naadloos aan bij de poster van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK):
‘Nederland is veiliger dan ooit, maar overstromingen zijn nooit uit te sluiten.’
14 Nieuwsbrief Crisisbeheersing, mei 2006.

15

‘Zeewering zwakker dan we dachten. Inwoners van Petten worden horendol van
steeds weer nieuwe berekeningen’, in: Trouw, 3 oktober 2007.
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Nieuwe vectorziekten en klimaatverandering – bedreigingen voor Nederland?

Prof. dr. ir. Willem Takken
Laboratorium voor Entomologie, Wageningen Universiteit en
Research Centrum, Postbus 8031, 6700 EH Wageningen.

Door milieuveranderingen, klimaatverandering en toenemend

instellen van hygiënische maatregelen en de ontwikkeling van

handelsverkeer worden nieuwe uitbraken van infectieziekten

vaccins en effectieve geneesmiddelen zijn deze ziekten uit Europa

steeds vaker gesignaleerd. Vectorziekten vormen hierbij een

vrijwel geheel verdwenen. In de tropen, echter, komen ze nog

aparte categorie, omdat niet alleen de ziekteverwekker, maar ook

algemeen voor vanwege de grote armoede die een effectieve

de vector (insect of teek) profiteert van deze veranderingen. De

aanpak van de bestrijding in de weg staat. Daarnaast komen in

risico’s voor de gezondheid van mens en dier worden geïllustreerd

gebieden met (sub)tropische klimaten ook enkele parasitaire

aan de hand van enkele voorbeelden.

infectieziekten voor die zich in ons gematigde klimaat niet
kunnen verspreiden. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van

1

Ruim honderd jaar geleden vormden infectieziekten een dagelijkse

de verspreiding van deze ziekten in relatie tot klimaat. Hieruit

bedreiging voor de gezondheid van mens en dier in vele landen

blijkt dat, met uitzondering van de ziekte van Lyme en tick-borne

in West Europa. Voorbeelden hiervan zijn tuberculose, mazelen,

encephalitis, deze ziekten alle in de tropen kunnen voorkomen. De

waterpokken, de bof, maar ook de vectorziekte1 malaria. Door het

meeste vectorziekten zijn echter typisch tropisch. Dat komt omdat

Een vectorziekte is een ziekte veroorzaakt door een parasiet die door middel van een
insect of teek wordt overgebracht van de ene mens op de andere.
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Tabel 1

Overzicht van belangrijke humane infectieziekten in

de parasieten de vectoren slechts kunnen infecteren bij relatief

gematigde en (sub)tropische klimaten
Infectieziekten

Vectorgebonden?

Klimaat
gematigd (sub)tropisch

hoge gemiddelde temperaturen. Dat verklaart ook waarom
malaria in Zuid-Europa alleen in de zomer werd gevonden, als
de temperaturen voldoende hoog waren om de parasieten in de

Mazelen

-

+

+

mug tot ontwikkeling te laten komen. Infectiezieken die niet

Pokken*

-

+

+

afhankelijk zijn van vectoren (tabel 1) zijn om deze reden niet

De bof

-

+

+

afhankelijk van de temperatuur. Zij kunnen in de regel goed

Tetanus

-

+

+

bestreden worden door vaccinatie en door zorgvuldige opsporing

Kinkhoest

-

+

+

en registratie van nieuwe ziektegevallen. Dat laatste is veel

Tuberculose

-

+

+

moeilijker te bereiken bij vectorziekten, omdat de vectoren

Polio

-

+

+

(insecten en teken) zich gemakkelijk over grote afstanden kunnen

SARS

-

+

+

verspreiden via wilde fauna, transport van vliegtuigen en scheep-

Influenza H5N1

-

+

+

vaart of met de wind. In de buurt van Europese vliegvelden

Malaria**

+

+

+

worden elke zomer malariagevallen gemeld veroorzaakt door de

Gele koorts

+

-

+

beet van malariamuggen die als verstekelingen met vliegtuigen

Dengue

+

-

+

meegekomen zijn.

West-Nile virus

+

+

+

De periodieke uitbraak van vectorziekten in landen waar deze

Leishmania

+

+

+

ziekten van nature niet voorkomen heeft de wereld opgeschrikt.

Filariasis

+

-

+

Omdat de klimaatverandering nu een geaccepteerd wetenschappe-

Afrikaanse slaapziekte

+

-

+

lijk feit is, waarbij de gemiddelde temperatuur op het noordelijk

Ziekte van Chagas

+

-

+

halfrond naar verwachting 2,5 tot 4oC zal stijgen in de komende

Ziekte van Lyme

+

+

-

eeuw (IPCC 3rd assessment report, februari 2007), klinkt het niet

Tick-borne encephalitis

+

+

-

onredelijk te veronderstellen dat enkele (sub)tropische infectie-

Rift Valley fever

+

-

+

ziekten zich naar het noorden zullen uitbreiden. Een aantal

Chikungunya

+

-

+

voorbeelden van “nieuwe” infectieziekten uit de afgelopen 10 jaar

* Pokken zijn wereldwijd uitgeroeid door strategische vaccinatie
** Malaria is in Europa uitgeroeid m.b.v. insecticiden en geneesmiddelen

Een vectorziekte is een ziekte veroorzaakt door een parasiet die door middel van een
insect of teek wordt overgebracht van de ene mens op de andere.
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kan hierover nadere informatie verschaffen.

SARS

dieren. Door het eten van besmet vlees kan het virus in de mens
terecht gekomen zijn, vanwaar het zich verder verspreidt heeft

De ziekte SARS wordt veroorzaakt door een virus, en overgebracht

via de luchtwegen. Strikte maatregelen (isolatie van patiënten,

van mens op mens via de luchtwegen door inademing van virus-

opruimen van besmet pluimvee, beperkingen van buitenlandse

deeltjes. Na eerste uitbraken van het virus in China, heeft de

reizen) hebben verdere verspreiding van de ziekte tot staan

ziekte zich snel over Zuidoost-Azië verspreid. Het virus werd door

gebracht. SARS wordt niet geassocieerd met klimaatverandering,

reizigers in korte tijd over de hele wereld verspreid, waarbij vooral

maar eerder met toenemende bevolkingsdruk, intensivering van

een uitbraak in Toronto, Canada, de aandacht trok. SARS is een

de pluimveehouderij en gebrekkige hygiënische maatregelen in

zoönose , en vermoedelijk afkomstig van wilde vogels en/of knaag-

Zuidoost-Azië.

2

2

Een zoönose is een ziekte die van nature tussen dierlijke vertebraten circuleert, maar
kan ontsnappen naar de mens.
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West-Nile virus

geïnfecteerde vogel vanuit Israël, omdat het Noordamerikaanse
virus genetisch sterk verwant was aan een virus isolaat uit Israël.

98

Het West-Nile virus is afkomstig van wilde vogels en wordt over-

De snelle verspreiding van het West-Nile virus in Noord-Amerika

gebracht door steekmuggen. Het virus komt van nature voor in

bleek mogelijk dankzij de aanwezigheid van virusontvankelijke

Noordoost-Afrika en het Midden-Oosten. Bij mensen veroorzaakt

kraaiachtigen waarin het virus snel kon repliceren, en de

het virus een griepachtige ziekte, die fataal kan zijn voor jonge

aanwezigheid van een aantal soorten steekmuggen die het

kinderen en ouderen. Het virus wordt regelmatig aangetroffen in

virus konden overbrengen. De Noordamerikaanse uitbraak van

Zuid-Europa waar vooral paarden erg gevoelig zijn. In 1996 werd

West-Nile lijkt niet geassocieerd met klimaatverandering, omdat

een grote epidemie van West-Nile gemeld in Roemenië, met meer

de zomertemperaturen in de Verenigde Staten geschikt zijn voor

dan 5000 patiënten. In 1999 is het West-Nile virus de Atlantische

vermeerdering van het virus in steekmuggen. In Nederland zal het

Oceaan overgestoken en in Noord-Amerika terechtgekomen. Daar

West-Nile virus zich vooralsnog niet goed kunnen vermeerderen

zijn duizenden mensen geïnfecteerd geraakt, met enkele honderden

omdat de jaarlijkse zomertemperaturen (nog) te laag zijn voor

fatale gevallen. Vermoedelijk is het virus meegereisd met een

virusreplicatie in steekmuggen.
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Ziekte van Lyme

blauwtong gevonden in Spanje en Griekenland, vermoedelijk door
binnenkomst van geïnfecteerde knutten uit Noord-Afrika en

De ziekte van Lyme is in 1978 voor het eerst beschreven. In de

Turkije. In 1998 werd de ziekte voor het eerst in Italië gevonden,

jaren daarna werd de ziekte overal op het Noordelijk Halfrond

geassocieerd met een voor Europa nieuwe vectorsoort, Culicoides

aangetroffen. De ziekte wordt veroorzaakt door bacteriën van het

imicola. Deze knut was afkomstig uit Tunesië, en heeft zich

geslacht Borrelia. Deze gebruiken de schapeteek Ixodes ricinus als

sindsdien in Italië gevestigd. Jaarlijks worden duizenden schapen

vector. De teken voeden zich op kleine knaagdieren en grote

door blauwtong getroffen, en de ziekte heeft zich onlangs

grazers, en verspreiden op die manier de Borrelia bacterie door het

uitgebreid naar de Balkan. In Zuid-Europa wordt blauwtong

milieu. Mensen die door besmette teken gebeten worden kunnen

veroorzaakt door 4 serotypen van het blauwtong virus. In augustus

ziek worden, soms met zeer ernstige complicaties. Knaagdieren,

2006 werd een uitbraak van blauwtong gemeld in Zuid-Limburg,

grote grazers en teken komen van nature op het Noordelijk

met uitbreidingen naar België, Duitsland en Noord-Frankrijk. Het

Halfrond voor. Onderzoek uit het laatste decennium suggereert

bleek om een voor Europa nieuw serotype van de ziekte te zijn,

dat door de stijging van de temperatuur de seizoens-activiteit

welke door in Nederland inheemse knutten werd overgebracht.

van teken toeneemt. Hogere jaartemperaturen zijn gunstig voor

Vermoedelijk is het virus binnengekomen met een geïmporteerde

de schapeteek, en zouden meer infecties van Borrelia kunnen

herkauwer. Door de uitzonderlijk warme zomer van 2006 kon

veroorzaken. In Nederland is tussen 1995 en 2005 het aantal

het virus zich snel verspreiden via knutten. Na een relatief lange

geregistreerde tekenbeten toegenomen van 6000 tot 17.000

periode van 6 maanden (januari-juni 2007) waarin het blauwtong

per jaar.

virus niet werd waargenomen, is het virus opnieuw opgedoken in
juli 2007, in een meer virulente vorm dan in 2006. De epidemie
verspreidde zich snel en eind augustus was geheel Nederland

Blauwtong

geïnfecteerd verklaard, met eveneens grote aantallen besmette
bedrijven in Duitsland, België en Frankrijk. Op 24 september

Het virus dat de ziekte blauwtong veroorzaakt bestaat uit een

werden ook de eerste gevallen van blauwtong in het Verenigd

complex van meer dan 20 serotypen. Het virus wordt door

Koningrijk gemeld. Deze situatie is potentieel ernstig omdat het

bloedzuigende knutten (Diptera: Ceratopogonidae) overgebracht.

VK ruim 30 miljoen schapen herbergt, die uiterst gevoelig zijn

De ziekte tast vooral schapen aan, maar kan in alle herkauwers

voor het blauwtong virus.

voorkomen. Tot 1998 werden in Europa sporadisch uitbraken van
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Chikungunya
Vanaf eind 2005 werd een nieuwe ziekte gemeld op het Franse
eiland la Réunion in de Indische Oceaan. Het betrof het
Chikungunya virus, een arbovirus afkomstig van het Afrikaanse
vasteland. Het virus werd overgebracht door de steekmug Aedes
albopictus. In maart 2006 waren >250.000 ziektegevallen
geregistreerd op la Réunion, met satellietuitbraken op Mauritius,
Madagaskar en andere omringende eilanden. Sinds begin 2007
teistert de ziekte ook grote delen van Zuidwest-India. Toeristen die
terugkeerden uit deze gebieden brachten het virus mee naar
Europa. De vraag was of Europese steekmuggen het virus zouden
kunnen overbrengen? De Aziatische tijgermug Aedes albopictus
heeft zich sinds de jaren 90 stevig in Zuid-Europa gevestigd, en
is vooral in Italië een plaaginsect geworden. Het was niet langer
de vraag of Chikungunya in Europa zou uitbreken, maar eerder
wanneer dat het geval zou zijn. In augustus 2007 werd
Chikungunya gerapporteerd in de buurt van Ravenna, Italië.
Ruim 200 mensen zijn door de ziekte getroffen. De vector bleek
Aedes albopictus te zijn, hoewel andere lokale muggensoorten
wellicht ook een rol gespeeld hebben bij de overdracht van het
virus. In Nederland wordt Aedes albopictus periodiek geïmporteerd bij de handel in lucky bamboo uit China. Voor zover

Dengue

mogelijk worden deze muggen bestreden, maar het is niet uit te
sluiten dat ze zich tijdens een warme zomer in Nederland blijvend

Het dengue virus komt van nature voor in Zuidoost-Azië, vooral

vestigen.

op de Filippijnen, Thailand en Maleisië. Het is een arbovirus dat
vooral wordt overgebracht door de gelekoortsmug Aedes aegypti en
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Chikungunya), het gehele Amerikaanse continent en delen van
Afrika. Buiten het Aziatische continent, blijkt Aedes albopictus een
efficiënte vector van het dengue virus. Dit is een virus dat knokkelkoorts veroorzaakt, en bij herhaaldelijke besmettingen dodelijk
kan zijn. Het virus komt nu algemeen voor in Zuid-Amerika, het
Caribische gebied en delen van Afrika. In Zuid-Europa zijn nog
geen dengue infecties gemeld. Dat komt waarschijnlijk door de
geringe kans dat viraal-infectieuze mensen door een Aziatische
tijgermug gebeten worden en de mug het virus zal vermenigvuldigen. Door stijgende temperaturen wordt een dergelijk
scenario niet ondenkbaar.

Usutu virus
In 2001 werd een opmerkelijk hoge vogelsterfte gemeld in
Oostenrijk, vooral onder merels en lijsters. Onderzoek wees uit
dat de vogels geïnfecteerd waren met het tropische Usutu virus.
Dit virus wordt net als het West-Nile virus, overgedragen door de
steekmug Culex pipiens. Het Usutu virus kan ook mensen treffen.
Inmiddels is het virus ook gevonden in Zwitserland en Tsjechië.
Hoewel laag virulent voor mensen, heeft dit virus wel de potentie
de Aziatische tijgermug Aedes albopictus. De laatste soort heeft

om vogels te treffen, waardoor de biodiversiteit van ecosystemen

zich de afgelopen 20 jaar over de gehele wereld verspreid,

in gevaar komt. Het is niet bekend hoe snel het Usutu virus zich

meegelift via de handel in tweedehand autobanden: de mug legt

binnen Europa zal verspreiden.

haar eitjes in regenwater dat in de banden blijft staan. Op die
manier komt deze mug nu algemeen voor in Zuid-Europa (zie
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Toekomstscenario – meer of minder risico?

noodzakelijk dat expertise op het terrein van epidemiologie en
ecologie van infectieziekten voldoende beschikbaar is om uitbraken

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat uitbraken van infectie-

van ziekten tijdig te herkennen en een interventieprogramma te

ziekten steeds vaker gemeld worden buiten hun oorspronkelijke

ontwikkelen waarmee deze ziekten bestreden kunnen worden. Het

verspreidingsgebied. Oorzaken zijn de intercontinentale

relatieve tekort aan Nederlandse deskundigheid over de ziekte van

verspreiding van vectoren (Aedes albopictus, Culicoides imicola),

Lyme is een voorbeeld hoe het mis kan gaan bij een acute uitbraak

sterk toegenomen reisverkeer (SARS, Chikungunya), handel

van een ernstige infectieziekte: er is op dit moment (oktober 2007)

(blauwtong, West-Nile virus) en een gunstiger klimaat dan

geen landelijk actieplan beschikbaar waarmee deze ernstige

voorheen (van toepassing op alle besproken infectieziekten). De

infectieziekte bestreden kan worden. De uitbraak van blauwtong

klimaatverandering zal ongetwijfeld bijdragen aan het scheppen

in september 2006 noodzaakte de Nederlandse regering tot het

van gunstige milieuomstandigheden voor een groot aantal van

inschakelen van buitenlandse experts, bij gebrek aan kennis onder
Nederlandse infectieziektedeskundigen. Het

deze infectieziekten. Dat komt vooral omdat
de vectoren zich sneller vermeerderen bij
hogere temperaturen (het zijn koudbloedige
dieren) en de parasieten sneller tot ontwik-

“Infectieziekten worden steeds vaker
gemeld buiten hun oorspronkelijke
verspreidingsgebied”

keling komen in subtropische temperaturen
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Nationaal Centrum voor Infectieziektebestrijding (NCI) en het Centraal Instituut
voor Dierziektebestrijding (CIDC) zouden
gezamenlijk een unit moeten creëeren welke

dan bij een gematigd klimaat. Om die reden is het nu al mogelijk

onderzoek laat verrichten naar potentiële uitbraken van infectie-

dat vectorziekten zich tijdens extreem warme zomers kunnen

ziekten bij mens en dier, in relatie tot klimaatverandering en

verspreiden over geografische regio’s waar deze ziekten voorheen

andere omgevingsfactoren. Nederland kan op die manier snel

afwezig waren. Reeds aanwezige ziekten zullen profiteren van de

inspelen op toekomstige ontwikkelingen op het terrein van

toegenomen temperaturen, waarbij de intensiteit van de ziekte-

infectieziekten. Er zijn veel Nederlandse deskundigen die een

overdracht en de duur van het infectieseizoen sterk kunnen

bijdrage kunnen leveren aan dit programma, maar aangestuurd

toenemen. Ook kunnen ziekten zich verspreiden over regio’s

moeten worden door een centraal orgaan.

waarin ze voordien nooit gevonden zijn, omdat de “nieuwe”

Uit het bovenstaande blijkt dat de risico’s voor uitbraken van

milieuomstandigheden geschikt zijn voor ziektevermeerdering

infectieziekten jaarlijks toenemen, en dat deze risico’s versterkt

en verspreiding. Centrale overheden en het publiek moeten zich

worden onder klimaatverandering. Er wordt niet langer getwijfeld

bewust zijn van deze verandering van gezondheidsrisico’s. Het is

of deze ziekten zullen uitbreken, maar de vraag wanneer dat zal
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De regering heeft zoönosen geoormerkt als één van de prioritaire
dreigingen in het kader van de onlangs vastgestelde strategie
voor de Nationale Veiligheid. Vectorziekten spelen hierbij een
voorname rol, met name knokkelkoorts, Rift Valley virus,
tick-borne encephalitis en het West-Nile virus. Tevens wordt per
januari 2009 een coördinerend orgaan invasieve exoten ingesteld,
bedoeld om binnenkomst van ongewenste organismen in
Nederland een halt toe te roepen. Hoewel deze maatregelen de
binnenkomst van nieuwe infectieziekten niet kunnen tegenhouden,
zal een grotere alertheid op de kans op binnenkomst tot het snel
instellen van een bestrijding kunnen leiden.

gebeuren. De recente uitbraak van Chikungunya in Italië is hiervan een goed voorbeeld. Een multidisciplinaire aanpak, gebaseerd
op simulatie van ziekteuitbraken en het ontwikkelen van een
interventieplan, kan een effectieve bijdrage leveren aan snelle
en doeltreffende interventie, wanneer dat aan de orde is. De
watersnoodramp uit 1953 was geen ramp geworden als het delta-

Aanbevolen literatuur

plan toen al was uitgevoerd. Een actieplan ter voorkoming van

W. Takken en B.G.J. Knols, Emerging pests and vector-borne diseases in

toekomstige infectieziekten in Nederland moet om die reden

Europe, Wageningen Academic Publishers, 2007 (486pp).

zonder uitstel ontwikkeld worden.

ISBN 978-90-8686-053-1.
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De bescherming van vitale infrastructuren
Welke publieke taak in een gefragmenteerde private omgeving?

Dr. Mark de Bruijne
Universitair docent, Faculteit Techniek, Bestuur & Management, TU Delft

De Nederlandse rijksoverheid heeft de bescherming van vitale

van deze systemen zou bevorderen en berust het beheer van grote

infrastructuren, internationaal bekend onder de term ‘Critical

delen van deze vitale systemen in handen van private partijen.

Infrastructure Protection’ (CIP) hoog op de beleidsagenda geplaatst.
Dit is niet verwonderlijk gezien de toenemende afhankelijkheid

Dit artikel zal een aantal consequenties van deze veranderingen

van de maatschappij van vitale producten en diensten. Centraal

analyseren. Daarbij zal aandacht worden besteed aan twee min

in de lijst met vitale infrastructuren prijken de grootschalige

of meer ‘vergeten aspecten’: de toegenomen interdependenties en

technische netwerken zoals energie, water communicatie en

de organisatorische fragmentatie van vitale infrastructuren. Op

transportdiensten verlenen. Deze klassieke, technische infra-

welke wijze beïnvloeden zij de wijze waarop vitale infrastructuren

structuren staan centraal in dit artikel.

kunnen worden beschermd? Tot slot wordt beoordeeld welke

Juist in bovengenoemde sectoren is de overheidsinvloed de

consequenties dit heeft voor het huidige overheidsbeleid inzake

afgelopen decennia sterk afgenomen als gevolg van de herstructu-

de bescherming van vitale infrastructuren, zoals neergelegd in

rering van deze infrastructuren. In vele netwerksectoren zijn

de strategie Nationale Veiligheid.

markten geïntroduceerd in de verwachting dat dit de efficiëntie
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Vitale infrastructuren: van publiek naar privaat
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Hoe vitale infrastructuren beschermen?

Gedurende het grootste deel van de 19e en 20ste eeuw was de

De reden waarom nationale overheden worstelen met het feit

nationale overheid nauw betrokken bij de totstandkoming en de

dat de meeste (onderdelen van) vitale infrastructuren in private

exploitatie van verschillende nationale infrastructuren omdat zij

handen zijn overgegaan is tweeërlei. Enerzijds is de maatschap-

in het kader van de militaire en economische ontwikkeling van

pelijke afhankelijkheid van vitale infrastructuren de afgelopen

natiestaten van vitaal belang werden geacht (cf. De Bruijne, 2006).

decennia enorm toegenomen. De maatschappelijke gevolgen van

Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw werd grotendeels gebroken

verstoringen in vitale infrastructuren zijn steeds groter geworden

met bovengenoemde overheidsbemoeienis met vitale infra-

en kunnen door de overheid steeds moeilijker genegeerd worden.

structuren. De assumptie dat de overheid in het kader van politiek-

Een goed voorbeeld hiervan vormt de stroomstoring die het

militair dan wel strategisch economische overwegingen nauw

noordwesten van de VS en Canada in 2003 trof en de stroom-

betrokken zou moeten zijn bij vitale infrastructuren maakte plaats

voorziening voor 50 miljoen mensen onderbrak. Experts hebben

voor een groeiende nadruk op de economische efficiency van

geschat dat de gevolgen van de grootschalige elektriciteitsuitval

infrastructuursectoren waarvan verwacht werd dat deze vooral

leidde tot een verlies van 18,9 miljoen werkuren en een daling van

bereikt zouden worden in een marktomgeving.

het Canadese BBP met 0,7% (U.S.-Canada Power System Outage

Het mag inmiddels bekend zijn dat het overgrote deel van vitale

Task Force, 2004:1).

infrastructuren zich in de marktomgeving bevindt en inmiddels

Maar niet alleen de consequenties van grootschalig falen zijn

in private handen is. Volgens de laatste schattingen gaat het in

toegenomen. Ook kleinere verstoringen, ongeacht op welke wijze

Nederland om 70-80 procent van de infrastructuren die door de

zij veroorzaakt worden, hebben een steeds grotere maatschappelijke

overheid als ‘vitaal’ zijn aangemerkt (ministerie van Binnenlandse

impact. Dat is de welbekende kwetsbaarheidsparadox (Steetskamp

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2005:59). In sommige landen zoals

& Van Wijk, 1994). De toenemende maatschappelijke impact

de Verenigde Staten ligt dit percentage waarschijnlijk nog hoger.

van verstoringen creëert grote druk op de overheid en politici om

De rol van overheid op het terrein van de bescherming van vitale

‘iets’ te doen aan de bescherming van vitale infrastructuren en

infrastructuren en het garanderen van betrouwbaarheid van vitale

politiseert karakteristieken van vitale diensten zoals kwaliteit en

diensten is daarmee veranderd van ‘trekker’ tot ‘omstander met

betrouwbaarheid. Dit betekent dat de verscheidenheid van

vitale belangen’. Wereldwijd worstelen overheden met deze nieuwe

bedreigingen waartegen overheden vitale infrastructuren dienen

realiteit.

te beschermen enorm is toegenomen. De maatschappij en kiezer
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worden welke rol voor nationale overheden resteert inzake de
Bescherming van vitale infrastructuren?

De juiste aanpak?
De verschuiving van het eigendom van publiek naar privaat is
natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. In de door het kabinet
vastgestelde strategie Nationale Veiligheid worden grofweg twee
manieren onderscheiden waarop de overheid meent de nationale
veiligheid ondanks de toegenomen privatisering van vitale infrastructuren te kunnen garanderen:
1

door te investeren in bescherming en preventie tegen bedreigingen

verwacht en eist dat vitale diensten 24x7 worden geleverd.

die de levering van vitale diensten bedreigen via het programma

Hiertegenover staat dat (nationale) overheden steeds minder

“bescherming vitale infrastructuren” (cf. ministerie van

in staat zijn om in directe zin invloed uit te oefenen op de

Binnenlandse Zaken, 2005).

afwegingen die private bedrijven maken ten behoeve van de

2 door betere afstemming en samenwerking tussen publiek en

bescherming van vitale infrastructuren. Overheden zijn steeds

private partijen over regie en aansturing ter voorbereiding op en

afhankelijker geworden van de medewerking van private partijen,

tijdens grootschalige maatschappelijke verstoringen.

die in laatste instantie zelf beslissen in welke mate zij investeren

De vraag is of de door het kabinet geformuleerde strategieën

in de betrouwbaarheid van de dienstverlening en de bescherming

de overheid in staat stellen om de bescherming van vitale infra-

van vitale infrastructuren. Helaas zijn veel maatregelen die de

structuren recht te laten doen aan de wijze waarop vitale infra-

vitale infrastructuren en hun diensten beschermen erg kostbaar

structuren zich in de laatste decennia hebben ontwikkeld. Daarbij

en gaan zij doorgaans veel verder dan de maatregelen die

kan in het bijzonder gewezen worden op een tweetal aspecten: de

private ondernemingen in het kader van hun ‘business continuity

toegenomen technische verwevenheid van vitale infrastructuren

requirements’ al hebben genomen.

en de organisatorische fragmentatie. Elk van beide aspecten zal

Gegeven deze ontwikkelingen zou de vraag gesteld kunnen

worden besproken.
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A System of systems - CI’s interdependencies
Fuels, lubricants
Fuel Transport, Shipping

Transportation

Oil
Fuels for generators,
lubricants
Power for
pumping stations,
storage,
control system

Shipping

Electric
power

Power
for switchs

SCADA,
Communications

Natural
gas

Water
Telecom

Adapted from J.P. Peerenboom (2004)

Toegenomen interdependenties

Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt in veel westerse landen,
waaronder Nederland, veel extra aandacht besteed aan de preventie

108

Allereerst kan gesteld worden dat veel vitale infrastructuren in

van vitale infrastructuren. In de kabinetsstrategie wordt hierop

technische zin steeds meer met elkaar zijn vervlochten als gevolg

dan ook de nadruk gelegd. In het programma bescherming vitale

van de opkomst van de IT. Als gevolg hiervan spelen het Internet

infrastructuur worden kwetsbare punten als ‘single points of

en de stroomvoorziening ook in andere vitale infrastructuren

failure’ (spof’s) geïdentificeerd en worden door de overheid

een steeds belangrijker rol. Sommige deskundigen spreken zelfs

prioriteiten gesteld en maatregelen genomen om infrastructuren

van een netwerk van vitale infrastructuren of een gigantische

te beschermen tegen specifieke bedreigingen (cf. Luijjf, Burger &

gekoppelde nationale vitale infrastructuur.

Klaver, 2003a; 2003b). Het is echter zeer de vraag of de nadruk
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op preventie, dreigingsanalyses en daaruit voortvloeiende bescher-

Eenzijdige pogingen om vitale infrastructuren te beschermen,

mingsmaatregelen die door de overheid eenzijdig worden genomen

kunnen paradoxaal genoeg kwetsbaarheden juist in de hand werken.

vitale diensten en/of infrastructuren voldoende beschermen.

Een te grote focus op de preventie tegen specifieke risico’s en

Tijdens de eerste multidisciplinaire conferentie over Critical

afhankelijkheden lokt namelijk de veronachtzaming van andere

Infrastruction Protection die in april 2007 door het ministerie

risico’s en afhankelijkheden uit. Maatregelen gericht op het

van Binnenlandse zaken werd georganiseerd, concludeerden

terugdringen van specifieke risico’s in vitale infrastructuren,

beleidsmakers, vertegenwoordigers van private infrastructuur-

hoeven niet altijd het verwachte effect te sorteren. Bovendien is

beheerders en wetenschappers dat preventie als beschermings-

het volledig uitbannen van risico’s en het onderkennen van alle

strategie door de complexe en schier eindeloze wijze waarop

potentiële afhankelijkheden uitgesloten. ‘Managing risks is the risk

huidige vitale infrastructuren met de maatschappij verweven

of management’, luidt niet voor niets het credo in managementland.

zijn, bij voorbaat kansloos is (De Bruijne, 2007). Niet de directe,
voorziene afhankelijkheden, maar tweede
orde of zelfs derde orde afhankelijkheden
leiden tot onvoorziene, grootschalige

“Managing risks is
the risk of management”

Liberalisering: organisatorische
fragmentatie

verstoringen met een grote maatschappelijke impact. Kwetsbaarheden manifesteren zich steeds vaker aan

Vitale infrastructuren bevinden zich niet alleen in private handen,

de andere zijde van nationale grenzen.

ze raken ook in toenemende mate organisatorisch gefragmenteerd.

Desondanks zijn veel beleidsmakers en private partijen die vitale

Vitale infrastructuren bestaan derhalve niet langer uit één of

infrastructuren beheren nog steeds gericht op het eenzijdig

enkele organisaties, maar uit grootschalige netwerken van

ontwikkelen van preventief beleid en de implementatie van maat-

organisaties. Concurrentie via (geliberaliseerde) markten en

regelen die verstoringen trachten te voorkomen. Ook het EU

outsourcing hebben de plaats ingenomen van traditioneel

programma (EPCIP) heeft de aandacht primair op preventie

geïntegreerde en gecentraliseerde netwerksectoren. Het aantal

gericht (De Bruijne, 2007). Deze aandacht lijkt logisch.

partijen dat bij de levering van vitale diensten is betrokken, is

‘Voorkomen is immers beter dan genezen’. Deze nadruk op

enorm toegenomen.

preventie is echter minder goed verklaarbaar indien we moeten

Beide ontwikkelingen beïnvloeden de wijze waarop de overheid

constateren dat het aantal (grensoverschrijdende) en onvoorspel-

vitale infrastructuren kan beschermen. De consequenties van

bare afhankelijkheden in vitale infrastructuren groeit.

organisatorische fragmentatie voor nationale overheden die de

De bescherming van vitale infrastructuren. Welke publieke taak in een gefragmenteerde private omgeving?

109

bescherming van vitale infrastructuren beogen laten zich raden:
problematischer beleidsvorming, toedeling van verantwoordelijkheden en sturing.
Hoewel private partijen in principe gevoelig zijn voor het motief
van betrouwbaarheid en veiligheid, geldt hiervoor een belangrijke
conditie: zolang sprake is van een concrete (bedreiging van) een
uitval of verstoring van de eigen dienstverlening en zolang dit
geen buitensporige grote kosten met zich meebrengt of de
(internationale) concurrentiepositie niet verzwakt. Private partijen,
zo wordt door critici gesteld, zijn echter minder gevoelig voor
een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en
betrouwbaarheid op de langere termijn.

Meer incidenten in vitale infrastructuren?
Dit roept de vraag op of door de toegenomen technische afhankelijkheid en organisatorische fragmentatie vitale infrastructuren
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nog wel betrouwbaar en veilig zijn.

turen, ondanks bovengenoemde ontwikkelingen significant

Sinds kritieke infrastructuren zijn onderworpen aan nieuwe

minder betrouwbare diensten leveren (cf. De Bruijne, 2006).

vormen van marktordening, lijkt het soms alsof zij meer worden

Betrouwbaarheidscriteria laten (nog) geen opvallende trend-

door grootschalige verstoringen met maatschappelijk ontwrichtende

breuken zien.

effecten. Alom bekende voorbeelden zijn de grootschalige blackouts

Anderzijds blijkt dat organisatorische fragmentatie in geherstruc-

die de Verenigde Staten (2003) en Europa (2003, 2006) teisterden.

tureerde vitale infrastructuren het vermogen om een betrouwbare

Onderzoek uitgevoerd aan de TU Delft leverde verrassende en

dienstverlening te realiseren wel degelijk beïnvloed heeft, maar

ogenschijnlijk tegenstrijdige uitkomsten op. Allereerst wijst niets

(nog) niet heeft aangetast. Vitale infrastructuren gedragen zich

erop dat private, organisatorisch gefragmenteerde vitale infrastruc-

minder voorspelbaar. Het management van betrouwbaarheid in
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vitale infrastructuren verschuift door organisatorische fragmentatie naar het domein van netwerkoperaties in controlekamers waar

Van top-down preventie naar horizontale crisisbeheersing en -management

expertise, improvisatievermogen en crisismanagement een steeds
belangrijker rol speelt.

Bescherming betekent niet alleen het voorkomen van verstoringen,
maar eveneens het reduceren van de gevolgen van eventuele
verstoringen. Het adequaat reageren op verstoringen in vitale

Welke rol voor de overheid bij de bescherming van
vitale infrastructuren?

infrastructuren is derhalve een minstens zo belangrijk onderdeel
dat nauw gekoppeld is aan de bescherming vitale infrastructuren.
De groeiende afhankelijkheden in combinatie met de eigendoms-

Wanneer wij de balans opmaken, kan het volgende geconcludeerd

verhoudingen in de meeste vitale infrastructuren lijken de

worden. Nationale overheden worden op het terrein van de

meerwaarde van deze benadering met name voor overheidsbeleid

bescherming van vitale infrastructuren geconfronteerd met een

ten aanzien van de bescherming van vitale infrastructuren te

paradoxale verandering. Enerzijds lijken de vitale infrastructuren

bevestigen. Deze conclusie werd tijdens de multidisciplinaire

steeds belangrijker te worden in onze samenleving. Anderzijds

conferentie over Critical Infrastructure Protection ook getrokken.

zijn de organisatorische structuren rondom vitale infrastructuren

Wat betekent dit concreet ten aanzien van het overheidsbeleid

enorm versnipperd en ontbreekt het ‘sturende vermogen’ van de

inzake de bescherming van vitale infrastructuren? Beleidsmakers

overheid in het kader van de bescherming van vitale infrastructuren.

zouden relatief meer aandacht en energie kunnen besteden aan

In het licht van de toegenomen maatschappelijke afhankelijkheid

crisisbeheersing en de voorbereiding op de bestrijding van

van vitale infrastructuren en als gevolg van organisatorische

(dreigende) verstoringen in vitale infrastructuren dan op preventie.

fragmentatie kan getwijfeld worden of de overheid vitale infra-

Zowel de assumptie dat via preventie een adequaat beschermings-

structuren en daarmee de maatschappij via de huidige nadruk

niveau kan worden geboden als de gedachte dat de overheid op

op preventieve maatregelen op een adequate wijze beschermt.

basis van dreigingsanalyses prioriteiten kan stellen welke preven-

Uit onderzoek blijkt tot slot dat verwacht mag worden dat vitale

tieve maatregelen genomen dienen te worden, lijken slecht te

infrastructuren zich in de toekomst steeds onvoorspelbaarder

passen bij de huidige realiteit. Hiervoor ontbreekt simpelweg

zullen gedragen. Daarmee lijkt zich een relatief grotere rol voor

voldoende kennis en expertise bij de overheid.

crisismanagement en –beheersing bij de bescherming van vitale

Door recht te doen aan de meer ‘horizontale’ relatie die tussen

infrastructuren af te tekenen.

overheid en private eigenaren van vitale infrastructuren is
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ontstaan, kunnen overheden veel beter gebruik maken van de
kennis en expertise die bij private eigenaren van vitale infra-

Meer nadruk op de inbreng van expertise en kennis
van private partijen

structuren aanwezig is. Centraal in deze aanpak zou een meer
gebalanceerde en coöperatieve relatie tussen private infrastructuur-

In plaats van het ontwerpen en opleggen van preventieve maat-

beheerders en de overheid moeten staan. Daarbij zal de overheid

regelen of het ontwikkelen van centrale regie en aansturing op het

zichzelf meer als ondersteuner en facilitator van private partijen

terrein van crisisbeheersing en crisismanagement zou de overheid

kunnen opwerpen.

meer aandacht kunnen besteden aan de aanwezige kennis en
expertise in private vitale infrastructuren. Tijdens de CIP conferentie
werd door deelnemers een belangrijke groep geïdentificeerd die
bij toekomstige beleidsvorming rond de bescherming van vitale
infrastructuren een belangrijke rol kan spelen: de professionals die
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in de private vitale infrastructuren werkzaam zijn en de dagelijkse
praktijk kennen. Om hun kennis over het dagelijks functioneren
van vitale infrastructuren te vergroten, zouden beleidsmakers
moeten investeren in meer kennis en contacten op het operationele
niveau: het bezoeken van controlekamers, het leggen van
contacten met operators. Met deze kennis zouden beleidsmakers
beter in staat moeten zijn om invulling te geven aan de twee
beleidslijnen die in de strategie nationale veiligheid zijn ontwikkeld.

Conclusie
Op grond van deze analyse kan geconcludeerd worden dat de
nationale veiligheidsstrategie het belang van de bescherming
van vitale infrastructuren onderkent. Echter, totnogtoe heeft dat
geresulteerd in een beleid dat relatief eenzijdig de aandacht heeft
gericht op preventie en ‘top-down’ sturing. Beleidsmakers op het
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Gevolgen van een ramp duren langer dan je denkt

Drs. Magda Rooze MBA
Directeur Impact

De psychosociale gevolgen van rampen en calamiteiten voor de

ontwikkeling van de kennis en expertise. Impact neemt deel aan

geüniformeerde hulpdiensten is nog maar in beperkte mate in

verschillende projecten waardoor geprofiteerd wordt van de lessen

kaart gebracht. Dat de gevolgen verstrekkend kunnen zijn wordt

uit de andere Europese landen.

echter al wel duidelijk. Een evidenced based richtlijn voor de
opvang en nazorg voor politie, brandweer en ambulance moet
leiden tot een verbetering van de preventie, opvang en nazorg aan
betrokken hulpverleners.

Psychosociale gevolgen van rampen voor de
geüniformeerde hulpdiensten

In de rampenbestrijding is veel aandacht besteed aan de acute
fase na een ramp, het is nu tijd ook te investeren in de organisatie

Hulpverleners, zoals (vrijwillige) brandweer, ambulancepersoneel

van de lange termijn plannen na een ramp. Een modelplan nafase

en politie worden beroepsmatig frequent blootgesteld aan ernstige

voor gemeenten en regio’s kan hierbij behulpzaam zijn.

en traumatische gebeurtenissen; zij behoren tot de hoog risico-

Ook op Europees niveau wordt hard gewerkt aan de verdere

beroepen. Hiermee wordt bedoeld dat zij in hun werk geconfron-
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teerd worden met doden en ernstig gewonden, zij krijgen meer

Er bestaan slechts drie onderzoeken met gegevens over het voor-

dan gemiddeld te maken met de zelfkant van de samenleving en

komen van een Acute Stress Stoornis (ASS) bij hulpverleners,

er bestaat levensgevaar bij de uitoefening van hun beroep. Naast

daarbij komt dat de data een dergelijk grote variatie te zien geven

de reguliere taken behoort inzet bij rampen en grootschalige

(van 9 tot 26%) dat dit niet kan leiden tot een éénduidige

calamiteiten ook tot de taakstelling van hulpverleners. Het

conclusie. Het gaat dan om symptomen zoals verdoofdheid,

meemaken van een ramp is voor alle betrokkenen, getroffenen

verminderd bewustzijn, herbelevingen, vermijding en verhoogde

en hulpverleners, een ingrijpende en schokkende gebeurtenis die

prikkelbaarheid. Deze klachten houden maximaal vier weken aan.

grote invloed kan hebben op de lichamelijke en/of psychische

Er is een verhoogd risico op het ontwikkelen van een Posttrauma-

gezondheid.

tische Stress Stoornis (PTSS) voor hulpverleners wanneer zij

Blootstelling aan traumatische ervaringen kan gezondheids-

betrokken zijn bij rampen en grootschalige incidenten. We

klachten veroorzaken. Dit geldt voor de algemene bevolking,

spreken van een PTSS als symptomen als herbeleving van de
gebeurtenissen, vermijding van situaties die

maar dit geldt ook voor diegenen die professioneel betrokken zijn bij het bestrijden van
calamiteiten en rampen. In de eerste weken
na een ramp kampen velen met allerlei

“Traumatische ervaringen
kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken.”

prikkelbaarheid langer dan een maand
aanhouden of meer dan een maand na de
ramp ontstaan én aanzienlijke beperkingen

stressreacties, zoals schrikachtigheid, pijn-
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aan de ramp doen denken en een verhoogde

lijke herinneringen en verdriet. Deze worden beschouwd als

veroorzaken in sociale, beroepsmatige en andere belangrijke

normale reacties op een abnormale gebeurtenis.

levensgebieden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat driekwart van de

Globaal komt PTSS onder 10 -20% van de bij een ramp betrokken

mensen na verloop van tijd op eigen kracht herstelt, maar 25%

hulpverleners voor. Het kan echter ook veel hoger of veel lager zijn

van de mensen die blootgesteld zijn aan traumatische ervaringen

door factoren als de mate van blootstelling en de omvang van de

ontwikkelen gezondheidsklachten. Het gaat dan om acute stress-

ramp. Onder een heterogene groep reddingswerkers had 20%

stoornissen, posttraumatische stressstoornissen, angststoornissen,

symptomen van PTSS 10 tot 15 maanden na de aanslagen op

depressie, middelenmisbruik, andere psychische klachten en

het World Trade Centre in New York. Na de orkaan Katrina bleek

lichamelijk onverklaarde klachten. Of dit voor de geüniformeerden

22% van 525 brandweermedewerkers en 19% van 912 politie-

ook precies zo geldt is niet met zekerheid te zeggen. Er is nog niet

medewerkers 7 tot 13 maanden na de ramp PTSS te hebben.

veel specifiek onderzoek gedaan naar de gevolgen van blootstelling

Wat opvalt bij onderzoeken die op verschillende tijdstippen na een

aan trauma voor brandweer, politie en ambulancepersoneel.

ramp PTSS hebben gemeten, is dat er bij het verstrijken van de tijd

Gevolgen van een ramp duren langer dan je denkt

geen duidelijke aflopende trend is in het vóórkomen van PTSS bij

Alcohol misbruik bleek bij 23% van de betrokken brandweermede-

geüniformeerde hulpverleners. Een mogelijke verklaring hiervoor

werkers na de Bijlmerramp voor te komen. Wat betreft andere

kan zijn dat hulpverleners beroepsmatig regelmatig met stressvolle

psychische klachten en lichamelijke onverklaarde klachten is ook

situaties en ernstige incidenten geconfronteerd (blijven) worden.

nog weinig éénduidig onderzoek, wel zijn ook hier de percentages

Er zijn ook uitschieters bekend, zo lag het percentage PTSS bij

verhoogd.

een dramatisch verlopen voetbalwedstrijd in Hillsborough waarbij

Wat laten al deze cijfers nu zien? Opvallend is dat er relatief

95 mensen werden doodgedrukt veel hoger: 44% van de politie-

weinig onderzoek is verricht naar de psychosociale gevolgen na

agenten die in het stadion waren en probeerden te redden wat er

rampen bij professionele hulpverleners. Wel blijkt uit deze

te redden viel had daarna last van een PTSS. De veronderstelling

gegevens dat betrokken hulpverleners meer risico lopen op

hierbij is dat de grote machteloosheid om de mensen te redden dit

gezondheidsklachten dan niet betrokken hulpverleners.

hoge percentage ernstige klachten veroorzaakte.

Gezien de risico’s die hulpverleners lopen in hun dagelijks werk

Ook het onderzoek naar angststoornissen is beperkt. Voor zover

en de extra belasting die de inzet bij rampen en calamiteiten met

nu bekend komen angststoornissen na een ramp bij 6 tot 12%

zich meebrengt is er genoeg reden hier meer aandacht aan te

bij hulpverleners voor. Na de aanslagen op het World Trade Centre

besteden. Een betere kennis over de psychosociale gevolgen is

in New York bleek 10 tot 15 maanden na de ramp 6% van een

noodzakelijk om preventie en behandeling effectiever in te kunnen

heterogene groep hulpverleners een angststoornis te hebben.

richten.

Uit het onderzoek 8 jaar na de Bijlmerramp bleek 12% van de
betrokken politiemensen een angststoornis te hebben. Op basis van
gegevens van bedrijfsartsen in Enschede bleken angststoornissen
drie jaar na de vuurwerkramp voor te komen bij 8% van de brand-

Richtlijnen voor de opvang en nazorg van
hulpverleners

weermensen.
Voor depressie variëren de percentages ook nogal, van 0 tot 27%.

Op 10 oktober 2007 is de Richtlijn vroegtijdige interventies na

Na Katrina 27% onder politiemensen en 8,5 jaar na Bijlmerramp

rampen, terroristische aanslagen en andere schokkende gebeurte-

22% onder betrokken politiemensen. Drie jaar na de vuurwerk-

nissen gereed gekomen. Deze richtlijn formuleert aanbevelingen

ramp in Enschede kwam depressie voor bij 5% van de brandweer-

voor de professionals die betrokken zijn bij de opvang van getroffe-

medewerkers en ruim 8 jaar na de Bijlmerramp rapporteerde 22%

nen van rampen. Alle betrokken beroepsorganisaties hebben deze

van de betrokken politiemedewerkers en 20% van de betrokken

richtlijn geautoriseerd en dit zal dan ook de komende jaren het

brandweerlieden depressieve klachten.

richting gevend kader zijn voor het handelen in de praktijk. Het
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geeft houvast wat wel en ook wat niet te doen in de eerste opvang

bundelen en vast te leggen in een richtlijn gebaseerd op weten-

na een ramp. Ook de geüniformeerde hulpdiensten hebben

schappelijke evidence en best practices. In de voorbereiding op de

meegewerkt aan de totstandkoming van deze richtlijn.

nazorg aan hulpverleners na rampen kunnen dan overkoepelende

Voor de nazorg aan geüniformeerde hulpverleners na rampen

afspraken gemaakt worden over de organisatie van de nazorg na

en grootschalige calamiteiten wordt in samenhang met de

een ramp.

implementatie van deze richtlijn een richtlijn geüniformeerden
gemaakt. Bij de verschillende hulpverleningsdiensten zijn
preventie, opvang en behandeling vaak verschillend ingevuld.

De nafase

Zelfs binnen één hulpverleningsdienst bestaan bij het opvang-
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en nazorgbeleid regionale verschillen. Voor betere informatie-

Naast de gevolgen voor de betrokken individuen en professionals

voorziening over psychosociale problematiek en nazorg na rampen

zijn de gevolgen voor de getroffen gemeenschap als geheel

is het nodig om informatie en nieuwe ontwikkelingen hierover te

eveneens verstrekkend en kunnen lange tijd een ontwrichtende
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werking hebben. Dit hebben we geleerd van de rampen die

naar de nafase. De gevolgen van rampen duren altijd langer dan

Nederland hebben getroffen. De Zanderij ramp, de Bijlmerramp,

men denkt. Het strekt zich meestal uit over jaren en heeft op veel

de Faro ramp, de Hercules ramp, de Dakota ramp, de legionella

facetten van het persoonlijk en maatschappelijk functioneren zijn

besmetting op de Westfriese flora, de vuurwerkramp in Enschede,

effecten. De voorbereiding op deze langdurige nafase is geen

de cafébrand in Volendam, de grote uitbraak van dierziekten MKZ

eenvoudige opgave. Er zijn veel partijen betrokken bij de zorg en

en aviaire influenza, de tsunami in Zuidoost-Azië en de brand in

wederopbouw van een getroffen gemeenschap. Daarbij gaat het

het cellencomplex op Schiphol. Deze rampen van de laatste 20 jaar

vaak om partijen die niet gewend zijn om samen te werken en dan

zijn allemaal bekende of misschien minder bekende rampen. Wat

is dat ook nog onder zeer bijzondere omstandigheden. Betrokken

zij echter alle gemeen hebben is dat zij voor de getroffenen jaren-

partijen kunnen zijn: woning coörporaties, geestelijke gezond-

lang het leven hebben bepaald en waarschijnlijk nog bepalen. Het

heidszorg, verzekeraars, artsen, advocaten, gemeentelijke diensten,

leven wordt nooit meer hetzelfde en het vinden van een nieuw

maatschappelijk werk en ministeries. De nafase vergt een lange

evenwicht vergt aanzienlijke inspanning.

adem van iedereen, waarbij de aandacht van verantwoordelijke

Dit besef heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat er veel aandacht

overheden, bestuurders en de media afneemt in de loop van de

is besteed aan de rampenbestrijding en de noodzakelijke voor-

tijd. De nafase wordt ook gekenmerkt door moeizame samenwer-

bereiding op rampen. Er is een structuur voor de rampen-

kingsprocessen tussen de verschillende organisaties, bestuurlijke

bestrijding in het leven geroepen, rampenplannen zijn opgesteld,

fricties, belangentegenstellingen en conflicten. Veel is daarbij te

er zijn protocollen en richtlijnen gemaakt en hulpverleners

verklaren uit het feit dat er geïmproviseerd moet worden en dat

worden getraind en oefenen gezamenlijk.

dat in een buitengewoon gevoelige context gebeurt.

De meeste aandacht is in eerste instantie uitgegaan naar de acute

In 2008 komt er een modelplan voor de nafase beschikbaar. Dit

fase. Dit heeft uiteraard te maken met het belang van snel en

modelplan wordt gemaakt in samenwerking met de koepel-

effectief optreden in de eerste gouden uren na een ramp. Het

organisaties, waarvan de aangesloten organisaties in geval van

redden van mensen, het herstel van de veiligheid en het beperken

een ramp een taak hebben te vervullen.

van de gevolgen van de ramp is afhankelijk van het optreden van

Het modelplan voor de nafase is een handreiking om het samen-

de hulpverleningsdiensten. Veel van de gevolgen op de langere

werkingsproces tussen de vele, verschillende organisaties te onder-

termijn hangen af van het optreden in die eerste uren. Als gevolg

steunen. In het modelplan zijn dan ook de essentiële ingrediënten

van het gevoerde beleid is de rampenbestrijding dan ook beter op

van de nafase beschreven. Dit modelplan kan in de voorbereiding

orde dan 20 jaar geleden. Het is echter nu ook tijd om te kijken

op rampen gebruikt worden door gemeenten en de veiligheidsregio’s.
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Europese samenwerking
In Europa worden initiatieven genomen de beschikbare kennis en
expertise te bundelen om zo snel en effectief van elkaar te kunnen
leren. Impact neemt deel aan dit Europese samenwerkingsverband
om voor de Nederlandse situatie optimaal te kunnen profiteren.

Balans en veerkracht
bevolking te vergroten. Uitwisseling van kennis speelt een
In de strijd tegen terrorisme besteedt de internationale gemeen-

belangrijke rol: alle opbrengst in termen van kennis en producten

schap veel aandacht aan technische aspecten: maatregelen hebben

wordt gedeeld met andere EU-lidstaten. Het project leverde drie

vooral betrekking op de inzet van politie, het verscherpen van de

producten op:

EU veiligheidsmaatregelen en de juridische aanpak. Hiermee

• Een publiekscampagne over veerkracht. Deze kan, na aanpas-

lopen we kans dat we de zorg voor psychische veerkracht en

singen op culturele diversiteit, in alle EU-lidstaten worden

geestelijke gezondheid verwaarlozen. In navolging van 9/11 en

gebruikt.

de aanslagen in Madrid (maart 2004) besloot Impact de psycho-

• Een interventie voor kinderen uit het basisonderwijs. Met

sociale gevolgen van terrorisme en terrorismedreiging tot een van

behulp van deze interventie kan de veerkracht van kinderen

de speerpunten van haar inhoudelijke beleid te maken. Zij heeft

vergroot worden. Voor de basisscholen werd een musical

het initiatief genomen tot het opzetten van een EU-project gericht

geschreven met het thema veerkracht; dit kan door de groepen

op de gevolgen van terrorisme op de samenleving. In november

8 als eindmusical worden ingestudeerd. Voor de leerkrachten is

vorig jaar werden de eerste producten voorgelegd aan het door

er een lespakket beschikbaar om verschillende thema’s (‘samen

Impact opgebouwde netwerk van experts in alle 25 EU landen, die

sterk’, ‘als er iets ergs gebeurd is’, ‘ontspan jezelf’) bespreekbaar

op een grote conferentie in Den Haag bijeen waren

te maken in de klas.
• Strategieën voor ‘community-based interventions’, zodat hulp-
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Het doel van dit project, ‘Citizens and Resilience. The balance

verleners weten wat ze moeten organiseren om de collectieve

between awareness and fear’, is de internationale samenwerking te

veerkracht en het natuurlijk herstel van de bevolking te onder

verbeteren om gezamenlijk de veerkracht van de Europese

steunen.

Gevolgen van een ramp duren langer dan je denkt

Hulp na terrorisme
Een van Impact’s nieuwe projecten is Vnet, het Victims’ European
Network against Terrorism. Doel ervan is het creëren en uitbreiden
van een Europees netwerk van organisaties voor getroffenen. Dat
is belangrijk, want een netwerk stelt getroffenen in staat elkaar te
ondersteunen en kennis en informatie uit te wisselen. Het kennisen adviescentrum heeft een uitgebreid netwerk dat kan worden
ingezet om Vnet uit te breiden.
In het kader van het Vnet project bezocht Impact, samen met een
delegatie van Nederlandse getroffenen van terrorisme, op 11 maart
de eerste Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de
aanslagen in Madrid.
Eureste (European resources for the victims of terrorism) is een
Belgisch zusterproject van het citizens and resilience project van
Impact. Belangrijkste doel is het ontwikkelen en inventariseren
van instrumenten om getroffenen van terrorisme en hun families

Hulp na rampen

te voorzien van psychosociale hulp. Hiervoor wordt een train the
trainers programma ontwikkeld. In Frankrijk, Groot-Brittannië,

Als partner in het project Eutopa werkt Impact, samen met de

Spanje, Hongarije, Zweden en België worden trainers opgeleid

Universiteit van Keulen en de daaraan verbonden psychiatrische

zodat ze die kennis vervolgens weer door kunnen geven aan de

kliniek, aan standaardisering van de zorg na rampen in Europa.

professionals.

De Duitse partners hebben een screeningsinstrument ontwikkeld,
dat zij verder willen uitdragen in Europa. In samenwerking met
het Trimbosinstituut heeft Impact een richtlijn ontwikkeld:
vroegtijdige interventies na rampen. De richtlijn zal ook geschikt
gemaakt worden voor implementatie in Europa.

Gevolgen van een ramp duren langer dan je denkt
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Het Italiaanse Rode Kruis geeft leiding aan het project Red, dat

kunnen vergroten, moet kennis worden verzameld. Ook moeten

staat voor Reinforce Rescuers’ Resilience by Empowering a well-being

er instrumenten worden ontwikkeld die het welbevinden van

Dimension. Aanleiding voor het project is de brand in de Mont

reddingswerkers kunnen meten. Impact brengt haar kennis van

Blanc tunnel. Het was voor veel reddingswerkers destijds een

veerkracht in en stelt haar Europese netwerk ter beschikking.

ingrijpende ervaring dat zij weinig of niets voor de slachtoffers

Ten slotte wordt er ook trainingsmateriaal voor reddingswerkers

konden betekenen. Om de veerkracht van reddingswerkers te

ontwikkeld.

Gevolgen van een ramp duren langer dan je denkt

Steeds meer samen
Er gebeurt dus veel op Europees niveau. Het is goed om te merken
dat in veel landen van Europa initiatieven op dezelfde onderwerpen
worden genomen. De ontwikkeling van het kennisdomein rond de
psychosociale zorg na rampen is duidelijk in ontwikkeling en de
bundeling van krachten in Europa biedt de mogelijkheid hierin
een versnelling aan te brengen en efficiënt met elkaar dezelfde
richting op te werken.
Het is ook goed dat de nieuwe lidstaten er uitdrukkelijk bij
betrokken worden. Ook al hebben zij nog niet de uitgebreide
middelen tot hun beschikking, zij zijn graag geziene partners
in de Europese projecten. Zodoende kunnen zij volop meeprofiteren.
Voor Impact is het een uitgelezen kans te profiteren van de
uitgebreide kennis en expertise in Europa. Zo hoeven we in

Referenties

Nederland niet zelf weer het wiel uit te vinden.

A.M. Speets, I.M. Kellert, D.A. Smilde-van de Doel, M. de Vries,

De komende jaren zal de Europese samenwerking steeds

Psychosociale gevolgen van inzet bij grootschalige calamiteiten

substantiëlere vormen aannemen. Wat we nu zien, is dat er veel

en rampen bij geüniformeerde hulpverleners, Inventarisatie en

verschillende initiatieven zijn in de diverse landen waar ook

aanbevelingen. Publicatie in voorbereiding

heel diverse projecten uit voortkomen. Het is nog een beetje een
lappendeken van losse projecten. De Europese Commissie zal

Multidisciplinaire richtlijn: Richtlijn voor vroegtijdige psychosociale

steeds meer op de samenhang van die projecten gaan sturen,

interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende

zodat er grote programma’s ontstaan die ook daadwerkelijk

gebeurtenissen 2007.

voortbouwen op eerdere projectresultaten

Onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire
Richtlijnontwikkeling in de GGZ, in samenwerking met het
Trimbosinstituut, in opdracht van Stichting Impact.
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