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I Wat eraan vooraf ging
Vijf jaar lang hebben tientallen wetenschappers van verschillende pluimage onder de
paraplu van NWO in 29 projecten gewerkt – en werken nu soms nog – aan onderzoek
waarin allerlei typen conflict en conflicthantering centraal staan. Op de NWO
‘Eindconferentie Conflict en Veiligheid’ die 21 mei 2014 op landgoed De Horst in
Driebergen plaatsvond, presenteerde een aantal van hen hun bevindingen. Daarnaast
waren enkele relatieve buitenstaanders uitgenodigd om vanuit hun expertise hun visie
op het thema te geven.

Drie commissies, twee boeken, een dag
Het kostte drie jaar en drie commissies voordat het project ‘Conflict en Veiligheid’
in 2008 kon beginnen, vertelde dagvoorzitter professor Louk Hagendoorn. Het zal
waarschijnlijk nog eens drie jaar kosten voordat de hele output van het programma in
wetenschappelijke publicaties zichtbaar is. Maar daar hoeven we niet op te wachten;
er zijn inmiddels voldoende onderzoeksresultaten om twee boeken mee vol te schrijven,
een dag mee te vullen, en om te toetsen aan hun maatschappelijke bruikbaarheid. Dat
laatste gebeurde 21 mei tijdens het middagprogramma.
’s Ochtends presenteerden vier onderzoekers hun bevindingen, na een aftrap door
Dirk Kruijt (honorair hoogleraar aan de Universiteit Utrecht) en Jan Pronk (oud-minister,
verbonden aan het Institute of Social Studies in Den Haag). Daarna vond een discussie
met het publiek in de zaal plaats. Aan het einde van de dag nam Joris Voorhoeve de
twee boeken in ontvangst die het voorlopige resultaat zijn van dit programma:
‘Social conflict within and between groups’ (onder redactie van Carsten de Dreu) en
‘NWO-Programma Conflict & Veiligheid’ (geschreven door Maarten Evenblij).
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II Flitsdiscussie
ontwikkelingssamenwerking:
bottom-up, maar hoe?
Dirk Kruijt
‘Ontwikkelingshulp op z’n Cubaans: van militaire naar politieke
steun’
Dirk Kruijt schetst het verloop van de Cubaanse politieke en praktische steun aan andere
landen door de jaren heen. Hij wijst erop dat Cuba altijd fricties met de voormalige
Sovjet-Unie heeft gehad. Cuba gaf meteen na de Cubaanse revolutie in 1959 militaire
steun aan guerrillabewegingen in Afrika, aan guerrilla- en protestbewegingen in ZuidAmerika, en was een van de oprichters van de Organisatie van Niet Gebonden Landen.
Ongeveer twee jaar na de dood van Che Guevara (in 1967) werd een deel van de militaire steun omgezet in humanitaire hulp.
Kruijt benadrukt dat Cuba, ook toen het land na 1989 een ‘spartaanse’ economie en
maatschappij kreeg, altijd zijn medische brigades in dertig landen heeft gehouden, alfabetiseringscampagnes heeft ondersteund en een actieve rol heeft gespeeld in vredesbesprekingen in El Salvador, Guatemala en Colombia. Hij stelt dat het optreden van
centrum-links in Zuid-Amerika een Cubaanse erfenis is, en dat de overgang van militaire
naar politieke steun Cuba een behoorlijke positie heeft gegeven op het civiele toneel.

Jan Pronk
‘Bottum-up beleid is pas mogelijk als conflicten worden gedempt’
Jan Pronk, die vertegenwoordigers van Cuba in een groot aantal landen aan het werk
heeft gezien, bevestigt wat Kruijt vertelt. Dat impliceert niet dat Cuba een voorbeeld is
voor andere landen, vindt hij. Er is geen algemene standaard voor ‘het’ ontwikkelingsbeleid of ‘de’ ontwikkelingssamenwerking, betoogt Pronk, want sinds de jaren zestig is
het internationale ontwikkelingsbeleid stelselmatig van karakter veranderd.

Het wereldtoneel is veranderd
De oorzaak daarvoor ligt volgens Pronk in verschillende soorten veranderde omstandigheden, zoals dekolonisatie; internationale economische crises; de internationale
gevolgen van het einde van de Koude Oorlog; de toenemende globalisering; en de
self-sustaining groei die verschillende landen hebben bereikt. Daarnaast is het ontwikkelingsbeleid veranderd door ideologische verschillen tussen landen die gevolgen hebben
voor de vormgeving van dat beleid – verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa,
maar bijvoorbeeld ook tussen Nederland en Frankrijk. Ook spelen veranderende machtsverhoudingen een rol, en de geopolitieke en economische belangen die daarmee
gepaard gaan.

Ideeën over ontwikkelingssamenwerking zijn veranderd
Bovendien zijn inzichten in de aard van ontwikkelingsprocessen veranderd. Was beleid
eerst vooral gebaseerd op economische inzichten, naderhand kreeg het een meer
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multidisciplinair karakter. Was aanvankelijk het idee dat iedereen zou profiteren van
economische groei, later werd duidelijk dat structurele omstandigheden zo’n effect
verhinderen, betoogt Pronk. Er kwam meer aandacht voor zaken als sociale rechtvaardigheid en human development. Deze veranderde inzichten werden vertaald in ander
beleid tussen en binnen landen, wat leidde tot de formulering van nieuwe k
 nelpunten
en verschillende inzichten hoe die aan te pakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
gemeenschapsontwikkeling, milieu en gender.

Bottom-up is beter, maar gebeurt niet
Deze verschillen in inzicht resulteerden na 1989, het jaar waarin de Berlijnse Muur viel,
in een grote diversiteit in het ontwikkelingsbeleid. Conflicten binnen landen die onderwerp waren van beleid werden steeds manifester en escaleerden steeds gemakkelijker.
Dat leidde tot strijd over de vraag of binnenlandse sturing dan wel externe sturing het
beste is, en of er top down of bottom-up moet worden gewerkt. Zet je de mens in het
ontwikkelingsproces voorop, dan moet ontwikkeling op de eerste plaats van binnenuit
plaatsvinden, zegt Pronk. De consensus over dat idee is groot, constateert hij, maar de
praktijk sluit daar niet bij aan. Het opleggen van good governance-condities en van
regels voor marktgedrag, pogingen om van buitenaf democratisering te bewerkstelligen, het uitvoeren van vredesoperaties, en de nieuwe geopolitieke doeleinden van
Jan Pronk:

‘Conflictescalatie
binnen ontwikkelingslanden
wordt van buitenaf
gevoed in plaats
van gedempt’

grootmachten waarin de eigen veiligheid voorop staat, laten zien dat idee en praktijk
nog sterk van elkaar verschillen.
Pronk betreurt dat. ‘Ik ben een bottom-up-denker, een slow development-denker,’ zegt
hij. ‘Het zou het beste zijn als ontwikkelingsprocessen van binnenuit worden vorm
gegeven, maar elke samenleving maakt zelf ook weer onderdeel uit van het wereldsysteem. Dat beperkt de mogelijkheden van bottum-up en binnenlandse sturing. Geen
land kan zich afsluiten van de kapitalistische en transnationalistische krachten die in de
globalisering een grote rol spelen, en die zulke sturing beperken. Ontwikkelingssamenwerking moet er daarom op gericht zijn de beperkingen voor bottum-up sturing weg te
nemen.’

Ga preciezer analyseren om conflicten te kunnen dempen
Reagerend op Kruijt stelde Pronk dat Cuba zijn hulp nooit heeft opgeschort omdat het
daar geen politiek belang bij had – ‘en dat maakt Cuba niet anders dan de Verenigde
Staten’. Ontwikkeling gaat onvermijdelijk met conflicten gepaard, stelt Pronk. De vraag
is daarom hoe escalatie van conflicten door acties van binnen- en van buitenaf kan
worden voorkomen. ‘Op dit moment zien we in toenemende mate dat internationale
ondernemingen en andere landen de conflictescalatie binnen ontwikkelingslanden van
buitenaf voeden in plaats van dempen. Door de globalisering worden etnische, economische en sociale conflicten, en ook conflicten tussen boeren en stedelingen, sterker.’
Pronk vraagt de wetenschap(pers) of onderzoek kan bijdragen aan een zekere mate van
conflictdemping. Hij pleit ervoor per land en per situatie te analyseren welke binnenen buitenlandse factoren een rol spelen bij het voeden van conflicten tijdens ontwikkelingsprocessen. Pas als we daar zicht op hebben, is conflictdemping mogelijk en ook een
beter beleid voor de armen en de slachtoffers, stelt hij.

Vervang verouderde wetenschappelijke definities
Pronk stelt daarnaast dat de huidige indicatoren die het succes van ontwikkelingssamenwerking meten, achterhaald zijn. ‘Onderzoek zegt nu “we zijn op de goede weg”.
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Er wordt bijvoorbeeld gezegd: er zijn minder conflicten, minder slachtoffers van
conflicten en minder fragiele staten, maar al die cijfers zijn gebaseerd op verouderde
definities die weinig te maken hebben met de huidige aard van ontwikkelingsprocessen.
Er is onderzoek nodig dat meer vertelt over de feitelijke stand van zaken dan nu het
geval is.’ Nu hanteert de wetenschap als definitie van ‘conflict’ een strijd waarbij in een
jaar ten minste duizend doden op het slagveld vallen. De aanvallen van Boko Haram op
dorpen, scholen, overheidsgebouwen, markten en busstations, die in totaal jaarlijks veel
meer dan duizend slachtoffers eisen, vallen niet onder deze definitie en tellen dus niet
mee. En Boko Haram is de enige niet.
Pronk: ‘Wetenschappelijke instituten en internationale organisaties zeggen dat het
aantal slachtoffers van gewelddadige conflicten daalt. Dan gaat het alleen over de
doden. Verminkten, verkrachte vrouwen, gewonden, vluchtelingen, ontheemden en
ondervoede kinderen door ziekte en honger als gevolg van gewelddadige conflicten,
tellen in deze berekening niet mee.’ En dan is er nog de omschrijving van de term
‘fragiele staat’. In 2012 publiceerde de OECD een gezaghebbende lijst waarop vooral
de namen opvallen die er niet op staan: Oekraïne, Mali, Libië en Syrië. Landen die korte
tijd later ineen stortten door staatsingrepen, burgeroorlogen, interventies, enzovoorts.
‘Er zijn veel meer staten fragiel dan beleidsmatig wordt erkend.’

•
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III De onderzoeksbevindingen:
wat zijn we wijzer geworden?
1 Wibren van der Burg
‘Hybride identiteiten vragen om dejuridisering’
De identiteiten van burgers zijn in toenemende mate hybride geworden, zegt Wibren
van der Burg (hoogleraar Rechtsfilosofie en rechtstheorie, Erasmus School of Law
in Rotterdam). ‘Denk bijvoorbeeld aan de Marokkaanse vrouw die een wijnbar is
begonnen.’ Maar het recht denkt in algemene categorieën en vaste groepen. Het past
daardoor niet op deze hybride identiteiten en de dynamiek daarbinnen.

Ook een minderheidsgroep past niet meer in een hokje
De Nederlandse politieke traditie schiet op dit vlak eveneens tekort, stelt Van der
Burg. Die gaat weliswaar uit van ruimte voor minderheidsgroepen, maar ook dan gaat
het om groepen met een vaste, stabiele, afgebakende identiteit; en die zijn er steeds
minder. Door de globalisering en snelle ontwikkelingen in de ICT komen bovendien
lichte, virtuele gemeenschappen tot ontwikkeling die buiten het recht en de samen
leving staan. ‘Denk bijvoorbeeld aan de Syriëgangers; die houdt niemand tegen.’
Of neem iemand als Mohammed Enait, de advocaat die uit geloofsovertuiging weigert
op te staan voor de rechter. ‘Hij combineert het traditionele geloof met zelfstudie, iets
wat ongewoon is binnen de islam. Daar hoor je de schriftgeleerden te volgen.’ Hij past
dus niet in het hokje van de stereotype moslim.

Probeer tegenstellingen binnen de perken houden
Wibren van der Burg:

‘Ons rechtssysteem
leidt tot
ingegraven
standpunten’

Om verschillende identiteiten recht te doen, pleit Van der Burg ervoor om opnieuw na
te denken over drie beginselen die wortelen in de oer-Hollandse verzuiling. De eerste,
het beginsel van proportionaliteit: er moet voor iedereen een deel van de koek zijn. De
tweede, de gerichtheid op consensus en compromis, in plaats van the winner takes it
all. En de derde, de relatieve autonomie van groepen. De gedachte hierachter is dat het
beter is om tegenstellingen binnen de perken te houden, dan te proberen een finaal
oordeel te vellen, zoals rechters doen. Ons rechtssysteem geeft iemand gelijk, of niet.
De rechter oordeelt zwart of wit, schuldig of onschuldig. Dat leidt tot ingegraven standpunten en verharding in de samenleving, vindt Van der Burg. ‘We dwingen mensen om
consistenter te zijn dan ze zijn.’

Onderken contextafhankelijkheid en oordeel pragmatisch
Het is vaak beter om conflicten buiten het recht te houden, zegt Van der Burg. ‘Kijk
wat in jouw context goed werkt, en laat het recht erbuiten.’ En wat de politiek betreft:
we moeten niet terug naar de verzuiling, maar streven naar consociationalisme nieuwe
stijl. Dat houdt in: een politieke waardering voor verscheidenheid, en de erkenning dat
een homogene natiestaat niet bestaat, maar dat we te maken hebben met transnationale netwerken en diaspora’s. ‘We moeten afscheid nemen van een model waarin de
elites met elkaar tot overeenstemming kwamen, zoals tijdens de verzuiling het geval
was,’ aldus Van der Burg. En conflicten moeten niet juridisch beoordeeld worden, maar
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pragmatisch doordacht. De uitkomst daarvan is afhankelijk van de context en niet van
algemene regels. Van der Burg: ‘Beleidsmakers vinden dat fijn, veel filosofen vinden dat
een zwaktebod. Maar wij vinden het juist wenselijk.’

Het recht maakt meer kapot dan je lief is
Van der Burg besluit zijn betoog met vier stellingen:
• Het recht maakt meer kapot dan je lief is. Wees er terughoudend mee!
• Conflicten framen als principiële tegenstellingen is vaak contraproductief;

er is dan geen ruimte voor tussenposities;
• Maak ruimte voor context, variatie en dynamiek;
• Gebruik consociationalisme nieuwe stijl als oplossing.

•

2 Brian Burgoon
‘Aandacht voor mensenrechten is positief
voor het onderhandelingsresultaat’
In de media is, dankzij organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch,
regelmatig aandacht voor mensenrechtenschendingen. Brian Burgoon is behalve
hoogleraar politieke economie (Universiteit van Amsterdam) ook lid van de Dialogue
Advisory Group, een bemiddelingsorganisatie die op hoog niveau achter de schermen
opereert en waarover hij, om die reden, niet veel kan vertellen. Als lid van die organisatie vroeg hij zich af of organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch
hem met hun gelijk voor de voeten lopen. Bevordert meer aandacht voor mensenrechtenschendingen het vredesproces? Of leidt zulke aandacht juist tot langere conflicten en
ingewikkeldere onderhandelingen?

Een onverwachte bevinding
Op basis van etnografisch onderzoek, systematische sociaalwetenschappelijke data
vergaring, analyses van conflicten, de logboeken van de Dialogue Advisory Group, de
rapportages van belangrijke kranten en van de Verenigde Naties, zijn onderhandelingen
over 36 conflicten geanalyseerd. Hoewel het lastig was om correcte relaties tussen
oorzaak en gevolg vast te stellen, kan Burgoon wel een duidelijke conclusie trekken –
eentje die hij zelf van tevoren niet had verwacht. ‘Aandacht in internationale media
voor mensenrechtenschendingen heeft op lange termijn een pacificerend effect,’ zegt
hij. Het is dus niet zo dat meer aandacht tot meer conflict leidt; meer aandacht leidt
uiteindelijk juist tot een sneller staakt-het-vuren of vrede.

•
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3 Carsten de Dreu
‘Eén havik heeft meer invloed dan een groepje duiven’
Carsten de Dreu (hoogleraar Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam)
bestudeert intergroepsconflicten. ‘Van acties in de schoonmaakbranche tot conflicten
in de Oekraïne – zulke conflicten zijn heel kostbaar,’ zegt hij. Intergroepsconflicten kun
je reguleren door conflicten te vermijden, te negeren, door toe te geven aan je tegenstander en daarmee de strijd te verliezen, en door het gevecht aan te gaan. Dat zijn
allemaal unilaterale strategieën, die op lange termijn niet werken. Conflicten die op
deze manier worden gereguleerd, komen weer snel terug, en eventuele overeenkomsten worden slecht nageleefd, aldus De Dreu.
Een andere strategie is multilateraal: met elkaar in gesprek gaan en onderhandelen,
en op die manier het probleem oplossen. Samen kun je meer dan alleen: het Senseo-
apparaat van Philips en Douwe Egberts is er een voorbeeld van, zegt De Dreu. Een
mogelijke ramp kun je beter afwenden met behulp van een andere partij. Toen in de
voormalige Sovjet-Unie een hongersnood dreigde, was dat een mogelijkheid voor de
Verenigde Staten om van hun graanoverschot af te komen.

Aantallen tellen, maar status ook
Onderhandelen tussen twee groepen heeft een bepaalde dynamiek, maar binnen die
groepen ook. In dat laatste geval gaat het om de dynamiek tussen de onderhandelaar
en zijn achterban. Al die dynamieken beïnvloeden elkaar; maar hoe? In de achterban
van de onderhandelaar speelt de verhouding tussen haviken en duiven een belangrijke
Carsten de Dreu:

‘Zorg ervoor dat
haviken hun mond
houden’

rol. Uit De Dreu’s onderzoek blijkt dat één havik meer invloed heeft dan drie duiven.
Pas als er geen havik meer is, komen de duiven aan bod. Omdat één havik al zand in de
machine kan gooien, is het belangrijk de ruimte voor haviken te beperken. Zorg ervoor
dat ze hun mond houden, adviseert de Dreu. Maar het is niet alleen een kwestie van
aantallen; status speelt ook een rol. Ook als de haviken in de minderheid zijn, wordt er
naar hen geluisterd – als ze tenminste geen lage status hebben. Is dat laatste wel het
geval, dan durft een onderhandelaar de haviken te negeren en ontstaat er een win-winsituatie waarin behoeften van beide partijen kunnen worden uitgeruild. Zorg er als
onderhandelaar dus voor dat de haviken in de achterban een lage status hebben,
adviseert De Dreu.

Identificatie is belangrijker dan resultaten
Ten slotte is het ook belangrijk of een onderhandelaar door zijn achterban wordt
gezien als een typische vertegenwoordiger van zijn eigen groep. Een onderhandelaar
die competent is, maar niet wordt beschouwd als zo’n typische vertegenwoordiger,
krijgt minder vertrouwen. Dat betekent dat het onderhandelingsresultaat lager wordt
gewaardeerd en de relatie met de tegenpartij niet verbetert, ook al geldt het onderhandelingsresultaat als geslaagd. Geert Wilders kan bij zijn achterban meer potjes breken
dan Diederik Samsom.

•
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4 Naomi Ellemers
‘Ontdoe conflicten van hun waardengeladenheid
en formuleer ze in termen van belangen’
Onze samenleving is diverser geworden door bijvoorbeeld migratie en religieuze
verschillen, constateert Naomi Ellemers (hoogleraar Sociale psychologie van de organisatie, Universiteit Leiden). Dat heeft als gevolg dat conflicten steeds vaker conflicten
over waarden worden; omdat we dankzij globalisering, internet en migratie in
toenemende mate contact hebben met mensen die er andere waarden op na houden.

Over belangen kun je onderhandelen, over waarden niet
Veel conflicten zijn ‘gemengde conflicten’ zegt Ellemers: zowel waarden als belangen
spelen een rol. Ellemers deed er op verschillende manieren onderzoek naar: in laboratoriumsituaties, door mensen over hun ervaringen te laten vertellen, en door mediators
over casuïstiek te interviewen. Ze keek naar de lichamelijke reactie van mensen bij waardenconflicten; naar hun gedachten en gevoelens; naar het gedrag van mensen; en naar
de acties die mediators in de praktijk ondernamen.
Uit al dat onderzoek concludeert Ellemers dat mensen in het geval van belangen- of
meningsverschillen heel goed snappen dat die verschillen er zijn, en dat er gepraat moet
worden om ze te kunnen overbruggen. Maar gaat het om waardenconflicten, dan is
iedereen overtuigd van zijn eigen gelijk, ook al staat dat haaks op dat van de ander.
‘Mensen verwachten niet dat de andere partij er heel andere waarden op na houdt
dan zijzelf,’ zegt Ellemers. ‘Waarden raken heel erg aan mensen zelf, aan hun persoonlijke betrokkenheid. Daardoor lijken oplossingen bij waardenconflicten onmogelijk.’
Daar komt bij dat mensen waarden gebruiken om hun eigen positie in een belangen
conflict te verstevigen. Het vinden van een oplossing wordt daardoor veel moeilijker
Naomi Ellemers:

‘Bij waarden
conflicten is
iedereen overtuigd
van zijn eigen
gelijk’

dan wanneer ze dat niet hadden gedaan.

Eercultuur: conflicten liever vermijden
Ellemers deed ook onderzoek naar conflicthantering in een eercultuur. Kenmerk van
zo’n cultuur is dat andere mensen je eer moeten toekennen; terwijl in een waardigheidscultuur jij zelf bepaalt wat je waard bent. Mensen uit een eercultuur hebben (bij
mensen uit een waardigheidscultuur) de reputatie dat ze een kort lontje hebben. Het
klopt dat deze mensen zich sneller beledigd voelen, zegt Ellemers, maar ze zijn óók
geneigd om conflicten te vermijden. Ze proberen ervan weg te lopen omdat ze bang
zijn voor escalatie; want als een conflict eenmaal escaleert, is er geen weg meer terug.
Dan ‘ontploffen’ mensen ‘ineens’; op dat moment komt hun al lang opgebouwde, maar
steeds ingehouden, woede er in één klap uit.

Geen waarden, maar meningen of belangen
Waardenbotsingen tijdens conflicten proberen te vermijden werkt het beste, zegt Ellemers. ‘Praten we niet over waarden, maar over meningen of belangen, dan is het veel
gemakkelijker om er met elkaar uit te komen. Bij waardenconflicten helpt het ook
om mensen aan te sporen iets positiefs te bedenken over degenen met wie ze het
oneens zijn. Ook dan is de neiging groter om er samen uit te komen.’ Ellemers wil in de
toekomst onderzoeken hoe je in een eercultuur escalatie kunt voorkomen en hoe je, als
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dat mislukt is, een conflict kunt de-escaleren. ‘Als je escalatie wilt voorkomen, helpt het
dan om iemands eigenwaarde te beschermen? Zo ja, gaat het dan om iemands eigenwaarde als persoon, of om de waarde die wordt toegekend aan iemands culturele
groep? En als je een conflict wilt de-escaleren, helpt het dan om verontschuldigingen te
maken en zo ja, moet je dat dan face to face doen, of juist in het openbaar?’

De praktijk: een nieuwe rol voor mediators
Als onderdeel van haar onderzoek heeft Ellemers mediators geïnterviewd, die met haar
spraken over casuïstiek uit hun eigen praktijk. ‘Daaruit bleek dat het grote mediatorenboek niet is geschreven voor waardenconflicten, maar voor belangenconflicten. Daarbij
is het idee dat mensen zelf tot elkaar komen, en de mediator op de achtergrond blijft.
Maar bij waardenconflicten werkt dat niet.’ Mediators weten dan ook niet zo goed
wat ze met waardenconflicten aan moeten, vertelt Ellemers. Ze doen vaak dingen die
volgens het mediatorenboek helemaal niet mogen, zoals boos worden of dreigen.
Ellemers: ‘Maar misschien zijn er wel onconventionele manieren nodig om mensen
gezichtsverlies te besparen: “Ik moest het wel doen, die mediator heeft me gedwongen,
maar aan mijn principes heb ik geen concessies gedaan”.’

•
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IV Zaaldiscussie
met de vier inleiders
Aan het einde van de ochtend, na de inleidingen van Wibren van der Burg, 
Brian Burgoon, Carsten de Dreu en Naomi Ellemers, was er gelegenheid voor het
publiek om met hen in discussie te gaan.

Aan Wibren van der Burg: Waar blijven de principes in uw model als je overal in
chocoladeletters het woord ‘pragmatisch’ bovenplakt?
Wibren van der Burg: Natuurlijk hebben we als gemeenschap principes. Je moet niet
álles dejuridiseren. Maar tegenwoordig hebben we de neiging om over multiculturele
en multireligieuze conflicten te gemakkelijk in juridische termen te spreken, en te
gemakkelijk naar de scheiding tussen kerk en staat te verwijzen.
Naomi Ellemers: Politici en religieuze leiders hebben er een handje van om toevallige
uitwerkingen van principes als de essentie daarvan te zien. Een achterliggend principe
als ‘vrede op aarde’ kun je op allerlei manieren invullen. Maar je ziet de neiging om te
zeggen: ‘Mijn politieke/religieuze invulling is de enige juiste manier om aan dat principe
te voldoen.’ Op zo’n manier maak je het probleem onoplosbaar. Terwijl je het over die
principes soms wel eens kunt worden, maar het de vraag is of iedereen ze op zijn eigen
manier mag invullen. Dat is een heel andere discussie.

Wibren van der Burg:

‘We maken het
conflict rond
de vrijheid van
meningsuiting heel
Amerikaans’

Maar iets als vrijheid van meningsuiting, moeten we daar dan maar een beetje mee
gaan marchanderen?
Wibren van der Burg: Wilders wordt in dat debat als de kampioen van de vrijheid
van meningsuiting neergezet, terwijl dat volstrekte onzin is. In een beetje beschaafde
samenleving zorg je ervoor dat je elkaar niet beledigt. We maken het conflict rond de
vrijheid van meningsuiting heel Amerikaans: we gaan naar een cultuur waarin je alles
mag zeggen wat je wilt, en mag beledigen wie je maar wilt. Dat past helemaal niet bij
de Nederlandse rechtscultuur. Wij Nederlanders hebben veel meer beperkingen bij de
vrijheid van meningsuiting dan Amerikanen. Vroeger hadden we in Nederland tijdens de
poldercultuur het besef dat je respectvol moet omgaan met minderheden, dat je mensen
niet onnodig bezeert. Dat besef lijkt op het ogenblik een beetje verloren te zijn.

U hebt het nu over wat je zegt tegen elkaar. Maar u kent ongetwijfeld ook het
voorbeeld dat er een schilderij werd weggehaald omdat mensen zich erdoor
beledigd voelden en dreigden de ruiten in te gooien van het museum dat het
exposeerde. Hoe ga je daar dan mee om?
Wibren van der Burg: In Venetië heb je een beeld staan met een man op een paard
met een heel duidelijk erecte penis, nogal provocerend. Ik heb me laten vertellen dat
dat ding er één keer per jaar wordt afgeschroefd, namelijk op het moment dat er een
processie plaatsvindt van de katholieken. Dat vind ik eigenlijk een heel mooie oplossing.
Die cultuur van polderen, het zou aardig zijn als we die terugkregen.
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Het museum had er een gordijntje voor moeten hangen, dat iemand die wilde
kijken opzij moest schuiven.
Wibren van der Burg: Dat had gekund. In Rwanda hebben ze een museum over de
belangrijkste genociden. Toen de Turkse president op bezoek kwam, hebben ze gezegd
dat de Armeense kamer op dat moment in restauratie was, zodat de Turkse president
die niet hoefde te zien.

Aan Brian Burgoon en Naomi Ellemers: Ik heb een vraag over het verband tussen
het onderzoek van Brian Burgoon en Naomi Ellemers. Als een waarde als ‘mensenrechten’ wordt genoemd, bevordert dat de oplossing van een conflict, laat het
onderzoek van Brian zien. Maar als waarden een rol spelen op microniveau, lijkt
dat volgens het onderzoek van Naomi de oplossing van een conflict juist te bemoeilijken. Dat lijkt tegenstrijdig. In Brians onderzoek is het een derde partij die een
waarde inbrengt, mensenrechten. De meeste mensen zijn voor mensenrechten.
Waar ze dan precies voor zijn en hoe ze dat in de praktijk uitvoeren, zal verschillen.
Maar als een derde partij zegt ‘doordat er een conflict is, worden er mensenrechten
geschaad’, kunnen beide partijen denken: we moeten constructief aan de slag. Zou
het zo kunnen zijn dat beide partijen het zó interpreteren dat het de ander is die de
mensenrechten schaadt?
Brian Burgoon: Het aankaarten van een waarde of waardegerelateerd principe als
mensenrechten, kan inhouden dat je een bepaalde waarde in een conflictsituatie
inbrengt. Niet zó dat het conflict over die waarde gaat, maar dat mensen iets gaan
doen dat een spillover effect heeft op het bloedvergieten en de oplettendheid van
de strijdende partijen. Daardoor kan het vervolgens gemakkelijker zijn om vrede
te stichten. Dit gezegd hebbende, had onze hypothese veel te maken met precies
het punt dat je maakt: zodra je die waarde inbrengt, kan dat dingen ingewikkelder
maken. Het zou kunnen dat de waarden worden gezien als westerse waarden die
van buitenaf worden opgelegd, waardoor het contact en het onderhandelingsproces
worden ondermijnd.
Naomi Ellemers: Een heel belangrijk verschil is, dat het bij Brians onderzoek ging om
publieke naming and shaming. We weten uit allerlei onderzoek dat mensen ontzettend
Naomi Ellemers:

‘Praat niet over
fouten uit het
verleden, maar
over verbeteringen
in de toekomst’

bezorgd zijn om hun morele reputatie. Dat is toch wat anders dan wanneer je een-opeen tegenover elkaar zit en je afvraagt waarom je je waarden zou moeten aanpassen.
Ik heb geen onderzoek gedaan naar de situatie waarin iemand zegt ‘ik zal buiten eens
vertellen wat jij hier aan tafel allemaal uitkraamt’. Ons onderzoek onder mediatoren
laat zien dat mensen door de bocht gaan als je ze onder druk zet. De media-aandacht
is wellicht vergelijkbaar met de externe druk die mediatoren uitoefenen. Een ander
verschil is, dat mensen het heel naar vinden als je ze aanspreekt op fouten die ze in
het verleden hebben gemaakt, vooral morele fouten. Dat veroorzaakt heel veel stress,
ontkenning en terugtrekkende bewegingen. Als je zegt ‘we gaan het niet over het
verleden hebben, maar over wat we in de toekomst beter kunnen doen’ en je ze dus
een way out geeft, dan zijn mensen wel bereid om in beweging te komen.

Aan Carsten de Dreu: In democratische groepen zal de onderhandelaar een havik
zijn als de meerderheid uit haviken bestaat, en een duif als de meerderheid uit
duiven bestaat. Een havikachtige onderhandelaar krijgt vaak meer voor elkaar dan
een duifachtige. Jullie hebben gekeken naar processen binnen en tussen groepen,
maar hebben jullie ook al eens gekeken naar de aard van de onderhandelaars?
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Carsten de Dreu: Groepen bestaan uit prosocialere en uit egoïstischere types. Je zou
kunnen zeggen dat de prosocialen meer geneigd zijn tot duivengedrag, en de egoïstischen meer tot havikengedrag. Vervolgens zou je kunnen zeggen dat de duif voor zijn
eigen groep minder bereikt bij de tegenpartij omdat hij te zacht is, terwijl de havik er
hard in durft te gaan. Maar het is wat ingewikkelder. Zorgt een duif in een intergroepsconflict goed voor zijn eigen groep? Of is hij erg begaan met het lot en de belangen
van de tegenpartij?
Als we kijken naar de duiven uit de eigen groep, dan zou het best kunnen dat de duif
Carsten de Dreu:

‘Polderen werkt
alleen maar als
het gaat over
belangen’

tegenover zijn eigen groep duivengedrag vertoont, maar zich hard opstelt tegenover
de andere groep. Dat hebben we nog niet onderzocht. We hebben wel onderzocht of je
meer of minder luistert naar de havik in je achterban als je zelf een havik- of een duif
oriëntatie hebt. Daar vonden we geen aanwijzingen voor. Het lijkt er dus niet op dat
mensen die van nature wat meer havikengedrag vertonen, meer (of minder) worden
beïnvloed door de haviken in hun achterban dan degenen die zich minder als een havik
gedragen. Er is wat dat betreft sprake van een generiek effect: haviken betekent zand
in de machine.
Een andere vraag is, wat ‘meer bereiken in de onderhandelingen’ betekent. Havik
achtige onderhandelaars kunnen, door er hard in te gaan en op het scherpst van de
snede te onderhandelen, op de korte termijn de ander op de knieën krijgen en een deal
sluiten die erg goed is voor de eigen achterban. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs een
goede deal; want zulke deals laten de tegenpartij met lange tanden en met grieven
zitten. Die zal daar vroeg of laat toch weer op terug komen.

Aan Carsten de Dreu en Naomi Ellemers: Ik voorzie een gelukkig huwelijk
tussen de onderzoeksprojecten van Naomi en Carsten. Het kan heel interessant
zijn om te kijken welk effect het heeft als de onderhandelaar zelf vindt dat hij uit
een eercultuur komt. Je kunt je ook voorstellen dat als de onderhandelaar uit een
eercultuur komt, de last en ruggespraak heel anders is, en de onderhandelingen op
een heel ander niveau plaatsvinden.
Carsten de Dreu: Wat wij in ons onderzoek naar groepsconflicten lijken te vinden,
is parochial altruism: de neiging van mensen om erg goed voor hun eigen groep te
zorgen, en zo nodig een concurrerende groep een tik te geven. Daarbinnen is het idee
van indirecte reciprociteit heel belangrijk: vandaag werk ik hard voor jou, en morgen
werkt er iemand anders hard voor mij. Daarbij speelt reputatie ook een rol. We denken
dat mensen het grootste deel van de evolutie volgens dit soort systemen hebben samengewerkt en dat deze een grotere rol spelen in de manier waarop we onderhandelen
en ons opstellen tegenover een tegenpartij dan we denken. De vraag is onder welke
omstandigheden zulke impliciete systemen de ruimte krijgen, en hoe je ze kunt kanaliseren. Want uiteindelijk is parochial altruism in een groepsconflict uitermate schadelijk.
Naomi Ellemers: Wat ik interessant vind, is dat de vertegenwoordigers van beide
groepen tijdens de onderhandelingen een ander verhaal kunnen vertellen dan ze terugverkopen aan hun achterban. Ik kan me voorstellen dat je het tegenover je achterban
hebt over ‘principes waar we voor staan’, maar dat een effectieve onderhandelaar ook
wel snapt dat die principes niet helpen als je eruit wilt komen met de tegenpartij. Dan
moet je heel banaal gaan plussen en minnen. Dat is een spanningsveld. Wanneer praat
je over belangen, en wanneer over waarden? En met wie? Dat vind ik ook interessant
aan de conclusie van Wibren: je moet een beetje pragmatisch blijven, want idealen
helpen je niet altijd verder.
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Carsten de Dreu: Polderen werkt eigenlijk alleen maar als het gaat over belangen, of
als je de onderhandelingen kunt terugbrengen tot belangen. Het werkt niet in situaties waarin het in de kern gaat over de identiteit van de een die geschaad is of dreigt
te worden door de waarden en normen van de ander. Dan is het slecht kaas eten met
elkaar.
Wibren van der Burg: Als je probeert te onderhandelen over waardenconflicten, heb je
twee mogelijkheden. De ene is, waarden terugbrengen tot belangen – het verhaal van
Naomi. De andere mogelijkheid is, kijken wat voor iemand onverdraaglijk is, begrijpen
wat voor hem echt wezenlijk is, voor jezelf weten wat voor jou echt wezenlijk is, en
dan kijken wat de uitruil is. In zekere zin heeft dit kabinet dat ook gedaan. Daar was de
regel: iemand krijgt iets, en de ander krijgt tien procent van het agendapunt dat voor
de een echt wezenlijk is.

Aan Carsten de Dreu: Ik vroeg me af of het experiment met de haviken en de
duiven met ervaren onderhandelaars is gedaan, of met jonge mensen.
Carsten de Dreu: Dit soort experimenten doen we met studenten.

Ik vraag dit, omdat je in de internationale praktijk soms ziet dat voormalige competitieve haviken op het moment dat ze met pensioen gaan, plotseling veranderen in
zogenaamde duiven. Ik zou verwachten dat die mensen snel en goed kunnen schakelen, goed kunnen inschatten wat hun tegenstander aan het doen is, en daar veel
meer mee kunnen spelen dan jonge mensen. Ik ben benieuwd of je toekomstig onderzoek ook zou kunnen doen met ervaren onderhandelaars met zo’n achtergrond.
Carsten de Dreu: Als er al een generalisatie te maken is vanuit het laboratorium naar
het echte leven, dan hebben we het over conflicten waar dit soort relatief jonge
mensen bij betrokken raken. Kijk bijvoorbeeld naar de Oekraïne, waar studenten ook
een rol spelen. Ik denk dat dit soort experimenten een aanwijzing geeft dat dit type
processen ook in andere situaties zou kunnen spelen, en met andere soorten onderhandelaars. We hebben een onderzoekslijn waarin wij mensen in de rol van aanvaller of van
verdediger brengen. Vervolgens kijken we wat er in het brein gebeurt als je in zo’n rol
zit. Dan blijkt dat mensen uitermate snel kunnen schakelen naar de rol waarin ze zitten.
Vanuit die gedachte zou je verwachten dat mensen in conflictsituaties heel flexibel
kunnen switchen. Natuurlijk spelen ervaring en expertise daarbij een rol.

Aan Naomi Ellemers: Het idee van eerculturen wordt binnen de antropologie heel
erg betwist. Als je het over migranten of minderheden hebt, kan het zijn dat ze
zich in een experimentele setting deel voelen van een minderheid, of van een
meerderheid. Dat verschil kan hun gedrag verklaren. Ik ben ook benieuwd wie de
proefpersonen waren. Jongeren, zeker jongemannen, gaan sowieso wat sneller op
de vuist dan ouderen of vrouwen.
Naomi Ellemers: Aan onze onderzoeken doen ook veel vrouwen mee, en die doen
precies hetzelfde. Als psychologen zijn we dan heel blij, want we hopen dan dat we
universele psychologische processen te pakken hebben. We zijn begonnen met verschillende culturele groepen met elkaar te vergelijken, en daarna zijn we gaan inzoomen.
Binnen groepen varieert de mate waarin mensen bezorgd zijn over hun eer. We hebben
procedures ontwikkeld om te onderzoeken wat er gebeurt als mensen meer of minder
worden aangesproken op hun eergevoel, en als je ze wel of niet laat nadenken over
positieve aspecten van hun zelfbeeld. Zo proberen we meer over de achterliggende
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psychologie te weten te komen en over de variaties binnen culturele groepen, want
we denken dat daar de sleutel tot de verschillen ligt. We hebben in ons onderzoek
steeds gekeken naar interpersoonlijke conflictsituaties. Die zijn heel anders dan groeps
conflicten. Daar spelen heel andere zaken een rol, dat is onderzoek waar Carsten mee
bezig is.

Wat ik me ook goed kan voorstellen, is dat de neiging om niet te reageren het
gevolg is van een minderheidsstatus: ‘Ik zeg maar niets, want ik heb hier geen recht
van spreken’. Het idee van een meerderheidsstatus is dat je kunt zeggen wat je
wilt. Dat verschil heeft dan meer met machtsverhoudingen in het dagelijks leven te
maken dan met een eercultuur an sich.
Naomi Ellemers: Dat zou je misschien denken, maar dat is niet wat wij vinden. We
hebben heel veel aspecten gemeten om hiervoor te controleren en dit uit te sluiten.
Dat is juist de eyeopener van dit project: heel veel dingen liggen wat genuanceerder
dan je zou denken.

•
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V Keynote lezing Paul Schnabel
‘Onderzoeksresultaten komen vaak te laat’
Socioloog en oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel
plaatst een paar kritische kanttekeningen bij het NWO programma ‘Conflict en Veiligheid’. Het veiligheidselement heeft niet erg veel aandacht gekregen, vindt hij.
‘Misschien zijn onderzoekers minder geïnteresseerd in veilige situaties. Je wilt conflicten
voorkomen of oplossen om een veilige situatie te creëren, maar veiligheid zelf onderzoeken we niet.’

Veranderingen in tijd, situatie en thema
‘Wat levert zo’n programma nou op?’, vraagt Schnabel zich af. ‘Het probleem van
sociaalwetenschappelijk onderzoek is dat mensen onterecht denken “dat wist ik al”
als ze de onderzoeksbevindingen lezen. Journalisten willen er alleen aandacht aan
besteden als ze de resultaten interessant of spannend vinden.’
Voor mensen uit de beleidspraktijk zijn de uitkomsten van onderzoek vaak niet toepasbaar, stelt hij. De situatie is veranderd – denk bijvoorbeeld aan de snel oplopende
werkloosheid waarvan aan het begin van het onderzoek nog geen sprake was.
De onderzoeksresultaten komen te laat: te laat voor preventie, te laat voor interventie.
Paul Schnabel:

‘We moeten
oppassen om te
snelle toepasbaarheid te willen’

En sommige mensen zeggen: het beeld van onderzoekers valt niet per se samen met de
werkelijkheid zoals wij die dagelijks meemaken. ‘Het is heel belangrijk om de wereld die
je als gedrags- of maatschappijwetenschapper onderzoekt, heel goed te kennen.’
Een ander punt is, dat opvattingen in de loop van de tijd veranderen. ‘Neem bijvoorbeeld het veiligheidsdenken. Dat is nu door de opstelling van Rusland veel prominenter
geworden. De wereld blijkt toch minder op orde dan veel mensen dachten, waardoor
er een nieuw thema opkomt en een nieuwe politieke agenda ontstaat.’ Daar sta je dan,
wanneer je als onderzoeker ‘duurzaamheid’ als belangrijk thema voor de Europese Unie
hebt gedefinieerd. Maar zulke ontwikkelingen kun je niet voorzien, zegt Schnabel.
Wat kunnen onderzoekers zelf met de resultaten uit dit programma? Daarover is hij
kritisch: ‘Erover publiceren, in tijdschriften die beleidsmakers absoluut niet lezen. Tijdschriften die alleen bij onderzoekers bekend zijn, of waartoe alleen onderzoekers
toegang hebben. Onderzoekers willen (ook) de wetenschap zelf vooruit helpen en
theorieën toetsen. Het effect daarvan is niet altijd logisch. Zo is gebleken dat Putnams’
theorie voor Nederland niet klopt, maar dankzij zijn gezag blijft die theorie toch
bestaan.’

Toepassingen en impact
Het laatste punt dat Schnabel aansnijdt is valorisatie, ‘het omzetten van onderzoeks
resultaten in economisch waardeerbare kwaliteiten’. Daarbij moeten we oppassen om
te snelle toepasbaarheid te willen, zegt hij. Valorisaties die al in de praktijk bestaan zijn
bijvoorbeeld marktonderzoek en cognitieve gedragstherapie. Wetenschappers denken
dat ze met nieuwe dingen moeten komen die in geld omgezet moeten worden, maar
beleidsmakers hebben vaak behoefte aan een aantal duidelijke, herkenbare en toepasbare elementen. Bij valorisatie is ook impact belangrijk. ‘Als ik kijk naar de impact van
deze onderzoeken, dan denk ik dat de onderzoeken die het meest fundamenteel zijn,

18

de meeste impact hebben op collega-onderzoekers. Wat het minst voorkomt is dat je de
werkelijkheid dankzij wetenschappelijke kennis kunt veranderen. ‘

Pretenties, wensen en beelden
Onderzoeksprogramma’s zijn toch iets anders dan onderzoekfinancieringsprogramma’s.
Misschien is dit toch meer een onderzoekfinancieringsprogramma geweest, denkt
Schnabel. Dat is niet slecht, maar er zit wel een verschil tussen. ‘Ik heb veel waar
dering voor wat er in de afgelopen jaren is gepresteerd. Maar het is wel belangrijk om
te beseffen dat we met pretenties, wensen en beelden werken die ook eens getoetst
moeten worden. Of dat in een onderzoeksprogramma moet, weet ik niet. Daar kunnen
we eens over van gedachten wisselen.’

•
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VI De onderzoeksbevindingen:
wat kunnen we ermee?
Dubbelinterviews: onderzoekers en de beleidspraktijk

1 Politieke paranoia
Jan-Willem van Prooijen, UHD Sociale- en organisatiepsychologie,
Vrije Universiteit Amsterdam

Will Tiemeijer, senior adviseur WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

Jan-Willem, je hebt onderzoek gedaan naar politieke paranoia. Wat viel je vooral op?
JWvP: Dat mensen heel veel wantrouwen hebben tegenover machthebbers, met
name tegenover politici. Ze vertrouwen eerder een willekeurige vreemdeling dan een
politicus. Dat vonden we vreemd en wilden we uitzoeken, ook omdat juist politici
vertrouwen en draagvlak nodig hebben om beslissingen te kunnen uitvoeren.

Maakt het politieke niveau daarbij uit? Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben
lokale partijen heel goed gescoord.
JWvP: Dat hebben we niet gevraagd, het ging om een keuze uit verschillende categorieën mensen, maar dat zou kunnen.

Wat zijn je belangrijkste bevindingen?
JWvP: Ten eerste dat politieke paranoia een reactie is op macht. Naarmate mensen
minder weten over een machthebber zijn ze minder geneigd om met zo iemand samen
te werken. En ze zijn meer geneigd om informatie op te zoeken over een persoon naarmate hij meer macht heeft. Een andere bevinding gaat over complottheorieën, de
ultieme uiting van politieke paranoia. Wat wij vonden was dat juist heel betrokken
burgers complottheorieën aanhangen, en niet de mensen die eenzaam op een kamertje
zitten te bloggen. Er zijn complottheorieën die door hele grote groepen in de Nederlandse samenleving worden geloofd. Bijvoorbeeld over de straling door mobiele telefoons. Op de vraag ‘denkt u dat de overheid bewust het bewijs geheim houdt dat
straling van mobiele telefoons schadelijk is voor uw gezondheid’, zei in een eerder
onderzoek 37 procent van de Nederlanders dat ze dat geloofden.

Heb je de indruk dat het wantrouwen tegenover politici de afgelopen vijfentwintig
jaar is toegenomen?
JWvP: De data laten dat niet zien. Wantrouwen lijkt door de tijd heen een relatief
stabiel fenomeen, waar alleen wat situatiegebonden fluctuatie in zit.

Je hebt ook gevonden dat hoe wantrouwender mensen zijn, hoe meer ze denken
dat voor de juiste oplossing alleen maar de juiste politicus nodig is. Is daar iets in
veranderd? Omdat je ziet dat het politieke midden aan het verdwijnen is, en juist de
flanken flink groeien?
JWvP: De vraag of mensen meer naar de extreme kanten opschuiven, zal afhangen van
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de omstandigheden. Bij een crisis zal dat vaker voorkomen. We vinden in ons onderzoek heel duidelijk dat vooral de mensen op extreme posities, PVV en SP, in complotten
geloven. Welke complotten kan verschillen en afhangen van iemands overtuiging. De
gemiddelde SP’er zal eerder denken dat de oorlog in Irak over olie ging, en de gemiddelde PVV’er dat Pim Fortuijn is vermoord door de politiek.

Jan Pronk: Ik heb de indruk dat u complotten onderschat. Ik heb nogal wat politieke
ervaring. Vrij veel mensen die denken dat ze een complot zien – een complot is een
combinatie van belangen om feiten te ontkennen of weg te houden – hebben vaak
gelijk. Veel politici doen beloften die ze later niet nakomen. Veel politici zijn geneigd
om heel veel geheim te houden. De combinatie daarvan voedt complotten. Wat dat
betreft vind ik dat veel burgers gelijk hebben om politici niet te vertrouwen.
JWvP: Er zijn redenen om politici niet te vertrouwen. Wij bekijken welke mensen dat
vertalen in wantrouwen en in concrete theorieën, zoals over de straling van mobiele
telefoons. Onze vraag is niet of complotten waar kunnen zijn of niet, maar welke
groepen mensen geneigd zijn erin te geloven.

Jan Pronk: Dat zijn betrokken mensen. Ik ben minister van Milieu geweest. Er is nog
altijd enige reden om onderzoek te wantrouwen dat concludeert dat er geen sprake
is van nadelige effecten op het milieu. Burgers die zulk onderzoek continu blijven
bevragen, vervullen een heel belangrijke functie in het maatschappelijk debat op
weg naar een beter beleid.
JWvP: Aan de ene kant is het heel goed dat burgers kritisch zijn op machthebbers, maar
dat moet er aan de andere kant niet toe leiden dat het vertrouwen uit de samenleving
verdwijnt. Dan wordt het destructief. En mensen kunnen soms ook slechte keuzen
maken voor zichzelf, bijvoorbeeld wanneer ze hun kinderen niet laten inenten omdat
ze denken dat er geknoeid is met de vaccinaties.

Will Tiemeijer, hebt u iets aan de resultaten van dit onderzoek? Kunt u er wat mee
in uw beleidsadviezen?
WT: Ja. Het fenomeen complotdenken is voor mensen die bij de rijksoverheid werken
erg relevant. Gezond wantrouwen van burgers is wenselijk en moeten we serieus
nemen. Het probleem is ongezond wantrouwen. Wantrouwen dat niet voortkomt uit
een kritische houding ten aanzien van de feiten, maar uit een basaal gevoel ‘dit kan
niet waar zijn wat de autoriteiten zeggen, en als het wel waar is, worden we voor de
Jan-Willem van Prooijen:

‘Juist heel
betrokken burgers
hangen complottheorieën aan’

gek gehouden’. Tussen die twee bestaat een glijdende schaal. Soms is een complot waar,
zoals het Watergate-schandaal. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat de opwarming van de aarde een groot verzinsel is van een steeds verder uitdijend complex
van wetenschappers, overheden en de milieubeweging. Vervolgens raakt men wel in
gesprek met deze mensen, maar de harde kern is met geen feit of argument te overtuigen. Die vindt steeds meer redenen om te vertellen waarom er wél sprake is van een
complot.

Zegt u: ik herken de bevindingen, maar er is een harde kern waar we gewoon niets
mee kunnen?
WT: Die harde kern bestaat. Als ze te groot wordt of te veel macht krijgt, kan dat heel
schadelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde mensen die hun kinderen niet laten
inenten, waardoor de kudde-immuniteit van een bevolking wordt aangetast. Of een
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land dat onbestuurbaar wordt omdat een groot deel van de bevolking denkt dat de
overheid zelf schuldig is aan het opblazen van het World Trade Center. Je moet daar
als overheid iets mee. Wat, is een lastige vraag. Maar ik wil allereerst begrijpen wat
erachter zit, en waar we wel of niet goed aan doen. Wat ik al snel heb opgepikt, is dat
het slechtste wat je kunt doen is tegen een harde kern van complotdenkers zeggen ‘ik
zal u de feiten vertellen’. Daarmee maak je het nog erger dan het is.

Kunt u een voorbeeld geven van wat u wél zou kunnen doen? Wat me opviel is dat
aan de basis van dat wantrouwen, angst en betrokkenheid ligt. Kunt u er vanuit die
invalshoek iets mee? Kunt u die betrokkenheid niet een draai geven?
WT: Het Planbureau voor de Leefomgeving probeert in gesprek te gaan met klimaat
Will Tiemeijer:

‘Gezond
wantrouwen van
burgers moeten
we serieus nemen’

sceptici. Dat schijnt in de regel wel goed uit te pakken. Maar dat zijn zeker niet allemaal complotdenkers, en dat wil ook niet zeggen dat elke complotdenker in wezen
een heel betrokken burger is die graag serieus wordt genomen. Er is ook een harde
kern waarmee geen land te bezeilen is, en die kun je maar beter negeren. Je hebt drie
groepen: het grote publiek, die moet je de feiten vertellen. De sceptici die een zekere
mildheid hebben, en met wie je een gesprek kunt voeren. En de kleine minderheid van
mensen die niet voor rede vatbaar is. Die kun je maar beter negeren.

Ook als er door een kleine harde kern een mazelenepidemie dreigt, zoals in
Engeland het geval is?
WT: Maar wat is nu, puur pragmatisch gezien, verstandig? Als een procent van de bevolking denkt dat vaccinaties vol zitten met nanodeeltjes om jou te besturen, moet je die
een procent dan negeren of een podium geven? Negeren, dus. Je moet niet de houding
aannemen van de official die het allemaal wel weet, en die het domme volk het nog
wel een keer wil uitleggen. Maar het kan ook geen kwaad, als het gaat om klimaat
verandering en vaccinaties, mensen erop te wijzen dat er sprake is van een brede
wetenschappelijke consensus.

Zaal: Ik geef mijn kind geen mazelenvaccinatie omdat ik mijn zoon een levenslange
immuniteit gun zoals ik die zelf heb. Dat heeft niets te maken met nanodeeltjes. Het
gaat gewoon om de gezondheid van mijn kind. Vaccinaties bieden geen levenslange
immuniteit, ziekte op jonge leeftijd wel. Al behoort iemand tot een minderheid van
een procent die anders denkt, dan betekent dat nog niet dat je compleet geschift
bent.
Carsten de Dreu: Jan-Willem, heb je in je onderzoek ook aanwijzingen voor een
meer causale relatie, bijvoorbeeld dat mensen die politiek radicaler zijn in toenemende mate complottheorieën gaan bedenken, of is het zo dat mensen gevoelig
zijn voor complottheorieën en om die reden buiten het politieke midden terecht
komen? Ik stel die vraag omdat het antwoord daarop aanwijzingen zou kunnen
geven waar je moet interveniëren om die harde kern van complotdenkers terug te
halen.
JWvP: De causaliteit is heel moeilijk te onderzoeken, omdat het lastig is mensen politiek extreem of gematig te maken. We hebben geen causaal bewijs, en ik kan me
allebei voorstellen. Wat het verband tussen extremen en complotdenken medieert, is
het geloof in simpele oplossingen voor maatschappelijke problemen. Vooral mensen die
extreem denken, hebben behoefte aan duidelijkheid: ze zien de wereld graag in ja of
nee, zwart of wit. En dat is met complotten ook zo.

•
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2 Lokale effecten van internationale
rechtspleging in conflictgebieden
Marieke Wierda, onderzoeker Grotius Center for International Studies,
Universiteit Leiden

Marlies Stappers, executive director Impunity Watch

Marlies, kun je heel kort vertellen wat jullie doen?
MS: Wij zijn een ngo (non-gouvernementele organisatie) en richten ons op het
bestrijden van het straffeloos blijven van ernstige misdaden onder het internationaal
recht. We doen onderzoek ten behoeve van beleidsbeïnvloeding in post-conflictlanden.
Daar werken we vooral met gemeenschappen die getroffen zijn door geweld. We
proberen hun stem te laten horen en op basis van wat zij willen beleid te beïnvloeden.

Marieke, kun je vertellen wat je belangrijkste bevindingen zijn als het gaat om het
functioneren van het Internationaal Strafhof en het effect dat het heeft op het
lokale rechtssysteem en de bevolking?
MW: Het Internationaal Strafhof (IS), waarbij 150 landen zijn aangesloten, bestaat nu
twaalf jaar. Het is belangrijk ons af te vragen of het zijn doelstellingen wel bereikt. En
Marieke Wierda:

‘Het Internationaal
Strafhof
brengt zelf geen
verzoening’

of die doelstellingen wel realistisch zijn – want dat zijn ze niet allemaal. Een niet zo
realistische doelstelling is verzoening. Het IS brengt zelf geen verzoening; dat is vaak
een complexe maatschappelijke kwestie. Een andere niet zo realistische doelstelling is
het voorkomen van geweld. We zien dat in veel landen waar het IS actief is, het geweld
nog doorgaat, denk bijvoorbeeld aan Ivoorkust en Soedan. Een derde onrealistische
doelstelling is het bijdragen aan het beëindigen van conflicten. Wat dat betreft is het
IS soms juist een complicerende factor. Zie bijvoorbeeld Colombia, dat nu onderhandelt
met de Farc. Een amnestiewet zoals in Zuid-Afrika is dan niet meer mogelijk. Positief is
het geven van een stem aan de slachtoffers en het stimuleren van nationale en juridische processen. Maar ook in die gevallen zien we gemengde resultaten.

Wat vind je een belangrijke kerntaak voor het IS?
MW: Het IS moet zelf goede rechtszaken doen. Dat lukt nu niet goed, omdat de onderzoeksfunctie van het IS niet goed in elkaar zit. Het IS moet elk jaar uitbreiden en meer
zaken doen. Het is niet zo vreemd dat er dan op een bepaald moment een capaciteitsprobleem is. Dat is ook een kwestie van geld.

Zou het Hof er beter aan doen zijn taken te begrenzen? Minder doen, maar wel
beter?
MW: Het zou zeker helpen als het IS in drie of vier landen zijn werk heel goed zou
doen, in plaats van in acht tot tien landen een beetje. Dat laatste is nu de tendens. Een
van de doelen van het IS was universaliteit, en ook dat is nog niet bereikt. Daarom zegt
Afrika ‘waarom gaat het altijd maar over ons?’ Dat wordt op den duur een probleem. Er
moeten ook conflicten buiten Afrika voor het IS komen, anders is het de vraag waarom
het een Internationaal Strafhof is. Verder zijn er wat indirecte doelstellingen, zoals het
versterken van nationale rechtssystemen, herstelrecht, en erkenning van slachtoffers.
Een finaal doel is ook de voorbeeldfunctie van het Strafrecht. Maar in de realiteit zien
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we dat mensen het internationaal recht vaak niet als neutraal beschouwen. Daarom
moeten we gematigd zijn in wat we daarvan kunnen verwachten.

Denk je dat het feit dat er individuen worden berecht, terwijl niemand in zijn eentje
een oorlogsmisdaad pleegt, ook een rol speelt?
MW: Dat speelt zeker een rol. In de praktijk doet het IS maar drie tot vijf individuele
zaken per land. Dat betekent dat die gerechtigheid vaak als eenzijdig wordt gezien. Dat
is bijvoorbeeld het geval in Rwanda, waar alleen zaken tegen rebellen lopen. Of het
tegenovergestelde, bijvoorbeeld in Libië, waar alleen zaken lopen tegen mensen van
het Khadaffi-regiem. De selectie is zo klein dat mensen die opvatten als een politieke
keuze, en daar hebben ze soms wel gelijk in. Het is ook gecompliceerd. Het Strafhof
moet samenwerken met staten om resultaten te kunnen bereiken. Het is voor het IS dus
gecompliceerd als de staat zelf wordt aangeklaagd.

Zaal: Ik wil graag een paar kanttekeningen maken. Het IS vervolgt natuurlijke
personen. Een verzoeningsproces zoals in Rwanda aan de gang is, kan het IS niet
zelf doen. Het zal het wel willen bevorderen, maar dat is niet zijn taak. Het IS is een
strafhof in laatste instantie. Het kijkt eerst of hoven op nationaal niveau of andere
regionale hoven iets kunnen doen en zo niet, dan treedt het IS op.
MW: De interpretatie die het zelf geeft, is dat het IS iets doet als de nationale autoriteiten niets doen.

Het feit dat op dit niveau mensen uit Afrika vervolgd worden, is ook omdat Afrikaanse landen daar om vragen, want ze hebben zelf die mogelijkheid niet. Het zou
goed zijn voor het IS als ook andere landen in beeld komen, maar dit gebeurt op
verzoek van de Afrikaanse landen zelf.
MW: Het IS wordt ook als instrument gebruikt door politici uit Afrikaanse landen. Het IS
had misschien niet zo gemakkelijk alles moeten aannemen wat het aangeboden krijgt.

Jan Pronk: Ik heb veel te maken gehad met de oprichting van het IS. Ik was een
groot voorstander. Er waren enkele specifieke tribunalen: Joegoslavië, Rwanda. We
wilden toen een overkoepelende rechtspraak. Was het, achteraf gezien, niet beter
geweest om door te gaan met toegespitste, deskundige tribunalen, land voor land,
waardoor je ook niet het verwijt zou krijgen dat men zich eenzijdig op beperkte
situaties richt? Hebben we achteraf gezien niet een politieke fout gemaakt?
MW: Ik denk dat het een goed bedoelde, maar foute beslissing was. Het IS wordt nu in
bepaalde landen een excuus om zelf niets meer te doen: ‘Het kan wel naar het IS’. Maar
in de acht tot tien landen waar het IS nu actief is, werken samen minder mensen dan
destijds voor het Joegoslavië-tribunaal. Dus het IS wordt misschien een beetje symbolisch. Ik denk dat het voor de toekomst beter is om na te denken over meer contextuele
antwoorden en niet volgens het idee van onze size fits all, één rechtbank voor iedereen.

Marlies, hoe kijk jij daar tegenaan?
MS: Het is niet gebleken dat de speciale tribunalen een veel betere oplossing zijn. Als
we kijken naar het Joegoslavië-, Libanon- of Rwandatribunaal, zien we dat dezelfde
aspecten van politisering en een gebrek aan impact op de samenleving speelden. Ik
denk dat deze dilemma’s te maken hebben met de doelstellingen van die speciale strafhoven. Doelstellingen als verzoening en vrede kunnen met die strafhoven niet worden
bereikt. Maar wat kan wel, en is dat de investering waard?
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Voor ons werk, gericht op vrede en het beëindigen van geweld, is een cultuur van straffeloosheid heel slecht. Dus als daders straffeloos hun gang kunnen gaan, moet dat
worden aangepakt. In postconflictperioden zie je vaak dat er culturen van straffeloosheid blijven bestaan waarin mensenrechtenschendingen blijven plaatsvinden en daders
vrijuit blijven gaan. Daardoor hebben mensen het gevoel dat je straffeloos geweld kunt
plegen, en dat heeft een desastreuze impact op de samenleving.
Kijk bijvoorbeeld naar het Joegoslaviëtribunaal, dat werd voorgesteld als dé oplossing voor het omgaan met het geweld in Joegoslavië. Daar moesten alle slachtoffers en
getroffen gemeenschappen hun hoop uit putten, want er was niets anders. Dus keken
Marlies Stappers:

’Bij het Joegoslavië
tribunaal konden
mensen getuigen,
maar in hun leven
veranderde niets’

zij daar met een enorme emotionele betrokkenheid naar: hier komt een oplossing voor
ons. Maar dat was niet zo. Mensen konden getuigen, kwamen terug in de samenleving,
en in hun leven veranderde niets. Ze bleven in armoede leven, kregen geen erkenning,
en raakten ernstig gefrustreerd. En de mensen die veroordeeld werden, werden oorlogshelden in hun eigen land. Daarom zijn we nu zo kritisch op die tribunalen. Terwijl die
teleurstelling misschien niet zo groot zou zijn als we realistisch zouden kunnen zijn over
wat ze wel en niet kunnen doen.
Voor slachtoffers is het heel erg belangrijk dat ze niet alleen hun verhaal kunnen doen
voor het IS – want dat is heel beperkt en moet voldoen aan allerlei juridische normen –
maar dat er veel meer ruimte komt voor storytelling, intergenerationele dialoog en
memory-initiatieven die kunnen bijdragen aan het grotere debat in de samenleving en
aan erkenning.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Het IS moet haar doelen beperkter definiëren,
en daarna nemen lokale groepen het over? Of zeg je: blijf sowieso maar weg, we
kunnen het beter op een andere manier inrichten?
MS: Ik denk dat er heel grote problemen liggen waar echt iets aan moet gebeuren.
We moeten niet het kind met het badwater weggooien. Maar het is wel heel gezond
om met de strafhoven en met groepen in de samenleving veel multidisciplinairder te
kijken naar wat er nodig is. Verzoening is niet iets wat je met een paar strafhoven doet,
dat gaat om de lange termijn. En wie zijn de actoren? Dat is per context heel verschillend. Een sterk etnisch gekleurd conflict is weer heel anders dan een conflict tussen een
repressieve staat en een onderdrukte bevolking. De doelstellingen zullen per context
moeten verschillen, en de actoren ook.
Wat ook heel belangrijk is, is dat de strafhoven nu zo slecht communiceren wat er van
hen kan worden verwacht. Je kunt komen getuigen, maar wat levert het je op? Per definitie kunnen maar heel weinig slachtoffers komen getuigen. Wat gebeurt er met al die
slachtoffers die hun verhaal niet kunnen doen? Die hebben ook een platform nodig.
Daar moet je veel beter over communiceren, in een dialoog in plaats van door mededelingen te doen. Je moet luisterend optreden en lokale actoren erbij betrekken die de
plaatselijke cultuur kennen.
Het Strafhof is voor heel veel landen iets wat geografisch en cultureel heel ver afstaat
van hun samenleving. Dus moet je mensen hebben die die vertaalslag kunnen maken:
die kunnen vertellen waarom het belangrijk is, waar het aan kan bijdragen, die mensen
goed kunnen informeren waarom een bepaald proces loopt zoals het loopt, die kunnen
uitleggen wat een uitspraak is. Je neemt mensen serieus door ze te informeren over
alles wat er gebeurt. En daarvoor zou een veel betere coördinatie moeten bestaan
tussen lokale actoren en het Strafhof. Maar dat gebeurt nog heel weinig.
Daarnaast denk ik ook aan de communicatie binnen het Strafhof zelf. Wij hadden eind
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december in Den Haag een workshop met alle tribunalen om te praten over hun impact
op de samenleving. Wat ik echt verbluffend vond, was dat ze binnen het IS – waar het
victim’s trust fund actief is, de prosecutor, de outreach unit – onderling van elkaar niet
weten wat ze doen. Terwijl ze allemaal in het land zijn en contact hebben met de bevolking – maar onderling weten ze niet van elkaar wat ze communiceren! En iedereen
vindt het uit op zijn eigen manier, want er zijn geen duidelijke richtlijnen.

Er zou een soort regisseur moeten zijn, of in elk geval iemand die het overzicht heeft?
MS: Ik denk dat meer communicatie, intern en met de gemeenschap, de dialoog wel
heel erg helpt. Als we samenwerking en slachtoffers echt zo belangrijk vinden, moeten
we dat ook laten zien met concrete daden en moet er ook geld voor zijn. En dan
moeten met elkaar proberen dat integraler aan te pakken.

Louk Hagendoorn: Mijn vraag is wanneer je de effectiviteit van zo’n Strafhof
bepaalt. Als je effectief wilt namen and shamen, kun je dat alleen als er een internationale instantie met bevoegdheid tot straffen is. Anders heeft het geen effect. Dus
het is effectief doordat het er is; niet omdat het effectief is in wat het bewerkstelligt. Denk aan het proces van Neurenberg. Daar kwamen een paar topnazi’s, maar
het systeem zou totaal in elkaar zijn gestort als je iedereen die betrokken was bij
het nazisme echt had willen berechten. Dat kan gewoon niet. Hetzelfde geldt voor
Afrikaanse landen. Het kan niet.
MW: Het is heel gecompliceerd om te weten wat de impact zal zijn. Het gaat over
de betekenis van het Verdrag van Rome, dat staat relatief los van het IS zelf. En het
gaat over de effectiviteit van het IS, en over de vraag hoe het IS wordt opgevat door
de lokale bevolking en de slachtoffers. Het is heel moeilijk om dat allemaal te meten.
Dit project is een van de eersten die dat proberen. Maar er zal meer studie nodig zijn
voordat we al die niveaus goed begrijpen, want het zit heel gecompliceerd in elkaar.

•

3 De nasleep van stakingen
Agnes Akkerman, UHD Politieke wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam/
Radboud Universiteit Nijmegen

Franz Szablewski, vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten

Agnes, kun je vertellen wat de belangrijkste bevindingen zijn van je onderzoek over
de nasleep van stakingen?
AA: De vraag over de nasleep kwam naar voren toen we het onderzoek over de besmettelijkheid van stakingen presenteerden aan de adviesraad die we hadden samengesteld ten behoeve van dit onderzoek. Toen vroeg iemand: ‘Onderzoeken jullie ook
wat er gebeurt na stakingen? Want wij zien dat mensen dan niet meer met elkaar
willen samenwerken, en soms zes jaar later nog steeds niet met elkaar aan dezelfde
tafel willen zitten.’ Stakers verwijten de niet-stakers dat ze een soort solidariteitsnorm hebben gebroken. Er wordt verwacht dat je meedoet, ‘want we doen dit met z’n
allen’. Die norm om solidair te zijn leeft bij heel veel werknemers. Maar de mensen die
geneigd zijn om de niet-stakers te straffen, hechten aan een soort strafnorm. Daarin
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zien we wel verschillen. Dat heeft met kenmerken van de sector te maken: in de
industrie is de neiging veel sterker om collega’s die niet meedoen te straffen.

Agnes Akkerman:

‘Bij teams die
bestaan uit stakers
en niet-stakers,
zien we groot
productiviteits
verlies’

Straffen is bijvoorbeeld pesten?
AA: Pesten, negeren, flauwe grappen uithalen, dingen pikken uit iemands bureau of
van iemands kamer. En soms willen mensen niet meer met elkaar samenwerken. Dat
zien we in teams die bestaan uit stakers en niet-stakers, en dat leidt tot groot productiviteitsverlies. Bij homogene teams gaat de productiviteit zelfs omhoog ten opzichte
van de periode vóór het conflict. Een werkgever kan beter niets doen als er een staking
zit aan te komen dan proberen mensen er vanaf te houden. Want dat kost op lange
termijn veel meer dan die staking op dat moment. Het is beter de staking uit te zitten
en je rustig te houden.

Franz Szablewski, wat vindt u daar als vakbondsman van? Dat een succesvolle, goed
geleide staking met veel stakers zorgt voor een gezond bedrijf?
FS: Dat is uiteindelijk de doelstelling. Het risico bestaat dat je na een staking te maken
hebt met verstoorde arbeidsverhoudingen: met de werkgevers, en met collega’s onderling. We hebben daar als vakbond wel oog voor, en zorgen in de meeste gevallen voor
een plan om ook de nazorg in de gaten te houden. We denken als we een staking overwegen, meteen na over de verhoudingen in het bedrijf. We kijken hoe mensen erin
zitten, en beginnen ze mee te nemen in een mobilisatieproces.

Dat gebeurt vaak met harde woorden. En als de staking een feit is, zijn er harde
woorden voor stakingsbrekers. U hebt het over nazorg, maar moet u niet al eerder
in het traject rekening houden met de negatieve effecten daarna?
FS: Je moet beginnen met mensen te vertellen waar het conflict over gaat. Dan willen
mensen ook weten wat je eraan gaat doen, hoe ver je bent in de onderhandelingen,
en wat je wel en niet hebt toegegeven. Na verloop van tijd wordt dat gesprek steviger.
Maar op het moment dat je met zo’n groep gaat spreken, spreek je met mensen met
verschillende emoties. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt bij een bedrijf, waar twee collega’s werkten die dikke vrienden waren, dat de een in het actiecomité zat en ‘s ochtends
bij de poort stond, terwijl de ander met de auto kwam aanrijden om te komen werken.
De actievoerder zei tegen de ander: ‘Wij zijn toch collega’s? Jij bent toch niet iemand
die op de bagagedrager wil meefietsen?’ Uiteindelijk was die collega zo teleurgesteld
in zijn vriend, dat hij tegen zijn auto schopte. Vervolgens stapte zijn vriend uit en sloeg
hem de bril van zijn gezicht. Ik was er te laat bij. Het heeft een jaar geduurd voordat
we die twee mensen weer bij elkaar hadden, terwijl ze als collega’s vijfentwintig jaar
hadden samengewerkt.

Nazorg is als het al gebeurd is. Maar houden jullie van tevoren ook al rekening met
zulke effecten?
FS: Je kunt niet alles vermijden. Er gebeuren zoveel dingen bij mensen. Wat we vragen
aan werknemers die gaan staken, is ongehoorzaamheid aan hun baas. Dat zijn ze niet
gewend. We vragen ze die machtsverhouding te verbreken, en dat is nogal wat. En er
zijn mensen die principieel tegen staken zijn.
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Hoe anticipeer je op de effecten die Agnes Akkerman schetst?
FS: Wij creëren altijd een actiecomité als we denken dat er stakingsacties komen. Op
dat moment treedt het oorlogskader aan. In ondernemingsraden zit het vredeskader:
dat wil over beleid en langetermijnvisies praten. Het oorlogskader vindt dat allemaal
gezeur, dat komt bovendrijven als er actiedreiging is.

Franz Szablewski:

‘Een staking
beginnen is lastig,
maar een staking
goed beëindigen is
nog lastiger’

Dan nemen de haviken van Carsten de Dreu het over.
FS: Ja. In het actiecomité spreken we altijd af dat mensen aandacht hebben voor zulke
effecten. We maken met de werkgever ook afspraken over de manier waarop we de
staking beëindigen. Een staking beginnen is lastig, maar een staking goed beëindigen is
nog lastiger omdat je te maken hebt met voor- en tegenstanders. We hebben vooraanstaande kaderleden die na die staking vrede gaan stichten.

Gaan zij als een soort mediators proberen de verhoudingen weer te normaliseren?
FS: Ja. En we delen na een staking altijd rozen uit, aan iedereen. Dat is al een begin van
verzoening, maar het is niet gemakkelijk. En wat ik lastig vind, is dat werkgevers zich
bijna helemaal afsluiten voor die nazorg. Ze zijn boos, ze moeten hun afnemers informeren dat hun bedrijf plat ligt. Ze zijn erg gericht op damagecontrol, maar ze hebben
nauwelijks aandacht om de productiviteit weer op een normaal niveau te krijgen en de
verhoudingen te normaliseren.

Agnes, heb jij dat in je onderzoek ook gevonden? Dat de vakbond wel nadenkt,
maar de werkgevers niet?
AA: Daar hebben we niet naar gekeken. Wat we hebben gezien in onze gesprekken
en bijeenkomsten met werkgeversorganisaties, is dat ze zich realiseren dat ook in hun
handboeken – net zoals in de stakingshandboeken van de vakbond – hierover een
paragraaf zou moeten staan.

Carsten de Dreu: Interessant dat je een productiviteitstoename ziet in homogene
teams. Daaruit zou je kunnen concluderen dat conflicten ook positieve opbrengsten kunnen hebben. Mijn vraag is of die productiviteitstoename opweegt tegen
de kosten van de staking. Kun je zeggen dat met z’n allen staken uiteindelijk meer
oplevert dan niet staken?
AA: Het levert meer op dan niet met z’n allen staken. Ten opzichte van wel of niet
staken is er geen verschil in productiviteit, want we hebben dezelfde productiviteit
gezien bij teams waarin niemand staakte. Dus ten opzichte van wel of niet staken is er
geen verschil in productiviteit, alleen wel in gemengde teams.

Carsten de Dreu: Dus de beste situatie is niet staken; want de niet-stakers zijn er
dan niet, en er zijn geen stakingskosten gemaakt.
AA: Dat zou de beste situatie zijn als de vakbond de punten die ze wil binnenhalen op
een andere manier kan binnenhalen. Maar er wordt niet voor niets gestaakt: omdat
de stakers bepaalde arbeidsvoorwaarden willen behouden of verbeteren. Dus voor de
werknemers zou dat zeker niet het geval zijn, tenminste, als het gaat om een succesvolle staking.
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4 De functionaliteit van criminele
netwerken onder Nigeriaanse migranten
Medea van Schijndel, promovendus Criminologie, Erasmus School of Law,
Erasmus Universiteit Rotterdam

Ibrahim Abarshi, senior pastor of the Redeemed Christian Church of God

Medea, ik begrijp dat je onderzoek nog doorloopt tot in 2015, dus we krijgen een
tussenbalans te horen?
MvS: Dat klopt. We hebben dit onderzoek opgezet vanuit ontevredenheid over
bestaand onderzoek naar het verband tussen criminaliteit en armoede in de context
van etnische minderheden in Nederland. Criminaliteit wordt vaak gezien als een resultaat van armoede, en gerelateerd aan de desintegratie van etnische minderheden. Wij
wilden criminaliteit begrijpen vanuit het perspectief van de etnische minderheden zelf.
Hoe kijken zij tegen criminaliteit aan en hoe gaan ze ermee om in hun sociale omgeving? Wat ik zag in een Nigeriaanse gemeenschap, is dat we niet over een gemeenschap kunnen spreken. Want die bestaat uit verschillende sociale netwerken, en binnen
die gemeenschap is veel diversiteit. Sociale relaties bestaan binnen een transnationale
context; er is veel contact tussen Nigeriaanse migranten in diverse (Europese) landen en
Nigerianen hier onderhouden belangrijke banden met familie in Nigeria

Is dat belangrijk om te weten, omdat dat een andere benadering vereist van
beleidsmakers, politiek, politie en maatschappelijk werk?
MvS: Ja. Beleid is nu erg gefocust op immigratie en integratie, terwijl de Nigeriaanse
migranten meer gefocust zijn op mobiliteit. Beleidsmakers hebben twee smaken: integratie of terugkeer, terwijl deze migrantengroepen erg mobiel zijn. Als je die mobiliteit beperkt, beperk je hun mogelijkheden om hun doelen te bereiken. Nigerianen zijn
Medea van Schijndel:

‘Lang niet alle illegaal verblijvende
Nigerianen
verdienen hun geld
op een criminele
manier’

hier om mogelijkheden te gebruiken die ze in hun eigen land niet hebben. Daarnaast
zijn ze erg verbonden met hun families thuis. Dus in plaats van te focussen op een Nigeriaanse gemeenschap hier, focussen zij op hun eigen familie, hun eigen stam. Ze hebben
de morele plicht om hun successen te delen met hun familie in Nigeria en om opwaartse
mobiliteit te creëren. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun familieleden.
Voor beleidsmakers is het belangrijk het mobiele en heterogene karakter van de Nigeriaanse gemeenschap te erkennen. In de dominante beeldvorming worden bepaalde
vormen van criminaliteit, zoals transnationale drugshandel en internetfraude, neergezet als een typisch Nigeriaans fenomeen. Hierdoor wordt de Nigeriaanse immigrantengemeenschap als geheel geproblematiseerd. Kijk je naar het heterogene en mobiele
karakter van de gemeenschap, dan zie je dat criminaliteit verschillende effecten heeft
op sociale relaties. Zo zie je profijt en symbiotische relaties met criminele leden, maar
ook chantage, onderling wantrouwen, kritiek en sociale afstand als gevolg van criminaliteit.

Vind je dat dit verschil moet uitmaken voor beleidsmakers? Je hebt het over
‘mogelijkheden’, maar deze mensen zijn hier illegaal en verdienen hun geld op een
criminele manier.
MvS: Een deel van de Nigeriaanse migranten verblijft hier illegaal, maar lang niet alle
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illegaal verblijvende Nigerianen verdienen hun geld op een criminele manier. Andersom
hebben sommige crimineel betrokken leden een verblijfsvergunning en een succesvolle
baan of onderneming. Het is belangrijk om te begrijpen dat sommige mensen criminaliteit aantrekkelijk vinden omdat welvaart een hoog gewaardeerd iets is, en de Nigeriaanse migranten onder grote sociale druk staan om welvarend te worden. Welvaart
gaat in het sociale leven van Nigerianen gepaard met sociale status en erkenning. Wie
succesvol is en anderen ondersteunt, wordt aanbeden door de achterban. Dat maakt
het voor sommigen aantrekkelijk om, naast andere werkzaamheden, op een criminele
manier geld te verdienen.
Een bestaan in de illegaliteit speelt wel een rol in de criminele betrokkenheid onder
Nigeriaanse migranten. Zonder geldige verblijfspapieren zijn migranten immers uitgesloten van de formele economie. Omdat het sociale netwerk een bron van huisvesIbrahim Abarshi:

‘Sommige groepen
Nigerianen zijn
niet hier om te
integreren, maar
zijn heel mobiel’

ting, werk, informatie en andere vormen van ondersteuning kan bieden, is criminaliteit
voor illegaal verblijvende Nigeriaanse migranten zeker niet onvermijdelijk. Zo kunnen
mensen allerlei informele diensten verlenen die lang niet altijd crimineel zijn, zoals het
helpen met zoeken, inkopen of laden van spullen voor een vriend die goederen exporteert. Uitsluiting van de formele economie maakt de afhankelijkheid van het sociale
netwerk wel groter. Wederkerigheid is een belangrijk principe dat de mate van ondersteuning beïnvloedt die iemand van het sociale netwerk krijgt. Wie weinig te bieden
heeft, krijgt vaak maar beperkte ondersteuning. Zo iemand kan criminaliteit als een
(tijdelijke) uitweg zien.

Mijnheer Abarshi, ziet u mogelijkheden om de vicieuze cirkel van armoede,
werkloosheid en criminaliteit onder Nigerianen te doorbreken?
IA: Als academicus weet ik dat er vaak sprake is van stereotypering en generalisaties,
vooral in het beleid, en dat komt omdat er maar weinig kennis is. De gemiddelde
migrant komt uit economische noodzaak; die wil niet alleen overleven, maar ook welvarend worden. Het idee bestaat dat illegalen zich sneller crimineel gedragen, maar dat
is een onbewezen veronderstelling. Het is belangrijk om te begrijpen dat sommige
groepen niet hier zijn om te integreren, maar heel mobiel zijn. Om hun mobiliteit
en transnationaliteit te begrijpen, moet je weten dat er een sterke band is tussen de
mensen hier en daar.

Stel dat beleidsmakers weten dat Nigerianen vooral mobiel zijn en niet gericht zijn
op integratie, wat moeten ze dan doen?
IA: Ze moeten op zoek gaan naar stakeholders binnen deze gemeenschappen die ze
kunnen inzetten om de conflicten binnen deze groepen die ontstaan als gevolg van hun
criminele gedrag te verminderen, en de overlast die deze groepen veroorzaken te minimaliseren. Het is belangrijk dat beleidsmakers deze stakeholders kunnen identificeren.
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Reactie Joris Voorhoeve
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‘Ontwikkel indicatoren met een voorspellende waarde’
Dagvoorzitter Louk Hagendoorn karakteriseert het programma ‘Conflict en Veiligheid’
als een ‘brede bulldozer’. Hij stelt voor om nu smaller te gaan werken en stap na stap te
zetten. Positief aan zo’n bulldozer is wel dat je elkaar dwars over de wetenschapsgebieden
heen kunt bevragen, zegt hij. Door die uitwisseling ontstaan standaardbegrippen die over
en weer worden begrepen. ‘De meest vreemde vogels hebben met elkaar aan tafel gezeten.
Na een jaar begrepen we elkaar. Die breedte zou ik graag willen behouden, maar niet die
bulldozer.’

Kloof tussen wetenschap, beleidsmakers en maatschappij
Joris Voorhoeve (oud-minister, lector Internationale vrede, recht en veiligheid aan de Haagse
Hogeschool en hoogleraar Internationale organisaties aan de Universiteit Leiden) is lid van
het Comité van Aanbeveling van het programma ‘Conflict en Veiligheid’. Hij neemt als ‘vertegenwoordiger van de maatschappij’ zowel de wetenschappelijke uitgave (onder redactie van
Carsten de Dreu) als het publieksboek (gemaakt door Maarten Evenblij) in ontvangst.
Voorhoeve noemt de oogst van het programma ‘Conflict en Veiligheid’ ‘heel boeiend’. Het
valt hem op dat er heel veel beleid wordt gemaakt dat niet wetenschappelijk is gevoed. ‘Er
zijn weinig ambtenaren die wetenschappelijk onderzoek lezen, en er zijn veel wetenschappers
die denken dat hun werk met het presenteren van de conclusies wel klaar is.’ Het duurt vaak
twintig tot veertig jaar voordat wetenschappelijke kennis de maatschappij bereikt, stelt hij.

Ontwikkel nieuwe indicatoren voor het risico op wapengeweld
‘De kunst is de maatschappij zo te ordenen dat conflicten vreedzaam worden opgelost.
Joris Voorhoeve:

‘Als je conflicten
kunt voorspellen,
heb je in elk geval
een kans om ze te
voorkomen’

De vraag is daarom hoe we vreedzame conflictbeslechting kunnen bevorderen. Want een
maatschappij zonder conflicten bestaat niet. Daarom heeft elke maatschappij een vorm van
conflictregulering nodig,’ aldus Voorhoeve.
Wapengeweld is ongelofelijk destructief, en het is de kunst dat te voorkomen, zegt hij.
‘Het valt me op dat het uitbreken van wapengeweld vaak niet is voorzien, en dat regeringen vaak fopmaatregelen nemen om de indruk te vestigen dat er wel iets is gedaan.’ De
wetenschap zou indicatoren moeten ontwikkelen die aangeven dat een situatie dreigt mis
te lopen. Voorhoeve verwijst naar de Failed States Index (tegenwoordig de Fragile States
Index). Deze scoort de zwakte van staten op basis van een aantal indicatoren, waaronder
het (grote) aantal vluchtelingen, armoede, corruptie, stijgende inkomensongelijkheid en
het risico op wapengeweld. De indicatoren van de Conflict Assessment System Tool, een
methode die de kwetsbaarheid meet van staten om in elkaar te storten, vindt Voorhoeve
nog ‘erg ruw’. Bovendien zeggen de auteurs dat ze niet gebruikt kunnen worden om voorspellingen te doen.
‘We hebben indicatoren nodig die het risico van de stijgende kans op wapengeweld goed
kunnen aangeven,’ zegt Voorhoeve. ‘Dat is het begin van preventief beleid. Dat is ingewikkeld, maar als je conflicten kunt voorspellen, heb je in elk geval een kans om ze te voorkomen. De indicatoren die nu voorhanden zijn, zijn vooral van antropologische aard.’
Voorhoeve hoopt dat er in de toekomst gewerkt gaat worden aan zulke indicatoren. ‘Daar
is veel politicologisch en sociaal-psychologisch onderzoek voor nodig. Verschillende groepen
zijn er al mee bezig. Laten we daar als Nederland een grotere bijdrage aan leveren.’
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