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Samenvatting 
 

In deze master thesis is onderzocht hoe de machtsverhoudingen binnen de stad Nijmegen 
liggen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe liggen de machtsverhoudingen in 
Nijmegen en wie heeft derhalve de meeste macht in Nijmegen? Voordat er enig onderzoek kon 
plaatsvinden naar die machtsverhoudingen, is het van essentieel belang dat er eerst een 
grondige analyse moet plaatsvinden met betrekking tot het begrip macht. Dit is het centrale 
onderwerp in hoofdstuk twee. In de wetenschappelijke discussie zijn er drie verschillende 
benaderingswijzen van het begrip macht te onderscheiden. De eerste benadering, ziet macht 
iets dat een individu, groep of organisatie bezit, inherent aan de positie die men binnen een 
netwerk bekleed. De tweede benadering benadert macht op basis van machtsbronnen. 
Uitgangspunt hierbij is ‘de macht tot’ in plaats van ‘de macht over’, waar de eerste opvatting 
van uit gaat. De derde benaderingswijze van macht richt zich primair op de structuur van de 
samenleving om het begrip macht te begrijpen en te verklaren. Centraal binnen deze 
benadering staat het ‘structure-agency’ dilemma. Is macht in handen van het individu of hangt 
het af van structuur van de samenleving? In dit onderzoek wordt, in navolging van 
bijvoorbeeld Giddens, ervoor gekozen om beide uitgangspunten mee te nemen bij de 
conceptualisatie van het begrip macht. Er wordt beargumenteerd dat het complementaire 
krachten zijn.  
 In het derde hoofdstuk komt dit wederom naar voren als het begrip ruimte wordt 
behandeld. Mensen worden gestructureerd door hun omgeving, maar aan de andere kant 
maken zij ook onderdeel uit van die omgeving en kunnen zij die omgeving, al dan niet 
bewust, beïnvloeden. Ruimte moet in deze niet uitsluitend worden opgevat als een fysiek 
gegeven, maar kent ook een sociale en symbolische dimensie. Het is daarbij belangrijk te 
begrijpen dat samenlevingen en steden voortdurend in verandering zijn. Het is een continu 
proces. Machtsverhoudingen liggen dus niet vast, maar veranderen voortdurend. Binnen een 
stad is sprake van ‘multipliciteit’ en pluraliteit; een ruimte waar meerdere ‘verhalen’ bestaan. 
‘Waarheden’ van de werkelijkheid die naast elkaar kunnen bestaan of in conflict zijn met 
elkaar. 
 Maar de vraag blijft dan nog steeds hoe valt macht te meten? Is het eigenlijk wel te 
meten? Het antwoord daarop is nee en ja. Macht is een sociaal verschijnsel en zodoende niet 
kwantitatief objectiveerbaar te maken. Een honderd procent sluitende uitkomst is daarom niet 
te geven. Maar dit moet een onderzoeker er niet van weerhouden om onderzoek naar macht te 
doen. Het is namelijk wel mogelijk om door middel van grondig onderzoek plausibele 
resultaten te verkrijgen. Binnen de methodologische literatuur van machtmetingen zijn vijf 
hoofdmethoden te onderscheiden. In dit onderzoek is gekozen om gebruik te maken van de 
zogenaamde intensieve procesanalyse. De intensieve procesanalyse is een kwalitatieve 
analysemethode van besluitvormingsprocessen om er achter te komen hoeveel macht actoren 
hadden op bepaalde beslissingen. Met andere woorden, er wordt dus aan de hand van een 
uitgebreid onderzoek naar een bepaald besluitvormingsproces gekeken welke actoren hoeveel 
macht uitoefenden. Maar slechts één casus zegt in principe nog niet zo veel over de stad an 
sich, wat toch de doelstelling van dit onderzoek is. Daarom is er ook voor gekozen om een 
vijftiental belangrijke Nijmeegse besluitvormingsprocessen grondig te analyseren. Enkele 
daarvan zijn de Waalsprong, de terreurdreiging bij de Nijmeegse Vierdaagse in 2004, de 
realisatie van FiftyTwoDegrees en de problematiek rondom het krakerspand De Grote Broek. 
Op basis van de uitkomsten van de reconstructies van deze besluitvormingsprocessen is het 
mogelijk om de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden.  
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Een eerste belangrijke constatering, die uit de reconstructies bleek, is dat de rol van de 
overheid de afgelopen jaren steeds meer is veranderd. Er heeft als het ware een verschuiving 
plaatsgevonden van ‘government’ naar ‘governance’. De lokale politiek is aan het 
‘vereconomiseren’. Denk alleen al maar aan de komst van de ‘Stadswinkel’ in Nijmegen. Op 
haar beurt raakt de economie steeds meer verweven met de politiek. De aansturing van 
actoren vindt dus niet alleen meer plaats door de overheid, maar het is tegenwoordig het 
resultaat geworden van de wisselwerking tussen diverse groepen, organisaties en individuen. 

Een tweede belangrijke constatering volgt hieruit. Deze verschuiving heeft grote 
gevolgen voor de machtsverhoudingen in Nijmegen. Door de eeuwen heen is de rol van de 
burger steeds belangrijker geworden. Vroeger leefde men in een theocratie. Langzamerhand is 
dit geëvolueerd via aristocratie naar democratie. De macht kwam in de handen van het volk. 
Maar in de afgelopen decennia werd de macht van bedrijven steeds belangrijker. 
Tegenwoordig vindt er weer een belangrijke verschuiving plaats binnen de 
machtsverhoudingen in de stad, die samenhangt met de verschuiving naar ‘governance’. 
Economische vooruitgang is het credo geworden en daarbij is de consument centraal komen 
te staan. De politiek tracht te voldoen aan het verlangen dat er heerst bij de burgers en 
investeerders. Bedrijven, maar ook steden proberen de consument te behagen. Het 
consumentisme speelt hierbij een grote rol. De consument, you, krijgt hierdoor een steeds 
prominentere rol in de machtsverhoudingen van de urbane omgeving. We maken nu een 
verschuiving mee van democratie naar een ‘youcracy’: De macht zelf is leeg, jij bent de 
macht! 
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Voorwoord 
 
Eindelijk! De master scriptie waar ik zo lang aan heb gewerkt is af. Alweer één jaar geleden, 
in oktober 2007, benaderde mijn begeleider Henk van Houtum mij of ik het leuk zou vinden 
om in opdracht van De Gelderlander een onderzoek te verrichten met als hoofdvraag “Wie 
zijn de machtigste Nijmegenaren?” Aangezien ik op dat moment nog aan het dubben was over 
een onderwerp voor mijn master scriptie, leek dit mij een uitgelezen kans om aan een concrete 
opdracht te werken en tevens te werken aan een master scriptie. Bovendien kon ik op deze 
manier Nijmegen op een heel andere manier leren kennen dan dat ik gewend was. Vanaf het 
moment dat ik in december dat jaar begon met mijn stage, heb ik geen seconde spijt gehad 
van mijn beslissing om deze uitdagende opdracht aan te pakken. Ik heb enorm veel geleerd 
gedurende het schrijven van mijn scriptie. Ook ben ik er wederom achter gekomen wat 
sociale geografie voor een geweldig leuke multidisciplinaire studie is. In mijn scriptie zijn 
naast sociaal geografische theorieën en denkbeelden, ook opvattingen die rechtsreeks ontleent 
zijn uit bijvoorbeeld de sociologie, politicologie en bestuurskunde opgenomen. Ik heb dus als 
het ware nog meer geleerd om over mijn eigen discipline te kijken en verbanden te leggen 
tussen verschillende vakgebieden. Kortom, het was een enorm leerzame periode. 

Leerzaam, maar ook leuk. Hoewel het bedrijf gedurende mijn stageperiode enige 
tegenslagen te verwerken kreeg, bleven mijn collega’s altijd goedgemutst. Ik wil dan ook 
iedereen van De Gelderlander bedanken voor de mooie tijd samen. In het bijzonder wil ik 
mijn directe collega’s bedanken van de stadsredactie; mijn begeleidster Jacqueline van 
Ginneken, Bob van Huët, Jaap Bak, Harm Graat, Frank Hermans, Rob Jaspers, Wim van de 
Louw, Thed Maas, John van Oppen, Eric Reijnen, Ronald Wiegerinck en Francine 
Wildenborg. Niet alleen vanwege een erg prettige samenwerking, maar ook vanwege de 
bergen werk die zij voor mij verzet hebben om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. 
Zonder jullie was dit me nooit gelukt. Het is niet vanzelfsprekend dat een stagiair zo goed 
opgevangen en ondersteund wordt. Mijn dank is groot! 

Ook wil ik mijn begeleider Henk van Houtum bedanken voor zijn begeleiding. 
Wanneer ik even ‘vast hing’ gaf hij mij met zijn advies het gereedschap om weer verder te 
werken aan de scriptie. Ook wil ik hier mijn goede vriend Rick bedanken, met wie ik urenlang 
interessante discussies heb gehad over mijn scriptie. Bovendien is hij menige uren bezig 
geweest met het herlezen van mijn scriptie en het geven van kritisch, maar zeer bruikbaar en 
nuttig commentaar. 

Verder wil ik de talrijke mensen bedanken die aan dit onderzoek op de een of andere 
manier hun bijdrage hebben geleverd. Aan de vele personen die gedurende dit onderzoek 
geïnterviewd zijn, de personen die mij van de nodige informatie voorzagen en de afzenders 
(van wie ik de meeste nog nooit ontmoet had) van de talrijke e-mails die ik gedurende het 
schrijven van mijn scriptie ontving met leuke reacties met betrekking tot mijn onderzoek.  

Ten slotte wil ik mijn ouders, broer en zusje, mijn familie en vrienden bedanken voor 
hun onvoorwaardelijke steun en luisterend oor op de momenten dat ik het moeilijk had, en 
niet alleen met betrekking tot de master scriptie. Zij hebben me op de momenten dat het nodig 
was er doorheen gesleept. Ik ben hen veel dank verschuldigd. Zij allen waren de basis en 
motivatie voor dit werk. Iedereen bedankt! 
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Hoofdstuk 1 
 

Inleiding 
 

1.1 Inleiding 
 
 
Een snelweg met een lange geschiedenis 
 
NIJMEGEN - Als de geschiedenis van de A73 iets leert, is het dat je in Nederland niet zomaar even 
een weg aanlegt. Op het moment dat het zuidelijk deel van de snelweg beperkt in gebruik wordt 
genomen, medio februari, is het 47 jaar geleden dat de eerste plannen voor een rijksweg in noord-
zuidrichting ter tafel kwamen.  

Al in de jaren zestig van de twintigste eeuw werd er gesproken over een snelwegverbinding 
langs de steden Nijmegen, Venlo en Roermond. Dat het zolang heeft geduurd, is voor een belangrijk 
deel te wijten aan stroperige besluitvorming. En die traagheid moet weer worden geweten aan de vele 
belangen die met de aanleg van de weg waren gemoeid. Daarbij speelden de natuur, omwonenden, 
bereikbaarheid en economie een grote rol. Er kwamen maar liefst 16.000 inspraakreacties op het plan 
om de A73-Zuid aan te leggen.  

De 114 kilometer die de A73 lang is, zijn globaal in ongeveer 25 jaar aangelegd, waarvan de 
laatste 42 kilometer, het zuidelijk deel, tussen 2003 en 2008. De A73-Noord loopt van knooppunt 
Ewijk bij Nijmegen tot aan knooppunt Zaarderheiken bij Venlo en is 70 kilometer lang. Na lange 
politieke discussies en planning werd in 1986 het eerste gedeelte opgeleverd: Nijmegen-Boxmeer. In 
1993 liep de weg tot aan Venray en drie jaar later was de weg klaar tot aan Venlo. De geschiedenis 
van het zuidtracé loopt nog verder door. Jarenlang werd er vergaderd over de beste ligging van de 
weg: op de oost- of op de westoever van de Maas. Beide oevers hadden voor- en nadelen. Op zowel 
de oost- als de westoever liggen veel bebouwde en bewoonde gebieden en ook kennen beide oevers 
een drukke, doorgaande weg die vooral door vrachtverkeer veelvuldig wordt gebruikt: de N271 (oost) 
en de Napoleonsweg /N273 (west). Vooral op die laatste weg vinden vaak ongelukken plaats met 
dodelijke afloop. 

Uiteindelijk besloot het kabinet in 1995 dat de weg op de oostoever zou worden aangelegd. 
Toch duurde het tot 2003 voor de eerste schop bij Swalmen de grond inging. De volledige openstelling 
van de weg, inclusief tunnels met twee rijstroken, is voorzien voor 1 september 20081.  

 
 
Dit artikel dat op 10 januari 2008 in het dagblad De Gelderlander stond is slechts één van de 
talloze voorbeelden van complexe besluitvormingsprocessen in Nederland. De aanleg van de 

                                                
1 De Gelderlander, 10-1-2008, Een snelweg met een lange geschiedenis, p. 3 
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A73 tussen Nijmegen en Roermond is een voorbeeld van een besluitvormingsproces waarbij 
allerlei tegenstrijdige belangen op het spel staan. Vaak duurt het jaren voordat een 
uiteindelijke beslissing tot stand komt. Zulke processen zijn meestal erg complex en er zijn tal 
van partijen betrokken, met elk hun eigen wensen en belangen. De mate waarin deze 
gerealiseerd kunnen worden heeft te maken met verdeling van macht. Enkele interessante 
vragen die hieruit volgen zijn: hoe komen lokale politieke beslissingen tot stand en wie oefent 
macht uit bij deze beslissingen?  

Maar wie op zoek gaat naar antwoorden op deze vragen, belandt al vrij snel in een 
wetenschappelijk doolhof (Huberts, 1994: 38). Het begrip macht behoort weliswaar tot de 
kernbegrippen van de sociale wetenschappen, maar eenduidigheid in de terminologie bestaat 
er niet. Er bestaan talrijke opvattingen, visies en definities binnen dit onderzoeksgebied. 
Macht is een zogeheten ‘essentially contested concept’ (Gallie, 1955). Dat wil zeggen dat 
“people with different values and beliefs are bound to disagree over its nature and definition. 
It is claimed therefore that there cannot be any commonly accepted or even preferred meaning 
so long as people differ on normative issues as they are likely to do indefinitely, if not 
forever” (Wrong, 1995: viii). Voor sommige mensen is macht bijvoorbeeld een vies woord. 
Het begrip wordt dan geassocieerd met misbruik en onsympathieke doelstellingen, in 
navolging van de opvattingen van Niccolò Machiavelli (1469-1527). Anderen zien het als een 
noodzakelijk middel dat nodig is om (politieke) idealen te realiseren. En er zijn nog wel 
talloze andere opvattingen met betrekking tot het begrip macht. Het thema macht is binnen de 
sociale wetenschappen dus een van de meest weerbarstige onderzoeksonderwerpen, maar ook 
een van de meest interessante. “Zonder macht”, zo zegt Devos (2006:119), “kun je de 
samenleving niet bestuderen, al was het maar omdat macht een belangrijk structurerend 
mechanisme is voor het behoud of de aanpassing van de maatschappelijke orde”.  
 

1.2 Probleemstelling  
Het aantal studies dat zich specifiek focust op macht en het empirisch onderzoeken ervan in 
Nederland is tamelijk beperkt. Al helemaal als we macht op het lokale schaalniveau manifest 
willen maken. Bovendien dateert menig onderzoek alweer van enkele decennia geleden. Dat 
is gezien het belang van het begrip macht binnen de sociale wetenschappen, op z’n minst 
opmerkelijk te noemen. Dit onderzoek wil daarom een concrete bijdrage vormen voor 
machtsonderzoek op het lokale schaalniveau, het niveau van de stad. De plaats van handeling 
is de stad Nijmegen. Het centrale doel van dit onderzoek dat hieruit volgt is:  
 
De doelstelling van dit onderzoek is het verrichten van een empirische analyse over macht 
teneinde meer inzicht en kennis te verwerven in de feitelijke machtsverhoudingen binnen een 
stad en in Nijmegen in het bijzonder.  
 
Het gaat dus met andere woorden om de ‘bedrieglijk’ eenvoudige vraag wie nu de feitelijke 
macht heeft binnen een stad. De onderzoeksvraagstelling luidt dan ook: 
 
Hoe liggen de machtsverhoudingen in Nijmegen en wie heeft derhalve de meeste macht in 
Nijmegen? 
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Deze centrale vraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 
 Wat is macht? 
 Hoe manifesteert macht zich in een stad? 
 Op welke manier beïnvloedt ruimte de machtsverhoudingen? 
 Welke methoden bestaan er ten aanzien van het meten van macht? 
 Wat is de werkwijze van de intensieve procesanalyse? 
 Wat houdt de beleidscyclus in? 
 Wat zijn de relevante omgevingsfactoren en actoren binnen de Nijmeegse 

besluitvormingsprocessen? 
 Welke actoren hadden de meeste macht binnen de verschillende 

besluitvormingsprocessen? 
 

1.3 Onderzoeksmethode 
Er zullen verschillende methoden gebruikt worden om tegemoet te komen aan de 
probleemstelling van dit onderzoek. Een uitgebreid verslag van de methodologie van dit 
onderzoek om macht te meten vormt het uitgangspunt van hoofdstuk vier. Toch kan hier nog 
het nodige worden opgemerkt met betrekking tot de gevolgde onderzoeksmethode. Er is 
namelijk voor gekozen om voornamelijk gebruik te maken van kwalitatief onderzoek. Dit, om 
de simpele reden dat macht niet te kwantificeren valt. Het is niet mogelijk om een formule 
van macht te maken, waarin simpelweg de benodigde getallen en gegevens leiden tot een 
bepaalde hoeveelheid aan macht. Onder andere het verloop van tijd en de specifieke situatie 
bepalen voor een groot gedeelte de hoeveelheid macht waarover iemand beschikt. Vandaar 
dat in dit onderzoek veruit de meeste aandacht wordt besteed aan het bestuderen van macht 
aan de hand van kwalitatief onderzoek, aan de hand van de zogenaamde intensieve 
procesanalyse. Deze methode legt een grote nadruk op een nauwkeurige reconstructie van 
belangrijke beslissingsprocessen. Aan de hand van vijftien geselecteerde belangrijke 
besluitvormingsprocessen zal worden onderzocht hoed de machtsverhoudingen in Nijmegen 
liggen. 

Deze besluitvormingsprocessen worden bestudeerd in de vorm van een casestudy. In 
feite worden vijftien afzonderlijke casestudies geanalyseerd. De term casestudy verwijst naar 
de methodologische aspecten van deze vorm van onderzoek. De casestudy is een 
onderzoeksopzet met een rijke traditie binnen de sociale wetenschappen. Kortweg betreft het 
een onderzoek van één of enkele gevallen waarbij de complexe relaties waarin het geval 
functioneert centraal wordt gesteld om zo diepgang te bereiken. De opzet gaat er in de eerste 
plaats van uit dat het sociale proces bestudeerd wordt zoals dat in het leven van een persoon 
of groep ingrijpt, of een weergave is van de gang van zaken in een organisatie. Het 
vertrekpunt hierbij is het specifieke geval: alle onderzoeksgegevens worden op een zodanige 
wijze verzameld en geanalyseerd dat het eenheidskarakter van het object dat onderzocht 
wordt gehandhaafd blijft. Verder is het doel van de casestudy om inzicht te verschaffen in de 
complexiteit van de factoren die de ontwikkeling van sociale verschijnselen bepalen. Dit 
wordt gedaan door de inwerking ervan op een individu, groep of organisatie nauwkeurig te 
reconstrueren. Een derde kenmerk van een casestudy is dan ook dat men niet bij het 
subjectieve perspectief blijft en dit vervolgens herhaalt. Getracht moet echter worden om het 
subjectieve perspectief te verbinden met perspectieven van andere betrokkenen binnen het 
geval of in de context daarvan. Hierna kan het geheel in theoretische termen worden 
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geïnterpreteerd (Wester & Peters, 2004: 13, 36). Een belangrijke functie van de casestudy 
binnen dit onderzoek is het beschrijven van het proces. De meest fundamentele bijdrage is dat 
het inhoud geeft aan het sociale proces dat zich in een bepaalde situatie afspeelt. “Het gaat 
dan om het inzicht dat de sociale werkelijkheid gemaakt wordt door mensen, die op elkaar 
reageren, verwachtingen hebben van elkaar, hun gedrag wederzijds op elkaar afstemmen. 
Weinig soorten onderzoek kunnen tot op dit niveau doordringen, zoals de casestudy dat wel 
kan” (Wester & Peters, 2004: 37). Maar waar normale casestudy onderzoeken slechts één of 
enkele gevallen worden bestudeerd, wordt in dit onderzoek vijftien verschillende gevallen 
nauwkeurig geanalyseerd. Daardoor krijgt dit onderzoek ook karaktertrekken van een 
kwalitatieve survey. De nadruk bij een kwalitatieve survey ligt op theorievorming door een 
relatief groot aantal gevallen te analyseren (Wester & Peters, 2004: 40) Kwalitatieve 
onderzoeken zijn meestal gebaseerd op een groot aantal interviews. Dit zal ook het geval zijn 
in deze studie. Hoewel interviews in dit onderzoek een essentiële rol spelen, is om deze 
analyse zo goed mogelijk uit te voeren ook gebruik gemaakt van de zogenaamde 
‘triangulatiemethode’ (Hutjens & van Buuren, 1992: 97). Deze methode gaat er van uit dat in 
een onderzoek tegelijkertijd meerdere werkwijzen met betrekking tot de dataverzameling 
worden gebruikt. In dit onderzoek komt dit tot uiting door het houden van interviews maar 
daarnaast vormt ook een uitvoerig document- en archiefonderzoek een belangrijke methode 
voor dataverzameling. Er wordt voor meerdere manieren van dataverzameling gekozen, 
omdat de geldigheid van bepaalde uitkomsten groter wordt wanneer deze worden bevestigd 
uit andere bronnen. De interviews worden gehouden met personen die dicht betrokken waren 
bij de onderzochte casestudy en zodoende een goed beeld hebben van wat er zich feitelijk 
heeft afgespeeld in het proces.  
 

1.4 Belang van het onderzoek 
Veel van onze kennis over machtsverhoudingen in de Nederlandse samenleving is gebaseerd 
op ongefundeerde veronderstellingen of opvattingen. Er is dus een wetenschappelijke 
behoefte om deze assumpties met empirische gegevens te bevestigen of juist te ontkrachten. 
Bovendien richten de enkele recente machtsonderzoeken die er zijn zich voornamelijk op 
beleidsvelden op het nationale niveau. Maar machtsprocessen op het nationale niveau 
verschillen wezenlijk met het stedelijke. “Because cities are limited in what they can do, the 
powers remaining to them are exercised within very noticeable constraints. Moreover, even 
their political processes take a shape very different from that taken by national political 
processes” (Peterson, 1981: 4). Toch is er nauwelijks inzicht in machtsverhoudingen op het 
hedendaagse lokale schaalniveau. Inzicht in machtsverhoudingen binnen de stad is daarom 
ook gewenst. Door middel van het vergroten van de kennis in het begrip macht en een 
empirisch onderzoek naar de feitelijke verdeling van macht in Nijmegen zorgt dit onderzoek 
voor een concrete bijdrage ten aanzien van studies over macht en machtsverdelingen. Er is 
gekozen om onderzoek te doen in Nijmegen vanwege de praktische redenen dat ik in 
Nijmegen woon en ik bovendien de mogelijkheid geboden kreeg om bijna negen maanden 
lang samen te werken met de stadsredactie van Nijmegen van dagblad De Gelderlander.  

Daarnaast kan het dit onderzoek zorgen voor een aanvullend inzicht met betrekking tot 
het verloop van besluitvormingsprocessen in Nijmegen die zich in het heden en het verleden 
hebben afgespeeld. Tevens kan deze studie van waarde zijn voor toekomstige 
besluitvormingsprocessen. Behalve deze theoretische en empirische doelstellingen draagt 
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deze studie ook bij aan de methodologische discussies die er zijn op het terrein van 
machtsonderzoeken. Hoewel het grootste gedeelte van de methodologie om macht te meten 
gebaseerd is op het werk van auteurs die eerder al op empirische wijze macht probeerden te 
meten (zie bijvoorbeeld Peters, 2002), is voor een deel toch een eigen invulling gegeven.  
 Vanuit maatschappelijk oogpunt is er ook een noodzaak tot het empirisch onderzoeken 
van macht. Steden evolueren in de loop der tijd. Nijmegen heeft in de afgelopen jaren 
verschillende transformaties doorlopen. Sommige zijn direct zichtbaar andere veranderingen 
niet. Bij allen zijn er talrijke normatieve discussies over de rol van de overheid, het 
bedrijfsleven, en belangenorganisaties. Ook de vraag in hoeverre de burgers directe macht 
hebben op het besluitvormingsproces kan een interessant debat opleveren. Er ligt een 
voorname rol voor macht in het politieke systeem. De normatieve debatten over macht 
worden echter meestal gevoerd zonder veel inzicht in de feitelijke machtsverhoudingen in de 
stad. Dit onderzoek biedt dan ook een concrete bijdrage aan de reeds aanwezige kennis van 
machtsverhoudingen in steden in het algemeen en Nijmegen in het bijzonder.  
 

1.5 Leeswijzer 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is dit onderzoek in drie delen opgesplitst. In het 
eerste deel van dit onderzoek zullen de theoretische uitgangspunten aan bod komen. In 
hoofdstuk twee zal het begrip macht uitgebreid worden behandeld. Het is een begrip waar 
geen duidelijke of alom geaccepteerde definiëring van bestaat. Het tweede hoofdstuk gaat 
daarom in op diverse onderzoeksbenaderingen met betrekking tot macht en bovendien wordt 
duidelijk gemaakt hoe macht in dit onderzoek wordt opgevat. In het daarop volgende derde 
hoofdstuk zal worden stilgestaan bij hoe ruimte, en in het bijzonder de stad, een rol speelt bij 
machtuitoefening. Deze hoofdstukken dienen als belangrijk fundament voor de rest van het 
onderzoek. 

In het tweede deel, dat hoofdstuk vier en vijf omslaat, komen de methodologische 
implicaties voor het meten van macht aan de orde. Dit deel vormt een vervolg op hoofdstuk 
drie, waarin de discussie rondom het definiëren van macht centraal staat. Het eerste gedeelte 
van het vierde hoofdstuk gaat hier nog even op door en dan voornamelijk met als oogpunt het 
theoretisch-methodologisch debat omtrent het meten van macht. In hoofdstuk vier vindt 
verder een uiteenzetting plaats van verschillende methoden van machtsmetingen in lokale 
gemeenschappen. De voor- en nadelen van deze methoden zullen aan bod komen, maar ook 
de problematiek van onderzoek van machtmetingen in het algemeen. Uiteindelijk wordt er een 
keuze gemaakt in de methodologie van het meten van macht; de intensieve procesanalyse. De 
intensieve procesanalyse baseert zich kortweg op een grondige analyse van verschillende 
besluitvormingsprocessen. In hoofdstuk vijf wordt er in gegaan op de vragen wat er zoal komt 
kijken bij een besluitvormingsproces en met welke factoren moet er rekening worden 
gehouden? Veel aandacht zal in dit hoofdstuk uitgaan naar de beleidscyclus, een handig 
hulpmiddel om besluitvormingsprocessen te vatten. 

Deze methodologie zal worden uitgevoerd in het derde deel van dit onderzoek. In 
hoofdstuk zes worden de vijftien verschillende besluitvormingsprocedures beschreven. In de 
reconstructies van die besluitvormingsprocessen zal duidelijk naar voren komen wie de 
meeste macht had. In het afsluitende zevende hoofdstuk zullen enkele conclusies worden 
gemaakt naar aanleiding van de voorgaande bevindingen.  
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Hoofdstuk 2 
 

Macht 
 
2.1 Inleiding 
Binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek is de studie van macht een wezenlijk 
aandachtspunt. De Britse filosoof Betrand Russell (1872-1970) heeft zelfs gesteld dat macht 
even fundamenteel is voor sociale wetenschappen als energie voor de natuurwetenschappen, 
en dat zonder het begrip macht het niet te verklaren is hoe sociale en politieke veranderingen 
in een samenleving tot stand komen of juist voorkomen kunnen worden (Ellemers, 1968: 5). 
Het is dan ook van cruciaal belang voor dit onderzoek dat dit begrip verder uitgediept wordt. 

Iedereen weet intuïtief wel wat het woord macht inhoudt, maar het begrip macht is 
geen onproblematisch verschijnsel dat vanzelfsprekend gedefinieerd kan worden. De 
constatering dat macht een wezenlijk betwist begrip is, onderschrijft ook Max Weber: “Der 
Begriff ‘Macht’ ist soziologisch amorph” (Weber, 1976: 28). Al sinds de tijd van Aristoteles 
hebben vele denkers, met verschillende achtergronden, zich bezig gehouden met de vraag wat 
macht nu precies is. Een algemeen aanvaarde definitie van macht ontbreekt nog altijd, en zal 
ook in de toekomst ook niet komen. Er bestaat simpelweg geen algemeen aanvaarde 
thermometer voor macht. Welke dimensies, contouren en eigenschappen kunnen aan het 
verschijnsel macht worden toegedicht? Is macht een capaciteit of moet het juist worden 
gezien als een vermogen? En als dit laatste al het geval is, bij wie ligt dit vermogen dan; bij 
personen, instituties of nog een schaalniveau hoger, bij bepaalde maatschappelijke structuren? 
Is het verschijnsel macht een relationeel begrip? Is macht niet een algemeen en onmisbaar 
middel dat voor maatschappelijke veranderingen zorgt? En wat is het verschil tussen macht en 
invloed, als er al sprake is van een verschil (Tromp, 1995: 151). Dit zijn allemaal vragen waar 
vele denkers zich mee bezig hebben gehouden met betrekking tot het definiëren van het 
begrip macht. Het wordt dan al snel duidelijk dat er heel wat meer komt kijken bij een begrip 
als macht, een term die in het alledaagse leven volop wordt gebruikt, dan men in eerste 
instantie misschien zou verwachten.  

Bijna elk onderzoek over macht begint met een overzicht dat ver terug voert in de tijd. 
Veel van die studies nemen het werk van de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò 
Machiavelli (1469-1527) en de Engelse politieke filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) als 
startpunt (zie bijvoorbeeld Clegg, 1989). Dit onderzoek zal zich echter voornamelijk richten 
op de meer recentere werken vanaf omstreeks de jaren ’50 van de vorige eeuw. John Allen 
(1997) identificeert binnen deze literatuur op aansprekende en zeer nuttige wijze drie 
benaderingswijzen met betrekking tot macht. Soms spreken deze benaderingen elkaar tegen 
en soms zijn ze complementair. De eerste opvatting ziet macht als een inscribed capacity, iets 
dat een individu, groep of organisatie bezit, inherent aan de positie die men binnen een 
netwerk bekleed. Het is een potentie tot het controleren, bevelen of het leiden van andermans 
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acties, die wel of niet daadwerkelijk worden uitgevoerd: het wanneer, hoe en waarom daarvan 
is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. De tweede paragraaf zal op deze 
benaderingswijze van macht ingaan. De definitie van macht die dan centraal staat is die van 
de Amerikaans-Canadese socioloog Dennis Wrong. De tweede opvatting benadert macht als 
resource. Het gaat erbij dus om ‘de macht tot’ in plaats van ‘de macht over’, waar de eerste 
opvatting van uit gaat. De machtsbronnen moeten dan gemobiliseerd worden om de gewenste 
resultaten te bewerkstellen. Deze benaderingswijze zal nader worden toegelicht in paragraaf 
drie. De derde visie, ten slotte, is een interpretatie waarbij macht wordt gezien als strategies, 
practices and techniques, een opvatting die meestal geassocieerd wordt met de Fransman 
Michel Foucault. In deze visie wordt primair gekeken naar de structuur van het (politieke) 
systeem om het begrip macht te begrijpen en te verklaren. Deze benadering van macht zal 
besproken worden in paragraaf vier.  

Alle drie, en dan met name de eerste en de derde benadering, zijn belangrijk voor de 
uiteindelijke conceptualisatie van het begrip macht in dit onderzoek. In feite stuiten we in dit 
onderzoek op een van de meest essentiële discussie binnen de sociale wetenschap, het 
‘agency-structure’ dilemma: kan macht worden toegeschreven aan bepaalde personen of 
hangt het samen met structurele verhoudingen in de maatschappij? Maar in dit onderzoek 
wordt macht niet vanuit slechts één perspectief belicht. Er wordt geen keuze gemaakt tussen 
alleen het individu of de structuur zoals dat bij binnen het ‘agent-structure’ debat vaak het 
geval is. Beide benaderingen worden belangrijk geacht. Ze zijn nadrukkelijk met elkaar 
verbonden. Voor een gedegen analyse zullen ze in dit hoofdstuk eerst apart behandeld 
worden. De ‘agency’ opvatting komt duidelijk naar voren bij de eerste benaderingswijze die 
Allen onderscheidt en de structurele benadering komt aan de orde wanneer macht wordt 
gezien als strategies, practices and techniques. Het hoofdstuk zal eindigen met een conclusie 
en een antwoord op de vragen vanuit welke positie dit onderzoek gaat met betrekking tot dit 
dilemma en daar aan gekoppeld hoe macht gedefinieerd wordt. Hier zal ook aan bod komen 
op welke wijze de ‘agency’ en ‘structure’ benadering samenkomen.   
 

2.2 Eerste benadering: macht als ‘inscribed capacity’ 
Zoals al eerder is aangehaald zijn er tal van verschillende opvattingen en theorieën over het 
verschijnsel macht ontwikkeld, soms aanvullend maar meestal elkaar tegensprekend. In de 
hedendaagse wetenschappelijke literatuur worden, zoals reeds eerder is aangehaald, drie 
benaderingen onderscheiden. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de eerste benadering 
die John Allen onderscheidt. In dit onderzoek zal binnen de eerste benadering van Allen de 
visie van de socioloog Dennis Wrong centraal staan, hetgeen hij presenteert in zijn boek 
Power. Its forms, bases and uses (1979). Zijn opvatting past voornamelijk bij de inscibed 
capacity benadering van macht. Macht is dan in het bezit van een individu, groep of 
organisatie. Een belangrijk argument om Wrong’s uiteenzetting hier te volgen is omdat hij 
zich bewust is van de wezenlijke betwistbaarheid van het begrip macht, en dat dan ook 
respecteert. Zijn eigen, gemotiveerde definitie neemt daarom vele gezichtspunten mee. Verder 
is zijn uiteenzetting van macht, binnen deze benaderingswijze, de meest samenhangende, 
systematische en best bij de bestaande literatuur aansluitende taxonomie die momenteel 
beschikbaar is (Tromp, 1995: 153). Hij ontwikkelde daarmee een visie die heel wat 
discussiepunten raakt. Het feit dat er in 1995 een herdruk kwam van zijn originele werk is een 
indicatie dat zijn werk nog steeds centraal staat binnen het onderzoeksgebied van macht. 
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Zowel Tromp (1995) als Devos (2006) geven een goede uiteenzetting van de argumentatie 
van Wrong en gebruiken het als leidraad voor hun boek.  
 Het is belangrijk te weten dat Wrong macht ziet als een relationeel begrip. Dat wil 
zeggen dat er zonder een relatie tussen verschillende individuen of groepen er geen sprake 
kan zijn van macht. Iemand kan alleen machtig zijn ten opzichte van anderen. Een 
machtsrelatie is dus een ongelijke verhouding tussen mensen. Met andere woorden; wie heeft 
macht over wie of waarover? Wrong’s definitie van macht luidt (1979: 2): 
 

“Power is the capacity of some persons to produce intended and foreseen effects on 
others”.  
 

Er kunnen vijf verschillende aspecten worden onderscheiden van de door Wrong gehanteerde 
definitie (Wrong, 1979: 3-14): 
 
1. De intentionaliteit van macht 
In de eerste plaats moet macht worden opgevat als iets intentioneels. Het gaat hierbij om 
bedoelde en effectieve invloed. Van machtsuitoefening is geen sprake als er geen opzet bij is. 
Met dit aspect onderscheidt Wrong direct macht van invloed. Hoewel beide begrippen vaak 
als synoniem worden gebruikt, moeten deze begrippen volgens hem los van elkaar worden 
gezien. Deze studie volgt deze tweedeling. Intentionaliteit moet het verschil tussen beide 
duidelijk maken. Want volgens Wrong heeft het verschijnsel macht alleen betrekking op 
bedoelde invloed, dat naast gewenste ook ongewenste effecten kan hebben. Invloed betreft het 
uitoefenen van macht waarvan het resultaat onzeker of onbedoeld is. De persoon waarop 
invloed wordt uitgeoefend kan namelijk nog steeds zelf beslissen hoe er wordt gereageerd op 
die invloed (Devos, 2006: 124). Een mooi voorbeeld geeft Tromp: “Wie op straat loopt en per 
ongeluk een mier doodtrapt, oefent geen macht uit. Maar wie op het trottoir rond speurt om 
een mier te vinden die hij dood kan trappen, doet dat wel” (1995: 154).  
 
2. De effectiviteit van macht 
Verder moet macht ook effectief zijn. “When attempts to exercise power over others are 
unsuccessful, when the intended effects of the aspiring power-wielder are not in fact 
produced, we are confronted with an absence or a failure of power” (Wrong, 1979: 5). Met 
andere woorden, als men probeert macht uit te oefenen over anderen, maar het niet resulteert 
in het gewenste doel, dan is er kennelijk geen sprake van macht. Als een poging tot 
machtsuitoefening faalt, terwijl een zelfde poging in het verleden wel succesvol was, dan is er 
sprake van een instorting van de machtsrelatie. Het kan echter ook zo zijn dat men slechts 
voor een deel slaagt in het behalen van het beoogde resultaat. Ook dan kan men spreken van 
macht. 
 
3. Macht als vermogen 
Macht is volgens Wrong niet alleen de waarneembare daad, maar tevens het vermogen tot 
machtsuitoefening. “The capacity to perform acts of control and their actual performance are 
clearly not the same thing – power when thought of as capacity is a dispositional concept” 
(Wrong, 1979: 6). In de Nederlandse, Engelse en Duitse taal is er slechts één woord voor 
macht, wanneer er gerefereerd wordt naar het vermogen om iets te doen én voor macht als 
daad. In het Frans, echter, zijn er twee afzonderlijke woorden die beide betekenissen 



Macht 

 9 

aanduiden: puissance, dat de potentie of capaciteit aanduidt, en pouvoir, wat wijst op de daad 
zelf. De definitie van Wrong omvat beide betekennissen. Een te enge opvatting van macht, 
die zich beperkt tot alleen de waarneembare daden van machtsuitoefening, wordt hiermee 
vermeden. Omgekeerd bestaat er het gevaar dat bij de afwezigheid van bestaande 
machtsuitoefening, macht te snel aan iemand wordt toegeschreven omdat iemand over 
machtsbronnen beschikt. Het beschikken over machtsbronnen is echter niet hetzelfde als het 
hebben van vermogen tot machtsuitoefening. Machtsbronnen dienen namelijk georganiseerd 
en gemobiliseerd te worden voordat men kan spreken over macht als vermogen. In paragraaf 
2.4 zal verder worden ingezoomd op de machtsbronnen die actoren ter beschikking kunnen 
hebben. 
 
4. Asymmetrie en evenwicht binnen machtsrelaties 
Machtsrelaties zijn per definitie asymmetrisch van aard. “Power relations are asymmetrical in 
that the power holder exercises greater control over the behaviour of the power subject than 
reverse” (Wrong, 1979: 10). Maar dit betekent niet dat er voor het machtssubject geen 
mogelijkheid bestaat om het gedrag van de machthebber te beïnvloeden, of dat deze geheel 
machteloos is. Dit laatste kan mogelijk zijn, maar dat is alleen het geval bij de meest extreme 
vorm van een machtsrelatie. Normaliter is er altijd sprake van een vorm van wederkerigheid 
tussen beide actoren. Specifieke machtsrelaties bestaan er minimaal uit dat het machtssubject 
op zijn minst in die relatie berust. Bij een stabiele machtsrelatie komt de wederkerigheid vaak 
naar voren in het feit, of de mogelijkheid, dat macht binnen één terrein gecompenseerd wordt 
door een machtsrelatie in omgekeerde richting op een ander terrein. Dit wordt ook wel 
‘intercursieve macht’ genoemd; er bestaat min of meer een evenwicht van macht in de 
verschillende terreinen tussen de verschillende partijen. “Intercursive power exists where the 
power of each party in a relationship is countervailed by that of the other, with procedures for 
bargaining or joint decision-making governing their relations when matters affecting the goals 
and interests of both are involved” (Wrong, 1979: 11). In contrast met dit staat ‘integrale 
macht’, waarbij de besluitvorming en initiatieven tot actie gecentraliseerd en 
gemonopoliseerd zijn door één partij en er dus geen sprake is van wederkerigheid. Een 
totalitair regime is een voorbeeld van integrale macht. Het pluralisme, de aanduiding voor de 
maatschappelijke werkelijkheid in de hedendaagse democratische staten, is een goed 
voorbeeld van intercursieve macht. Het wordt namelijk gekenmerkt door een veelvoud van 
machtsgroepen die met elkaar concurreren, maar waarvan er niet één is die over een 
machtsmonopolie beschikt, omdat elke andere groep wel over een vetomacht op een bepaald 
terrein bezit (Tromp, 1995: 155-156). Het pluralisme zal in het vervolg van dit onderzoek nog 
uitvoeriger worden besproken.  
 
5. De aard van de door macht geproduceerde effecten 
Het laatste aspect van Wrong’s definitie van macht gaat in op de volgende vraag: als actor A 
er niet in slaagt om het bestaande gedrag van actor B te veranderen, maar wel een verandering 
in zijn/haar gevoelens, houding of overtuiging teweeg brengt, is er dan sprake van 
machtsuitoefening? Wrong vindt van wel, tenminste als het de intentie was van actor A om de 
opvattingen van actor B (in plaats van zijn gedrag) aan te passen. “If A’s intention is to affect 
or alter B’s attitudes rather than this behaviour and he succeeds in doing so in the desired 
direction, then he clearly has power over B to extent in the relevant scope to which the 
attitudes refer. If, however, his intention is to produce a particular act by B and he fails to do 
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so, his attempt to exercise power eliciting only an inner disposition on the part of B to comply 
that is not acted on, or a feeling of guilt, then he has not exercised power over B but rather 
unintended influence” (Wrong, 1979: 13-14). Het veranderen van opvattingen over een 
bepaald thema met machtsuitoefening is met name een middel van propaganda of 
voorlichting. Iets waarbij de massa media vaak een belangrijke rol in speelt. Moeilijk is het 
wel om deze vorm van machtsuitoefening waar te nemen of te meten. 

De definitie van macht die Dennis Wrong hanteert impliceert dus een vijftal belangrijke 
aspecten. In zijn uitvoerige analyse over macht zijn verder nog een tweetal zaken van belang. 
In de eerste plaats is Wrong geïnteresseerd in de vraag uit welke attributen een machtsrelatie 
bestaat en in de tweede plaats ontleedt Wrong in zijn werk op welke vormen van macht 
machtsuitoefeningen zijn gebaseerd. Uitgangspunt is nog steeds dat macht in de handen is van 
een persoon, groep of organisatie.  
 

2.2.1 Attributen van macht 
Binnen machtsrelaties kunnen volgend Wrong drie verschillende attributen worden 
onderscheiden. Wrong citeert in zijn boek Bertrand de Jouvenel: “Power or authority, has 
three dimensions: it is extensive if the complying Bs [the power subjects] are many; it is 
comprehensive if the variety of actions to which A [the power holder] can move the Bs is 
considerable; finally it is intensive if the bidding of A can be pushed far without loss of 
compliance” (Wrong, 1979: 14). 
 De extensiveness, oftewel de uitgebreidheid van een machtsrelatie, verwijst naar de 
verhouding tussen de machthebbers en het aantal zonder macht. Kortweg, over hoeveel B’s 
heeft A macht? Het volgende attribuut van macht, comprehensiveness, vrij vertaald de 
omvattendheid van een machtsrelatie, heeft betrekking op het aantal terreinen waarover de 
machthebber macht uitoefent, of omgedraaid: naar dat gedeelte van het leven van een 
machtssubject dat door de machthebber wordt gedomineerd. Het is hier dus de vraag over 
hoeveel domeinen de machthebber macht heeft. Intensiveness, in het Nederlands intensiteit, 
doelt op de acceptatiezone per terrein waarbinnen de machthebber zijn macht kan uitoefenen. 
Wat wordt van A door de ‘machtssubjecten’ getolereerd of aanvaard? Het is steeds van belang 
om bovenstaande attributen van macht in het achterhoofd te houden als het gaat om macht en 
machtsrelaties. Men zou op elk moment de vraag moeten kunnen beantwoorden; macht over 
hoeveel anderen; op welk terrein; en binnen welke marges (Tromp, 1995: 157). 

 

2.2.2 Vormen van macht 
Het is nu mogelijk om na te gaan waarop het vermogen van machtsuitoefening is gebaseerd. 
Wrong (1995) onderscheidt in dit opzicht vier verschillende vormen van macht: geweld, 
manipulatie, overtuigingskracht, en gezag. Hanna Arendt stelt dat, het falen om onderscheid 
te maken tussen de verschillende vormen van macht, en hen als synoniem van macht te 
gebruiken, “not only indicates a certain deafness to linguistic meanings, which would be 
serious enough, but it has also resulted in a kind of blindness to the realities they correspond 
to” (1970: 43). Het is dus belangrijk om deze vormen van macht in kaart te brengen. 
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De laatste vorm, gezag, is het belangrijkst, want de andere drie vormen van macht voldoen op 
de een of andere manier niet aan de kenmerken en dimensies die aan bod gekomen zijn bij 
Wrong’s definitie van macht. Zo is er bij geweld en manipulatie geen spraken van een 
wederkerige sociale relatie. Het machtssubject heeft geen vrije wil om de keuze te maken om 
eventueel te gehoorzamen. Daarnaast zijn de eerste drie vormen van macht episodisch, dat wil 
zeggen dat ze alleen bestaan in hun feitelijke uitoefening. Macht heeft hier dus geen latent 
karakter. Bij overtuigingskracht is er trouwens wel sprake van een sociale relatie waarbinnen 
deze toegepast wordt, maar is het niet duidelijk of er sprake is van een asymmetrische relatie 
(Tromp, 1995: 158). Toch zullen deze drie vormen ook kort worden behandeld, om meer 
inzicht te krijgen in het begrip macht. 
 
Geweld 
Bij de eerste vorm van macht, geweld (Wrong spreekt van force), wordt de mens als fysiek 
object gezien. Geweld kan zich uiten in fysiek geweld, maar er bestaan ook geweldsvormen 
die ‘subtieler’ zijn. Zo bestaan er actiegroepen, zoals Greenpeace waarbij actievoerders zich 
aan hekken, bomen of op rails en autowegen ketenen om op die manier hun gewenste doel af 
te dwingen. Maar ook psychisch geweld valt onder de noemer van niet-fysiek geweld. Een 
strikt onderscheidt moet worden gemaakt tussen de feitelijke uitvoering van de al dan niet 
gewelddadige verrichting en de dreiging ermee. Want, bij dreiging is er wel degelijk sprake 
van een sociale relatie. Het veronderstelt namelijk dat er op zijn minst communicatie 
plaatsvindt op een symbolisch niveau en heeft het machtssubject dus de keuze om al dan niet 
te gehoorzamen. Dreiging met geweld heeft daarom te maken met een andere vorm van 
macht, namelijk gezag, een vorm van macht die verderop nog behandeld zal worden (Tromp, 
1995: 159). 
 
Manipulatie 
Wanneer een machtshebber een ander probeert te overtuigen, om tot een bepaald standpunt te 
komen, of om iets te doen, zonder daarbij de werkelijke argumenten te gebruiken, is er sprake 
van manipulatie. Bij manipulatie verbergt de machtshebber dus zijn intentie voor het 
machtssubject. Deze vorm van machtsuitoefening hoeft normaliter op weinig weerstand te 
rekenen, omdat het machtssubject zich niet (volledig) bewust is van het streven van de 
machthebber om hem te beïnvloeden. Succesvolle manipulatie kan zelfs, zoals Lindblom en 
Dahl aangeven, “stimulate feelings of ‘free choice’ and evoke enthusiasm and initiative” 
(Wrong, 1979: 29). Manipulatie wordt onder andere gebruikt bij politieke propaganda, maar 
de resultaten die daar bereikt mee worden lijken op lange termijn gering. Abraham Lincoln 
verwoorde dit als volgt: “You can fool all the people some of the time, and some of the 
people all the time, but you can not fool all the people all of the time” (Tromp, 1995: 159). 
 
Overtuigingskracht 
Deze vorm van macht lijkt op het eerste oog op manipulatie. Het verschil is dat hier, in 
tegenstelling tot manipuleren, wel de werkelijke argumenten worden aangedragen. Wanneer 
actor A een poging doet om actor B te overtuigen iets te vinden of te doen, en actor B, geeft 
daaraan gehoor nadat zelfstandig overwogen te hebben, dan heeft actor A overtuigingskracht. 
Voor Wrong is er sprake van macht omdat actor A er in slaagt om bij actor B het gewenste 
resultaat te bereiken. Overtuigingskracht is een veel gebruikte vorm van macht, want er zijn 
relatief weinig middelen voor nodig om haar te gebruiken, en de uitoefening van de 
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machtsvorm wekt amper weerstand op. Het vermogen om anderen te overtuigen is echter niet 
gelijk verdeeld. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld dezelfde toegang tot de media, een forum 
waar soms wel een miljoenenpubliek mee bereikt kan worden (Tromp, 1995: 159-160; Devos, 
2006: 126). 
 
Gezag 
De meest belangrijkste vorm van macht is gezag. Wrong definieert gezag kortweg als: 
“successful ordering or forbidding” (Wrong, 1979: 35). Waar de essentie van overtuigen het 
presenteren van argumenten is, is de kern van gezag het geven van bevelen. Bij overtuiging 
maakt B zich de mening van A eigen als zijn leidraad om de inhoud van die mening, dat de 
persoon zelf zelfstandig heeft geëvalueerd en geaccepteerd. Bij gezag is niet zozeer de inhoud 
belangrijk, maar gaat het om de bron van die mededeling; alle bevel-gehoorzaamheid relaties 
tussen personen zijn voorbeelden van gezag (Wrong, 1979:35). 
 Een man die uitgebreid heeft geschreven over gezag is de Duitse socioloog Max 
Weber (1862-1920). Hij ging uit van de volgende definitie van macht (‘Herrschaft’) (Tromp, 
1995: 160): 
 

“Unter “Herrschaft” soll hier also der Tatbestand verstanden werden: das ein 
bekundeter Wille (“Befehl”) des oder der “Herrschende” das Handeln anderer (des 
oder der “Beherrschten”) beeinflussen will und tatsächlich in der Art beeinflusst, das 
dies Handeln, in einem sozial relevanten Grade, so abläuft, als ob die Beherrschten 
den Inhalt des Befehls, um seiner selbst willen, zur Maxime ihres Handelns gemacht 
hatten (“Gehorsam”)”. 

 
Macht bestaat voor Weber dus uit de potentie die een actor heeft om binnen een sociale relatie 
zijn wil aan anderen op te leggen, ook als dit eventueel gepaard gaat met verzet. In dit opzicht 
is macht dus lokaliseerbaar. Managers van een winkelcentrum hebben bijvoorbeeld de macht 
om bepaalde mensen buiten te sluiten. Ook Weber past dus binnen het gedachtegoed van de 
eerste benadering, die Allen (1997) onderscheidde. In zijn visie is macht in het bezit van 
iemand. Gezag, Weber spreekt van ‘legitime Herrschaft’, verwijst naar de uitoefening van de 
macht die legitiem aanvaardt wordt en in de praktijk ook gevolgd wordt. Weber onderscheidt 
drie verschillende typen van ‘legitieme macht’; oftewel gezag (Deschouwer & Hooghe, 2005: 
42): 

- Traditioneel gezag berust op het geloof dat de machtsuitoefening is gebaseerd op 
een als geldig erkende traditie of gewoonte; 

- Charismatisch gezag heeft betrekking op de persoonlijkheid van de machthebber, 
aan wie buitengewone kwaliteiten worden toegekend;  

- Legaal-rationeel gezag berust op het geloof bij het machtssubject dat de 
machtsuitoefening een legale basis kent. Gezag is hier niet gebonden aan 
specifieke personen, maar is gebaseerd op de aanvaarding van de regels. 

Er kan een zekere chronologische ontwikkeling worden vastgesteld in deze drie gezagstypen: 
in de hedendaagse samenleving zal het legale-rationele gezag belangrijker worden geacht dan 
het traditionele gezag. Dit wil echter niet zeggen dat het traditioneel of het charismatisch 
gezag in de hedendaagse samenleving niet meer aanwezig zou zijn. Zo heeft tegenwoordig de 
koningin ook gezag op basis van traditie en charisma (Deschouwer & Hooghe, 2005: 42). 
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Ondanks dat deze driedeling van gezag erg invloedrijk is geweest binnen de sociale 
wetenschappen, wordt deze onderverdeling in dit onderzoek niet worden overgenomen. 
Wrong beargumenteert namelijk terecht dat Weber’s driedeling onvoldoende aandacht 
besteed aan het aspect van dwang binnen een gezagsrelatie. Hij onderscheidt zelf vijf 
hoofdvormen van gezag naar de motieven op grond waarvan het gezag aanvaard wordt 
(Wrong, 1995: 41-64): 
 

1. Gezag gebaseerd op dwang 
Van deze vorm van gezag is sprake wanneer het machtssubject ervan overtuigd is dat de 
machthebber zowel in staat is als bereid is om dwang tegen hem te gebruiken. De 
machthebber kan hiermee door gaan zonder dat deze in staat is of de intentie heeft om dwang 
te gebruiken, zo lang het machtssubject maar gelooft dat de machthebber over beide beschikt. 
Dit geloof zal worden versterkt als de machthebber daadwerkelijk een of meerdere keren heeft 
aangetoond dat deze in staat is en de intentie heeft om dwang te gebruiken, met zogenaamd 
exemplarisch geweld. Zeker op de korte termijn is deze vorm van machtsuitoefening het 
meest effectief in termen van uitgebreidheid, omvattendheid en intensiteit. Met uitzondering 
van het daadwerkelijke gebruik van geweld, is dwang potentieel de meest uitgebreide 
machtsvorm van alle vormen omdat het slechts een minimum van communicatie en 
onderlinge verstandhouding tussen de machthebber en het machtssubject vereist om 
laatstgenoemde te overtuigen om te gehoorzamen. Gezag op basis van dwang is, samen met 
legitiem gezag, door zijn potentieel universele effectiviteit de belangrijkste vorm van politieke 
macht. Politieke macht wordt door Wrong omschreven als: “the most extensive kind of power 
of at all, a power that rules over a larger and more inclusive constituency than the 
constituencies subject to the social controls of families, local communities, churches, 
voluntary associations and the many other groups composing the social order” (Wrong, 1979: 
43).   Personen met politieke macht hebben dus de mogelijkheid om de ontwikkelingsrichting 
en de daartoe benodigde middelen van een samenleving te bepalen. Deze kan afgedwongen 
worden door middel van straffen die voortkomen uit regels of wetten (De Man & De Boeck, 
2005: 195). Deze personen worden op hun beurt wel gekozen door de eigen bevolking. 
 

2. Gezag gebaseerd op beloning 
Bij gezag dat berust op beloning gaat het niet om negatieve maar om positieve prikkels van de 
machthebber naar het machtsubject. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in economische (of 
meer in het algemeen ruil-) relaties. Gezag gebaseerd op beloning valt tussen twee polen van 
een continuüm: de klassieke relatie van economische uitwisseling tussen gelijken in de ‘vrije 
markt’ aan de ene kant én gezag berust op dwang op basis van ‘loonslavernij’ aan de andere. 
Aangezien er geen perfecte ‘vrije markt’ bestaat zoals sommige economen ons willen laten 
geloven, neigt deze gezagsvorm gedurende de tijd te evolueren naar gezag gebaseerd op 
dwang. Want als gehoorzaamheid in ruil voor een (economische) beloning als iets 
gebruikelijks wordt ervaren, dan is het aannemelijk dat de dreiging om de beloning 
(bijvoorbeeld het loon) te stoppen opgevat kan worden als een vorm van dwang. In potentie is 
deze vorm van gezag enorm, want een één bedrijf of instantie kan (honderd)duizenden 
mensen in dienst hebben. Echter omdat deze machthebber te maken heeft met de voorwaarden 
van arbeidscontracten waarin de gezagsrelatie formeel is vastgesteld is de omvattendheid en 
intensiteit van deze vorm van gezag beperkt. 
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3. Legitiem gezag 
Legitiem gezag is een machtsrelatie waarbij de machthebber over een erkend recht tot het 
geven van bevelen beschikt, en het machtsubject een erkende verplichting tot 
gehoorzaamheid. De bron, in plaats van de inhoud, van een bepaald bevel bepaald de 
legitimiteit. Legitiem gezag is dus verschillend van overtuigingskracht. Hiervan is, zoals 
eerder beschreven, sprake van wanneer degene die overtuigd is, zijn/haar mening veranderd 
op basis van het richtsnoer of suggestie van de machthebber na dit zelfstandig te hebben 
besloten in het licht van de eigen belangen. Omdat het hierbij gaat om een erkend recht tot het 
geven van bevelen en een erkende verplichting tot gehoorzaamheid, moet het dus zo zijn dat 
de normen en waarden door zowel de machthebber en het machtssubject worden gedeeld. Dit 
zorgt ervoor dat de mogelijke uitgebreidheid van deze gezagsvorm niet zo groot is. Toch heeft 
deze vorm van gezag vele voordelen boven de twee al eerder genoemde vormen van gezag. 
Legitiem gezag vereist een stuk minder machtsmiddelen om bijvoorbeeld dwang uit te 
oefenen of om een beloning te geven. Het wordt tevens als betrouwbaar geacht, aangezien 
men niet op zoek is naar een beloning, maar in het rechtmatigheidgeloof van het gezag. Om 
deze reden proberen machthebbers hun machtsuitvoering altijd als legitiem te presenteren. De 
intensiteit en omvattendheid van deze vorm van gezag is afhankelijk van de groepen 
waarbinnen deze machtsrelatie zich bevind. Zo zal er een groot verschil zijn in intensiteit en 
omvattendheid tussen religieuze sektes en de lokale voetbalvereniging. 
 

4. Gezag gebaseerd op competentie 
Gezag op basis van competentie, bijvoorbeeld van een arts of een professor, heeft niets te 
maken met dwang of beloning. Hun adviezen of analyses berusten verder ook niet op 
gemeenschappelijke normen en waarden. Bovendien heeft iedereen de vrije keuze deze 
adviezen al dan niet te aanvaarden. Soms komt het voor dat dit gebeurt zonder hun 
argumenten te begrijpen, omdat men veronderstelt dat de professional over een superieure 
kennis beschikt over het onderwerp. Gezag op basis van competentie tendeert over te gaan in 
legitiem gezag indien dit gezag in specifieke professionele rollen wordt omgezet. Neem het 
volgende voorbeeld: het gezag van een notaris bij het verkopen van een huis is niet alleen 
gebaseerd op zijn competentie maar voornamelijk door het feit dat hij over het alleenrecht 
beschikt om enkele elementaire administratieve handelingen te stellen. Gezag op competentie 
kan ook getransformeerd worden naar legitiem gezag indien uitgegaan wordt van 
hiërarchische verbanden. Een directeur van een bedrijf, de kapitein van een schip of de 
gezagsvoerder van een vliegtuig oefenen eerder macht uit vanwege het feit dat ze de hoogste 
positie innemen in een organisatie dan op grond van de te veronderstelde competentie 
(Tromp, 1995: 165). Uitgebreidheid, omvattendheid en intensiteit worden in deze gevallen in 
zijn geheel bepaald door het karakter van de specifieke competentie van deze vorm van gezag. 
 

5. Persoonlijk gezag 
Persoonlijk gezag, ten slotte, is gebaseerd op gehoorzaamheid, en puur en alleen op basis van 
de bijzondere kwaliteiten die aan de ander wordt toegekend. De meest bekendste uiting van 
deze vorm van gezag komt overeen met de door Weber omschreven charismatisch gezag. Het 
gaat hier om mensen die door anderen uitzonderlijke of buitengewoonlijke kwaliteiten 
worden toegekend en op grond daarvan gehoorzamen de machtssubjecten de machthebber(s). 
Charisma heeft dus betrekking op een relatie met een leider met volgelingen; het is geen 
objectief gegeven persoonskenmerk. Goede voorbeelden van zulke charismatische leiders zijn 
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natuurlijk personen als Jezus en Mohammed. Zij doorbraken het alledaagse leven en hadden 
een revolutionaire kracht. Maar ook op een ander schaalniveau van uitgebreidheid kan er 
sprake zijn van persoonlijk gezag; verliefdheid is daar een prototype van (Tromp, 1995: 167). 
Charismatisch gezag kenmerkt zich door een hoge mate van omvattendheid en intensiteit, 
omdat er vaak volledige en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid wordt geëist. Bovendien 
wordt het gezag niet beperkt door regels of gewoonten zoals bij de vormen wel vaak het geval 
is. 
 
De bovenstaande vormen van macht zijn ideaaltypen, dat wil zeggen dat het gezuiverde 
voorstellingen zijn van de werkelijkheid om aan de hand van deze classificaties duidelijk de 
verschillende vormen van macht inzichtelijk te kunnen maken. In de werkelijkheid bestaan de 
meeste machtsrelaties uit combinaties van machtsvormen of mengvormen daarvan. Stabiele 
machtsrelaties berusten zelfs zelden op slechts één machtsvorm. Machthebbers laten in de 
praktijk namelijk hun machtsvormen variëren en passen naar gelang de omstandigheden de 
vorm van macht aan. Dit wordt gedaan om door middel van combinaties van machtsvormen 
de macht zo lang mogelijk te behouden of te maximaliseren. Zo is het, zoals we hebben 
gezien, mogelijk dat gezag op competentie kan evolueren naar legitiem gezag (Devos, 2006: 
127-128). In tabel 1 worden alle bevindingen, die tot nu toe naar voren zijn gekomen 
schematisch weergegeven.  
 
Tabel 1: Schematisch overzicht van macht (Wrong, 1979: 24) 
 
    Invloed 
 
 
 
Onbedoeld      Bedoeld = macht 
 
 
 
 Geweld Manipulatie  Overtuigingskracht  Gezag 
 
 
 
Psychisch      Fysiek    Dwang         Beloning Legitimatie Competentie Persoonlijk 
 
 
 
Gewelddadig        Niet gewelddadig 
 
 

2.3 Tweede benadering: macht als ‘resource’  
De tweede benadering die Allen (1997) onderscheidde, ziet macht als een soort machtsbron. 
Het gaat hierbij dus niet zozeer over de vraag hoeveel ‘macht men heeft over’, maar meer ‘de 
macht tot’, de macht tot bepaalde machtsbronnen. Zoals al eerder is gezegd, is asymmetrie 
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kenmerkend voor een machtsrelatie tussen een machthebber en een machtssubject. Dit komt 
voort uit de ongelijke verdeling van machtsbronnen waarover men kan beschikken. 
Machtsbronnen zijn zaken, middelen of eigenschappen waarover een individu of groep 
beschikt of over kan beschikken en die voor het (effectieve) vermogen van macht kunnen 
zorgen (Devos, 2006: 128). Vooral machtsbronnen die in handen zijn van bepaalde groepen 
of personen die voor de politiek van belang zijn kunnen erg machtig zijn (De Baas, 1995: 99). 

Met betrekking tot de analyse van machtsbronnen, is het verstandig om latente van 
potentiële macht te onderscheiden: “‘latent’ suggests the covert presence of something 
actually affecting a situation in contrast to the weaker implication of ‘potential’ that 
something may assert its presence under purely hypothetical or counter-factual conditions” 
(Wrong, 1979: 126-127). Er is dus sprake van latente macht indien er geen redenen zijn te 
twijfelen dat iemand macht kan en wil uitoefenen, ook al gebeurt dat op het moment zelf niet. 
Als iemand dus bereid is en in staat is om de beschikbare machtsbronnen te gebruiken, 
spreken we van latente macht. Als van dit laatste geen sprake is, maar men wel beschikt over 
de machtsbronnen, is er sprake van potentiële macht. Potentiële macht heeft dus betrekking 
op de mogelijkheid macht te organiseren en te gebruiken, terwijl het bij latente macht gaat om 
een feitelijk bestaande machtsrelatie (Tromp, 1995: 231-232). 

Er kunnen twee typen machtsbronnen worden onderscheiden; individuele en 
collectieve machtsbronnen. De meeste machtsbronnen kunnen in het bezit zijn van 
afzonderlijke individuen: informatie, geld, tijd, prestige, charisma, specifieke vaardigheden, 
het vermogen tot manipuleren, overtuigingskracht, aantal leden of kiezers etc. Collectieve 
machtsbronnen bestaan vaak uit een optelsom van deze individuele machtsbronnen, omdat 
een collectief meestal bestaat uit een groep of organisatie waarbij deze individuen zijn 
aangesloten. Er zijn echter twee bronnen van macht die per definitie niet kunnen worden 
gereduceerd tot het individuele niveau, omdat zij juist alleen op het boven individuele niveau 
mogelijk kunnen zijn: solidariteit en organisatie. Beide machtsbronnen zijn bovendien 
vormend voor de andere machtsbronnen. Individuele bronnen van macht worden alleen maar 
ter beschikking gesteld van de groep of organisatie wanneer er sprake is van een vorm van 
subjectieve lotsverbondenheid, van een gemeenschappelijke beleefde identiteit. Typerend 
voor solidariteit en organisatie is dat zij niet zomaar bestaan, zij worden bewust gecreëerd 
door diegene die er gebruik van willen maken. Naast het feit dat via collectieve 
machtsbronnen in potentie meer macht kan worden uitgeoefend dan op het individuele 
schaalniveau, kleeft er wel een extra probleem aan, waar individuele machtsbronnen minder 
last van hebben. Juist omdat solidariteit en organisatie gecreëerd zijn, is er veel meer voor 
nodig om deze machtsbronnen ook daadwerkelijk in te zetten. Bij individuele machtsbronnen 
ligt dit een stuk eenvoudiger. Bij een individu is er niet veel meer nodig dan het besluit van 
iemand om gebruik te maken van een vorm van machtsuitoefening en dit dan ook uit te 
voeren (Tromp, 1995: 232). Een belangrijke machtbron van een gemeenschap is hun aantal. 
Personen met sociale macht zijn in staat om mensen te mobiliseren op basis van solidariteit 
met een bepaalde kwestie. Het is een even oud als doeltreffend machtsmiddel. Een eerste 
vereiste voor het tot stand komen van een besluit is dan ook niet dat het weldoordacht is, maar 
dat er genoeg draagkracht en steun voor te vinden is (Bovens, 2007: 104; De Man & De 
Boeck, 2005: 192). Wie kan rekenen op de steun van een grote achterban wordt, ongeacht de 
boodschap, al snel serieus genomen. Maar gaat dit niet samen met solidariteit en organisatie, 
dan doet ‘de macht van het aantal’ er niet zo erg toe (Becker, 1991: 256). Collectieve 
machtsbronnen zijn net als de individuele ongelijk verdeeld. Indien er echter wél sprake is 
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van organisatie en solidariteit dan kunnen bepaalde groepen erg machtig zijn. Werkgevers- en 
werknemersorganisaties bepalen bijvoorbeeld voor een belangrijk deel de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid. En omdat het openbaar bestuur bij verkiezingen voor een groot gedeelte 
afhankelijk is van die werkgelegenheid, hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties 
een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van het openbaar bestuur (De Baas, 1995: 99).  

De positie van een persoon in een groep of organisatie en de relaties met anderen, 
bepalen voor een groot deel ook over welke machtsbronnen men zou kunnen beschikken. 
Bepaalde machtsposities kunnen er voor zorgen dat sommige actoren over heel wat 
machtsbronnen de beschikking kunnen hebben. Daarbij moet wel worden aangetekend dat 
macht domeinspecifiek is, dat wil zeggen dat een machtspositie in een domein, bijvoorbeeld 
in de ruimtelijke ordening, niet per se zich ook manifesteert op andere domeinen zoals 
onderwijs en cultuur. Natuurlijk bestaan er wel degelijk machtsposities die op meerdere 
domeinen de bekleders ervan macht geven en er dus sprake is van een grote mate van 
omvattendheid van macht. Deze machtsposities kunnen persoonsgebonden zijn of 
geïnstitutionaliseerd. De macht berust in dat laatste geval dan niet zozeer bij het individu die 
een bepaalde positie bekleed, maar bij de positie zelf. Het in het bezit zijn van 
machtsmiddelen betekent echter nog niet per definitie dat deze ook effectief worden ingezet 
voor machtsuitoefening. Macht is in die zin de activering van deze machtsbronnen met het 
streven van bepaalde doelen te verwezenlijken (Devos, 2006: 128, 141). Maar omdat de 
onderzoeken binnen deze benaderingswijze zich voornamelijk focust op wie macht heeft tot 
bepaalde machtsbronnen en –middelen en niet zozeer richten op de vraagstelling wie er macht 
heeft over wie, is deze benaderingswijze van macht niet zo bruikbaar voor het doel van deze 
studie.  

 

2.4 Derde benadering: macht als ‘strategies, practices, and techniques’ 
De vorige twee benaderingen die Allen (1997) onderscheidde van macht namen het individu, 
een groep of organisatie op de een of andere manier als uitgangspunt. De eerste benadering 
ging ervan uit dat macht in het bezit is van iemand, en de tweede visie dat de persoon, groep 
of organisatie aan de hand van machtsbronnen hun macht zouden kunnen ontlenen. De derde 
benadering focust zich echter op een ander niveau. Macht wordt binnen deze benadering, die 
meestal wordt geassocieerd met Michel Foucault, bestudeerd en verklaard aan de hand van de 
structuur van het (politieke) systeem.    

In de afgelopen decennia is de focus van de samenleving meer en meer komen te 
liggen bij het individu. Maar is er dan helemaal geen sprake van een bovenindividueel iets dat 
de machtsverhoudingen van een samenleving of stad bepaald, of in ieder geval beïnvloedt? Is 
er niet sprake van een bepaalde machtsstructuur? Dit onderzoek pleit van wel; macht wordt 
inderdaad naast het individuele niveau ook door krachten die boven het persoonlijke uitstijgen 
bepaald. Dit is geen fenomeen dat zich enkel in onze tijd voordoet. Ook Wrong erkent dat de 
ongelijke machtsverdeling niet enkel het resultaat is van “unequal distribution of purely 
individual attributes and capacities” maar dat deze ongelijke verdeling van macht tevens een 
afspiegeling is van “the workings of the major institutions of a society and the legitimations 
of these institutions. (…) Power is both a generalized capacity to attain ends that is unequally 
distributed among the members of a society as a result of the structure of its major 
institutions, on the one hand, and an asymmetrical social relation among persons manifested 
directly in social interaction or indirectly through anticipated reactions, on the other” (Wrong, 
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1995: xxii). Dit laatste type macht is het meest moeilijk te grijpen van alle aspecten van 
macht, omdat mensen niet per definitie iets observeerbaars hoeven te doen. “Structure in 
functionalist writing is some kind of patterning of social relations phenomena, as in analogies 
of the skeleton or morphology of an organism – here, structure appears external to human 
action, as a constraint on the free initiative. In structuralist writing of the French school, by 
comparison, structure is more interestingly thought of as an intersection of presence and 
absence, underlying codes being inferred from surface manifestations” (Peet, 2006: 156). Het 
is dus de meest subtiele vorm van macht. Een soort macht die zich onder de oppervlakte of op 
de achtergrond manifesteert. Zelden uit deze structurele macht zich aan de hand van 
observeerbare besluitvormingsprocessen.  

Hoewel binnen deze benadering macht ook als een relationeel begrip wordt gezien, 
wordt bij de structurele analyse van macht, in tegenstelling tot de twee andere 
benaderingswijzen van macht meer aandacht besteedt aan de institutionele en culturele 
context waarin mensen macht proberen uit te oefenen. Deze benadering van macht is daarom 
niet zo lokaliseerbaar als het geval is bij de eerste benadering van macht. De context bepaald 
voor een groot gedeelte of er pogingen worden gedaan van machtsuitoefening, en of deze 
succesvol zullen zijn. Men gaat dus niet zo zeer uit van een specifiek begrip van macht, maar 
men onderzoekt in hoeverre de structuur van het politieke systeem verantwoordelijk is voor 
de uitkomsten (Tromp, 1995: 217). Dit wil niet zeggen dat structurele macht wordt 
uitgeoefend ‘door de structuur van het systeem’, maar dat bijvoorbeeld het politiek-
maatschappelijk systeem zelf grote invloed heeft op de machtsrelaties tussen verschillende 
individuen of groepen. Machtsrelaties, die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Als 
de structuur van een samenleving een afspiegeling is van de machtsrelaties tussen de diverse 
groepen in de samenleving, dan bestaat er een grote waarschijnlijkheid dat macht verbonden 
is met het concept ‘structuur’ (Devos, 2006: 143).  

Verschillende theoretici hebben het belang van de structuur van een samenleving 
benadrukt. Een van de meest bekende en meest besproken voorbeeld van zo een 
structuralistische benadering is de analyse van Charles Lindblom in zijn Politics of Markets. 
The World’s political economic system (1977). Hoewel hij nooit de term structurele macht 
expliciet gebruikt, wijst hij op het belang van de structuur van een samenleving bij studies 
naar machtsverdeling. Lindblom verdedigt in zijn boek de stelling dat de besluitvorming op 
economisch terrein van algemeen belang is, omdat de belangen van iedereen hiermee in het 
geding zijn. Volgens deze argumentatie hebben grote ondernemingen (de economische 
machthebbers) een bijzondere positie binnen het democratisch politiek stelsel. Door bepaalde 
zaken juist na te laten, kunnen zij zorgen voor grote maatschappelijke en politieke 
instabiliteit. De overheid, de belangrijkste tegenpool van de economische machthebbers 
reageert dan dikwijls volgens de ‘law of anticipated reactions’: er hoeft in dit geval geen 
sprake te zijn van georganiseerde belangengroepen om belangrijke vraagstukken in het 
voordeel van de economische machthebbers te regelen, noch is er een complexe manipulatie 
van de politieke agenda met de hulp van non-decisies nodig om dit te bewerkstellen. Het is, 
volgens Lindblom, de structuur van de kapitalistische markteconomie, die bepalend is en de 
dominantie van de grote economische machthebbers vastlegt (Tromp, 1995: 217-218). De 
politieke macht van het bedrijfsleven is, volgens hem, in een kapitalistische markteconomie 
zo groot en dominant, dat er van een volledige democratie eigenlijk geen sprake meer kan zijn 
(Lindblom, 1977: 161). Volgens Deleuze en Guattari functioneert ditzelfde kapitalisme zelfs 
als een “polymorphous destroyer of codes and a constructor of a generic code” (Van Houtum 
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& Spierings, 2007: 189). Lindblom gaat nog verder met zijn betoog. Volgens hem bereikt 
kapitaal zelfs “in introduction of citizens so that citizens’ volitions serve not their own 
interests but the interests of businessmen. Citizens then become allies of busissmen. The 
privileged position of business comes to be widely accepted” (1977: 2020). Men probeert dus, 
volgens Lindblom, om een dominante opinie te genereren.  Deze bestaat dan uit het algemeen 
goedvinden dat bepaalde kwesties van de politieke agenda verdwijnen. Er wordt zodoende 
gestreefd naar een politieke stilte, en niet naar een algemeen akkoord over belangrijke 
kwesties (Devos, 2006: 144). Ook Joe Painter geeft in zijn boek Politics, Geography, and 
‘Political Geography’ (1995) het belang van het discursieve aspect van de politiek als sociale 
praktijk aan. Het is namelijk via dit aspect, het discours, dat aan diverse dingen, beslissingen, 
situaties et cetera betekenis wordt gegeven. Het discours dat op een bepaalde plaats en tijd 
heerst, is dus met andere woorden het raamwerk waarbinnen bepaalde betekenissen worden 
gegeven en doorgegeven. Of een bepaalde zaak de publieke of politieke agnda haalt is dan 
dus afhankelijk van het maatschappelijke discours. De wijze waarop het discours door de 
maatschappij wordt voorgesteld is dus van een bijzonder groot belang (Devos, 2006: 144). 
Structurele macht heeft dus betrekking op de dominante waardes in een arena en hoe deze 
mogelijkerwijs ingebakken zijn in bepaalde personen. Wie zijn er in staat om het gedrag van 
anderen te beïnvloeden door een beroep te doen op hetgeen zij als correct of rechtvaardig 
houden? Voorbeelden van een bepaalde hegemonie zijn terug te vinden in onder andere de 
Christelijke moraal of uitdrukkingen als ‘dat hoort zo’. (Culturele) hegemonie komt er op neer 
dat de orde zoals die bestaat als gewoon wordt ervaren en niet ter discussie wordt gesteld. 
Cultuur speelt daar een grote rol in (De Man & De Boeck, 2005: 197).  

Een andere invloedrijke (post)structuralist is Michel Foucault. Zijn kijk op macht is, 
net als Lindblom, geen visie die gebaseerd is op de machtsrelatie tussen mensen, of tussen 
instituties en mensen, maar op een strategie die in de hele werkelijkheid verankerd zit. Ook 
deze dimensie van macht wordt binnen dit onderzoek benadrukt. Foucault zegt daarover het 
volgende: “macht is alomtegenwoordig, niet omdat ze het voorrecht zou bezitten alles onder 
haar onoverwinnelijke eenheid samen te brengen, maar omdat zij op elk moment, in elk punt, 
of beter gezegd in elke relatie tussen punten geproduceerd wordt. De macht is overal; dat wil 
niet zeggen dat ze alles omvat, maar wel dat ze overal vandaan komt” (1985: 94). Macht is 
volgens Foucault niet in handen van individuen of van de samenleving als geheel. Hij 
verwerpt het idee dat macht in handen kan zijn van een persoon. Maar macht is ook niet iets 
dat geheel los van de menselijke interactie en context kan worden bestudeerd. Macht bestaat 
alleen in relaties en uit zich in actie. Het wordt door een organisatie in de vorm van een 
netwerk uitgeoefend, waarbij de individuen en organisaties de verbindingselementen zijn die 
de macht ondergaan, maar ook zelf uitoefenen. Macht manifesteert zich in machtspraktijken, 
technieken en procedures. Foucault (1975, 1980) maakt deze formulering meer inzichtelijk 
aan de hand van het concept Panopticon van Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham 
beschrijft een (koepel)gevangenis waarbij iedere cel, en dus elke gevangene, vanuit een 
centrale positie in de koepel kan worden gezien, zie figuur 1.  
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Figuur 1: Panopticon (bron: www.vulkan.wordpress.com/2006/12/20/xmas-in-panopticon/) 

 
De gevangene, daarentegen, weet niet of er op een bepaald moment wel iemand zich in die 
centrale positie bevindt, laat staan dat de gevangene ziet of hij/zij bekeken wordt. De macht 
ligt hierbij dus niet primair bij de bewaker die zich in de centrale positie bevindt of de 
gevangene zelf. Het gegeven dat er een mogelijkheid is dat de gevangene gecontroleerd kan 
worden is voldoende tot disciplinering. De mens zit verankerd in onzichtbare 
machtstructuren. Instituties disciplineren de mens. Macht is in dit opzicht ongrijpbaar, 
onmeetbaar en kan niet worden gelokaliseerd, maar toch duidelijk aanwezig. Macht is 
verankerd in alledaagse praktijken, gewoonten, normen en in taal en de mensen worden 
hierdoor gedisciplineerd. Verder concludeert Foucault, net als Wrong, dat macht een 
intentioneel karakter heeft. “Macht is intentioneel: geen macht zonder een reeks bedoelingen 
en doeleinden” (1985: 95). De hegemonie is dus ook een belangrijk onderdeel voor het 
conceptualiseren van het begrip macht en wordt zodoende ook in deze studie benadrukt. In 
zijn methodische onderzoeken wijst Foucault op de voortdurende betwistbaarheid van de 
positie van het subject als onafhankelijk rationeel denkend wezen. Dit komt voort uit het 
poststructureel denken, dat “emphasizes that other side of rational modernity, its peasants, 
female, and colonized victims, its disciplinary institutions (school, prisons, psychiatric 
clinics), and, more generally, the sacrifice of spontaneity and pleasure entailed by rational 
control – the idea that modern people suffer by continually scrutinizing the emotional upsurge 
of pleasurable, free behavior through the lenses of logic, thought, and rationalized ethics. In 
postmodern philosophy, modern reason is reinterpretered critically as a mode of social control 
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which acts openly through disciplinary institutions, in more disguised forms through 
rationalized socialization and, most subtly, through rational self-discipline” (Peet, 2006: 195).   

Ook al zijn er verschillende individuen met verschillende machtsbronnen en 
achtergronden, zoals we bij de eerste twee benaderingswijzen hebben gezien, kan er wel 
degelijk sprake zijn van één streven. In hun artikel Barcode Humans verwijzen Van Houtum 
en Spierings naar dit spanningsveld: “The dogma of free choice for the individual on which 
the free system is based requires that human beings are all seen as individuals. We as 
individuals are no longer strongly locally embedded and our identities could be occupied 
across the globe. Everybody is required to be somebody, to have a marketable identity, to be a 
unique ‘product’. Yet, by massively following this script of competitive uniqueness, the final 
product may indeed be unique, but the underlying ideological framework is globally 
homogenized (…). The result is an endless cycle of revolving copying of the other and 
finding uniqueness, making us always ‘not yet’ (…) Hence, the result of the system of endless 
competition (…) is that we all become the same, yet believe that we are all different” (2007: 
185, 189). Er is dan sprake van zogenaamde ‘massaproductie van het individu’: “We are 
living in a world that is a mass individualized society. In this new world it is not the equality, 
sameness and standardization, but difference, uniqueness and variation that matter” (Van 
Houtum & Spierings, 2007: 193). Het oude hiërarchische machtsysteem zoals we dat kenden, 
waarbij er één leider was die het pad uitstippelde voor de toekomst van een natie of 
gemeenschap is vervangen door de hyperindividualistische en hyperdemocratische 
globaliserende wereld. Het is niet (meer) zo dat slechts een paar machtige en beroemde 
personen die het collectieve lot van de mensen bepalen, zoals Schotse filosoof Thomas 
Carlyle in zijn ‘Great Man Theory’ stelde. Maar, wij als individuen hebben de plaats van deze 
oude leiders niet ingenomen (Van Houtum & Spierings, 2007: 191-192). Wij zijn niet de 
nieuwe leiders geworden, of om op Foucault’s voorbeeld terug te komen; de bewakers. We 
zijn in principe subjecten, of anders gezegd dienaren, geworden van ons zelf. Om het op z’n 
Kafkaiaans te zeggen: “de wet zelf is leeg, u bent de wet” (Van Houtum, 2008a: 6). Wij allen 
bepalen de machtstructuur, de hegemonie binnen de samenleving en daardoor zijn we 
allemaal machtig.  

2.5 Conclusie 
Er is in dit hoofdstuk een uiteenzetting gemaakt van wat precies bedoeld wordt met macht en 
welke aspecten er bij komen kijken. Dat zijn er veel meer dan men op het eerste oog 
misschien wel zou denken. Het is een moeilijk concept, maar daardoor niet minder 
interessant, integendeel. Een essentiële rol bij het definiëren van macht is het ‘agency-
structure’ dilemma. Er is in dit hoofdstuk daarom ook uitgebreid stilgestaan bij beide 
benaderingen. De socioloog Manuel Castells verwoorde de spanning in de samenleving tussen 
‘agency’ en ‘structure’ als volgt: “In terms of meaning, our society is characterized by the 
opposing development of individuation and communalism. By individuation, I understand the 
enclosure of meaning in projects, interests and representations of the individual; that is, a 
biologically embodied personality system… By communalism, I refer to the enclosure of 
meaning in a shared identity, based on a system of values and beliefs to which all other 
sources of identity are subordinated” (Castells, 2002: 397). Maar waar sommige auteurs 
uitgaan van slechts één enkel onderdeel van dit dilemma, wordt in dit hoofdstuk benadrukt dat 
beide benaderingen essentieel zijn voor het begrijpen van macht. De eerste en de derde 
benaderingswijze van macht (Allen, 1997) worden in dit onderzoek dus gecombineerd. Dit 
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uitgangspunt sluit aan bij de wetenschappelijke discussie waarbinnen Anthony Giddens 
(1984) een prominent figuur is. Zijn versie van ‘structuration’ “prevailed (…) as the dominant 
‘bridging notion’ between structure and agency. Giddens’ structuration theory wants to end 
the ‘empire-building endeavors ’of the imperialisms of subject (the individual) and object 
(society) by proposing instead that the basic domain of the social science is made up of social 
practices ordered across space and time” (Peet, 2006: 154). Aan de ene kant beïnvloeden 
structuren het menselijke gedrag, want door de aard van de structuren zijn individuen in een 
bepaald systeem in hoge mate geconditioneerd of voorgestructureerd. Maar aan de andere 
kant zijn de individuen ook weer in staat om veranderingen aan te brengen in de sociale 
structuren waarin zij zich bevinden. Bogs en Rantisi verwoorden dit als volgt: “The 
integration of agency into economic analyses however is not without qualifications. Actors 
are not given free reign. They are still viewed as operating within a context of institutions, 
norms and rules which condition their choices and relations. Within a broader system which is 
constituted by both structures and agents. However, the system of interrelations is an open 
one, and subject to random disturbances” (2003: 111). De sociale werkelijkheid is dus het 
spanningsveld tussen beide krachten. Macht in een samenleving wordt bepaald van ‘bottum 
up’ vanuit het individu maar ook ‘top down’, afhankelijk van de structuur die er op dat 
moment op een bepaalde plaats heerst. De eerste benadering die Allen onderscheidde, macht 
als inscribed capacity, is dus geen tegenpool maar juist een aanvulling op de derde 
benadering, waarbij macht gezien wordt als strategies, practices and techniques. Ze moeten 
worden opgevat als één proces. Ze zijn veranderlijk en oneindig. Het is dus niet mogelijk om 
macht te onderzoeken en één van de twee perspectieven buiten beschouwing te laten. In dit 
onderzoek wordt dan ook geen keuze gemaakt tussen beide benaderingen, of wordt er één 
benadering boven dan de ander geplaatst. Er wordt niet uitgegaan van deze dualistische 
uitgangspositie. De twee benaderingen worden in dit onderzoek daarom als één benadering 
gezien. Beide bestaan namelijk dankzij de ander. De actie van het individu en de structuur 
worden binnen dit onderzoek gezien als complementaire krachten. Het schema van Wrong in 
figuur 1 is dus niet compleet, maar zou aangevuld moeten worden met structurele macht.  

In het volgende hoofdstuk zal deze uitgangspositie ook nog aan de orde komen 
wanneer er meer ingezoomd wordt op macht in combinatie met ruimte, en dan in het 
bijzonder met betrekking tot het fenomeen de stad. Duidelijk zal worden dat tijd en ruimte 
ook nauw verbonden zijn met macht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

Hoofdstuk 3 
 

Macht, ruimte en de stad 
 
 

3.1 Inleiding 
Dit onderzoek zal zich focussen op het schaalniveau van de stad. De stad vormt in deze een 
zeer interessant onderzoeksonderwerp, omdat de stad een complex en dynamisch karakter 
heeft. Van kleine vissershavens tot megasteden met miljoenen mensen, steden zijn altijd een 
cruciaal element geweest in de ruimtelijke organisatie en de evolutie van samenlevingen. Ze 
zijn vandaag de dag belangrijker dan ooit. Tussen 1980 en 2000 groeide het aantal inwoners 
van steden met 1.1 miljard mensen. Steden zijn nu voor het eerst in de geschiedenis 
verantwoordelijk voor meer dan de helft van de gehele wereld bevolking. Het zijn centra van 
culturele innovatie, sociale transformatie en politieke veranderingen. En omdat steden de 
besluitvormingsmachinerie van publieke en private instituten en organisaties samenbrengen, 
worden ze concentraties van politieke en economische macht (Knox & Marston, 2004: 388). 
Steden zijn dus vaak de motoren achter economische ontwikkelingen. Maar ook de politieke 
ontwikkelingen zijn van wezenlijk belang, want “within he postmodern city no less than in 
the modern city, power and power relations are central to understanding the processes 
underpinning urban change” (Paddison, 2001: 368). Dit hoofdstuk zal zich daarom 
voornamelijk focussen op de relatie tussen macht en de stad. 
 Maar voordat er in dit hoofdstuk dieper wordt ingegaan op het fenomeen stad zal eerst 
nader worden ingegaan op het wat meer abstracte begrip ruimte. Hoe gedacht wordt over 
steden hangt in sterke mate af van de definiëring van het begrip ruimte. Is ruimte een absoluut 
gegeven en objectief vast te stellen of komen er ook nog andere factoren bij kijken? In 
paragraaf twee zal deze vraag nadrukkelijk aan de orde komen. In de daaropvolgende 
paragraaf, paragraaf drie, wordt één van de visies met betrekking tot ruimte centraal gesteld: 
de ruimte opvatting van Doreen Massey. Aan de hand van deze visie, zal duidelijk worden 
welk standpunt dit onderzoek inneemt met betrekking tot het begrip ruimte. Wanneer 
duidelijk is geworden hoe ruimte in dit onderzoek wordt opgevat, zal er in de vierde paragraaf 
stil worden gestaan bij het fenomeen stad. De definiëring van ruimte heeft vanzelfsprekend 
ook gevolgen voor de definitie van de stad. In paragraaf vijf wordt gekeken hoe macht en de 
stad met elkaar gerelateerd zijn. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie. 
 
 

3.2 Ruimte een betwist begrip – een drieslag 
Binnen de sociale geografie kan het begrip ‘ruimte’ als een van de meest essentiële begrippen 
worden beschouwd. Het is een term die in het alledaagse leven volop wordt gebruikt, en het is 
een term met meerdere betekenissen. Het woordenboek van Van Dale geeft vijf verschillende 
omschrijvingen van ruimte: “Een plaats om zich uit te breiden, uit te strekken of te bewegen; 
de mogelijkheid om af te wijken van een regel, of een afspraak; een door drie dimensies 
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bepaalde plaats; het heelal; en tenslotte, de onbegrensde uitgebreidheid of een begrensd deel 
daarvan”. Zelfs als we de betekenis van heelal buiten beschouwing laten, zijn er nog tal van 
interpretaties mogelijk met betrekking tot de ‘aardse’ notie van ruimte. Albert Einstein zei 
hier ooit over: “If two different authors use the words ‘red’, ‘hard’, or ‘disappointed’, no one 
doubts that they mean approximately the same thing (....) But in the case of words such as 
‘place’ or ‘space’ (...) there exists a far-reaching uncertainty of interpretation” (Jammer, 1993: 
xiv). Iedereen weet wel ongeveer wat ruimte betekent, maar een precieze definiëring 
ontbreekt vaak. Ook binnen de wetenschap zorgt de definiëring van het begrip ruimte voor de 
nodige twistpunten. 

Ondanks dat de term ruimte een essentiële term is binnen de sociale wetenschappen en 
in het bijzonder voor de sociale geografie, komt het opmerkelijk genoeg maar al te vaak voor 
dat de het begrip ruimte niet of nauwelijks behandeld wordt. In de openingpagina’s van zijn 
boek The Production of Space geeft Henri Lefebvre commentaar op dit fenomeen. Het komt, 
volgens hem, vaak voor dat auteurs uitmunten in het weergeven van de logica van hun 
argumentatie, maar tegelijkertijd laten ze het na om een duidelijke begripsafbakening te geven 
van ruimte, een begrip dat vaak cruciaal is voor hun argumentatie: “Conspicuous by its 
absence from supposedly epistemological studies is…the idea…of space – the fact that 
‘space’ is mentioned on every page notwithstanding” (Lefebvre, 1991: 3). De term ruimte 
wordt in eerste instantie vaak geassocieerd met de natuurkundige aspecten van het begrip. 
Sociale geografie is bij uitstek een wetenschappelijke discipline die niet uitsluitend naar de 
‘harde’ kant kijkt van het ruimtebegrip, maar als sociale wetenschap ook de ‘menselijke’ 
aspecten niet uit het oog wil verliezen. Het is tegenwoordig binnen de sociale geografie alom 
geaccepteerd dat een ruimte veel meer is dan een natuurkundig verschijnsel. Ruimte wordt 
dan opgevat als een ‘sociaal construct’. Ruimte wordt gezien als een weergave of belichaming 
van waarden, attitudes en voorkeuren van mensen. Voor sociaal wetenschappelijk onderzoek 
is dus niet zozeer de geometrische ruimte interessant, maar de manier waarop een 
gemeenschap omgaat met de fysieke ruimte als gegeven: de manier waarop het de fysieke 
ruimte ombouwt tot een sociale ruimte. Het proces van sociale ruimteconstructie verloopt niet 
op een vanzelfsprekende wijze, maar wordt mede bepaald door de verschuivende 
maatschappelijke machtsverhoudingen (Bouwer & Leroy, 1995: 16-19). Deze dimensie zal 
dan in deze paragraaf en in het vervolg van dit hoofdstuk ook nadrukkelijk naar voren komen 
in het definiëren van de term ruimte in dit onderzoek. 

Historisch gezien, is er altijd veel aandacht van geografen gegaan naar het nauwkeurig 
bepalen van plaatsen en andere fenomenen op het aardoppervlak en het weergeven daarvan 
met behulp van kaarten. Plaatsen en gebieden worden dan opgevat als een absolute ruimte. 
Een mathematische ruimte, die beschreven wordt door punten, lijnen, gebieden, vlakken en 
andere vormen wiens verhoudingen precies kunnen worden vastgesteld door mathematische 
redenering. De conventionele, absolute benadering ziet ruimte als een soort ‘container’, 
gedefinieerd door gefixeerde coördinaten en waarin sociale processen zich afspelen en de 
objecten gelokaliseerd zijn (Knox & Marston, 2004: 21). Een schoolvoorbeeld van absolute 
ruimte is Hartshorne’s (1939) veronderstelling dat ruimte (net als tijd) “a universal of human 
existence [is], an external coordinate of reality, an empty grid of mutually exclusive points, 
‘an unchanging box’ within which objects exists and even occur” (Johnston, 2000: 768). Net 
als zijn meeste collega’s toentertijd was de definiëring van ruimte voor Hartshorne geen 
probleem. Plaatsen en ruimtes waren volgens deze stroming min of meer objectief te bepalen. 
Onder invloed van onder andere Descartes en Kant raakte deze absolute opvatting over ruimte 
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tegen het einde van de negentiende eeuw in het westerse denken verankerd (Lefebvre 1991: 1-
2). Ruimte werd dus opgevat als een absolute entiteit wat betekende dat ruimte aan de ene 
kant en sociale processen en materie aan de andere kant los van elkaar bestaan en derhalve 
ook afzonderlijk onderzocht worden. Wel werd door deze auteurs onderkend dat de absolute 
ruimte niet helemaal samen hoeft te vallen met de subjectieve ervaring van deze ruimte. 
Verschillende onderzoeken over de opvattingen over ruimte, zogenaamde ‘mental maps’, van 
verschillende bevolkingsgroepen laten zien dat deze variëren per groep. Deze ‘mentale 
ruimtes’ werden uitgelegd als interpretaties of percepties van de absolute ruimte (WRR, 2002: 
136).  

Sinds enkele decennia hebben geografen ingezien dat als gevolg van het openstellen 
voor andere wetenschappen zoals economie, sociologie en psychologie, de absolute opvatting 
over ruimte (en tijd) herzien moet worden. De nadruk verschoof van de absolute ruimte notie 
naar een focus op relatieve ruimte. Schaefer (1953) was het eens met Harthorne’s visie dat 
ruimtelijke relaties essentieel zijn binnen de geografische discipline en geen andere. Maar hij 
merkt, net als andere critici, op dat ruimtelijke relaties gedefinieerd moeten worden tussen 
objecten en gebeurtenissen, en niet tussen gefixeerde punten in een gecoördineerd systeem. 
Met de opkomst van het behavioralisme ontstond er meer aandacht voor subjectieve 
voorkeuren en waarderingen, mentale beeldvorming en besluitvormingsprocessen. Een 
belangrijke studie binnen deze stroming is het befaamd onderzoek The image of the City van 
Kevin Lynch. In deze studie kwam naar voren dat de stadsbewoners de stedelijke ruimte 
afhankelijk van hun persoonskenmerken anders beleven en interpreteren. Lynch 
beargumenteert dat “moving elements in a city, and in particular the people and their 
activities, are as important [for the image of the environment] as the stationary physical parts” 
(1960: 2). Hedendaagse geografen als Harvey, Soja en Massey benadrukken de waarde van 
sociale en economische processen als grondleggers van ruimtelijke veranderingen. Het 
uitgangspunt van Massey zal verderop nog in dit hoofdstuk uitvoerig aan de orde komen. 
Niet-geografen erkennen op hun beurt steeds meer de belangrijke rol van ruimte. Sociologen, 
zoals Giddens maar ook Castells, wijzen er op dat herinterpretatie van het begrip ruimte 
noodzakelijk is. (WRR, 2002: 136-137). In zijn werk Constitution of Society (1984: 118), 
vervangt Giddens ‘place’ met “the term ‘locale’ to refer to the ‘use of space to provide the 
settings of interaction’, these being essential to specify the ‘contextuality’ of interaction and 
the ‘fixity’ underlying institutions” (Peet, 2006: 159). Het belangrijkste argument is dus dat 
ruimtelijke factoren een samenhangend onderdeel uitmaken van maatschappelijke analyses. 
“With respect to the spatial, sociology has tended to pay insufficient and ineffective attention 
to the fact that social practices are spatially patterned, and that these patterns substantially 
affect these very social practices. Moreover, this particular deficiency is now more significant 
because of the major changes that are occurring within contemporary capitalist relations, 
changes that are undermining the coherence, unity and wholeness of individual ‘societies’” 
(Urry, 1995: 64). Het devies van deze sociologen is: ‘space matters’.  

De kritische reactie op de absolute benadering van het ruimte begrip spitst zich dus 
met name op de scheiding tussen ruimte en maatschappij. In de jaren tachtig van de afgelopen 
eeuw drong het door dat sociale processen en fysieke ruimte ontstaan in onderlinge relatie. De 
wijze waarop de fysieke ruimte wordt ingericht heeft namelijk invloed op het verloop van 
sociale processen. Omgekeerd betekent dit op zijn beurt weer dat diezelfde fysieke ruimte 
geproduceerd wordt door die sociale processen. Er is dus sprake van een wederkerige relatie 
tussen de samenleving en ruimte. Vervolgens kwam er in de jaren negentig binnen de 
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wetenschappelijke literatuur meer aandacht voor de wijzen waarop ruimte gerepresenteerd 
kon worden, de zogeheten symbolische of mentale ruimte. De voorstellingen van ruimte 
komen voort uit sociale processen en geven zo dus ook de sociale verhoudingen weer. Vanuit 
deze gedachtegang kunnen drie onderling samenhangende dimensies van ruimte worden 
geïdentificeerd: sociale ruimte, fysieke ruimte en symbolische ruimte (WRR, 2002: 137). 
Deze zullen nu in het kort worden besproken.  

Sociale processen, en daaronder worden ook de economische en technologische 
processen gerekend, hebben ruimtelijke kenmerken. Ze hebben een bepaald schaalniveau en 
spreiding. Een voorbeeld is het woon-werk verkeer. De afstand tussen werk en huis is door 
middel van ontwikkelingen in de mobiliteit de afgelopen decennia alleen maar toegenomen. 
Dit heeft op zijn beurt weer gevolgen voor andere activiteiten: in het weekend worden de 
boodschappen gedaan, kinderen gaan naar school in de buurt van het werk, etc. De ruimtelijke 
en temporele kenmerken van allerhande activiteiten zijn steeds aan verandering onderhevig. 
De ‘sociale ruimte’ bestaat dus uit de ruimtelijke kenmerken van sociale processen. Deze 
sociale processen vinden niet alleen meer plaats in een relatief coherente begrenzing van het 
lokale, regionale en nationale schaalniveaus, maar worden steeds diffuser (WRR, 2002: 137, 
151). Ruimte is dus net als macht een relationeel begrip.  

Omdat sociale processen beschikken over ruimtelijke kenmerken, heeft dit ook zijn 
weerslag op de fysieke ruimte, zoals eerder al geconcludeerd werd. De fysieke ruimte bestaat 
uit alle objecten in de ruimte en mensen proberen deze fysieke ruimte af te stemmen op hun 
eigen eisen. De fysieke ruimte, zo schrijft Leach, is een “language of forms not only 
embedded within various cultural discourses, but also given meaning by those discourses” 
(Leach, 2002:182). Ruimte kan dus volgens Leach met andere woorden worden omschreven 
als een onbeschreven blad. Ieder individu kan op een andere manier hun fysieke omgeving 
zien en gebruiken, er van uit gaande dat elke persoon uniek is met een unieke achtergrond en 
preferenties. De inrichting van de fysieke ruimte is dan ook vaak het onderwerp van hevige 
discussies. Veranderingen in de sociale ruimte zorgen ervoor dat er een voortdurende strijd 
over plekken plaatsvindt tussen verschillende individuen, groepen en organisaties met 
bijbehorende eisen en beoogde doelen. Waar de overheid bijvoorbeeld een weg wil 
aanleggen, proberen lokale bewoners en milieugroeperingen dit juist tegen te gaan. Welke van 
die eisen uiteindelijk tot uitdrukking komen in de fysieke ruimte is afhankelijk van de 
bestaande machtsverhoudingen in een bepaalde gemeenschap (WRR, 2002: 137-138). Deze 
kwestie staat centraal in deze studie. 

De derde dimensie van ruimte, de symbolische ruimte, hangt samen met de analyse 
van de manier waarop ruimte wordt gerepresenteerd. Wat een bepaalde plek of plaats is, is 
niet eenduidig vast te stellen. Ook deze dimensie is nauw verbonden met de andere dimensies. 
De symbolische dimensie benadrukt dat de kenmerken van de fysieke ruimte weliswaar voor 
een deel bepalen hoe de fysieke ruimte wordt gepercipieerd, maar dat deze fysieke ruimte 
tegelijkertijd de symbolische ruimte niet bepaald. Er liggen namelijk ook culturele oorzaken 
ten grondslag aan de wijze waarop een ruimte gezien en beleefd wordt. Dit komt tot 
uitdrukking in de maatschappelijke verhoudingen. Ook in de symbolische ruimte komen 
zodoende de sociale verhoudingen tot uitdrukking. Naast culturele oorzaken zijn er nog twee 
andere oorzaken waarom plekken verschillend geïnterpreteerd worden. Mensen krijgen 
namelijk steeds meer een reflexieve houding met betrekking tot henzelf en hun omgeving. 
Verder zorgt een differentiatie van sociale processen ertoe dat mensen plekken meer en meer 
voor verschillende doeleinden gebruiken. Vooral de toename aan vrije tijd is hier 
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verantwoordelijk voor. De uitkomst van deze strijd om de symbolische ruimte bepaalt 
tegelijkertijd mede de inrichting van de fysieke ruimte (WRR, 2002: 138, 152).  

Het mag dus duidelijk zijn dat de absolute ruimte opvatting, waar sprake is van een 
scheiding tussen ruimte en sociale processen meer en meer onder druk is komen te staan. De 
opvatting van ruimte bestaande uit drie onderling samenhangende dimensies is een betere 
afspiegeling van de complexe realiteit. Een belangrijke auteur die op basis van deze 
gedachtegang ruimte definieert is Doreen Massey. Hoewel zij een andere onderverdeling 
maakt dan de hier bovengaande, is de essentie voor het grootste gedeelte hetzelfde. In de 
volgende paragraaf zal haar gedachtegoed verder aan bod komen. 

 

3.3 De ruimte definitie van Doreen Massey 
Een van de meeste invloedrijke personen van de afgelopen jaren met betrekking tot het 
(re)conceptualiseren van het begrip ruimte is de Britse geografe Doreen Massey. Massey 
definieert ruimte op basis “that particular understandings (for instance of space) become 
appropriate in specific moments of space-time and from particular (political) perspectives” 
(Massey, 1999a: 39). Ruimte is volgens Massey veel meer dan een natuurkundig verschijnsel. 
Zij stelt dat de sociologisch, politieke dimensie in dat geval dan buiten beschouwing blijft. 
Een kritiek die in de vorige paragraaf al aan bod is gekomen.  

Haar vernieuwende visie op het begrip ruimte, die zij in haar artikel Power-geometry 
and a progressive sense of place (1993) uiteenzet, kwam als een kritische reactie op David 
Harvey’s concept van ‘time-space compression’ dat refereert naar “processes that (…) 
revolutionize the objective qualities of space and time” (Harvey, 1989: 240). Het gaat dan 
vooral over technologieën die de ruimtelijke of temporele afstand verkleinen of versnellen. 
Harvey doelt dan op communicatieve ontwikkelingen als de telegraaf, telefoon en internet, 
nieuwe transportmiddelen als de auto en vliegtuig en tenslotte economische technologieën als 
het verwijderen van fysieke barrières voor het handelsverkeer en het toetreden tot nieuwe 
markten. Dit leidt volgens hem tot het ‘krimpen van de wereld’: “The shrinking map of the 
world through innovations in transport which ‘annihilate space through time’, space appears 
to shrink to a ‘global village’ of telecommunications and a ‘spaceship earth’ of economic and 
ecological interdependencies and time horizons shorten to the point where the present is all 
there is (the world of the schizophrenic)” (Harvey, 1989: 240). 
 Vanuit deze visie levert Massey kritiek en stelt ze een nieuwe, of andere manier voor 
om naar ruimte te kijken. Massey beklemtoont dat individuen en groepen gedifferentieerd 
gepositioneerd zijn in relatie tot ‘the flows’ en ‘circulations’. Sommige personen zijn bij 
machte om zich te bemoeien met de ‘time-space compression’, terwijl andere nauwelijks of 
helemaal geen inbreng (kunnen) hebben. Zij onderschrijft Harvey’s uitgangspunt dat 
subjectposities geconstitueerd zijn in de vorm van klassenrelaties, maar zij benadrukt tevens 
dat deze groepen of personen, subjecten zijn vanwege hun geslacht, geaardheid of ras. Haar 
commentaar richt zich op ‘agency and affect’, en van positie en macht, wat zij de ‘power-
geometry’ van ‘time-space compression’ noemt. In dit concept komen twee van de 
interessegebieden van haar samen; enerzijds geografie en anderzijds haar belangstelling voor 
politiek en macht. Haar definitie van ‘power-geometry’ luidt: “The more or less systematic 
and usually highly uneven ways in which different individuals and groups are positioned 
within networks of time-space flows and connections” (Johnston, 2000: 631). Het is een 
nieuwe manier om naar ruimte te kijken. Massey’s concept van ‘power-geometry’ gaat er van 
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uit dat tijd en ruimte integraal met elkaar verbonden zijn, in termen van tijd-ruimte. Met 
behulp van de volgende, door Massey gestelde, drie causale stellingen zal dit alles 
verduidelijkt worden (Massey, 1999a: 28-31, 1999b: 279-285): 

 
1. Ruimte is het product van sociale relaties 

Ruimte wordt door Massey gezien als iets dat geproduceerd of geconstitueerd wordt door 
actie en interactie, vergelijkbaar met de ‘sociale ruimte’. Ruimte is opgebouwd uit 
verschillende onderlinge sociale relaties, die tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan en 
waarbij interacties op alle mogelijke niveaus mogelijk zijn, van het meest locale tot het meest 
globale niveau. Massey veronderstelt dus, net als Dennis Wrong, dat ruimte moet worden 
opgevat als een relationeel begrip. Allen (2003: 2) zegt hier over: “Power, as I understand it, 
is a relational effect of social interaction. It may bridge the gap between here and there, but 
only through a succession of mediated relations or through the establishment of a 
simultaneous presence. People are placed by power, but they experience it at first hand 
through the rhythms and relationships of particular places, not as some pre-packaged force 
from a far and not as a ubiquitous presence”. Massey (1992: 80) stelt dat: “[A]ll social (and 
indeed physical) phenomena/activities/relations have a spatial form and a relative spatial 
location (…). The spatial spread of social relations can be intimately local or expensively 
global, or anything in between. Their spatial extent and form also changes over time”. Tijd en 
ruimte zijn dus geen neutraal gegeven maar zijn met elkaar verbonden. “It releases the spatial 
from the realm of the dead” aldus Massey (1994: 4). Het zijn twee onvermijdelijke dimensies 
van het bestaan. Ze betwist dus het denkbeeld van plaatsen en ruimtes als tijdloze identiteiten.  

In een streven om het ‘stedelijke’ te herdefiniëren in niet-empirische termen, en om de 
betekenis van stedelijk leven te verklaren, verwerpen zowel Harvey als Castells terecht enige 
vorm van ruimtelijk determinisme, dat er van uitgaat dat er een causale relatie bestaat tussen 
de fysieke omgeving en menselijk gedrag. Toch is het belangrijk om niet de macht van de 
‘fysieke ruimte’ compleet uit te vlakken. Ruimte is meer dan een medium waarin sociale, 
politieke en economische processen zich afspelen. Dimensies van ruimte als omvang, 
dichtheid, richting, territorium en locatie, oefenen ook invloed uit op stedelijke ontwikkeling 
en de interactie van mensen (Pacione, 2005: 25). Massey observeert dan ook dat “just as there 
are no purely spatial processes, neither are there any non-spatial social processes” (1984: 52).   
 

2. In een ruimte is sprake van ‘multiplicity’ 
Met betrekking tot ruimte neemt Massey een niet-essentialistisch standpunt in. Het 
essentialisme gaat er namelijk van uit dat de karakteristieken van bepaalde groepen in de 
samenleving vast staan, en is het niet mogelijk dat er variaties optreden tussen individuen of 
over tijd. Massey bestrijd dit. Zij beredeneert dat ruimte een gebied is waar de mogelijkheid 
bestaat van een zogenaamde ‘multiplicity’, vergelijkbaar met de ‘symbolische ruimte’. “The 
lived world is a simultaneous multiplicity of spaces: cross-cutting, intersecting, aligning with 
one another, or existing in relation of paradox or antagonism” (Massey, 1994: 3). Het is dus 
een wereld waar afzonderlijke ‘verhalen’ naast elkaar kunnen bestaan, een omgeving waar 
meer dan één geluid mogelijk is. Er bestaat niet één verhaal dat over de wereld kan worden 
verteld, vanuit één gezichtspunt. Er zijn veel meer manieren hoe mensen de wereld zien en 
interpreteren, en dus ook meerdere verhalen, zoals Lynch eerder al aantoonde. Frederick Wirt 
beschrijft dit aan de hand van San Francisco: “It is one thing to a young, white, middleclass 
couple who fall in love amid the visual beauty of the beach, park and view of the Bay. It is yet 
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something else to a poor, black family living in the outskirts of the city in Hunter’s Point and 
who rarely visit the inner city’s tourist attractions. The latter group may live within the city, 
yet lack any emotional identification with it. They are in, but not of, the city. Others far 
removed hold it in a warm memory for an earlier and happier experience. They are of, but not 
in the city” (1974: 4). Maar dit betekent niet dat deze verhalen helemaal los van elkaar hoeven 
te staan. Ruimte wordt dus gekenmerkt als dynamisch. Structuren in ruimte zijn 
beïnvloedbaar. Zonder ruimte, zo stelt Massey, kan er geen sprake zijn van ‘multiplicity’ en 
omgekeerd. Als ruimte inderdaad het product is van sociale relaties, hetgeen de eerste stelling 
veronderstelt, dan wijst dit op het bestaan van pluraliteit. Pluraliteit verwijst enerzijds naar de 
culturele diversiteit binnen een samenleving, maar wordt tevens ook geassocieerd met Robert 
Dahl’s organisatorisch pluralisme, dat er van uit gaat dat macht binnen een moderne 
samenleving verdeeld is tussen verschillende individuen en groepen en dat er niet één groep 
bestaat die in staat is om het besluitvormingsproces te domineren (Johnston, 2000: 587-588). 
In het volgende hoofdstuk zal dit nader aan de orde komen.  
 Massey’s definiëring van ruimte komt voort uit feministische denkbeelden. Zij stelt 
dat het concept ruimte moet worden heroverwogen in termen van een groeps- of nationale 
identiteit, maar ook op basis van geslacht. In het laatstgenoemde, bestaat er volgens haar een 
westerse dichotomie van masculiene en feminiene onderverdeling van tijd en ruimte. Tijd 
wordt dan als masculien gezien (geschiedenis, progressie, beschaving, politiek, transcendent) 
en ruimte feminien (statisch, passief, het ondermijnen van politiek). Zij wil zulke 
dichotomieën bestrijden (Peet, 2006: 289). Massey richt zich met het conceptualiseren van 
ruimte en tijd in het bijzonder tot de man-vrouw verhouding in de westerse wereld. Hoewel 
ook Massey dit beaamt, wil ik benadrukken dat dit slechts één voorbeeld is hoe mensen 
ruimte verschillend kunnen interpreteren. ‘Multiplicity’ beperkt zich niet alleen tot de beide 
geslachten. Zo zijn er naast geslacht, ras, seksualiteit en klasse tal van andere aspecten die er 
voor zorgen dat er talloze opvattingen, preferenties en wensen bestaan met betrekking tot een 
ruimte. Dit onderzoek onderschrijft dat er inderdaad sprake is van machtsverschillen tussen de 
aangedragen voorbeelden, maar dat het hier niet bij blijft. Mensen kunnen niet simpelweg 
worden gelabeld als man of vrouw. Ze zijn veel meer dan dat. Op een persoon kunnen 
eindeloos veel labels worden geplakt. De realiteit ligt dus een stuk gecompliceerder dan de 
Marxistische of feministische benaderingswijze wil doen laten geloven. Want tot welke 
‘categorie’ behoort een heteroseksuele, vrouw waarvan de vader een Nederlandse afkomst 
heeft en de moeder de Turkse nationaliteit en een hoge functie heeft bij een Nederlands 
bedrijf? Hoeveel macht kan haar worden toegedicht? En zo zijn er nog wel tal van andere 
voorbeelden te bedenken en tal van andere aspecten te noemen die bewijzen dat de wereld van 
machtsverhoudingen niet zo zwart-wit liggen. De rigide structuren die Marxisten in de 
samenleving waarnemen worden hier dus niet op een zodanige manier overgenomen. 
Desalniettemin is Massey’s observering van de symbolische ruimte, bestaande uit 
pluriformiteit en multipliciteit, een erg belangrijke constatering en dient als één van de 
uitgangspunten van deze studie. 
 

3. Er kan geen sprake zijn van een samenhangend, gesloten systeem 
Naast de fysieke, sociale en symbolische ruimte haalt Massey nog een element aan dat 
belangrijk is bij het definiëren van ruimte. Uit deze twee bovenstaande stellingen volgt dat, 
juist omdat ruimte het product is van sociale relaties, en omdat die sociale relaties ingebed 
zijn in de materiële praktijk die uitgevoerd moeten worden, er altijd sprake is van een proces 
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waar continue aan gewerkt wordt. Het is nooit af, en is dus nooit een eindig of een afgesloten 
iets. Dit laatste punt is in het bijzonder van belang. Het impliceert namelijk dat er altijd, op 
elk moment in ‘tijd’, sociale relaties worden gemaakt (of juist niet want niet alle potentiële 
relaties kunnen worden gemaakt); sociale relaties die wel of niet worden voltooid. Er zijn dus 
altijd losse einden in ruimte. Ruimte en tijd zijn altijd integraal verbonden. Albert Einstein en 
andere natuurwetenschappers bevestigen dit al eerder: E=mc2. Einstein beargumenteerde met 
deze formule dat het niet meer mogelijk was om van absolute ruimte en tijd uit te gaan, maar 
dat alleen gesproken kan worden van relatieve ruimte of tijd. Ruimte en tijd geven elkaar in 
deze benadering gelijktijdig betekenis.  

Volgens deze benaderingswijze van ruimte, is een stad inderdaad een product van 
sociale relaties (stelling één) en dit gegeven heeft als gevolg dat ‘multiplicity’ bestaat (tweede 
stelling). Desondanks zijn, volgens Massey, deze absoluut niet de relaties van een 
samenhangend, gesloten systeem waarin alles tot elkaar is gerelateerd. Men zou eerder 
kunnen spreken van een ‘open systeem’ (als er al van een systeem kan worden gesproken), 
waarin er altijd sprake is van een mate van onverwachtheid, of onvoorspelbaarheid. Er bestaat 
altijd een chaotisch element in ruimte. Massey’s denken sluit aan bij het proces-denken: een 
dynamische denkrichting binnen de geesteswetenschappen dat er van uit gaat dat alles kan 
worden opgevat als een continu gebeuren of proces. Niets staat stil, alles is altijd in beweging, 
en evolueert en ontwikkelt zich. Het gaat uit van een dynamisch wereldbeeld, waarbij de 
wereld wordt gezien als een creatief wordingsproces. De vraag die daarbij centraal staat is: 
hoe wordt de werkelijkheid gemaakt? (Iannone, 2001: 467-468; Rescher, 1996). Een 
samenleving is volgens deze opvatting dus voortdurend in verandering. Meestal verandert 
deze geruisloos, omdat het immers gaat om lange termijn processen. Veranderingen zijn dan 
niet of nauwelijks merkbaar. Maar het komt ook geregeld voor dat veranderingen zeer snel en 
opzichtig, en op een schoksgewijze manier verlopen en dat zij gepaard gaan met crisissen 
(Bouwer & Leroy, 1995: 19).  
 

3.4 Wat is een stad? 
Steden zijn bij uitstek het toneel waar er een strijd plaatsvindt om schaarse ruimte. Maar nu 
inzicht is verschaft over het begrip ruimte blijft de vraag over wat er nou eigenlijk bedoeld 
wordt met de term ‘stad’? Dit lijkt op het eerste oog een eenvoudige vraag. Wederom 
ontbreekt er echter een precieze definitie. Historisch gezien waren steden plaatsen met 
stadsrechten en beschikten ze over een stadsmuur of markt. Maar een echt algemeen 
aanvaarde definitie van een stad bestaat er niet. Het begrip stad komt in de Nederlandse 
wetgeving zelfs niet eens voor. Stadsrechten worden sinds 1848 niet meer verleend, omdat 
toen het onderscheid tussen steden en dorpen uit de Nederlandse wetgeving verdween. Er 
wordt nu gesproken van gemeenten in plaats van steden of dorpen. Als men er het 
woordenboek van Van Dale op na slaat, komt men tot de volgende definitie: “een grote plaats 
met een centrum en samenhangende bebouwing, ingedeeld in straten en wijken”. Maar is dit 
een definitie die een goede afspiegeling is van het begrip stad? Zijn er niet meer aspecten die 
komen kijken bij een definitie van stad? Een betere definitie van de stad lijkt die van Pacione: 
“A large urban settlement with a dense population that is usually a centre of government and 
administration, culture, social networking and economic enterprise” (Pacione, 2001: 635). 
 Er zijn een aantal belangrijke criteria ontwikkeld om steden te identificeren. Deze 
criteria zijn meestal relatief; “any definition of the concept of urban needs to differentiate 
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between it and the non-urban part of the settlement system” (Frey, 2001: 26). Met andere 
woorden, de stad wordt geïdentificeerd door dat wat de stad niet is. De vier belangrijkste 
criteria die ontwikkeld zijn om steden te identificeren zijn (Pacione, 2005: 22): 

o De omvang van de populatie als criteria: Tegenwoordig onderscheidt een stad zich 
meestal van een dorp op basis van het aantal inwoners. Deze populatie verandert in 
ruimte en tijd. Het aantal inwoners dat nodig is om een plaats een stad te kunnen 
noemen verschilt per land. In Zweden komt een plaats met meer dan 200 inwoners al 
in aanmerking voor de het label stad. In Japan zijn daar ten minste 30.000 mensen 
voor nodig. Dit verschil kan verklaard worden door de sociale context. In Zweden zijn 
grote delen van het land erg dunbevolkt, en is een limiet van 200 inwoners passend. 
Maar in een drukbevolkt land als Japan ligt dat heel anders. Er bestaat dus geen 
internationale standaard op basis van een vast aantal inwoners.  

o Economische criteria: Steden kunnen tevens geïdentificeerd worden op basis van 
economische factoren. In sommige landen is het zo dat het aantal inwoners wordt 
gecombineerd met andere diagnostische criteria om een stad te kenmerken. In India, 
bijvoorbeeld, is het zo dat van een bepaalde plaats ook 75 procent van de volwassen 
mannelijke bevolking werkzaam moet zijn in sectoren buiten de landbouw om de 
wettelijke status van stad te krijgen.  

o Administratieve criteria: Het merendeel van de steden zijn gedefinieerd op basis van 
wettige of administratieve criteria. Dit kan aan de hand van gemeentelijke grenzen. Dit 
is geen probleemloze aanpak, want het komt geregeld voor dat het bebouwde gebied 
verder strekt dan de gemeentegrenzen. Het is dan de vraag of die bebouwing wel of 
niet bij de stad gerekend moet worden.  

o Functionele criteria: Dit criteria probeert tegemoet te komen aan de problematiek van 
de vorige criteria. Onderzoekers definiëren steden hier volgens zogenaamde 
‘functional urban regions’, die de daadwerkelijke reikwijdte van de stedelijke invloed 
meeneemt. 

Deze criteria zijn echter niet zonder problemen. Niet alleen bestaan er onduidelijkheden per 
criteria, maar ook zijn zij problematisch in het licht van de conceptualisering van ruimte in 
een fysieke, sociale en symbolische dimensie. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met 
het gedrag en gevoel van mensen. In de criteria waarbij de stad wordt opgevat als fysieke 
entiteit is er geen aandacht voor de gevoelens, houding en percepties van stedelijke plaatsen 
en het effect van het urbane milieu op de levensstijl van de mensen (en omgedraaid). Steden 
bestaan als fysieke objecten, maar het is zeker niet zo dat die door haar inwoners hetzelfde 
gezien worden op de manier dat zij gestructureerd zijn. Het is daarom aannemelijk dat een 
stad gepercipieerd wordt op basis van zowel de objectieve fysische structuur als de 
subjectieve en cognitieve structuur. Dezelfde stad kan namelijk, zoals Wirt al eerder 
aantoonde bij San Francisco, op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld 
door haar inwoners, toeristen, werkenden, ouderen, werklozen, vrouwen en kinderen 
(Pacione, 2001: 22). Steden zijn tegenwoordig bij uitstek ruimtes waar verschillende mensen 
met verschillende achtergronden, overtuigingen, preferenties en doelstellingen samen komen, 
die tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan of kunnen botsen. Een stad is een zodanig 
heterogeen geheel waarbij men automatisch wordt geconfronteerd met verschillen. Volgens 
een advies van de VROM-raad zijn deze verschillen juist de kracht van een stad: “Waardeer 
verschillen tussen en binnen steden en baat deze verschillen uit om zo de kwaliteit van de 
steden te versterken. Het begrip kwaliteit krijgt immers pas betekenis wanneer voldoende 
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rekening gehouden wordt met verschil en verscheidenheid” (Vromraad, 1999: 39). Vandaar 
dat een stad net als het ruimtebegrip geconceptualiseerd moet worden in drie dimensies. Het 
zijn dezelfde onderling verbonden dimensies die eerder al ter sprake zijn gekomen; de 
fysieke, sociale en symbolische dimensie. Voor steden betekent dit dat het zowel ruimtelijke 
entiteiten of relaties tussen fysieke objecten zijn met bepaalde karakteristieken zoals hoge 
bebouwingsdichtheid of hoogbouw (fysieke dimensie), als gebieden die wel of niet met de 
grenzen van de sociale relaties overeenkomen (sociale dimensie), en ten slotte begrippen om 
de ruimtelijke realiteit mee te benoemen (symbolische dimensie). De wijze waarop steden 
gedefinieerd worden heeft dus te maken met deze drie dimensies (WRR, 2002: 156).  
 Vóór 1900 vielen deze drie dimensies grotendeels samen. Bij de auteurs van de 
Chicago-school, ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw, bestond er bijvoorbeeld 
de opvatting dat de stad gezien kon worden als een afgegrensd en helder aanwijsbaar centrum 
van het stedelijk leven. Dit centrum beschikte volgens hen over een oude kern die tevens 
dienst deed als het zakencentrum. In figuur 2 is deze zogenaamde ‘loop’ te zien. Rondom dit 
centrum bevinden zich de overige gebouwen en functies. Binnen deze perceptie van de stad 
was er tussen de stad en haar omgeving een duidelijke grens die beide fysieke ruimtes van 
elkaar scheidden. Deze grens kwam overigens ook relatief helder overeen met de grenzen van 
de sociale processen. Het economische, sociale en culturele leven van de inwoners van de stad 
kwam in grote mate overeen met de fysieke ruimte. En doordat de inwoners van de stad 
dezelfde ruimte deelden, sloten ook de meeste heersende percepties van de stad aan op die 
grenzen (WRR, 2002: 157). 
 

Figuur 2: Burgess's zonale model: Chicago in de jaren 1920 
 (bron: Park, 1925: 53, In: Knox & Marston, 2004: 427) 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de loop van de vorige eeuw werd langzamerhand duidelijk dat deze kijk op de stad een 
steeds minder goede afspiegeling was van de stedelijke werkelijkheid. De verschillende 
dimensies van de stad vielen steeds minder samen. Een belangrijke oorzaak hiervoor was dat 
het schaalniveau waarop de sociale processen zich afspeelden meer en meer gingen variëren. 
De toenemende mobiliteit, de functionele specialisatie, de culturele homogenisering en 
differentiatie waren hier onder andere verantwoordelijk voor. Ruimtelijke kenmerken van 
sociale processen kwamen hierdoor steeds minder vaak overeen met de fysieke dimensie van 
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de stad. Ook andere ontwikkelingen die moeilijk door de overheid te sturen zijn, die plaats 
hebben gevonden sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, zoals de ontwikkelingen binnen 
de ICT, het toenemende vrije verkeer in kapitaal, mensen, goederen en diensten, én 
ontwikkelingen in de productie- en consumptiepatronen, hebben ervoor gezorgd dat de 
opvatting met betrekking tot de definiëring van de stad van de Chicago-school verder onder 
druk kwam te staan. Deze ontwikkelingen hebben er aan bijgedragen dat door ruimtelijke 
spreiding van diverse activiteiten tussenvormen van steden ontstonden. Het zijn plaatsen of 
gebieden die in morfologisch opzicht stedelijke kenmerken hebben, maar niet over 
functionele of culturele institutioneel vergrendelde karakteristieken beschikt, die de 
traditionele stad kenmerkte. Een voorbeeld hiervan zijn zogenaamde ‘edge cities’, relatief 
nieuwe concentraties van winkels, kantoren, en vermaak buiten het traditionele urbane gebied. 
Daarom worden termen als stadgewest en agglomeratie steeds populairder in de 
beleidsvoering. Dit geeft aan dat de huidige stad niet per definitie een samenhangende 
eenheid vormt waarbij de grenzen van de drie stedelijke dimensies netjes samenvallen (WRR, 
2002: 157-158). 
   

3.5 Stad en macht 
Binnen een organisatie is het vrij duidelijk hoe de (vaak hiërarchische) machtsverhoudingen 
liggen. Maar macht in een territorium werkt anders dan machtsverhoudingen binnen een 
organisatie of bedrijf. De overheid heeft binnen een bepaald territorium een claim op 
soeverein gezag. Macht is hier dus ruimtelijk gedifferentieerd: soevereiniteit wordt geclaimd 
over een bepaald gebied, dat afgegrensd is van andere territoria. In theorie betekent dit dat de 
overheid binnen zijn territorium de hoogste macht heeft. De overheid, of liever gezegd de 
staat, is volgens Weber “that entity which possesses a monopoly on the legitimate use of 
physical force” (Warner, 1991: 9). Deze vorm van macht komt overeen met wat Michael 
Mann in zijn artikel The Autonomous Power of the State ‘despotic power’ noemt oftewel 
dictatoriale macht. Het zijn acties die door de ‘state elite’, of in ons geval de ‘city elite’, 
ondernomen worden zonder enig overleg met de bevolking. Deze acties hoeven niet per se 
fysiek geweld in te houden. ‘Despotic power’ is normaliter ook hetgeen wat in de literatuur 
bedoeld wordt met ‘autonomy of power’. In vroegere samenlevingen, van de Romeinse keizer 
tot en met Sovjet Unie was dit het voornaamste machtstype voor de staat. Maar tegenwoordig 
is er ook een tweede dominante vorm van macht als mensen refereren naar de macht van de 
staat, in het bijzonder in de huidige kapitalistische democratieën. Mann duidt dit aan als 
‘infrastructural power’. Het is “the capacity of the actually to penetrate civil society, and to 
implement logistically political decisions throughout the realm” (1986: 113). Terwijl de 
‘despotic power’ van de staat door de eeuwen heen steeds meer is afgenomen, is de 
‘infrastructural power’ van de staat, en zeker na de Amerikaanse en Franse revoluties, steeds 
belangrijker geworden. Sindsdien werd de dictatoriale machtsuitoefeningen in westerse staten 
steeds minder geaccepteerd door de burgerbevolking. En hoewel de staat tegenwoordig ons 
dagelijks leven meer penetreert dan in elke andere vroegere staat door de enorme groei van de 
infrastructurele macht van de staat, wordt infrastructurele macht toch als iets positiefs gezien 
(Lucas, 1998: 91). De hegemonie is namelijk zo dat dit type macht van de staat als legitiem 
wordt beschouwd, omdat ze de staat deze macht direct, tenminste in theorie, aan het volk 
ontlenen. Mann (1986) concludeert dat juist omdat staten, en in ons geval steden, gebonden 
zijn aan een territorium en centraal georganiseerd zijn, ze een machtsvoordeel hebben ten 
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opzichte van andere partijen in de samenleving. Economisch machtige groeperingen bestaan 
normaliter in een decentraal, concurrerende of conflicterende relatie met elkaar. Bovendien is 
het gezichtsveld van de economische instituties niet territoriaal. Zij oefenen geen algemene 
controle uit op een bepaald grondgebied. Zij controleren slechts een speciale functie en 
streven ernaar dit transnationaal uit te breiden daar waar die functie gevraagd en winstgevend 
is. Analoge punten kunnen worden aangehaald met betrekking tot ideologische 
machtsgroeperingen zoals religies. Deze verspreiden zich namelijk door communicatie 
netwerken onder bepaalde groepen van de bevolking. Ideologieën kunnen centrale, autoritaire, 
kerkachtige instituties ontwikkelen, maar deze zijn meer functioneel dan territoriaal 
georganiseerd. Omdat deze geen macht hebben over de fysieke ruimte als stad in zijn geheel 
geeft de samenleving dus macht aan de overheid. En omdat “the state is essentially an arena, a 
place…autonomous state power [is therefore] the product of the usefulness of enhanced 
territorial-centralization to social life in general” (Mann, 1986: 135). Volledige soevereiniteit 
bestaat alleen in theorie, want volgens Weber is macht namelijk altijd een mogelijkheid en 
kan dus niet absoluut zijn. Dat neemt niet weg dat de overheid een machtige actor is in een 
stad. Veel mensen hebben echter het idee dat besluiten in een stad uitsluitend geproduceerd 
worden door het lokaal openbaar bestuur. Ook binnen de politieke geografie heeft dit 
gedachtegoed lang geleefd. Tegenwoordig zien veel politiek-geografen echter in dat de 
overheid slechts één onderdeel is van het verhaal. Deze ‘formele politiek’ bevindt zich als het 
ware binnen het veel grotere domein van de ‘informele politiek’ (De Pater, 2002: 152-154). 
Binnen de informele politiek van een stad is sprake van multipliciteit en pluraliteit; een ruimte 
waar meerdere ‘verhalen’ bestaan. ‘Waarheden’ van de werkelijkheid die naast elkaar kunnen 
bestaan of in conflict zijn met elkaar. Volgens Doreen Massey is juist die complexiteit van 
een ruimte, de kracht van de stad.  

Maar Massey erkent ook dat er toch nog zoiets bestaat als iets gemeenschappelijks, 
een zogenaamde structurele macht. Dit is de soort macht die reeds eerder door Foucault is 
aangehaald. Het past bij de derde benadering van macht zoals die in het vorig hoofdstuk is 
beschreven. Steden en hun inwoners kunnen namelijk niet langer los worden gezien van de 
hogere sociale en economische structuren die op hen werken. Het menselijke gedrag is, zoals 
in het vorige hoofdstuk al aan de orde is gekomen, ook onderworpen aan beperkingen. 
Economische verhoudingen hebben bijvoorbeeld naast beleidsbeslissingen en de reeds 
aanwezige fysieke ruimte grote invloed op de dynamiek in steden. Verschillende ‘verhalen’ 
worden meer en meer herschreven tot één ‘verhaal’, zonder dat we ons daar altijd van bewust 
zijn, zoals Van Houtum en Spierings (2007) al opmerkten. Maar de vraag luidt dan: Wat is 
dan dat gemeenschappelijke binnen die complexe samenleving? Wat is datgene dat elkaar op 
de een of andere manier dan toch verbindt? Juist doordat iedereen claimt verschillende 
percepties, opvattingen, belangen et cetera te hebben voor of over de stad, worden deze claims 
een uniform script. In de complexiteit van verschillende percepties, opvattingen, belangen etc. 
is er één centrale gedachte; de vooruitgang van de stad. Het is zoals Kafka in zijn beroemde 
Der Prozess (1925) beschreef “de wet waar allen naar steven”. Dat het maar goed gaat met de 
stad. Niemand hoopt dat het bergafwaarts moet gaan met de ruimte waar ze in wonen, leven 
en waarmee men zich verbonden mee voelt. Iedereen heeft ideeën hoe het beter moet met de 
stad, en er bestaan verschillende stadsvisies om dit te bewerkstellen. Deze visies vertalen zich 
vaak in economische dimensies. “The grand machinery, however, should not only be seen in a 
morphological sense. It needs to be understood more broadly, as imagination, as a disciplining 
idea. Seen in this way, it can be argued that today’s grand machinery is the dominant and 
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almost undisputed ideology of mass-consumption” (Spierings & van Houtum, 2008: 901). De 
één heeft meer macht om hun visies in het politieke bestel door te drukken dan de ander. De 
vraag wie dan die meeste macht heeft zal in de volgende hoofdstukken nadrukkelijk aan bod 
komen. 

 

3.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat de begrippen ruimte en stad verschillende 
interpretaties kennen binnen de wetenschap, maar ook daar buiten. Dit onderzoek benadrukt 
de sociologisch-politieke benadering van het begrip ruimte. Ruimte wordt in deze studie niet 
opgevat als een absoluut gegeven, maar als een sociaal construct, zonder de macht van de 
fysieke ruimte compleet te negeren. Het wil namelijk niet zeggen dat ruimte er helemaal niet 
toe doet. De ruimtelijke omgeving is, als onontkoombaar gegeven, wel degelijk een 
structurerend element voor mens en samenleving. Gelijktijdig staat ruimte voor een geheel 
aan mogelijkheden. De mens kan namelijk de ruimte, afhankelijk van fysieke en technische 
mogelijkheden, aanpassen overeenkomstig met maatschappelijke behoeften en wensen. Ook 
hier is dus sprake van een wisselwerking tussen een bepaalde ‘structure’ en ‘agency’. Er is 
geen sprake van een absolute dominantie van de ruimte over de samenleving en ook niet 
omgekeerd (Bouwer & Leroy, 1995: 17). Uitgangspunt is de complexiteit van de stedelijke 
samenleving. Deze stedelijke complexiteit kan het best geanalyseerd worden aan de hand van 
drie onderling samenhangende dimensies: de fysieke, sociale en symbolische ruimte. Een 
fysieke ruimte wordt op verschillende manieren ervaren, beleefd, geïnterpreteerd, begrepen en 
verbeeld. Een stad is dus niet bij voorbaat gegeven, vaststaand of omlijnd. Ruimte is in deze 
zin dus een relationeel begrip, waar verschillende interpretaties van ruimte kunnen zijn. 
English en Mayfield verwoorden dit als volgt: “Ruimte is in filosofische zin leeg. Ze heeft 
binding en identificatie nodig door een individu, een interactie tussen mens en omgeving om 
herkend te worden” (1972: 214). Dé werkelijkheid bestaat dus niet, of is in ieder geval niet te 
kennen. Dé ware interpretatie van die werkelijkheid bestaat ook niet. Er zijn talloze 
interpretaties van de werkelijkheid, die elkaar niet per se hoeven uit te sluiten. Wat je ziet is 
afhankelijk van hoe je kijkt. De definitie die men hanteert voor een stad, hangt samen met de 
politieke bedoelingen die de gebruiker heeft. Deze bedoelingen komen op hun beurt voort uit 
de wensen en eisen die samenhangen met sociale processen. De politieke discussie heeft dan 
als doel om de fysieke ruimte aan de verlangens en eisen aan te passen. Het is dus van 
wezenlijk belang te begrijpen dat de wijze waarop de stad gedefinieerd wordt verbonden is 
aan de politieke opvatting van iemand (WRR, 2002: 156). Steden en samenlevingen zijn 
voortdurend in verandering. Dit alles is een continu proces. Soms verloopt dit proces vrij 
rustig en soms vinden veranderingen op een chaotische manier plaats, op een schoksgewijze 
wijze in combinatie met één of meerdere crisissen. Dit multi-perspectivisme en multi-
interpretatieve moet niet als iets beperkends worden opgevat, maar juist als inspiratiebron 
dienen. In het volgende hoofdstuk zal worden bekeken hoe deze theoretische materie, 
methodologisch kan worden benaderd, zodat dit alles ook empirisch kan worden onderbouwd.  
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Hoofdstuk 4 
 

Het meten van macht 
 
4.1 Inleiding 
Macht is een moeilijk te bevatten begrip. En blijkt het definiëren van macht al moeilijk, het 
empirisch aantonen of meten is misschien wel een nog grotere uitdaging. Dit hoofdstuk richt 
zich op de vraag hoe macht gemeten kan worden in de stad. Nu de uitgangspunten bekend 
zijn van de verschillende benaderingswijzen van macht en er meer inzicht is verschaft over 
het fenomeen de stad is het van belang om te kijken hoe het begrip macht is geïntegreerd met 
de stedelijke samenleving. Welke dominante visies bestaan er tussen macht en de stedelijke 
samenleving? Het antwoord op deze vraag en het ontstaan van deze discussie zijn 
weergegeven in de paragrafen twee en drie. De ontwikkeling van nieuwe meetmethoden van 
macht hangt voor een groot deel af van de theoretisch-normatieve discussie met betrekking tot 
machtmetingen. Deze is al voor een belangrijk gedeelte behandeld in hoofdstuk twee. In dit 
hoofdstuk wordt deze discussie voortgezet, en dan in het bijzonder met betrekking tot de 
meetbaarheid van macht. Er zal beschreven worden hoe de onderzoekstraditie van 
machtmetingen in steden begon. Vanuit deze achtergrond zijn de nodige reacties gekomen die 
uiteindelijk hebben geleid tot de zogenaamde ‘drie dimensies’ van macht. Deze dimensies 
worden dan in paragraaf drie behandeld. De drie dimensies van macht die aan bod komen 
waren vaak de oorsprong van nieuwe inzichten en ontwikkeling met betrekking tot 
meetmethoden. Ze zijn verder gerelateerd aan de verschillende machtsinterpretaties zoals 
reeds in hoofdstuk twee besproken is. In paragraaf vier zullen vervolgens enkele kritische 
kanttekeningen worden gemaakt in het algemeen met betrekking tot het meten van macht. In 
paragraaf vijf komen de verschillende meetmethoden aan bod die in de loop der jaren zijn 
ontwikkeld. Welke methode ook gebruikt wordt, deze is altijd afhankelijk van onder andere 
de onderzoeksvraag, het beschikbare archiefmateriaal, de bereidheid om mee te werken bij de 
betrokkenen, de middelen (o.a. in tijd en geld) die de onderzoeker ter beschikking heeft bij het 
uitvoeren van het onderzoek etc., maar wat het meest belangrijk is, is de visie op macht 
(Devos, 2006: 147). Ook is er op elke methode een vorm van kritiek. In paragraaf zes zal 
uiteindelijk een methode worden gekozen voor dit onderzoek om het empirisch en 
wetenschappelijk te kunnen verantwoorden en wordt deze in de daaropvolgende paragrafen 
verder toegelicht. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie. 
 

4.2 De opkomst van een nieuwe onderzoekstraditie 
Vanzelfsprekend zijn er veel meer visies over macht en zijn er tal van publicaties geweest in 
een poging om het begrip macht te conceptualiseren dan in het vorige hoofdstukken zijn 
besproken. Toch geven deze een goede weergave van wat er zoal wordt gedacht. De 
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verschillende visies kunnen namelijk ingedeeld worden binnen de drie verschillende 
benaderingswijzen die Allen (1997) onderscheidt. Macht werd, zoals we hebben gezien, 
achtereenvolgens gezien als iets dat iemand bezit, een bron die door iemand aangewend kan 
worden en ten slotte bestudeerd en verklaard aan de hand van de structuur van het (politieke) 
systeem. Deze uitgangspunten van macht zijn ook erg belangrijk voor de kijk hoe macht in de 
samenleving ingebed is en lopen hier dan ook min of meer synchroon aan. In deze paragraaf 
zal het begin van het debat over machtsmetingen worden besproken. Het elitisme zal nu eerst 
worden besproken aangezien het de bron was voor veel discussie en daardoor ook 
ontwikkeling binnen het onderzoek van machtmetingen binnen lokale gemeenschappen. Het 
elitistisch gedachtegoed zal als achtergrond en uitgangspunt dienen bij het bespreken van de 
verschillende dimensies van macht, in de volgende paragraaf, die in de loop der tijd zijn 
ontwikkeld. Deze dimensies zullen de meer ‘verborgen’ kanten van macht naar voren laten 
komen. De reacties van andere stromingen en denkers zullen in het verdere verloop van dit 
hoofdstuk aan bod komen. Nu ligt de focus op het beginpunt van het methodologisch-
analytische discussie met betrekking tot het meten van macht, waarvan de discussie van de 
elitisten en de pluralisten de kern vormen.  

In de periode na de Tweede Wereldoorlog ontstond er in de Verenigde Staten, een dan 
compleet nieuwe, onderzoekstraditie. Een onderzoekstraditie die zich richtte op de 
machtsverhoudingen in (lokale) gemeenschappen. Men was geïnteresseerd naar de verdeling 
van macht zoals in steden het geval is. Ook focuste men zich op de vraag hoe het best kan 
worden voldaan aan de bovengenoemde problemen met betrekking tot het meten van macht, 
en wat dus de beste meetmethode van het verschijnsel macht is. Hieruit volgde het 
zogenaamde pluralismedebat (Devos, 2006: 148). Dit theoretisch-normatieve en 
methodologisch-analytisch debat, dat overigens nog steeds voortduurt, gaat in grote lijnen 
tussen twee stromingen. Aan de ene kant staan de elitisten, die menen dat de belangrijkste 
macht in de handen is van één oligarchische en goed georganiseerde elite. De verdeling van 
baten en lasten in de samenleving valt doorgaans in het voordeel van de machtselite uit, 
waarbij deze de beschikking heeft over de meeste machtsbronnen. De machtselite is 
doorgaans geënt op een exclusieve bovenlaag, die gerelateerd is aan een sociaal kenmerk als; 
hun welstand, militaire rang, of een erfelijke titel. Er is vaak sprake van een gesloten groep 
die zelf bepaalt wie wel en niet wordt toegelaten tot de ‘ruling elite’. De groep is klein, 
hetgeen de scherpe machtsongelijkheid met de rest van de samenleving benadrukt. Het komt 
echter zelden voor dat het elitisme zich zo rigide voordoet. Daar kaarsrecht tegenover 
bevinden zich de pluralisten, die stellen dat macht in een gemeenschap verdeeld en 
gefragmenteerd is over verschillende en onderling door tegengestelde belangen of doelen 
verdeelde groepen. Geen groep of individu is permanent verzekerd van een overheersende 
macht binnen alle beleidsterreinen. Men moet voortdurend voor de machtspositie concurreren 
met anderen (Van Schendelen, 1990: 128-130). Dit sluit aan bij de tweede benadering die 
Allen (1997) onderscheidde. Niet alle machtsbronnen tot één individu, groep of organisatie 
behoren. Zowel het elitisme als het pluralisme zien macht als iets dat in het bezit kan zijn van 
individuen, groepen en organisaties. Na verloop van tijd kwam er ook steeds meer aandacht 
voor structurele macht, de derde benadering van macht. Om een chronologische volgorde aan 
te houden wordt hier nog niet verder op ingegaan. Deze denkbeelden zullen verderop in deze 
studie nog verder worden besproken, wanneer Lukes’ dimensie van macht aan orde komt. 

Het meten van macht was in die jaren na de Tweede Wereldoorlog zeker niet het 
belangrijkste aspect binnen het pluralismedebat. Veelal gebeurde het dat de onderzoekers 
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probeerde de sociale klassen binnen een gemeenschap in kaart te brengen en werd dat 
uiteindelijk gelijkgesteld aan het identificeren van de machtstructuur. Deze elitistische 
benadering gebeurde dan op basis van de stratificatietheorie van macht, een theorie die uitgaat 
van een hiërarchische verdeling van sociale klassen in de samenleving. Deze visie over macht 
maakt vijf veronderstellingen (Polsby, 1963: 8-11): 

- De hoogste (sociaal-economische) klasse bepaald het lokale gemeenschapsleven; 
- Politieke en maatschappelijke leiders zijn ondergeschikt aan de hoogste klasse; 
- Eén enkele machtselite overheerst de gemeenschap; 
- De machtselite handelt in haar eigen belang; 
- Er vinden sociale conflicten plaats tussen de hoge en lagere sociale klassen. 

Er ligt een duidelijke basisgedachte ten gronde aan deze elitistische veronderstellingen, 
namelijk: “Anyone who ever thinks about the world in terms of what they are doing to or for 
us carries an implicit elite theory in his or her head. They are the elite, the group(s) of 
individuals whose decisions play a crucial part in shaping lives, choices and futures of the 
mass people” (Harding, 1995: 35). De veronderstelling van het bestaan van een elite, bepaalt 
ook het mentale beeld dat iemand heeft hoe macht in een gemeenschap is verdeeld. De 
controle van cruciale machtsbronnen zoals eigendommen, geld, de legitimatie om geweld te 
gebruiken, politieke macht, wetenschappelijke kennis etc. ligt volgens deze benadering in de 
handen van slechts een beperkt aantal mensen. Sociale structuren vertonen dan gelijkenissen 
met een piramide, waar er in de top weinig machtige mensen zijn en er helemaal beneden zich 
een grote massa van niet machtige mensen bevindt. De elitetheorie is dus gebaseerd op de 
hiërarchische conceptie van een samenleving en concentreert zich op de relatie tussen the 
‘rulers’ en de ‘ruled’, de machtige en de niet machtige (Harding, 1995: 35). 
 

4.3 Dimensies van macht 
Op de elitistische benaderingswijze van macht in lokale gemeenschappen is het nodige 
commentaar gekomen. Gedurende de laatste decennia zijn er grofweg drie essentiële fases te 
herkennen, die de huidige, meest gebruikte, niet-elitistische begripsvorming van macht 
hebben gevormd. Binnen Wrong’s machtsdefinitie komen al deze dimensies van macht naar 
voren. Deze dimensies zijn verder van groot belang voor de ontwikkeling van meetmethoden 
van macht. Veel aandacht in het debat is voor het ‘agency-structure’ dilemma.  
 

4.3.1 De eendimensionale visie: het pluralisme 
In het vorige hoofdstuk is het pluralisme al naar voren gekomen binnen de tweede stelling van 
Massey wanneer het concept ‘power-geometry’ gedefinieerd werd. Er bestaat een duidelijke 
relatie tussen Massey’s macht-geometrie en deze benadering van het begrip macht. Maar wat 
is pluralisme precies? Er is geen eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Op de eerste 
plaats is er in de wetenschappelijke literatuur weinig overeenstemming hoe pluralisme kan 
worden gedefinieerd, én of er wel sprake is van een theorie. Het is meer een stroming die op 
kwam in reactie op de elitistische uitgangspunten (Judge, 1995, 14-15). Toch zijn er een 
aantal duidelijke basisprincipes te herkennen binnen het pluralisme.  

Pluralisme kent in principe twee betekenissen. Enerzijds benadrukt het de (culturele) 
diversiteit in een samenleving en anderzijds verwijst het naar een organisatorisch pluralisme 
dat er van uit gaat dat het niet mogelijk is dat één groep alle macht heeft binnen een 
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samenleving (Johnston, 2000: 587-588). Deze betekenissen staan niet los van elkaar. Ze zijn 
met elkaar verweven. Juist doordat er sprake is van diversiteit op allerlei vlakken binnen een 
samenleving, met diverse wensen en doelen is het niet mogelijk dat één groep een 
besluitvormingsproces kan domineren. Dit is dan ook de eerste, en waarschijnlijk meest 
essentiële veronderstelling van de pluralistische benaderingswijze. “Nothing categorical can 
be assumed about power in any community. It rejects the stratification thesis that some groups 
necessarily dominate a community” (Polsby, 1960: 474). Volgens deze liberale visie ontstaat 
er in de samenleving een soort natuurlijk evenwicht tussen individuen, groepen en instanties 
met betrekking tot hun mate van machtsuitoefening, omdat iedereen dezelfde toegang heeft 
tot de verschillende machtsbronnen. Soms is het de ene partij die aan het langste eind trekt, 
dan weer de andere, en soms niemand. Klassiek pluralisten stellen dat er een eerlijke 
concurrentiestrijd bestaat tussen de verschillende partijen en elke partij heeft de mogelijkheid 
en het recht om zich te mobiliseren om de eigen doelen na te streven. Wie uiteindelijk 
zijn/haar belangen uiteindelijk behartigd ziet worden, is afhankelijk van het onderwerp en het 
historisch moment waarbinnen de concurrentiestrijd plaatsvindt. Er is dus, volgens deze visie, 
nooit iemand of een bepaalde groep met een continu machtsoverwicht. Macht is niet, zoals 
elitistische theorieën veronderstellen, in handen van één continue elite die de macht in handen 
heeft binnen een stad. Conflictpunten zijn er in een veelvoud en zijn dynamisch. In de loop 
der tijd heeft het pluralisme enkele van haar klassieke uitgangspunten aangepast. Zo heeft 
men de stelling dat iedereen dezelfde toegang heeft tot bepaalde machtsbronnen bijgesteld. 
Desalniettemin, blijft in deze opvatting centraal staan dat ongelijkheid niet cumulatief is en 
dat de verschillende machtsbronnen niet allemaal tot één partij binnen de machtstrijd kunnen 
behoren (Devos, 2006: 130). Ook de overheid beschikt volgens deze opvatting niet over alle 
machtbronnen. 
 Het is verder belangrijk te weten dat het pluralisme behavioristische uitgangspunten 
kent. Behavioristische geografie is “an emphasis upon the psychology underpinning 
individual spatial behaviour that has emphasized the role of cognitive and decision-making 
factors that intervene in the relations between a multidimensional environment and human 
actions; cognition in this sense is understood as the active mental process of learning about 
places” (Johnston, 2000: 42). Het is dus een stroming binnen het sociaal wetenschappelijk 
onderzoek dat tracht het menselijk gedrag te verklaren en te voorspellen aan de hand van 
concreet, observeerbaar gedrag. Dit kan met behulp van waarnemingen uit eerste hand of door 
het reconstrueren van het gedrag aan de hand van documenten, informanten, kranten, en 
andere geschikte bronnen (Polsby, 1963: 121).  

Volgens de Amerikaanse politicoloog Nelson Polsby (1963: 4) is de beste manier, om 
erachter te komen welke individuen en groepen de meeste macht hebben binnen een 
gemeenschap, het analyseren wie het overwicht heeft in besluitvormingsprocedures. Hij doelt 
hiermee op een besluitvormingsproces dat bestaat uit een direct, reëel en observeerbaar 
conflict. Conflict is namelijk voor pluralisten de meest ideale toestand en cruciale factor bij 
het bestuderen van macht. Het pluralisme gaat er van uit dat het mogelijk is om na te gaan hoe 
de macht in de maatschappij verdeeld is, met behulp van een grondige analyse van 
belangrijke politieke beslissingen waarbij er sprake is van een belangenverstrengeling. Er 
wordt daarbij verondersteld dat deze (subjectieve) preferenties of voorkeuren het gevolg zijn 
van een overwogen denkproces dat zich uiteindelijk in het gedrag van de verschillende 
actoren zal uitten. Een volgende assumptie van het pluralisme is dat verwacht wordt dat de 
betrokken partijen als het gaat om een belangrijk conflict of besluitvormingsproces dat zij ook 



Het meten van macht 

 40 

al hun beschikbare machtbronnen zullen gebruiken, en zodoende, via een analyse van alle 
opeenvolgende fasen van het besluitvormingsproces, inzichtelijk kan worden gemaakt wie in 
een bepaalde stad over de meeste macht beschikt. Vandaar dat pluralisten, bij 
machtsonderzoek, zich richten op het gedrag van actoren binnen controversiële 
besluitvormingsprocedures waarbij er sprake is van een observeerbaar conflict tussen de 
belangen van de verschillende actoren (Devos, 2006:131). 

Het pluralisme kiest met deze aanpak voor een objectief, empirisch vast te stellen 
onderzoek, hetgeen volgens hen immers een absolute vereiste is voor wetenschappelijk 
verantwoord onderzoek. Dit is zeker waar, maar men moet wel oppassen voor het maken van 
honderd procent aanvaarde causale verbanden. Sociaal wetenschappelijk onderzoek heeft, in 
tegenstelling tot natuurwetenschappelijke onderzoeken in laboratoria, te maken met een 
veelvoud van complexe factoren, die men niet helemaal onder controle kan krijgen. Verder 
zijn deze processen vaak niet voor meerdere malen herhaalbaar of isoleerbaar. Dus in die zin 
kan men haast nooit spreken van causale verbanden, die geheel en al overeenkomen met de 
werkelijkheid (Devos, 2006: 132). 

 

4.3.2 De tweedimensionale visie: de kritiek van Bachrach en Baratz  
Zoals uit het voorgaande blijkt, concentreren pluralisten zich niet zozeer op machtsbronnen, 
maar voornamelijk op de machtsuitoefening. Macht betekent volgens hen de participatie in 
besluitvormingsprocedures, en kan geanalyseerd worden na een zorgvuldig onderzoek van 
een serie van concrete beslissingen. Ook Bachrach en Baratz onderschrijven de voordelen van 
deze aanpak. Ze maken echter wel een aantal kantekeningen, hetgeen leidt tot wat zij noemen 
‘het tweede gezicht van macht’: “One, is that the model takes no account of the fact that 
power may be, and often is, exercised by confining the scope of decision-making to relatively 
‘safe’ issues. The other is that the model provides no objective criteria for distinguishing 
between ‘important’ and ‘unimportant’ issues arising in the political arena” (Bachrach & 
Baratz, 1970: 6). Er is volgens hun niet alleen sprake van politieke machtsuitoefening 
wanneer er bepaalde beslissingen worden genomen, maar ook wanneer er niet op deze 
beslissingen wordt gereageerd. Bachrach en Baratz nemen met deze opvatting, in vergelijking 
met de vorige dimensie, een meer anti-behavioristische positie in, en onderschrijven het 
gevaar van het behaviorisme zoals dat in de vorige paragraaf ter sprake is gekomen.  

Hun kritiek komt naar voren in hun beroemde artikel Two Faces of Power (1962). 
Volgens de auteurs moet er niet alleen aandacht worden besteedt aan het 
besluitvormingsproces zelf, maar moet men ook aandacht besteden aan hetgeen dat vooraf 
gaat aan de besluitvormingsprocessen. Macht, zo stellen Bachrach en Baratz, doet zich niet 
enkel voor wanneer iemand zijn belangen kan doordrukken bij de ander, maar ook wanneer 
iemand ervoor kan zorgen dat de belangen van de ander niet op de politieke agenda komen. 
Dit heeft dus te maken met de agendavorming van bepaalde belangen. Ook wat niet de 
politieke agenda haalde kan in principe belangrijk zijn. De essentie van de tweedimensionale 
visie is dat er ook sprake van macht kan zijn wanneer “A devotes his energies to creating or 
reinforcing social and political values and institutional practices that limit the scope of the 
political process to public consideration of only those issues which are comparatively 
innocuous to A. To the extent that A succeeds in doing this, B prevented, for all practical 
purposes, from bringing to the fore any issues that might in their resolution be seriously 
detrimental to A’s set of preferences” (Bachrach & Baratz, 1970: 7). Positieve beslissingen 
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zijn gericht op het veranderen van de status-quo, negatieve beslissingen zijn daarentegen juist 
gericht op het behoud van de status-quo. Maar het negeren van een bepaalde wens, is ook een 
beslissing met politieke consequenties, net zoals een beslissing in het besluitvormingsproces 
dat is. Het negeren of niet behandelen van een bepaald probleem wordt door hen ‘non-
decision’ genoemd. Zij definieren ‘non-decision making’ als: “a means by which demands for 
change in the community can be suffocated before they are even voiced; or kept covered; or 
killed before they gain access to the relevant decision-making arena; or, failing all these 
things, maimed or destroyed in the decision-implementation stage of the policy process 
(Bachrach & Baratz, 1970:  44). Het is iets dat niet observeerbaar is. Het gaat om een 
probleem of discussiepunt dat de besluitvormingsagenda gewoonweg niet haalt waardoor er 
niets over kan worden beslist, niet in positieve of negatieve zin (Devos, 2006: 133). ‘Non-
decision making’ impliceert dus dat bepaalde actoren “limit decision-making to relatively 
non-controversial matters, by influencing community values and political procedures and 
rituals, notwithstanding that there are in the community serious but latent power conflicts 
(Bachrach & Baratz, 1963: 947) 

Ondanks de kritiek die Bachrach en Baratz hebben op de pluralisten, blijven ook zij 
uitgaan van een bestaand observeerbaar conflict, openlijk of verborgen. Centraal in hun 
kritiek is dat zij waarschuwen voor het gevaar, dat wanneer onderzoekers zich richten op 
bestaande besluitvormingsprocessen rond (in hun ogen) belangrijke, controversiële conflicten 
er een kans bestaat dat conflicten die niet op de politieke agenda belanden te vergeten (Devos, 
2006: 135-136). Of zoals zij zelf zeggen: “to the extent that a person or group – consiously or 
unconsciously – creates or reinforces barriers to the public airing of policy conflicts, that 
person or group has power”. Zij citeren daarnaast Schattschneider’s beroemde en vaak 
geciteerde woorden: “All forms of political organization have a bias in favor of the 
exploitation of some kinds of conflict and the suppression of others because organization is 
the mobilization of bias. Some issues are organized into politics while other are organized 
out” (Bachrach & Baratz, 1970: 8).  

 

4.3.3 De driedimensionale visie: de kritiek van Lukes 
Vanaf het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er een nieuwe generatie 
van structureel georiënteerde kritieken die de pluralistische uitgangspunten ter discussie 
stelden. De derde, en tot nu toe laatste, dimensie van macht komt voort uit de kritiek die de 
Brit Steven Lukes uitte op de vorige twee dimensies van macht. In Power. A radical view 
(1974), waarvan in 2005 een vernieuwde editie uit kwam, wijst Lukes op de belangrijke 
bijdrage van Bachrach en Baratz in het debat over macht. Echter, volgens Lukes bestaan er 
nog steeds drie tekortkomingen. 
 Op de eerste plaats, is er bij de twee voorgaande dimensies nog een te grote nadruk op 
het behaviorisme. Dit probeert het menselijk gedrag te verklaren en te voorspellen aan de 
hand van concreet, observeerbaar gedrag. Hierdoor ontstaat er, volgens Lukes, een misleidend 
beeld over de wijze waarop individuen, en in het bijzonder groepen en instituties er in slagen 
om potentiële kwesties van het politieke proces af te houden. Beslissingen zijn, zo stelt Lukes, 
namelijk bewuste en bedoelde keuzes van individuen tussen verschillende alternatieven, 
waarbij de ‘bias of the system’ gemobiliseerd, hergecreëerd, en versterkt kan worden op 
manieren, die niet de bewuste gekozen, noch de bedoelde resultaten zijn van de afzonderlijke 
individuele keuzes. Bovendien, bestaat de ‘bias of the system’ niet simpelweg alleen uit een 



Het meten van macht 

 42 

serie van individueel gekozen acties, maar ook, wat erg belangrijk is, uit de sociaal 
gestructureerde en cultureel modelmatig gedrag van groepen, en uitvoeringen van instituties, 
hetgeen zich inderdaad kan manifesteren door individuele niet-actie, zoals Bachrach en Baratz 
aangeven (Lukes, 2005: 25-26). Lukes sluit zich dan ook aan bij de visie van macht als 
structurele macht, zoals in de vorige paragraaf is behandeld. 
 De tweede tekortkoming van de tweedimensionale visie, maar ook van de 
eendimensionale visie, heeft betrekking op de associatie, die de twee voorgaande dimensies 
veronderstellen, van macht met een bestaand, observeerbaar conflict. Lukes wijst er op dat er 
ook zonder een conflict macht mogelijk is, omdat sommige machten er namelijk voor kunnen 
zorgen dat bepaalde conflicten niet kunnen ontstaan. Sommige conflicten worden namelijk 
bewust vermeden: “The trouble seems to be that both Bachrach and Baratz and the pluralist 
suppose that because power, as they conceptualize it, only shows up in cases of actual 
conflict, it follows that actual power is necessary to power. But this is to ignore the crucial 
point that the most effective and insidious use of power is to prevent such conflict from 
arising in the first place” (Lukes, 2005: 27).              
 De derde kanttekening die Lukes maakt is gerelateerd aan de vorige tekortkoming; 
namelijk de stelling dat ‘nondecision making’ macht enkel bestaat waar klachten, in de vorm 
van bepaalde kwesties, de toegang tot het politieke proces wordt geweigerd. Het kan echter 
ook zo zijn dat mensen geen reden hebben om te klagen en er dus geen observeerbaar conflict 
ontstaat, omdat hun percepties, cognities, en voorkeuren in een zodanige manier worden 
gevormd, dat zij de bestaande gang van zaken accepteren en als gewoon ervaren. Dit heeft te 
maken met de structuur van de samenleving. Het is namelijk mogelijk dat zij zich geen ander 
alternatief kunnen voorstellen of omdat zij het gegeven als iets vanzelfsprekends en 
onveranderlijks bestempelen, of misschien wel omdat zij het als iets passend en waardevols 
beoordelen, aldus Lukes (2005: 28). Lukes wil dus dat alle mogelijke manieren waarop 
bepaalde kwesties worden weggehouden van de politieke agenda in de analyse van macht 
meenemen. Hierin breekt Lukes met de machtsdefinitie van Wrong, die centraal staat in dit 
onderzoek, waarbij macht omschreven wordt als de bewuste handeling van personen. Wrong 
erkent echter wel, zoals eerder aangegeven, structurele macht als onderdeel van de 
machtsprocessen in een samenleving. 
 Lukes wijst er tevens op dat de objectieve belangen van actoren verschillen van 
subjectieve belangen, belangen waarvan actoren denken dat het hun belangen zijn. Objectieve 
belangen zijn belangen die onafhankelijk van de bewuste oriëntaties zijn. Er bestaan dus 
belangen waar individuen of groepen zich niet bewust van zijn (Lukes, 2005: 37-38). Dit is 
een gevaarlijke opvatting, omdat deze ook misbruikt kan worden: namelijk wanneer personen 
zich als ‘verlichte leiders’ opwerpen en de objectieve belangen voor anderen claimen te 
behartigen, die zich niet bewust zijn van die belangen. Op deze ‘real interest approach’ van 
Lukes is veel commentaar geleverd, want naast dat het een gevaarlijke stelregel is, neemt 
Lukes ook de beoordeling van de observator of onderzoeker als uitgangspunt. Het 
problematische hiervan is dat het meestal niet duidelijk is wat nou de objectieve belangen 
voor een individu of groep zijn, en het dus aannemelijk is dat de onderzoeker zelf (onterecht) 
assumpties maakt wat de objectieve belangen zijn van mensen. De voornaamste kritiek op de 
deze dimensie van macht heeft met name te maken met de empirische onderzoekbaarheid, 
want hoe is het mogelijk het onzichtbare zichtbaar te maken? (Devos, 2006:136, Tromp, 
1995: 216). Deze dimensie van macht is namelijk niet te kwantificeren of te personificeren. 
Hoe moeilijk de derde dimensie van Lukes empirisch ook is te verantwoorden, is het een 
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dimensie niet zeker niet genegeerd mag worden. De structuur van een samenleving bepaalt 
zeker in een manier hoe en wat er gedacht (kan) worden. 
 
De drie verschillende dimensies kunnen beknopt op de volgende manier worden weergegeven 
(Lukes, 2005: 29): 
 
  Eendimensionale visie op macht 
Focus op: a) gedrag 
  b) besluitvorming 
  c) (belangrijke) bestaande kwesties 
  d) observeerbare (openlijke) conflicten 

e) (subjectieve) interesses, opgevat als beleidsvoorkeuren die kenbaar worden   
door politieke participatie 
 

  Tweedimensionale visie op macht 
Focus op: a) besluitvorming en ‘nondecision-making’ 
  b) bestaande en potentiële kwesties 
  c) observeerbare (openlijke en verborgen) conflicten 
  d) (subjectieve) belangen, opgevat als beleidsvoorkeuren of klachten 
 
  Driedimensionale visie op macht 
Focus op: a) besluitvorming en controle over politieke agenda (niet noodzakelijkerwijs 

door beslissingen) 
  b) bestaande en potentiële kwesties 
  c) observeerbare (openlijke en verborgen), en latente conflicten 
  d) subjectieve en objectieve belangen 
 
Op de elitistische en pluralistische visies met betrekking tot het begrijpen en meten van macht 
zijn de nodige reacties gekomen. Hierboven is een beknopt chronologisch overzicht gegeven 
van de ontwikkelingen binnen het ‘community power’ debat. Er ontwikkelde zich in grote 
lijnen een gedachtegoed van elitisme, naar pluralisme en vervolgens naar opvattingen met 
structurele elementen. Maar tegenwoordig bestaat er ook een invloedrijk paradigma dat zich 
niet zozeer richt op de structurele machten, maar zich voornamelijk bezighoudt met de 
discussies die in het begin van dit debat centraal stonden: het pluralisme debat, de strijd tussen 
de elitisten en de pluralisten. Een van de belangrijkste paradigma, met betrekking tot 
stedelijke politiek en ‘community power’ studies, is tegenwoordig de regime theorie 
(LeGates, 2000: 216). Van nature is de regime-theorie een benadering die zich focust op 
globale problemen, zoals klimaatproblemen, die worden aangepakt door een coalitie van 
zowel overheidsinstellingen en andere partijen. Maar deze benadering is ook toepasbaar op 
het schaalniveau van de stad. De zogenaamde ‘urban regime theory’ heeft vanaf het midden 
van de jaren tachtig van de vorige eeuw een dominante positie gekregen binnen de literatuur 
over lokale politiek, “precisly because it dispenses with the stalled debates between elite 
hegemony and pluralist interest group politics, between economic determinism and political 
machination and between external or structural determinism and local or social construction. 
Rather, urban regime theory provides a robust conceptual framework that views these as false 
dualisms and, alternatively, as theoretically driven historical or empirical questions” (Lauria, 
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1997: 1). Kortweg gezegd, accepteert deze theorie min of meer beide uitgangspunten en 
combineert hen. De regime-theorie hecht namelijk belang aan de betekenis van elites, maar 
interpreteert hun functioneren op een pluralistische manier door ze vooral te benaderen als een 
niet-monolithische coalitie van verschillende elites (Tops, 2004: 3-4). Maar het gaat in 
tegenstelling tot de twee hoofdstromingen niet om de vraag ‘who governs?’, maar om de 
vraag hoe vermogen tot handelen kan worden ontwikkeld. “The power struggle concerns, not 
control and resistance, but gaining and fusing a capacity to act – power to, not power over” 
(Stone, 1989: 229). Deze benadering sluit dus meer aan bij de tweede benaderingswijze die 
Allen (1997) onderscheidde. Macht wordt in de regime theorie opgevat als resource. 
Uitgangspunt is ‘de macht tot’ in plaats van ‘de macht over’.  

Vooralsnog is alleen de achtergrond van machtmetingen besproken. Het gezichtspunt 
is bepalend voor de manier waarop macht gemeten wordt. In de volgende paragrafen wordt 
ingegaan op de empirische methoden om macht te meten. Allereerst zal er kort worden stil 
gestaan bij de problemen die komen kijken bij onderzoeken om feitelijke macht te meten.  
 

4.4 De problematiek bij het meten van macht 
De discussie over de methode waarop macht het best gemeten kan worden gaat altijd over de 
juistheid van de meetmethode, dat wil zeggen dat macht op een valide en betrouwbare manier 
gemeten moet kunnen worden. Men spreekt van een valide meting als er inderdaad datgene 
wordt gemeten wat men wil meten en dus niet iets anders. Een meetmethode is betrouwbaar 
als die onder verschillende omstandigheden functioneert. Met andere woorden als men het 
onderzoek zou herhalen met de gebruikte meetmethode, dezelfde resultaten gevonden zouden 
moeten worden. Het is dus mogelijk dat een meetmethode valide is, maar niet betrouwbaar is, 
en omgekeerd (Wester & Peters, 2004: 192-193).  

Het meten van macht kent echter nog meer problemen. Als we de eerste benadering 
van Allen (1997) in ons achter hoofd houden dan is er bij machtsuitoefening altijd sprake van 
ten minste twee verschillende momenten: het moment dat A een machtspoging doet en het 
moment dat B hier wel of niet gehoor aan geeft. Er is dus altijd sprake van een 
onvermijdelijke tijdsketen. Het is dus niet altijd helemaal helder om te bewijzen dat wat B 
doet een direct gevolg is van het uitoefenen van macht door A, aangezien tussen beide 
momenten nog van alles kan gebeuren. Onderzoekers moeten dus trachten te voldoen aan de 
ceteris paribus-clausule, wat inhoudt dat in experimenten alle omstandigheden gelijk blijven, 
of ten minste verondersteld moet kunnen worden, met uitzondering van de te onderzoeken 
variabele. Hoe langer de tijdspanne tussen beide momenten, hoe groter de kans is dat de 
overige omstandigheden wijzigen. Dit heeft dan natuurlijk nadelige gevolgen voor de 
validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Bij het meten van macht is er dus sprake van 
een causaliteitsprobleem: het is zelden mogelijk met zekerheid te bewijzen dat er een causaal 
verband bestaat tussen oorzaak (de poging tot machtsuitoefening) en het gevolg (het gedrag 
van B). Bovendien is het haast onmogelijk om er achter te komen wat B gedaan zou hebben 
als A geen macht het uitgeoefend op hem/haar, aangezien dit eenvoudigweg niet gebeurd is. 
Verder zal B niet makkelijk toegeven dat hij/zij iets doet omdat A dat graag heeft, want dat 
strookt niet met de volledige vrije wil die men zich zelf graag toedicht. Aan de andere kant zal 
A ook niet altijd openlijk toegeven dat hij/zij macht heeft gebruikt, omdat dit onsympathiek 
kan worden gevonden of nadelig kan zijn in toekomstige machtsuitoefening van A. Dan is het 
ook nog mogelijk dat het anticipatieprobleem optreedt: dit gebeurt als er sprake is van 
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machtsuitoefening zonder machtspoging, dit maakt macht moeilijk op te sporen (Devos, 
2006: 147; Huberts, 1994: 54). Daarnaast is er het probleem van de bijna niet te vatten 
structurele macht. Structurele macht is moeilijk te grijpen, maar daardoor zeker niet minder 
belangrijk, zoals in het vorige hoofdstukken al bleek.  

Er zijn dus “inherent problems with the empirical measurement of power. Indeed, […] 
the facets of power that are the most measurable may not be the most important of prevalent. 
Thus it would appear that the aspect of power most amenable to empirical study, i.e. 
bargaining and decision making activity, merely represents the tip of the iceberg as far as the 
total process of power is concerned. Are we then to ignore such facets of power simply 
because there is no way of measuring and quantifying them?” (Kirkbride, 1985: 54). Het 
antwoord luidt nee. Maar het is wel van belang te begrijpen dat het nooit mogelijk is om 
macht voor 100% vast te stellen. Het is dus met andere woorden altijd een soort schatting. Dit 
moet een onderzoeker echter niet beletten om macht proberen te meten. Het is belangrijk dat 
een onderzoeker zoveel als mogelijk de meting empirisch weet te onderbouwen. 
Machtsmetingen leggen dus de nadruk op plausibiliteit, in plaats van zekerheid, om te meten 
hoeveel macht iemand heeft bij politieke beslissingsprocessen (Devos, 2006: 147-148).  

 

4.5 De verschillende onderzoeksmethoden 
In paragraaf twee en drie is het theoretisch-normatieve gedeelte van het pluralisme debat 
besproken, wanneer de verschillende dimensies van macht aan de orde kwamen. Deze 
discussie is van groot belang voor de keuze van de meetmethode en welk standpunt de 
onderzoeker inneemt ten opzichte van macht. De ontwikkeling van de meetmethoden van 
macht heeft parallel gelopen aan het ‘community power’ debat. Nu zal meer worden ingegaan 
op de methodologisch-analytische zijde van het ‘community power’ debat. De vijf 
belangrijkste methoden om macht te meten zullen aan bod komen. Daarbij moet wel worden 
aangemerkt dat van elk van deze methoden ook weer varianten zijn ontwikkeld, in een poging 
de methoden te verbeteren. Deze varianten zullen hier echter niet centraal staan.  
 

4.5.1 De reputatiemethode 
Een van de meest gebruikte methode om machtsverhoudingen in kaart te brengen is de 
reputatiemethode. Floyd Hunter brak met de assumptie dat het in kaart brengen van sociale 
klassen, op basis van de stratificatietheorie, gelijk kon worden gesteld met het vinden van de 
machtstructuur binnen een stad. Een opvatting die in de periode voor de Tweede Wereld 
oorlog dominant was. In het onderzoek Community Power Structure (1953), was hij expliciet 
op zoek naar het identificeren van de machtstructuur van ‘Regional City’, een pseudoniem 
voor de Amerikaanse stad Atlanta. Hij wilde in deze studie de machthebbers en hun 
machtsuitoefening aan het licht brengen (Tromp, 1995: 205). 
 Uitgangspunt van die studie van Hunter was dat er in de eerste plaats sprake is van een 
machtselite, zoals beschreven in de vorige paragraaf. Volgens hem bestond er een kleine 
groep van machtige mannen in Regional City, die het beleid achter de schermen op informele 
wijze bepaalden. Dit beleid werd dan door de maatschappelijke en politieke leiders 
uitgevoerd. Deze kwamen zo in de publiciteit, maar de ware machthebbers waren, volgens 
Hunter, die kleine financiële en economische elite die achter de schermen alles bepaalden. 
Ook zou deze elite alleen opkomen voor hun eigen belangen, waardoor voorstellen met 
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betrekking tot het verbeteren van de levenstandaard van de zwakkeren in de samenleving over 
het algemeen tot niets leidden. Deze conclusies waren het onderzoek gevolg na een eerdere 
pilotstudie van ‘Popular City’, een gemeenschap met een bevolking van ongeveer 7000 
mensen (Tromp, 1995: 205). 
 Misschien wel belangrijker dan de conclusie van zijn onderzoek hier, is de methode 
waarop hij zijn onderzoek heeft uitgevoerd. Hunter ging er van uit dat de meest prominente 
personen, onderverdeeld in verschillende sectoren, goed in staat waren om de meest machtige 
mensen van de gemeenschap te benoemen. De sectoren die hij gebruikte waren: politiek en 
bestuur, de zakenwereld, de ‘society’ en, ten slotte, het verenigingsleven. Daarna stelde hij 
een groep aan van veertien mensen aan die als beoordelaars moesten dienen van de 
uitkomsten van de gegevens die Hunter verzamelde. Deze veertien beoordelaars bestonden uit 
mensen die al enige tijd in de stad woonde, waarbij werd verondersteld dat zij over kennis en 
inzicht beschikten over het machtsproces binnen het politieke systeem. Verder was de groep 
zo verscheiden mogelijk opgesteld, dat wil zeggen een representatief aandeel vrouwen, 
zwarten godsdiensten, jongeren etc. De taak van deze beoordelaars was het om de aangereikte 
lijst met 175 potentiële machtige mensen te reduceren tot de 40 machtigste mensen van 
Atlanta (Polsby, 1963: 45-56). Kortom, bij deze methode vraagt men aan goedgeplaatste 
waarnemers wie binnen de lokale gemeenschap over de meeste macht beschikt. Deze methode 
blijft populair, omdat het relatief eenvoudig is om tot dataverzameling te komen. 
 
Kritiek 
De voornaamste kritiek op deze methode kwam van Nelson Polsby in zijn boek Community 
Power and Political Theory (1963). Hij uitte voornamelijk kritiek op het uitgangspunt van de 
stratificatietheorie die Hunter inneemt. Polsby stelt: “We cannot, on the evidence, conclude 
that the upper class ruled, that political and civic leaders were subordinate to them, that there 
was a power elite, that the interests of a single class were served by community policies, or 
that social conflicts sharply divided classes” (1963: 55). Maar daarnaast heeft hij in zijn boek 
ook kritiek op de uitvoering van het onderzoek, en in het bijzonder de wijze van werken van 
de beoordelaars. Want, zo stelt Polsby, er zijn geen duidelijke maatstaven geweest voor het 
bepalen wanneer een leider in aanmerking komt voor de lijst en wanneer niet, en of de 
verschillende waarnemers dezelfde criteria gebruikten. En op grond waarvan kan 
geconcludeerd worden dat er inderdaad sprake is van een machtselite, zoals Hunter stelt, en 
als die dan al zou bestaan wat geeft de garantie dat deze ook juist zijn geïdentificeerd? En zijn 
het er dan wel veertig, waar Hunter van uit gaat?  
 Polsby merkt dan ook terecht op dat deze methode niet meet wie daadwerkelijk macht 
heeft, maar meet wie de reputatie heeft macht te hebben. Het geloof dat iemand macht heeft, 
is wel een aspect van macht zoals we al hebben gezien, maar dekt de hele definitie zeker niet. 
Want dit zijn namelijk twee verschillende dingen; als mensen denken dat iemand over veel 
macht beschikt, hoeft dit niet te betekenen dat dit in de werkelijkheid ook zo is, al kan dit wel 
leiden tot een ‘self fulfilling prophecy’. Een Amerikaanse senator, Wyche Fowler zei 
daarover ooit: “People have power when other people think they have power”. 
 Problemen zijn er dus met de validiteit van deze methode, aangezien het niet duidelijk 
is dat machtreputaties hetzelfde is als de feitelijke machtsbeoefening binnen een stad. Ook de 
betrouwbaarheid van dit onderzoek is niet zonder kritiek. Onderzoek, enkel op basis van 
interviewgegevens, en in het bijzonder opinie- of attitudeonderzoek, worden binnen de sociale 
wetenschappen niet als helemaal betrouwbaar geacht (Peters, 2002: 63).  
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4.5.2 De decisiemethode 
De decisiemethode, ook wel besluitvormingsmethode genoemd, is de uitkomst van de kritiek 
op de stratificatietheorie en de reputatiemethode van Hunter. Polsby’s kritiek sloot aan bij het 
onderzoek dat hij onder leiding van Robert Dahl uitvoerde met de naam Who Governs?  
(1961). In dit onderzoek werd een nieuwe meetmethode ontworpen om macht op lokaal 
niveau te meten. Dit werd dan toegepast op de politieke besluitvorming in New Haven, een 
plaats in Connecticut. Het is een stad dat toen in veel opzichten representatief was voor 
andere steden in de Verenigde Staten. Dahl vond dat er een gebrek was aan een precieze 
definiëring van macht in de voorgaande onderzoeken naar het meten van macht. Hij 
formuleerde macht als: “A has power over B to the extent that he can get B to do something B 
would not otherwise do” (Dahl, 1957: 202-203).    
 De opzet van het onderzoek, dat onder de titel Who Governs? verscheen, was het 
identificeren van belangrijke (politieke) beslissingen op verschillende beleidsterreinen. De 
drie gekozen beleidsgebieden waren: stadsontwikkeling, openbaar onderwijs, en de 
benoeming en kandidaatstelling in en door politieke partijen. Daarna werd onderzocht welke 
actoren betrokken waren bij deze belangrijke beslissingen, en vervolgens in welke mate deze 
actoren succesvol besluiten hadden geïnitieerd, of juist geblokkeerd. Dahl en de zijnen gingen 
er van uit dat dit de meest invloedrijkste mensen waren binnen de lokale gemeenschap. Dat 
waren dus die personen die hun eigen belangen konden laten prevaleren. Voordelen van deze 
methode van machtmeting zijn, volgens de onderzoekers, dat het met deze methode mogelijk 
was om na te gaan wie over hoeveel macht beschikt op basis van bestaand observeerbaar 
gedrag. Maar met behulp van deze methode wordt men ook in staat geacht om te achterhalen 
op basis waarvan de macht (in het onderzoek van Dahl gaat men uit van invloed) van de 
verschillende betrokkenen berust, wat voor een coalitie zij vormen en welke strategie zij 
toepassen. Bij de decisiemethode wordt niet alleen de structuur zichtbaar gemaakt, maar ook 
het hele proces van machtsverdeling en machtsuitoefening komt zo aan het licht (Tromp, 
1995: 209). De hele situatie en context van machtsverdelingen zijn dus bij deze methode van 
groot belang. 
 Dahl en de zijnen zijn als volgt te werk gegaan. Eén onderzoeker observeerde bijna 
één jaar lang op het bureau van de burgemeester van New Haven. Tevens werd 
archiefmateriaal geraadpleegd en werden vierenzestig personen geïnterviewd die intensief 
betrokken waren geweest bij de gekozen belangrijke beslissingen. Bovendien werd er nog een 
schriftelijke enquête gehouden onder duizend als ‘subleaders’ onderscheidde burgers (Tromp, 
1995: 209). Verder splitste men leiderschap op in algemeen en specifiek leiderschap. Eén van 
de uitkomsten van dit onderzoek was dat algemeen leiderschap, dat wil zeggen leiders die op 
meerdere domeinen succesvol waren, een zeldzaam iets was. De invloed had veel meer te 
maken met de eigen professionele belangen van de betrokken personen. Hieruit concludeert 
Dahl en de zijnen dat er geen sprake was van één machtselite en stonden de lokale politici 
verder niet in dienst van een hogere maatschappelijke laag van de bevolking, integendeel. De 
onderzoekers beschrijven de veranderingen, die er plaatsvonden in de machtstructuur van 
New Haven sinds de achttiende eeuw, als een verandering van oligarchie naar pluralisme 
(Devos, 2006: 150-151). Beslissingen komen in de praktijk altijd tot stand als gevolg van 
machtstrijd tussen een groot aantal actoren. In principe nemen de politici de uiteindelijke 
beslissing, maar het is bijna vanzelfsprekend dat er meerdere actoren, al dan niet gevraagd, 
betrokken raken bij de besluitvorming (Deschouwer & Hooghe, 2005: 44-45). 
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Kritiek 
De kritiek op deze variant om macht te meten richt zich voornamelijk op de theoretisch-
normatieve kant van de meetmethode. Deze kritiek is al aan bod gekomen, bij de dimensies 
van zowel Bachrach en Baratz (1970) en Lukes (1974). Bachrach en Baratz wezen op de 
kwestie hoe het mogelijk is om belangrijke van onbelangrijke beslissingen te onderscheiden. 
Het tweede punt van kritiek van hen is dat Dahl’s onderzoek zich enkel focust op zaken die 
op de politieke agenda komen. Er wordt dus geen aandacht besteedt aan de zogenaamde 
‘nondecisions’. Hier is sprake van wanneer er verhinderd wordt dat een potentieel 
discussiepunt op de politieke agenda komt. De structurele zijde van macht, waar Lukes op 
wijst, komt niet of nauwelijks onder de aandacht bij deze methode (Devos, 2006: 151). Deze 
kritiekpunten betekenen dat de validiteit van het onderzoek in het geding kan zijn. Daar 
tegenover staat dat de betrouwbaarheid van deze meetmethode van macht minder 
problematisch is, aangezien de uitkomsten van de besluitvormingsprocessen en de 
preferenties van de betrokken actoren redelijk eenvoudig kunnen worden vastgesteld (Peters, 
2002: 66-67).  
 

4.5.3 Het effectenonderzoek 
In een poging om tegemoet te komen aan de kritiek, die Bachrach en Baratz en Lukes hadden 
op de behavioristische aanpak van decisiemethode, ontwikkelde Braam het 
effectenonderzoek. In zijn proefschrift Invloed van bedrijven op de overheid (1973) wordt net 
als bij de decisiemethode macht vastgesteld met behulp van de effecten op de besluitvorming. 
Uitgangspunt is echter niet het strijdpunt zelf, maar een bepaald type actor centraal staat in 
deze methode. Hiervan wordt vastgesteld in welke mate dit type actor de overheid succesvol 
heeft weten te beïnvloeden. Met deze analyse wordt het hele traject van de machtsuitoefening 
inzichtelijk gemaakt. Bij Braam’s methode om macht te meten wordt getracht om de 
kenmerken van de individuen of groepen in verband te brengen met de volgende drie effecten: 
het wel of niet hebben van problemen of wensen, het wel of niet proberen om daar een 
oplossing voor te vinden en uiteindelijk het wel of niet daadwerkelijk succesvol oplossen van 
de problemen of wensen. ‘Invloed’ wordt dus in deze methode uiteindelijk gemeten aan de 
hand van geslaagde invloedspogingen. De tweede dimensie van macht van Bachrach en 
Baratz, de ‘nondecisions’ wordt als volgt in deze methode ingepast. Aan het 
beïnvloedingsproces worden drie aspecten onderscheiden: de verhouding tussen het totaal 
aantal invloedspogingen en het aantal pogingen van invloedsuitoefening dat uiteindelijk 
succesvol bleek te zijn; de verhouding tussen het aantal problemen en het aantal problemen 
dat tot invloedspogingen geleid heeft; en als laatst, in hoeverre men ook bewust was van die 
problemen. De conclusie van het onderzoek dat Braam deed was dat, anders dan men 
misschien wel zou verwachten, het niet zo is dat kleine bedrijven minder invloed uitoefenden 
op het overheidsbeleid dan de grote bedrijven (Tromp, 1995: 119-120). 
 
Kritiek 
Het sterke punt van deze methode, namelijk de gebruikte aanpak, is tevens een zwakke 
schakel. Braam moest ontzettend veel energie steken om de oorspronkelijke uitgangspunten te 
vertalen in een model, omdat het onderzoekstechnisch hanteerbaar moest zijn. Hij heeft 
daarbij heel veel algemene veronderstellingen moeten omzetten naar het specifieke van de 
casus. Het is daarom moeilijk technisch toepasbaar op andere terreinen (Tromp, 1995: 220). 
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Het uitvoeren van deze methode is dan ook erg arbeidsintensief. Bovendien is deze methode 
niet erg geschikt voor een analyse van een beleidssituatie waarin er sprake is van 
tegengestelde machtsuitoefening of van machtsuitoefening op een collectief doel (Van Goor, 
1991: 13). Het is dus niet zozeer de validiteit maar de betrouwbaarheid die voor problemen 
zorgt bij deze meetmethode. 
 

4.5.4 De positiemethode en de netwerkanalyse 
De voorgaande meetmethoden van macht sluiten in het algemeen aan bij de machtsdefinitie 
van Dennis Wrong, zoals we in hoofdstuk twee hebben gezien. Wrong gaat uit dat macht 
gekenmerkt moet worden als bedoelde invloed. Maar er zijn ook opvattingen dat dit zo niet 
hoeft te zijn, zoals het structurele aspect van macht al aangaf. 
 De positiemethode en het netwerkonderzoek zijn nauw met elkaar verbonden. De 
positiemethode kent macht toe aan individuen die cruciale posities bekleden. Deze methode 
gaat er dus in principe van uit dat feitelijke en formele macht gelijk zijn. Een goed voorbeeld 
van deze wijze van machtmeting is van Charles Wright Mills’ Power Elite (1956), die in zijn 
onderzoek een machtselite aantrof van politici, het bedrijfsleven en het leger in de jaren vijftig 
van de Verenigde Staten. Aan iemand wordt dus macht toegeschreven door de formele 
positie, die in potentie machtig is, terwijl het machtsubject daar niet over beschikt (Van 
Schendelen, 1990: 127). 

De netwerkanalyse, is in feite een uitbreiding van de positiemethode. De 
netwerkanalyse richt zich niet op afzonderlijke individuen, die bepaalde posities innemen, 
maar op de verbindingen die daar tussen bestaan. Wie kent wie? De meetobjecten zijn 
interactie en communicatie. Hier wordt macht duidelijk als vermogen gezien. Een bekend 
voorbeeld hiervan zijn ‘de tweehonderd van Mertens’. In het najaar van 1968 stelde toenmalig 
voorzitter van Nederlands Katholieke Vakverbond Jan Mertens in een rede (Helmers, 1975: 
11): “In Nederland hebben wij in ons economisch bestel te maken met wat ik zou willen 
noemen een lijnenspel. De gehele economie in ons land is in handen van rond tweehonderd 
personen. Van een groep mensen, die elkaar goed kennen en elkaar frequent ontmoeten in 
verschillende colleges. Het is een evenzo deskundige, financieel sterke als beangstigende 
groep”. Even later merkt hij in zijn toespraak op: “Grote ondernemingen zijn door het 
lijnenspel in ons land in staat een niet gering deel van het nationale beleid te bepalen en 
invloed uit te oefenen op de loon- en werkgelegenheidspolitie in ons land. Zij hebben op 
allerlei plaatsen hun schaakstukken staan, steeds onder een ander etiket, dat men door gebrek 
aan inzicht in de onderlinge verhoudingen niet thuis kan brengen”. 

Deze opmerkingen van Mertens zorgde voor veel discussie. Hij benadrukte de 
interpersoonlijke relaties die voortvloeiden uit de accumulatie van commissariaten in de 
nationale top van het Nederlandse bedrijfsleven. Als gevolg van deze uitspraken van Mertens 
is in de studie Graven naar macht (1975) getracht deze tweehonderd personen en de 
netwerken ertussen te identificeren. Het was het eerste onderzoek in Nederland dat gebruik 
maakte van de netwerkanalyse om macht te meten. Het onderzoek concludeert dat, in het 
onderzoeksjaar 1969, er inderdaad een soort netwerk bestaat met knooppunten waar een groot 
aantal informatie- en toegangslijnen bij elkaar komen. Deze bedrijven zouden in dit 
bestuurlijk netwerk bijzondere toegangsmogelijkheden hebben, waaronder mogelijkheden tot 
de uitsluiting, de inbreng en de uitwisseling van informatie. Hierdoor, zo stelt het onderzoek, 
hebben ze een voorsprong in dit invloedsnetwerk, waardoor invloed transformeert naar macht. 
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Het netwerk, bestaande uit dubbelfuncties, veronderstelt dus vooral een bijzondere 
machtstructuur, waarbinnen er een dominantie bestaat van de grote financiële bedrijven en 
instellingen (Helmers, 1975: 385). Later heeft Jos van Hezewijk (1986; 1988) een poging 
gedaan om de top elite van Nederland en hun netwerken in kaart te brengen. 
 
Kritiek 
De voornaamste kritiek op deze methode, luidt dat via deze methode niet zozeer de feitelijke 
(en succesvolle) machtsuitoefening wordt weergegeven, maar dat met behulp van deze 
methoden de potentiële macht in kaart wordt gebracht. Het lijkt niet geheel onaannemelijk dat 
er inderdaad sprake is van meer macht indien men zich in een belangrijke positie bevindt 
binnen een sociaal netwerk, maar van een één op één relatie is zeker geen sprake. 
Dubbelposities zijn om die reden dan ook geen goede graadmeters om macht te meten 
(Tromp, 1995: 223). Zo zijn er machtssituaties denkbaar waarin de formele positie eerder een 
nadeel kan vormen dan een voordeel (Van Schendelen, 1990: 125). De validiteit van beide 
onderzoeksmethoden is dus met andere woorden in het geding. De betrouwbaarheid is 
daarentegen weer hoog aangezien het vaak niet moeilijk is om de cruciale posities en 
(dubbel)functies te identificeren (Peters, 2002: 63-65). 
 

4.5.5 Machtmeting van machtsbronnen 
De laatste veel gebruikte methode om macht te meten concentreert zich niet op lokale of 
nationale machtsverdeling, maar op internationale. Het gaat dan om de vraag hoe machtig 
bepaalde staten zijn in vergelijking tot andere staten. De macht wordt dan bepaald op basis 
van allerlei machtsbronnen. Het meten van macht aan de hand van machtsbronnen heeft voor- 
en nadelen. Het vaststellen van machtsbronnen lijkt op zich vaak niet zo’n probleem, omdat 
de meeste gegevens normaliter beschikbaar zijn, en onderling vergelijkbaar zijn. Enkele 
machtsbronnen waaraan men hier kan denken zijn: landoppervlakte, aantal inwoners, militaire 
capaciteit, economie etc. Niet elk land houdt echter zulke cijfers nauwkeurig bij. België, 
Duitsland en Italië wordt de bevolkingsomvang nog steeds bepaald door volkstellingen. 
Bovendien beschikt niet elk land over zulke openbare statistieken, zoals in Nederland 
bijvoorbeeld wel het geval is. In minder democratische landen zijn deze gegevens niet altijd 
even betrouwbaar (zie bijvoorbeeld Luyendijk, 2006). Problematisch is het tevens om een 
begrip als economie te definiëren. Want welke cijfers moeten wel worden meegenomen om 
de economie van een land recht toe te doen? En wat zeggen deze cijfers dan over de 
machtsverhouding? En hoe kan men het militaire apparaat beoordelen? Gaat het hier om de 
kwaliteit, de kwantiteit of de mogelijke inzet ervan? En hoe essentieel is het verleden bij dit 
alles? Bovendien is het lastig om te beoordelen in welke mate zulke machtsbronnen 
gemobiliseerd kunnen worden ten dienste van politieke en militaire ontplooiing van macht en 
of er genoeg wil en bekwaamheid bestaat om deze machtsontplooiing ook daadwerkelijk toe 
te passen (Tromp, 1995: 223-224). Meer nog dan de betrouwbaarheid van deze analyse, is de 
validiteit hier omstreden. Voor dit onderzoek valt deze variant van machtmeting in ieder geval 
af omdat deze methode zich richt op internationale machtsverhoudingen tussen staten, terwijl 
dit onderzoek zich richt op de machtsverhoudingen in de stad. 
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4.6 Keuze voor intensieve procesanalyse 
In de voorgaande paragraaf zijn verschillende methoden aan bod gekomen die in de loop der 
jaren zijn ontwikkeld om macht te meten. Elke methode heeft zijn eigen uitgangspunt en meet 
min of meer altijd een ander aspect van macht. En, omdat macht een moeilijk te 
conceptualiseren en te meten begrip is, is er ook altijd kritiek op de methoden van 
machtsmetingen. Het is daarom verstandig om in een onderzoek verschillende methoden te 
combineren. Soms leidt dit tot onverenigbare uitkomsten, zoals in het pluralismedebat 
duidelijk werd. Het gebruik van verschillende methoden garandeert nog steeds niet de 
juistheid van die uitkomsten. Onderzoekers blijven altijd problemen houden met het meten 
van macht zoals in de vierde paragraaf van dit hoofdstuk reeds besproken is. 

Zoals al eerder is aangestipt, is de keuze voor een de gehanteerde methode altijd 
afhankelijk van de onderzoeksvraag, het beschikbare archiefmateriaal, de bereidheid om mee 
te werken bij de betrokkenen, de middelen (in tijd en geld) die de onderzoeker ter beschikking 
heeft bij het uitvoeren van het onderzoek, en wat het belangrijkst is, de gehanteerde definitie 
van macht.  
 Bij het identificeren van de machtigste personen moet men zo dicht als mogelijk bij de 
gehanteerde definitie van macht in dit onderzoek komen. Een opvatting van macht waarbij 
zowel de ‘agency’ als de ‘structure’ zijde meegenomen moet worden. De ‘Zeitgeist’ is dus 
belangrijk voor dit onderzoek. Dat wil zeggen dat in principe de reputatiemethode van Hunter 
en in het bijzonder de positiemethode en netwerkanalyse afvallen, omdat deze slechts één 
aspect van macht meten, namelijk de reputatie en de potentie tot machtsuitoefening. De 
validiteit staat bij deze methoden ter discussies. Aangezien het effectenonderzoek technisch 
moeilijk toepasbaar is op andere beleidsterreinen en is ontwikkeld om uitspraken te kunnen 
doen over slechts één type actoren binnen een gemeenschap is deze meetmethode ook niet 
primair bruikbaar voor dit type onderzoek. De meting van macht in termen van 
machtsbronnen richt zich op internationaal schaalniveau, waardoor er slechts één methode 
over blijft die geschikt is voor dit onderzoek; de decisiemethode. Deze methode kijkt zowel 
naar de individuele rol van personen bij het machtsproces, maar heeft in tegenstelling tot de 
andere methoden ook oog voor de situationele context; de structuren die onze (stedelijke) 
samenlevingen vormen. Maar zoals al reeds besproken is heeft ook deze methode zijn 
tekortkomingen. De kritiek die er kwam had niet zozeer te maken met de methodologisch-
analytische zijde van het onderzoek, maar had meer betrekking op de normatieve-theoretische 
kant. Want bij deze benadering is er nauwelijks aandacht voor de kritiek die Lukes opperde 
met betrekking tot validiteit van de meetmethode. Er zal dan ook moeten worden bekeken hoe 
deze tekortkomingen te elimineren, en indien niet mogelijk zo veel mogelijk proberen weg te 
nemen. 
 Dahl’s decisiemethode, zoals beschreven, is verder ontwikkeld en er zijn verschillende 
varianten van gekomen. Eén van de onderzoeken die een poging doet om de decisiemethode 
te verbeteren is Van Putten in zijn Haagse Machten (1980). In dit verslag naar de 
totstandkoming van acht regeringsmaatregelen wordt gebruik gemaakt van een nauwkeurige 
reconstructie en gedetailleerde analyse van de gekozen besluitvormingsprocessen om macht 
en invloed te meten. In het onderzoeksrapport gaat het er om zo goed mogelijk na te gaan wat 
er besloten is, wie er bij betrokken is geweest, wat hun inbreng is geweest en wat daarvan 
uiteindelijk is terug te vinden in het uiteindelijke resultaat. Omdat Van Putten de stelling 
onderschrijft dat het niet mogelijk is om waterdichte conclusies te maken, pleit hij voor een 
aanvulling van ‘verstehen’, zoals Weber dit genoemd heeft. Hieronder wordt verstaan dat de 
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onderzoeker zich probeert in te leven in de situatie en mensen om het gedrag van mensen te 
begrijpen. Hoe dit precies moet, laat Van Putten in het gewisse (Huberts, 1994: 41). 

Enigszins in dezelfde lijn ligt de intensieve procesanalyse, die ontwikkeld is door 
Huberts (1988, 1994). Huberts verheldert, in tegenstelling tot Van Putten, wel precies hoe 
deze methode werkt en toepasbaar is. De intensieve procesanalyse is een kwalitatieve 
analysemethode van besluitvormingsprocessen om er achter te komen hoeveel macht actoren 
hadden op bepaalde beslissingen. De methode heeft zijn naam meegekregen omdat de basis 
wordt gevormd door een intensieve, minutieuze reconstructie van het besluitvormingsproces. 
Deze meetmethode van macht richt zich op de vragen: Wie bepaalde precies wat er gebeurde? 
Welke actoren beïnvloedden de uitkomst en wiens inspanningen resulteerde niet in het 
gewenste doel? (Huberts, 1994: 30-31, 59). Deze methode leent zich dus uitstekend voor het 
doel van dit onderzoek. De analyse richt zich op dezelfde vragen als dit onderzoek doet; wie 
heeft hoeveel macht? Het sluit tevens goed aan bij de theoretische stelling name van macht in 
dit onderzoek. Zowel de ‘agency’ als de ‘structurele’ zijde wordt meegenomen in het 
onderzoek, omdat de situationele context een belangrijke rol speelt binnen deze methode. 
Huberts’ intensieve procesanalyse ligt zoals eerder gezegd in de lijn van de decisiemethode 
van Dahl. Hoewel deze methode ook enkele zelfde uitgangspunten heeft als het 
effectenonderzoek, is het voordeel van de intensieve procesanalyse dat deze beter geschikt is 
voor de complexe analyse van besluitvormingsprocessen. Een gewaardeerd onderzoek dat 
ook gebruik maakt van de intensieve procesanalyse is Verdeelde Macht van Klaartje Peters. In 
deze studie beantwoordt zij de vraag welke actoren er in slagen invloed uit te oefenen op het 
landelijke politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen in Nederland. Tevens gaat zij na 
wat dit betekent voor de bestaande denkbeelden en theorieën over de landelijke politiek-
bestuurlijke invloedsverhoudingen (Peters, 2002: 19, 68). Zij slaagt erin om de intensieve 
procesanalyse van Huberts op een heldere en bondige manier in haar werk te presenteren. 

 In de vorige paragrafen hebben we gezien dat alle meetmethoden validiteit- en/of 
betrouwbaarheidsproblemen kennen. Zo ook is het mogelijk om op deze methode kritiek te 
hebben. Het is belangrijk om deze dan ook te kennen. Want de voor- én nadelen van een 
methode moeten bekend zijn, om er juist mee te kunnen werken. Om de kansen én 
beperkingen te herkennen en daar op in te spelen. De intensieve procesanalyse is een zeer 
uitgebreide, ingewikkelde en arbeidsintensieve methode om macht te meten. Op een gegeven 
moment is het dan onvermijdelijk dat er een selectie wordt gemaakt van gebeurtenissen. Dit 
heeft dan gevolgen voor het betrouwbaarheidsgehalte van de meetmethode. Met betrekking 
tot de geldigheid van deze methode kan worden opgemerkt dat het moeilijk is om Lukes’ 
derde dimensie van macht empirisch vast te stellen. Deze driedimensionale dimensie valt 
grotendeels buiten de reikwijdte van deze methode (Peters, 2002: 68). Structurele macht is, 
zoals we eerder hebben gezien, namelijk iets ongrijpbaars, iets wat niet observeerbaar is. 
Maar dat betekent niet dat structurele macht genegeerd moet worden. Het is namelijk een 
vorm macht die voortdurend aanwezig is en daarom ook belangrijk. We moeten ons dus wel 
bewust zijn van deze machtsstructuren om de machtsverhoudingen in een stad te begrijpen. 
Het is daarom van belang om per besluitvormingsproces de situationele context in de gaten te 
houden. Ondanks deze bezwaren, is de intensieve procesanalyse de meest geschikte methode 
voor de doelstelling van dit onderzoek. In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan 
op deze methode om macht te meten en zal nadrukkelijk worden stilgestaan bij de werkwijze 
van de intensieve procesanalyse. 
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4.7 Werkwijze intensieve procesanalyse 
De door Huberts ontwikkelde intensieve procesanalyse zal hier verder worden besproken. 
Aan de hand van zijn boek De politieke invloed van protest en pressie (1988) en zijn bijdrage 
in Methoden van invloedsanalyse (1994) zal in deze paragraaf stap voor stap beknopt de 
werkwijze van deze meetmethode van macht worden uiteengezet. Huberts gaat in 
tegenstelling tot dit onderzoek niet uit van macht maar van invloed. Hoewel er dus een 
verschil is tussen de definiëring van hetgeen gemeten wordt, betekent dit niet dat het verschil 
tussen beide woorden gevolgen heeft voor de werkwijze van de methode en op de conclusies 
betreffende de onderzoeksvraag. 

De primaire doelstelling van de intensieve procesanalyse is het vaststellen van macht 
van actoren in een politiek besluitvormingsproces. Om dit te kunnen verwezenlijken worden 
drie uitgangspunten gehanteerd (Huberts, 1988: 43-44): Allereerst staat het politieke 
besluitvormingsproces centraal in het onderzoek en vormt het de analyse-eenheid. Bij het 
analyseren van de processen ontstaat de mogelijkheid om de verschilmethode van de Britse 
John Stuart Mill toe te passen. 
 
Tabel 2: De verschilmethode van Mill (bron: Peters, 2002: 70) 
 Tijdstip t0  Tijdstip t1 

    
situatie S1  a, b, c, x   a, b, c, x, y 
situatie S2 a, b, c, -x  a, b, c, -x, -y 
    
conclusie x leidt tot y 
 
In tabel 2 is Mill’s verschilmethode in een vereenvoudigde wijze weergegeven. De situaties 
bestaan beide uit een (oneindig) aantal eigenschappen, of scores op variabelen. Op tijdstip t0 

verschillen situatie één en twee alleen in het gegeven dat er in de eerste situatie wel sprake is 
van x, en in de tweede situatie niet. Kort daarna, in tijdstip t1, manifesteert y zich wel in de 
eerste situatie, maar niet in de tweede situatie. Mill stelt nu dat y optreedt als gevolg van x, 
omdat de overige a, b, c, die in beide situaties voorkomen, niet veranderen. Op deze manier is 
het volgens Mill mogelijk om een causaal verband te leggen tussen de factoren x en y. De 
overeenkomstmethode werkt precies hetzelfde alleen omgekeerd. Beide werkwijzen kunnen 
zowel cross-sectioneel als longitudinaal gebruikt worden (Peters, 2002: 70-71). Ten tweede, 
behoort de analyse betrekking te hebben op het veroorzaken van een specifiek gevolg: de 
beslissing of ‘nondecision’ van een politieke gezagsdrager. Ten derde, moeten alle actoren die 
bij het besluitvormingsproces betrokken waren als oorzakelijke factor in aanmerking komen. 
De analyse zal dan duidelijkheid moeten verschaffen welke betekenis aan die actoren gehecht 
moet worden. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd is het nu mogelijk om de 
intensieve procesanalyse beknopt stapsgewijs te ontleden (Huberts, 1988: 41-67; Peters, 2002: 
71-83): 
 
Stap 1: Reconstructie van het besluitvormingsproces 
Een cruciale stap die genomen moet worden, is het reconstrueren van het gehele 
besluitvormingsproces, dat vooraf ging aan de beslissing van de gezagsdrager. Deze dient zo 
volledig en nauwkeurig mogelijk te zijn, waarbinnen dus het doen en laten van de betrokken 
personen, inclusief de gezagsdrager, aan bod moeten komen. Deze reconstructie vormt de 
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belangrijkste basis voor de toekenning van macht aan actoren. Het is in feite samen met de 
theorie de basis van dit onderzoek. Hoe nauwkeuriger en vollediger, hoe plausibeler 
uiteindelijk de conclusies met betrekking tot de identificatie van machtige personen zullen 
zijn. Deze reconstructie kan worden gemaakt door middel van verschillende 
onderzoekstechnieken, zoals archiefmateriaal en interviews met betrokken personen, en moet 
dan een vrij compleet beeld geven van het besluitvormingsproces. 
 In de reconstructie van het besluitvormingsproces moet in de eerste plaats alle 
personen die betrokken waren in dit proces, of daar belang bij hadden, worden opgenomen. 
Om niet uitsluitend de zichtbare vormen van machtsuitoefening in kaart te brengen, moet niet 
enkel aandacht worden besteed aan het doen en laten van de personen die direct betrokken 
zijn geweest met het besluitvormingsproces, maar ook uitdrukkelijk aan personen die niet 
actief betrokken waren met het proces, maar wel op de een of andere manier er belang bij 
hebben. Dit zegt namelijk ook wat over de mate van machtsuitoefening van diverse 
individuen of groepen. Het tweede belangrijke aspect dat in de reconstructie moet worden 
opgenomen zijn de verschillende standpunten die de verschillende actoren innemen. Het is 
belangrijk om dan niet alleen de officiële standpunten te identificeren, maar met name de 
werkelijke. Verder is het van belang om te kijken naar alle handelingen door en gericht op de 
gezagsdrager. Tenslotte dient de precieze uitkomst van de uiteindelijke beslissing in de 
reconstructie worden weergegeven. 
 
Stap 2: Identificeren van de gezagsdrager 
Na het reconstrueren van het besluitvormingsproces zijn er nog een aantal stappen die 
genomen moeten worden, voordat het hele proces geanalyseerd kan worden vanuit het 
machtsoogpunt. De eerstvolgende stap is het identificeren van de gezagsdrager binnen het 
besluitvormingsproces. Dus, wie van alle betrokken personen heeft de uiteindelijke beslissing 
genomen? De andere actoren die op de een of andere manier betrokken zijn bij het 
besluitvormingsproces zullen alle machtspogingen (in)direct richten op deze gezagsdrager. In 
eenvoudige situaties is het vrij makkelijk om de gezagsdrager te identificeren. Echter, in 
complexe situaties lijkt dit minder snel duidelijk te zijn. Het kan namelijk zo zijn dat één 
persoon formeel als eindverantwoordelijke is aangewezen, maar het komt ook voor dat een 
groep personen (die intern verdeeld kan zijn) de gezagsdragers zijn. Verder komt het geregeld 
voor dat er sprake is van onterechte verpersoonlijking. In beleidsteksten wordt namelijk 
meestal gesproken vanuit een bepaalde positie, bijvoorbeeld een wethouder. Dit vormt op zich 
geen probleem, zolang men zich er maar van bewust is dat er in feite een complex krachtsveld 
achter schuilgaat. Ook kan er in complexe situaties sprake zijn van meerdere concurrerende of 
elkaar bestrijdende beleidsmakers (De Baas, 1995: 261-262). 
 
Stap 3: Is er sprake van een autonome beslissing? 
De volgende stap in de intensieve procesanalyse, is het onderzoeken of de gezagsdrager in de 
eerste plaats wel beïnvloed is door andere actoren. Het is namelijk mogelijk dat een 
gezagsdrager geheel autonoom een beslissing heeft doorgevoerd, zonder dat er sprake was 
van enige beïnvloeding van derden. Dit moet niet verward worden met de situatie waarin 
sommige actoren simpelweg heel weinig macht hebben ten opzichte van de gezagsdrager. 
Wanneer er sprake is van een autonome beslissing is het niet nodig om de machtsmethode toe 
te passen. Beleidswijzigingen zijn toe te schrijven aan oftewel machtspogingen of aan het 
aantreden van een nieuwe gezagsdrager (persoonsverwisseling). Dit laatste zal moeten blijken 
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uit de reconstructie in stap één. Als dit niet het geval is dan kan er van uitgegaan worden dat 
de gezagsdrager is beïnvloed door anderen. 
 
Stap 4: De alternatieven 
Beslissen is in feite het kiezen tussen alternatieven. Deze stap in de analyse heeft als doel om 
eventuele ‘nondecisions’ op te sporen. Het kan namelijk zo zijn dat sommige alternatieven 
van de uiteindelijke beslissing niet in aanmerking zijn genomen of dat een bepaald standpunt 
niet vertegenwoordigd werd binnen de besluitvormingsprocedure. Ook kan het zo zijn dat er 
sprake is geweest van uit- of zelfs afstel. Het is daarom van belang om de mogelijke 
alternatieven van de uiteindelijke beslissing in kaart te brengen, ook als deze alternatieven 
helemaal geen rol hebben gespeeld tijdens het proces.  

Voor een gezagsdrager is het onmogelijk om alle mogelijke alternatieven tegen elkaar 
af te wegen. Sommige keuzemogelijkheden komen niet op in de gedachte van de 
gezagsdrager. Over andere alternatieven is misschien geen of weinig informatie beschikbaar 
of zijn de consequenties niet duidelijk. Daarom kiezen veel besluitvormers vaak voor die 
oplossingen waarmee zij vertrouwd zijn en ervaring mee hebben (Ringeling, 1990: 155). 
  
Stap 5: Actoren verwijderen 
De daadwerkelijke machtsanalyse begint wanneer die actoren worden geëlimineerd die op 
geen enkele manier hun standpunt terugzien in de uiteindelijke beslissing. Aan de hand van 
een longitudinale aanpak van de verschilmethode van Mill is het mogelijk om het hele proces 
uit een te zetten in verschillende periodes in tijd. Dit biedt dan meer inzicht in die actoren die 
op geen wijze hun standpunt terugzien in de uiteindelijke eindbeslissing en zodoende er geen 
sprake is van machtsuitoefening. Maar zo simpel ligt het in de praktijk niet. Een persoon of 
groep kan wel degelijk macht hebben uitgeoefend binnen een besluitvormingsproces, ook al 
komt de uiteindelijke beslissing niet overeen met het eigen standpunt. Er bestaan, zoals 
aangegeven, vaak meerdere alternatieven binnen besluitvormingsproces. Als een persoon er 
voor kan zorgen dat er deels wordt voldaan aan de eigen doelen, en die persoon bijvoorbeeld 
een voor hem negatief besluit weet tegen te houden, dan is er ook sprake van 
machtsuitoefening. 

Na het elimineren van de actoren die zeker geen macht hebben uitgeoefend in het hele 
proces blijven alleen de actoren over die potentieel macht uitoefenden. De vraag blijft dan 
natuurlijk; hoe vast te stellen valt of iemand wel of geen macht heeft uitgeoefend in een 
besluitvormingsproces. Een cruciaal aspect binnen deze is tijd. Wanneer had welke actor welk 
standpunt en wanneer veranderde dit? Het moment wanneer een gezagsdrager van standpunt 
wijzigt, kan er op wijzen dat deze is beïnvloedt door andere personen. Het is van belang dat 
de actoren een standpunt moeten innemen voordat de gezagsdrager dat doet, wil er sprake zijn 
van beïnvloeding. Dus die actoren die hun standpunt wijzigen nadat de gezagsdrager dit doet, 
kan op dat moment geen macht worden toegedicht. Een fictieve voorbeeldtabel zou er dan als 
volgt uit kunnen zien: 
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Tabel 3: Fictief besluitvormingsproces 
 Tijdstippen 
Actoren 
 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Gezagsdrager - X X X X Y Y Y Y 
Actor a - - Z Z Z Z Z Z Z 
Actor b X X X X X X X X X 
Actor c - Y Y Y Y Y Y Y Y 
Actor d - - - Y Y Y Y Y Y 
Actor e X X Z Z Y Y Y Y Y 
Etc.          
 
De X, Y en Z symboliseren de verschillende standpunten met betrekking tot een bepaalde 
kwestie gedurende een periode. De tijdlijn in de vorm van een tabel geeft dus inzicht in de 
chronologische volgorde van de gebeurtenissen in het besluitvormingsproces en tevens een 
overzicht van de betrokken actoren.  
 
Stap 6: Inzicht in de machtspogingen en toegang 
Het innemen van een bepaald standpunt is natuurlijk niet voldoende voor het uitoefenen van 
macht. De verschillende betrokken actoren formuleren hun voorkeuren en eisen, en zullen 
vervolgens proberen macht uit te oefenen op het proces om hun verlangens gerealiseerd te 
zien krijgen. Pogingen tot machtsuitoefening kenmerken zich door: 

- nagestreefde doelen en geformuleerde eisen; 
- het tijdstip waarop de machtuitoefening poging wordt ondernomen; 
- de afstand tussen gezagsdrager en de machtspoging; 
- de gehanteerde strategie en de ingezette middelen (intensiteit of kracht van de 

poging tot machtuitoefening). 
De eerste twee kenmerken zijn al behandeld. Het begrip afstand heeft hier geen geografische 
of ruimtelijke insteek, maar wordt gezien als de toegang die een actor heeft tot de 
gezagsdrager en andere relevante actoren. Als men namelijk geen enkele vorm van toegang 
heeft dan maakt het niet uit wat iemands standpunt is, want deze visie wordt dan letterlijk en 
figuurlijk niet gehoord. Iemand met veel toegang tot de gezagsdrager heeft in potentie een 
stuk meer macht dan een andere actor die hetzelfde standpunt inneemt. Er zijn drie manieren 
voor een actor om zich te laten horen; direct (mondeling of schriftelijk), indirect via andere 
actoren en indirect via de media. De wijze van contact (direct of indirect), maar ook de 
frequentie van het contact bepalen de mate van toegang tot een gezagsdrager. 
  
Stap 7: Toekenning van macht 
Deze laatste stap vormt een evaluatie van de uitkomsten van de intensieve procesanalyse. Het 
is namelijk mogelijk om via deze grondige meetmethode om macht toe te kennen aan diverse 
actoren. Wie heeft hoeveel macht uitgeoefend op de gezagsdrager om de eigen belangen 
verwezenlijkt probeert te krijgen? Belangrijk is om in te zien dat macht niet alleen over de 
‘winnaars’ van bepaalde uitkomsten gaat. Als dit zo was dan was het in dit onderzoek alleen 
noodzakelijk om van alle conflicten de winaars op een rijtje te zetten. Macht is veel 
omvattender dan dat. Macht heeft ook betrekking op achtergrond processen en ‘de spelregels’ 
die er voor zorgen dat verschillende belangen geaccommodeerd kunnen worden, soms zonder 
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een duidelijke machtsuitvoering. Omdat macht niet kwantitatief valt te meten, persoon A kan 
immers geen 4.56 macht worden toegeschreven, is het van belang om de omschreven stappen 
nauwkeurig te maken om tot een kwalitatieve toekenning van macht te komen.  
 
 

4.8 Conclusie 
In dit hoofdstuk stond de methodologie van machtmetingen centraal. Allereerst is ingegaan op 
de wetenschappelijke discussie die als fundament diende voor de voornaamste methoden om 
macht te meten. Deze methoden zijn vervolgens aan bod gekomen. Tevens zijn daarbij 
meteen de beperkingen en mogelijkheden van elke methode besproken, en de beperkingen 
van wetenschappelijk onderzoek naar machtmetingen in het algemeen. Gebleken is dat het 
meten van macht zeker geen eenvoudige opgave is. Het is namelijk niet mogelijk om de 
hoeveelheid macht uit te drukken in decimalen. Een kwalitatieve werkwijze is dan ook 
vereist. Deze dient dan wel nauwkeurig en uitgebreid te geschieden, willen de uitkomsten 
plausibel zijn. Er is daarom in dit onderzoek voor gekozen om gebruik te maken van een 
variant van de decisiemethode; de intensieve procesanalyse. In dit hoofdstuk is de werkwijze 
van de intensieve procesanalyse uitgelegd. De intensieve procesanalyse is een kwalitatieve 
analysemethode om er achter te komen hoeveel macht actoren hadden, door dit na te gaan aan 
de hand van bepaalde besluitvormingsprocessen. Het is belangrijk te realiseren dat de 
uiteindelijke beslissing zelf ook een proces an sich is. Het is nooit af, het vormt op haar beurt 
weer een nieuw begin. Er is dus zoals Massey zegt nooit sprake van een ‘gesloten systeem’, 
maar een continu en dynamisch proces.  

De intensieve procesanalyse is de meest belangrijke methode in dit onderzoek in het 
achterhalen wie hoeveel macht heeft gehad bij bepaalde beslissingen in de stad Nijmegen. 
Deze methode sluit ook aan bij de gebruikte machtsdefinitie. Deze methode onderzoekt zowel 
de individuele krachten (‘agency’-zijde) als de bovenliggende machtstructuren (‘structure’-
zijde); wat is de tijdgeest? In het volgend hoofdstuk zal, voordat de gekozen 
besluitvormingsprocessen daadwerkelijk worden besproken, stil worden gestaan bij de vraag 
wat er eigenlijk bij een (complex) besluitvormingsproces komt kijken.  
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Hoofdstuk 5  
 

De beleidscyclus en context 
 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal verder worden ingezoomd op besluitvormingsprocessen. Zij zullen 
namelijk de basis vormen voor het empirisch onderzoek naar de machtverhoudingen in 
Nijmegen, zoals gebleken is bij het bespreken van de intensieve procesanalyse. Een 
handreiking tot het begrijpen van de vaak complexe beslissingsprocessen is de beleidscyclus. 
Deze zal uitvoerig in de volgende paragraaf worden behandeld. Ook is het van belang om te 
weten wie of wat zoal het besluitvormingsproces al dan niet bewust beïnvloedt. In paragraaf 
drie zal de omgeving waarin het besluitvormingsproces zich afspeelt aan de orde komen. 
Enerzijds wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten actoren die betrokken zijn bij 
complexe besluitvormingsprocessen en anderzijds de context waarin die 
besluitvormingsprocessen zich bevinden. In de afsluitende paragraaf zullen enkele conclusies 
worden weergegeven en wordt er alvast vooruit gekeken naar het volgende hoofdstuk. 
 

5.2 De beleidscyclus 
Een van de meest populaire manieren om besluitvormingsprocessen te doorgronden is door 
het proces in te delen in verschillende fasen. De resulterende aaneenschakeling van fasen 
wordt de beleidscyclus genoemd. De beleidscyclus is geen complete weergave van de 
werkelijkheid want een besluitvormingsproces verloopt iteratief en chaotisch en niet lineair. 
Er zijn meerdere individuen, groepen en instituties bij een beslissingsproces betrokken, 
waardoor het proces niet een automatisch maar een interactief karakter heeft. De verschillende 
actoren zijn niet helemaal vrij, want hun handelen is ingebed in bepaalde structuren; het 
geheel van spelregels en instituties: de structurele macht. Het model geeft dus geen volledige 
weergave van de complexiteit, nuances en causaliteit van een besluitvormingsproces (Howlett 
& Ramesh, 2003: 14-15). Teisman gaat nog iets verder: “Net als het heelal kent 
besluitvorming geen grenzen, waarbuiten iets als niet-besluitvorming bestaat. Er is sprake van 
een onbegrensde stroom parallelle en kruisende activiteiten” (Teisman, 1997: 25) 

Ondanks deze kanttekeningen is deze beleidscyclus een belangrijk hulpmiddel als 
heuristisch schema. Het grootste voordeel van deze opvatting van de beleidscyclus als 
analytisch instrument is dat dit model helpt om het besluitvormingsproces te begrijpen door 
de complexiteit van het proces in verschillende fasen te verdelen. Deze fases kunnen in relatie 
tot elkaar, maar ook afzonderlijk bestudeerd worden. Bovendien is het met dit model mogelijk 
om de complexiteit te reduceren door een bepaald perspectief, accent of focus te kiezen. Het 
kan dan bijvoorbeeld gaan om het systeem zelf, de processen, de actoren de effecten 
enzovoort. Het model is bruikbaar voor alle ruimtelijke schaalniveaus; van de lokale overheid 
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tot die wat in de internationale sferen opereren. Er bestaan verschillende varianten van de 
beleidscyclus. Sommige varianten onderscheiden vier fasen, anderen gaan weer uit van zes 
fasen. In dit onderzoek zal de beleidscyclus in vijf verschillende fasen binnen een 
besluitvormingsproces worden onderverdeeld en volgt daarmee de meest gangbare variant 
van de beleidscyclus in wetenschappelijk onderzoek (Howlett & Ramesh, 2003: 11-15; 
Deschouwer & Hooghe, 2005: 187-198; Bovens, 2007: 100-119): 

1. Agendavorming; 
2. Besluitsontwikkeling; 
3. Besluitvorming; 
4. Besluitsuitvoering, -implementatie; 
5. Evaluatie 
 

Schematisch ziet de beleidscyclus er als volgt uit: 
 
Figuur 3: De beleidscyclus (bron: Deschouwer & Hooghe, 2005: 188) 
Agendavorming           Besluitontwikkeling  Besluitvorming          Besluituitvoering      Evaluatie 
  
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
Bij de beleidscyclus en met zijn verschillende beleidsfasen in gedachten kan vanuit een 
politiek perspectief bij elke fase vragen met betrekking tot macht gesteld worden. Deze 
machtsvragen geven meer inzicht tot macht rondom het besluitvormingsproces (Bovens, 
2007: 170). 
 

5.2.1 Agendavorming 
Agendering is het proces waardoor bepaalde maatschappelijke problemen de aandacht van het 
publiek en/of beleidsbepalers krijgen. Er moet dus sprake zijn van een bepaald sociaal 
probleem. Hoe belangrijker en/of urgenter een bepaalde kwestie wordt geacht, hoe groter de 
kans dat de kwestie op de agenda komt en dan ook behandelt wordt. Er kunnen in dat verband 
twee agenda’s worden onderscheiden (Cobb, 1976: 126): de publieke agenda, die bestaat uit 
kwesties met veel publieke interesse en zichtbaarheid; en daarnaast de zogenaamde formele, 
of politieke, agenda die een lijddraad vormt van alle zaken die de besluitmakers formeel 
hebben geaccepteerd en serieus in overweging hebben. Wil een sociaal probleem behandeld 
worden moet het als een politiek probleem worden ervaren om zo op de politieke agenda te 
komen. Wensen moeten dan omgezet worden in eisen. Het vermogen om, al dan niet bewust, 
bepaalde kwesties van de politieke agenda te houden, de zogenaamde non-decision, kan 
voorkomen in deze fase. Wil men dat de kwestie behandeld wordt dan is het van belang om 
hoog op de politieke agenda te komen. Maar zelfs dit hoeft niet voldoende te zijn. Kwesties 
die eenmaal de aandacht hebben, maar geen ‘topprioriteit’ hebben kunnen dan wel op de 
politieke agenda komen, maar worden niet echt behandelt. Daarom wordt er door de 
individuen, groeperingen en instanties die een bepaalde kwestie hoog op de politieke agenda 
willen krijgen, vaak stevige taal gebruikt. Het doel is namelijk om aandacht te mobiliseren. 
Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde rapporten en statistieken. De initiator van de 
agendavorming kunnen zowel maatschappelijke als politieke actoren zijn. In het laatste geval 
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spreekt men van agendavorming van bovenaf. Bij agendering kan verder sprake zijn van een 
hoge of lage mate van publieke betrokkenheid. Een voorbeeld van agendavorming waarbij er 
sprake is van hoge publieke betrokkenheid, en die buiten de overheid op gang is gekomen 
betreft de inspanningen van milieuactivisten en wetenschappers om de wereldwijde 
klimaatveranderingen met alle gevolgen van dien aan te kaarten (Bovens, 2007: 108-109; 
Ringeling, 1990: 154).  

Het is moeilijk om problemen als zodanig vast te stellen. Wat voor de één een 
probleem is, hoeft voor een ander helemaal geen issue te zijn en is misschien zelfs wel 
faciliterend voor die ander. Agendavorming is tevens een politieke (taal)strijd om 
probleemdefinities. De probleemdefiniëring is een met waarden en belangen doordrenkte stap 
in besluitvormingsprocessen. De definiëring van een probleem bepaald bijvoorbeeld door 
welk politiek-bestuurlijk systeem het probleem behandeld wordt. En als gevolg zorgt dit ook 
voor de beschikbare maatregelen die kunnen worden getroffen door het desbetreffende 
systeem. Zijn drugsgebruikers criminelen, of zieken? En behoren ze daarom tot het justitiële 
of verzorgende systeem? Duidelijk wordt in ieder geval dat de kijk op de situatie én de 
definiëring van het probleem van groot belang is. Problemen worden gedefinieerd in een 
subjectief proces, waarbij de waarneming, vaststelling en abstraheren van de realiteit 
essentieel zijn. Deze processen van probleemdefiniëring zijn essentieel voor 
besluitvormingsprocessen (Bovens, 2007: 109; Ringeling, 1990: 155). De wijze waarop over 
politiek gedacht wordt of gedacht kan/mag worden, is erg belangrijk voor de agendavorming. 
Bepaalde ideologieën structureren namelijk het maatschappelijke debat (Deschouwer & 
Hooghe, 2005: 189). Het gaat hier dus met andere woorden om het discours, of de ‘Zeitgeist’, 
dat er op een bepaalde plek in de tijd heerst. Het discours is van essentieel belang, want dat 
bepaald immers wat belangrijk geacht wordt en dus wie machtig kán zijn. Met betrekking tot 
de agenda-setting zijn de volgende machtsvragen van belang (Bovens, 2007: 170): 

o Welke problemen bereiken de agenda wel/niet? 
o Wordt de agenda binnen of buiten de overheid bepaald? 
o Wie bepalen de taal waarin over beleidsproblemen wordt gedacht en gepraat? 

 

5.2.2 Besluitontwikkeling 
De tweede fase binnen de beleidscyclus, de beleidsontwikkeling, betreft het verzamelen en 
analyseren van informatie en het formuleren van adviezen met het oog op het te voeren 
beleid. Na de agenderingsfase is er namelijk enige duidelijkheid over de aard van het 
probleem, de richting van de oplossing en over de vraag wie de eindverantwoordelijke is. Bij 
het signaleren van een probleem wordt meestal in één adem ook een oplossingsrichting 
voorgesteld. Dit betekent dus dat de fase van probleemdefiniëring nog niet is afgesloten, maar 
dat de fase van beleidsontwikkeling nog deels samenvalt met de agendavorming. Het 
definiëren van het probleem is een essentiële stap in het proces. De probleemdefinitie bepaalt 
wie de eindverantwoordelijke is bij een bepaalde kwestie en andersom. In deze fase vechten 
de verschillende actoren om voorrang van deze probleemdefinitie en oplossingsrichting. Dit is 
deels een kwestie van de eigen belangen en anderzijds van de eigen overtuigingen 
(Deschouwer & Hooghe, 2005: 191-192). Meestal bestaan de actoren die hier aan deelnemen 
uit een selectief gezelschap. “Unlike agenda-setting (…) entire policy universe (…), in policy 
formulation the relevant actors are usually restricted to members of policy subsystems, since a 
requirement of participation (…) some minimum level of knowledge in the subject area” 
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(Howlett & Ramesh, 2003: 148). Enkele relevante vragen met betrekking tot macht in deze 
fase zijn (Bovens, 2007: 170): 

o Wie zijn wel/niet bij de voorbereiding betrokken? 
o Welke informatiebronnen wordt gewicht toegekend? 
o Welke beleidsopties worden wel en niet overwogen? 
o Wie schrijven/accorderen de uiteindelijke beleidsdocumenten?  

 

5.2.3 Besluitvorming 
In deze fase wordt de inhoud van het besluit bepaald. Brewer en DeLeon definiëren het 
besluitvormingsfase binnen de beleidscyclus als volgt: “the choice among policy alternatives 
that have been generated and their likely effects on the problem estimated (…) it is the most 
overtly political stage in so far as the many solutions to a given problem must somehow be 
windowed down and but one or a select few picked and readied for use. Obviously most 
possible choices will not be realized and deciding not to take particular courses of action is as 
much a part of selection as finally settling on the best course” (1983: 179). De inhoud wordt 
niet alleen bepaald door de overheid maar ook door de maatschappelijke partijen. De overheid 
staat hier dus ‘tussen’ de andere partijen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de input van de 
markt en samenleving. Er ontstaat dan als het ware een interactief beleid, waarbij er dus veel 
(informele) participatie en interactie is tussen (alle) ‘stakeholders’ en rekening gehouden 
wordt met de specifieke context. Vanzelfsprekend betekent dit niet dat iedereen evenveel 
toegang heeft tot de besluitvorming, zoals we al eerder hebben gezien. De interactieve 
beleidsvorming wordt gekenmerkt door een geïntegreerd beleid, waar meerdere sectoren 
samen komen. De beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering staan daardoor dicht(er) bij 
elkaar (Howlett & Ramesh, 2003: 162-183). Bij deze fase komen de volgende machtsvragen 
aan de orde (Boven, 2007: 170): 

o Waar vallen cruciale beslissingen over procedures? 
o Waar vallen cruciale beslissingen over inhoud? 
o Wie hebben wel/geen invloed op deze fora? 
o Welke formele/informele beslisregels gelden er? 

 

5.2.4 Besluituitvoering 
De beleidsuitvoering heeft betrekking op het omzetten van beleidsvoornemens in concrete 
acties. De fase van de uitvoer wordt nogal eens als onproblematisch afgeschilderd. Echter, de 
beleidsuitvoering is geen neutraal proces. De strijd om de inhoud van het beleid gaat meestal 
nog gewoon door in deze fase. De betrokken actoren proberen nog steeds hun gelijk en hun 
doelen gerealiseerd te krijgen. Daardoor kan het uitvoeringsbeleid toch nog afwijken van de 
officiële besluitvorming. Uitvoeringsorganisaties hebben vaak een eigen logica die verschilt 
van de logica van het oorspronkelijke beleidsontwerp. Burgers zijn bovendien geen willoze 
objecten van gedragsbeïnvloeding. Zij anticiperen op beleidsvoornemens en reageren op de 
toepassing van instrumenten. Soms gebeurt het dat het officiële beleid zijn doel voorbijschiet 
of sterk wordt afgezwakt (Bovens, 2007: 116-117). Bovendien is het vaak zo dat het vrijwel 
onmogelijk is om het beleid zo te detailleren dat met alle omstandigheden rekening wordt 
gehouden. Dat impliceert dat er dus altijd enige ruimte is voor de uitvoerders voor eigen 
waardetoekenning om het beleid af te stemmen op de relevante omstandigheden die zij 
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gedurende heet proces ondervinden (De Baas, 1995: 103). Machtsvragen die bij deze fase 
horen zijn (Bovens, 2007: 170): 

o Welke organisaties voeren het beleid uit? 
o Welke middelen hebben zij tot hun beschikking? 
o In hoeverre steunen zij het officiële beleid? 
o Wie controleren de loop van het uitvoeringsproces? 
o In hoeverre kunnen de doelgroepen/cliënten de uitvoering beïnvloeden? 

 

5.2.5 Evaluatie 
Deze fase heeft een bijzonder karakter. In principe loopt deze fase dwars door de andere fasen 
heen. Voortdurend is er sprake van evaluatie. Bij de evaluatie wordt de totstandkoming, de 
inhoud en de resultaten van een beleid beoordeeld. Hieruit volgt dan ook terugkoppeling en 
heroverweging: het verwerken van de resultaten van beleidsevaluaties en andere informatie, 
gericht op de eventuele voortzetting, bijstelling of beëindiging van een gevoerd beleid. De 
bijbehorende vragen met betrekking tot macht zijn (Bovens, 2007: 113, 170): 

o Wie beoordelen het beleid en met welk oogmerk? 
o Welke criteria worden daarbij gehanteerd? 
o Welke beelden over succes/falen van het beleid domineren de bestuurlijke 

discussie? 
o In hoeverre spelen de resultaten van de beleidsevaluaties daarbij een rol? 
o Welke partijen willen voortzetting, aanpassing, of stopzetting van het beleid? 

 

5.3 De beleidscyclus: actoren en context 
Daar waar politieke besluitvorming plaatsvindt, is er altijd sprake van tegenstellingen tussen 
verschillende individuen, groepen en instituties in de maatschappij en in het openbaar bestuur 
zelf. Er liggen verschillende achtergronden achter deze tegenstellingen. Er is dus sprake van 
zogenaamde ‘multiplicity’, zoals Massey beschreef. Ze kunnen worden verklaard door zowel 
individuele als structurele oorzaken. Enerzijds zijn zij het gevolg van de verschillende posities 
die de groepen in een samenleving hebben, en de daaraan gerelateerde specifieke belangen. 
Anderzijds kunnen zij voortkomen uit ideologische, religieuze en culturele verschillen tussen 
maatschappelijke groeperingen (Bovens, 2007: 104). In hoofdstuk twee en drie is al ter sprake 
gekomen dat machtsverhoudingen in een stad afhankelijk zijn van de wisselwerking tussen 
zowel de actoren (de ‘agency’-zijde) als de omgeving (‘structuur’). Het is daarom essentieel 
om dit spanningsveld te identificeren bij de besluitvormingsprocessen.  
 

5.3.1 Actoren in het besluitvormingsproces 
Op papier bestaat er een scheiding tussen het openbaar bestuur en de maatschappij. Maar 
besluitvormingsprocessen, zoals het geval was bij de aanleg van de A73, laten zien hoe 
verweven de overheid en de maatschappij eigenlijk zijn. De overheid heeft tegenwoordig geen 
vanzelfsprekende autoriteit meer enkel op basis van haar wettelijk gezag of technische 
expertise. De overheid moet, net als andere maatschappelijke partijen, ook op basis van 
argumenten anderen zien te overtuigen en onderhandelen met andere maatschappelijke 
partijen op voet van gelijkheid. Burgers en maatschappelijke organisaties worden eerder dan 
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voorheen betrokken met bepaalde besluitvormingsprocessen (Bovens, 2007: 352-353). Er is 
dus sprake van pluralisme. Er heeft als het ware een verschuiving van ‘government’ naar 
‘governance’ plaatsgevonden, waarbij de aansturing van actoren niet alleen plaatsvindt door 
de overheid, maar tegenwoordig het resultaat is van een wisselwerking tussen diverse 
groepen, organisaties en individuen. De ‘government’-benadering staat dus voor een 
hiërarchische conceptualisering terwijl ‘governance’ voor een meer horizontale 
conceptualisering staat van de verhouding tussen de samenleving en de overheid. Er is dan 
een sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen overheid en niet-overheid actoren (Tops, 2004: 
4). Het politiek systeem heeft dus een multi-actor, multi-sector en een multi-level karakter. 
Het feit dat er in Nijmegen een fenomeen als ‘de stadswinkel’ is ontstaan, geeft aan dat de 
politiek meer en meer ‘vereconomiseert’. Omgedraaid is vast te stellen dat de economie 
steeds meer verweven raakt met de politiek. Elk van deze actoren hebben hun eigen belangen, 
opvattingen, wensen en doelen. Ze beschikken tevens verschillende machtsmiddelen om deze 
te realiseren. Beleidsvorming gebeurt in overleg en samenwerking tussen een groot aantal 
groepen en organisaties, maar tegelijkertijd ook in concurrentie en conflict tussen die 
betrokken actoren. Het staat zelden bij voorbaat vast wie daarbij het meest succesvol is, en 
dus wie het meest machtig zijn (Bovens, 2007: 170). 

Hoe de macht in een bepaald besluitvormingsproces precies verdeeld is tussen 
verschillende actoren, hangt af van de afzonderlijke situatie. “Almost an infinite variety of 
actors and institutions in the policy universe may actually or potentially constitute a policy 
subsystem. Composition varies by country, policy sector, or ‘domain’ and over time (…). The 
exact composition of a policy subsystem and the relative significance of its constituents is an 
empirical question that cannot be delineated a priori” (Howlett & Ramesh, 2003: 54). Per case 
zal dus moeten worden uitgezocht wie er bij betrokken bij is. Toch zijn er in het algemeen zes 
verschillende betrokken groepen te onderscheiden bij besluitvormingsprocessen. Naast de 
bestuurders worden de volgende actoren onderscheiden (Bovens, 2007: 134-143, 178): 

1. Burgers 
2. Pressiegroepen 
3. Politieke partijen 
4. Massamedia 
5. Externe adviseurs 
 

Burgers:  
In Nederland heeft de burger de mogelijkheid een grote rol te spelen bij de totstandkoming 
van beleid. In de praktijk blijkt echter dat zij niet heel erg betrokken zijn bij het 
besluitvormingsproces. Onderzoeken naar politieke participatie van burgers levert over het 
algemeen een piramide beeld op: velen participeren weinig en weinig participeren veel. Er is 
vaak een gebrek aan de vereiste kennis om veel macht uit te oefenen op het beslissingsproces. 
Maar dit beeld is wat kort door de bocht, want veel burgers zijn daarentegen wel aangesloten 
bij organisaties die hun verschillende belangen behartigen, en oefenen daarmee wel degelijk 
aanzienlijke macht uit op het besluitvormingsproces. Want uiteindelijk hebben de (politieke) 
machthebbers wel de steun nodig van de burgers. Het is voor democratieën immers moeilijk 
om voort te blijven bestaan als het merendeel van de bevolking zich niet inlaat met de politiek 
of met zaken die te maken hebben met het algemeen belang. (Deschouwer & Hooghe, 2005: 
111). Easton (1965) onderscheidt twee soorten steun. Steun die ontstaat doordat men instemt 
met een bepaalde beslissing is specifieke steun. Daarnaast bestaat er ook diffuse steun. Dat is 
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steun die niet samenhangt met een bepaald beleid, maar met de loyaliteit en verbondenheid 
van het systeem als zodanig. Bij deze laatste vorm is de structuur van een samenleving 
belangrijk. De ‘politieke cultuur’ wordt daarom gezien als een essentiële voorwaarde voor het 
goed functioneren van een democratie. Onder politieke cultuur verstaat men “het geheel van 
houdingen, politieke waarden en gedragingen onder de bevolking” (Deschouwer & Hooghe, 
2005: 111). Deze term is nadrukkelijk gelinkt aan (culturele) hegemonie, dat reeds in het 
tweede hoofdstuk is besproken.   
 
Pressiegroepen: 
Dit zijn organisaties die van buitenaf macht proberen uit te oefenen op het 
besluitvormingsproces. Pressiegroepen verschillen van politieke partijen doordat zij zich 
slechts bezig houden met een bepaald deel of aspect van het beleid. Zij kunnen al hun energie 
richten op één omschreven doel. Zij hebben verder geen streven om verantwoordelijkheid te 
dragen voor het besluit. Een bijzondere pressiegroep is het bedrijfsleven, zoals Lindblom 
eerder al aangaf. De overheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van het bedrijfsleven en 
zullen daarom voor een groot deel anticiperen op de wensen die het bedrijfsleven heeft. Grote 
ondernemingen hebben namelijk beschikking over de begerenswaardige, schaarse middelen 
en meestal controleren ze ook de productiemiddelen. Het bedrijfsleven beschikt zodoende al 
over macht zonder daar zelf specifiek iets voor te doen. Deze latente macht versterkt zich 
door de vaak nauwe persoonlijke netwerken die er zijn tussen het bedrijfsleven en de politiek. 
Er heerst tegenwoordig zelfs het besef dat economische macht steeds belangrijker wordt ten 
nadele van de politieke macht (De Man & De Boeck, 2008: 189).  
 
Politieke partijen:  
Politieke partijen zijn groepen burgers, die min of meer permanent georganiseerd zijn op basis 
van bepaalde maatschappijvisies en een bijbehorend programma. Deze organisaties proberen 
om kandidaten voor te dragen voor vertegenwoordigende lichamen en zoveel mogelijk van 
hun leden in gezagsposities benoemd te krijgen. Tussen de politieke partijen is steeds sprake 
van concurrentie tussen ideeën en personen (Bovens, 2007: 140-141).  
 
Massamedia:  
De massamedia heeft een belangrijke positie binnen de agendering van bepaalde kwesties. De 
media “tells their costumers what to think about, there is the issue of ‘framing’. How issues 
are framed matters over the long run because frames determine the terms within which 
alternative solutions are debated, and indeed they frequently serve to define the very nature of 
the problem” (Polsby, e.a., 2008: 76). De media kan zowel bondgenoot als kwelgeest zijn 
voor bestuurders. Veel partijen zoeken op bepaalde momenten de publiciteit. Politieke 
gezagsdragers zijn gevoelig voor publiciteit. Hun positie wordt in belangrijke mate bepaald 
door de steun die zij bij de publieke opinie genieten, want ze moeten immers door de burgers 
herkozen worden. Er is dan sprake van een ‘mediated reality’: de schaarste aan persoonlijke 
ervaringen en rechtstreekse warnemingen leggen het af tegen de stroom van beelden en 
opinies die dagelijks via de media wordt gepresenteerd. De media handelt vaak sneller en 
agressiever op het nieuws dan bepaalde mensen lief hebben. Zij hebben de functie van een 
waakhond. Maar men kan ook gebruik maken van de media: de laatste jaren is het ‘lekken’ 
van informatie steeds belangrijker geworden. Vertrouwelijke informatie uit besloten 
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vergaderingen en beleidsdocumenten wordt dan doorgespeeld aan de pers met de bedoeling 
de loop van de besluitvorming te beïnvloeden (Bovens, 2007: 141-142).  
 
Externe adviseurs:  
Adviseurs die van buiten het ambtelijke apparaat afkomstig zijn spelen een grote rol in de 
hele beleidscyclus. Bestuurders laten zich namelijk opvallend vaak en intensief bijstaan door 
externe adviseurs. Zij zijn zowel een aanvulling op als vervanging van de ambtelijke diensten 
met soortgelijke taken. Externe adviseurs worden niet alleen aangetrokken vanwege hun 
deskundigheid. Er kunnen ook andere overwegingen aan ten grondslag liggen, zoals het 
aanjagen van een bepaalde organisatie, het doorbreken van interne patstellingen en conflicten, 
en het brengen van harde boodschappen aan een beleidsterrein (Bovens, 2007: 142-143).  
 

5.3.2 De meervoudige context 
Naast de verschillende typen actoren binnen een besluitvormingsproces zijn er ook 
maatschappelijke factoren die een grote impact hebben op een bepaald besluitvormingsproces, 
die niet zozeer te maken hebben met afzonderlijke actoren. “[This] has to do with the impact 
of the larger socioeconomic system. (…) Power is not only a matter of intention, it is also a 
matter of context, of the nature of or the ‘logic’ of the situation” (Stone, 1980: 209-210). Deze 
bovenliggende machtstructuren zijn van wezenlijk belang voor het verloop van zo’n 
beslissingsproces en bepalen als het ware de ‘meervoudige context’ waarbinnen het 
besluitvormingsproces zich afspeelt. De structurele macht zoals we in het tweede hoofdstuk 
hebben gezien bij Allen’s (1997) derde benadering van macht, de dominante discoursen zijn 
dus ook van groot belang. Er zijn een aantal aspecten te onderscheiden die van belang zijn 
voor het beleidsproces (Bovens, 2007: 127-134): 

1. Geografische context 
2. Sociaal-culturele context 
3. Economische context 
4. Technologische context 
5. Juridische context 
6. Historische context 
7. Politieke context 

 
Geografische context:  
De vorming van een stad begint met de geografische situering en morfologische ondergrond. 
Deze hebben op hun beurt ook weer invloed op het bestuur en beleid. Zo hoeft Liechtenstein 
bijvoorbeeld niet te beschikken over een marine. Voor Nederland betekende de ligging aan de 
grote rivieren en de zee in combinatie met laaggelegen grondoppervlakte, een permanent 
gevaar voor overstromingen. De strijd tegen het water leidde al relatief vroeg tot de vorming 
van collectief handelen en een collectief bestuur (de waterschappen). Tegelijkertijd was het 
ook een ideale vestigingsplaats van handels- en distributieactiviteiten.  

Nijmegen is gelegen aan de zuidelijke oever van de rivier Waal, enkele kilometers 
stroomafwaarts van de plek waar de Rijn Nederland binnenstroomt vanuit Duitsland en 
splitst. De Waal zorgde voor de mogelijkheid van handel en verkeer, waar de bewoners van 
het gebied economisch van konden profiteren. Nijmegen ligt op een stuwwal, die circa 32 
meter hoog is. Hiermee steekt de stad uit boven de lager gelegen, vruchtbare delta. Het hoger 
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gelegen gedeelte van Nijmegen bood dan, in tijden dat verdediging tegen gevaren over land 
nog erg belangrijk was, extra bescherming. De ligging van Nijmegen aan de Waal tussen de 
heuvels en bossen maakte de stad al eeuwenlang aantrekkelijk als vestigingsplaats. De 
Romeinen stichtte dan ook op deze stuwwal een stad genaamd Noviomagus. Hierdoor claimt 
Nijmegen de oudste stad van Nederland te zijn 2.  

 
Sociaal-cultureel context:  
Demografische en maatschappelijke trends beïnvloeden het besluitvormingsproces. Het kan 
dan gaan over betrekkelijk stabiele factoren als de grootte en samenstelling van de bevolking, 
bestaande maatschappelijke verbanden en levensbeschouwelijke opvattingen. Nijmegen is 
anno 2008 een stad met ongeveer 160.000 inwoners. Figuur 4 laat zien hoe de 
bevolkingssamenstelling van Nijmegen er uit ziet. Ter vergelijking is het Nederlands 
gemiddelde er ook bij op genomen. Opvallend is dat er relatief veel twintigers zijn in 
vergelijking met het landelijk gemiddelde. Oorzaak hiervan is onder andere de aanwezigheid 
van diverse onderwijsinstellingen als de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen. Tabel 4 laat zien wat het land van herkomst is van de Nijmegenaren.  

 
Figuur 4: Bevolkingspiramide voor Nijmegen en Nederland, 1 januari 2006 (bron: CBS, 2008: 7) 

 
 

Tabel 4: Herkomstgroepering Nijmegen, 1 januari 2006 (bron: CBS, 2008: 10) 

 
Volgens Gemeente op Maat van het CBS groeide in 2006 de Nijmeegse bevolking met 1385 
personen. Verantwoordelijk voor deze bevolkingsgroei waren met name een 
geboorteoverschot en een binnenlands migratieoverschot. Wel was er in datzelfde jaar een 
                                                
2 http://www2.nijmegen.nl/bezoek/historienijmegen 
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negatief migratieoverschot. Voor Nijmegen zijn de prognoses dat er een continuering 
plaatsvindt van de bevolkingsgroei, zie figuur 5. 
 

Figuur 5: Prognose bevolkingsgroei tussen 2006 en 2025 (bron: CBS, 2008: 8) 

 
 
Andere sociaal-culturele factoren als immigratie, individualisering, vergrijzing en 
ontkerkelijking zijn dynamischere factoren en zorgen voor nieuwe uitdagingen voor het 
besluitvormingsproces.  
 
Economische context:  
De toestand van de economie heeft vaak grote gevolgen voor het beslissingsproces. 
Economische voor- en tegenspoed wisselen elkaar af. De economische omstandigheden 
worden voor een groot deel bepaal door de internationale, maar ook de binnenlandse 
economische verhoudingen Fluctuaties in de economische context kunnen ingrijpende 
gevolgen hebben voor het gehele beleidsproces. Een belangrijke maatstaf voor de 
economische prestaties van een land is het Bruto Binnenlands Product (BBP), de totale 
productie in Nederland. In figuur 6 is de ontwikkeling van het Nederlandse BBP weergegeven 
van de periode 1992 tot en met het jaar 2007. De grafiek toont de procentuele 
volumeverandering ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 

Figuur 6: Ontwikkeling Nederlands BBP 1992-2007 (bron: www.cbs.nl, eigen bewerking) 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologische context:  
Dit aspect heeft betrekking op de innovatie van productieprocessen. De snelheid van 
technologische vernieuwingen speelt een grote rol op besluitvormingsprocessen. 
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Stagnerende samenlevingen kunnen erdoor in beweging komen, maar tegelijkertijd kan 
het ook oorzaak van chaos zijn. Ontwikkelingen binnen de ICT kunnen fungeren als een 
belangrijk veranderingsimpuls. Door de opkomst van moderne communicatiemiddelen 
weten we nu veel sneller wat er gebeurd aan de andere kant van de wereld. Een gevolg 
daarvan is dat de onderlinge verbonden en afhankelijkheid groter is geworden. De 
technologische ontwikkelingen kunnen grote ambivalente ruimtelijke gevolgen hebben. 
Enerzijds leidt dit ertoe dat bepaalde beslissingen ‘online’ genomen kunnen worden en 
daardoor sociale, economische en culturele structuren niet meer bepaald worden door een 
gedeeld gebruik van een ruimte, maar worden de verbindingen tussen de verschillende 
plekken evidenter. Aan de andere kant wil dit niet zeggen dat ruimte er steeds minder tot 
doet, zoals sommige auteurs aankondigen met ‘het einde van de geografie’ (zie 
bijvoorbeeld Cairncross, 1997 en Negroponte, 1995). Recent onderzoek heeft namelijk 
aangetoond dat de intrede van het internet door de toenemende handel uiteindelijk ook 
leidt tot een grote groei van het fysieke verkeer (De Man & De Boeck, 2005: 189; WRR, 
2002: 139-140). Techniek is dus een belangrijke omgevingsfactor en heeft grote invloed 
op de ruimte, maar dit wil niet zeggen dat ruimte er niet meer toe doet, zoals de ruimte 
benadering als drieslag al eerder benadrukte.  
 
Juridische context:  
Dit omvat de regels en richtlijnen waar men aan gebonden is. In het vereiste van 
rechtmatigheid van het openbaar bestuur ligt de kern van de juridische context besloten. In 
de grondwet staan richtlijnen voor de wenselijke verhoudingen tussen de diverse 
(overheids)organen en -instellingen. In Nederland hanteert men, net als de meeste andere 
moderne staten, het gedachtegoed van Montesquieu, die de scheiding tussen wetgevende, 
uitvoerende en rechtsprekende macht voorstelde.  
 
Historische context:  
Actoren hebben binnen een besluitvormingsproces altijd te maken met het voorgaande 
beleid en daaraan gekoppelde verwachtingen en verplichtingen. De verschillende actoren 
hebben te leven met de erfenis van hetgeen al eerder besloten is. Beleid is in dat opzicht 
voor een belangrijk deel pad afhankelijk: van een in het verleden ingeslagen pad wordt 
niet snel abrupt van afgeweken. Vandaar dat beleidswijzigingen meestal geleidelijk 
verlopen. 
 
Politieke context:  
Deze context heeft betrekking op het geheel van politieke opvattingen en 
machtsverhoudingen. Onderzoek naar machtsverhoudingen in Nederland wijst erop dat in 
de meeste Nederlandse beleidssectoren de macht niet in handen is van één kleine, gesloten 
elite, zoals de elitisten beweren. Hieraan liggen institutionele oorzaken aan ten grondslag. 
Zoals al eerder is aangestipt bij de juridische context is het Nederlandse staatsbestel 
gebaseerd op het machtsevenwicht van de drie verschillende ‘machten’. De achterliggende 
gedachte hierachter is dat er zich geen onbeheersbare machtsconcentratie voordoet bij de 
overheid. Dit principe komt verder ook naar voren in het Nederlandse kiesstelsel. Het is 
zo ontworpen dat het vrijwel onmogelijk is dat één politieke partij de absolute 
meerderheid kan halen. Zodoende moet men altijd met andere partijen onderhandelen. 
Lange tijd bestond er op lokaal niveau de traditie van zogenaamde afspiegelingscolleges. 
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Dit houdt in dat alle vertegenwoordigde partijen die in de gemeenteraad zitten tevens deel 
uitmaken van het college van burgemeester en wethouders. Maar recentelijk maken deze 
afspiegelingscolleges plaats voor meerderheidscolleges. Dit zijn colleges die bestaan uit 
een coalitie van politieke partijen die een bepaald gezamenlijk programma willen 
uitvoeren. De partijen die niet achter dit programma staan blijven buiten dit college en 
vormen op hun beurt de oppositie (Bovens, 2007: 181). Een belangrijk gegeven is dus hoe 
het openbaar bestuur in Nijmegen er gedurende de laatste jaren heeft uitgezien. Want de 
politiek speelt in elke gebeurtenissen een (grote) rol van betekenis. De samenstelling van 
het openbaar bestuur bepaalt, onder andere door hun ideologieën en standpunten met 
betrekking tot sommige zaken, voor een deel hoe beslissingen of gebeurtenissen zijn 
gevormd. En in de politiek is er continue sprake van een strijd om macht. Het is voor 
politici van belang om over een positie te beschikken die hun macht verschaft, omdat dit 
voor hen de mogelijkheden vergroot macht uit te oefenen op de inhoud en op de normen 
die gehanteerd worden bij een bepaald besluitvormingsproces. Strijd om macht heeft zijn 
eigen logica waardoor het soms lijkt dat betrokkenen in besluitvormingsprocessen meer 
met het spel om de macht bezig zijn dan met het oplossen van besturingsvraagstukken 
zelf. Want de meest machtigen drukken uiteindelijk de grootste stempel op een 
besluitvormingsproces. Dit betekent logischerwijs niet per se dat deze machtsprocessen 
het oplossen van de maatschappelijke problemen doorkruisen. Machtstrijd kan vanuit dit 
oogpunt worden opgevat als het voorportaal van de strijd om de inhoud (Godfroij, 1993: 
535; de Baas, 1995: 82). In tabel 5 is daarom een overzicht weergegeven van het aantal 
gemeenteraadszetels in Nijmegen vanaf 1990. De onderstreepte getallen geven weer 
welke partijen in elk jaar de coalitie vormden binnen de gemeenteraad.  
 

Tabel 5: Gemeenteraadszetels Nijmegen vanaf 1990 
Gemeenteraadszetels 

Partij 1990 1994 19983 2002 2006 
PvdA4 11 8 8 8 11 
SP 2 4 6 6 7 
Groenlinks 6 6 8 9 6 
CDA 12 9 7 5 5 
VVD5 3 4 5 4 4 
D66 5 7 2 1 2 
VSP6 - - 1 2 1 
Nijmegen Nu - - - 1 1 
Gewoon Nijmegen - - - - 1 
Stadspartij Nijmegen - - - 3 1 
Overige7 - 1 2 - - 
Totaal 39 39 39 39 39 

                                                
3 Kort bestaan: Groenlinks er uit, daar voor in de plaats VVD (eind 1998 begin 1999)  
4 Sinds 8 mei 2007 bestaat de PvdA fractie uit 10 leden door een afsplitsing, waardoor de Groep Bos is ontstaan 
5 Raadslid Jolanda van Veluw besloot op 22 november 2007 uit de fractie van de VVD te stappen. De Nijmeegse 
gemeenteraad telt sindsdien 6 eenmansfracties. 
6 VSP is voortgekomen uit de Algemene Senioren Partij en de Ouderenunie op 15 december 2001 
7 In 1994 hadden De Groenen 1 zetel, en in 1998 2 zetels. Later werd de partij omgedoopt in Stadspartij 
Leefbaar Nijmegen, en later weer opgesplitst in Stadspartij en Fractie Van der Meer. 
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De omgeving is zoals eerder opgemerkt dynamisch. Zij is tevens tijd- en situatieafhankelijk. 
Er zullen zich steeds nieuwe ontwikkelingen voordoen op alle bovengenoemde aspecten. 
Tabel 5 is een voorbeeld van het dynamisch karakter van een stad. Besluitvormingsprocessen 
kunnen worden opgevat als interventies in de lopende dynamische processen. Nu de situatie 
in Nijmegen gekenschetst is, is het noodzakelijk verder in te zoomen op de belangrijke 
besluitvormingsprocessen. Dit komt aan de orde in de volgende paragraaf. 
 

5.4 Conclusie 
Dit hoofdstuk fungeert als achtergrond voor de verschillende besluitvormingsprocessen die in 
het volgende hoofdstuk zullen worden behandeld. Allereerst is er ingegaan op het 
besluitvormingsproces an sich. Dit is inzichtelijk gemaakt aan de hand van de beleidscyclus; 
een methode die het hele proces in vijf verschillende fasen verdeelt om zodoende het hele 
proces overzichtelijk te maken en bruikbaar te maken voor onderzoek. Een tweede element 
dat in dit hoofdstuk naar voren is gekomen is de omgeving waarin de 
besluitvormingsprocessen zich bevinden. Enerzijds is gekeken naar de verschillende actoren 
die normaliter betrokken zijn bij (complexe) besluitvormingsprocessen en anderzijds is de 
meervoudige context belicht waarin de Nijmeegse besluitvormingsprocessen zich afspelen. 
Bij de context is met name gekeken naar de Nijmeegse situatie. Bij het identificeren van de 
verschillende betrokken actoren in een besluitvormingsproces is in dit hoofdstuk nog niet 
specifiek de Nijmeegse situatie besproken, omdat deze natuurlijk per casus zal verschillen. 
Dit aspect zal nadrukkelijk aan bod komen in het volgende hoofdstuk, wanneer de 
verschillende casussen worden behandeld. Het mag duidelijk zijn dat meerdere actoren, 
behalve de gezagsdrager zelf, belangrijk zijn voor het politieke gebeuren en de uiteindelijke 
beslissingen die genomen worden en dat de onderlinge machtsverhouding bepalend is in 
hoeverre bepaalde doelstellingen worden gerealiseerd. Het wordt nu tijd om de verworven 
theorieën en methoden van deze en voorgaande hoofdstukken toe te passen op de praktijk. Dit 
zal in het volgende hoofdstuk gebeuren. 
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Hoofdstuk 6 
 

Reconstructie:  
De Nijmeegse casus  

 
6.1 De inleiding 
De ‘ruimte’ waar de voorgaande theoretische en methodologische assumpties aan worden 
gerelateerd is Nijmegen. Aan de hand van een vijftiental besluitvormingsprocessen in 
Nijmegen zal worden onderzocht wie er nu daadwerkelijk binnen deze lokale gemeenschap 
aan de touwtjes trekt? Wie initieert succesvol initiatieven die het leven van de Nijmegenaren 
veranderen? Wie was bij machte om bepaalde voorstellen te verwerpen of te vertragen. Of 
misschien meer bepalend: wie zorgde ervoor dat sommige zaken wel op de politieke agenda 
kwamen en welke zaken niet? Dit slechts enkele van de vragen waar dit onderzoek meer 
inzicht in zal geven. Uiteindelijk draait het om één centrale vraag: Wie heeft de meeste macht 
in Nijmegen en hoe liggen derhalve de feitelijke machtsverhoudingen binnen Nijmegen? 

In paragraaf twee zal beschreven worden welke besluitvormingsprocessen in dit 
onderzoek worden bestudeerd. Tevens wordt de vraag beantwoord waarom juist die processen 
geselecteerd zijn. In de daaropvolgende paragraaf zal de reconstructie van de gekozen 
besluitvormingsprocessen centraal staan. Per besluitvormingsprocedures zal een uitgebreide 
samenvatting worden gepresenteerd met de daarbij horende resultaten. Deze zullen in 
paragraaf drie worden weergegeven. 
 
 

6.2 De onderzochte besluitvormingsprocessen 
In navolging van Robert Dahl’s Who Governs? zal ook binnen dit onderzoek belangrijke 
besluitvormingsprocedures centraal staan. Besluitvorming wordt in dit onderzoek beschouwd 
als een belangenstrijd, waarbij de betrokken actoren elk hun eigen percepties en belangen 
hebben. Deze betrokken spelers proberen dan hun eigen belangen gerealiseerd te krijgen 
binnen het besluitvormingsproces, ook als dat ten koste gaat van anderen, hetgeen vaak het 
geval is. Bij de belangrijke beslissingen zal er dus worden onderzocht wie er bij betrokken 
was, en vervolgens in welke mate ze succesvol besluiten initiëren, of juist blokkeren. De 
machtigste mensen binnen de lokale gemeenschap waren volgens Dahl (1957, 1961) die 
personen die hun eigen belangen konden laten prevaleren. Uiteindelijk is het volgens deze 
decisiemethode mogelijk om macht toe te kennen aan personen. Er kwamen echter ook een 
aantal kanttekeningen bij deze methode om macht te meten naar voren. Bachrach en Baratz 
(1970) vroegen zich terecht af welke politieke beslissingen als belangrijk kon worden gezien 
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en welke niet. Er bestaan in principe geen objectieve maatstaven om belangrijke van 
onbelangrijke gebeurtenissen of beslissingen te scheiden. Veel machtsonderzoekers proberen 
dit probleem dan ook te ontwijken of te negeren. Dahl (1961) maakte bijvoorbeeld nooit 
expliciet duidelijk op basis waarvan hij tot de geselecteerde beleidsterreinen kwam in New 
Haven. Dit onderzoek gaat dit probleem niet uit de weg. Er wordt getracht om enkele 
Nijmeegse gebeurtenissen of beslissingen te identificeren die in de afgelopen jaren belangrijk 
zijn geweest voor de stad op basis van plausibele bevindingen.  

Er zijn meerde criteria bedacht om de belangrijkheid van gebeurtenissen en  
beslissingen objectief te bepalen. Nelson Polsby formuleerde vier criteria om belangrijke 
beslissingen te onderscheiden: hoe veel mensen door de uitkomsten geraakt werden; hoeveel 
verschillende soorten gemeenschapsmiddelen worden verdeeld door de beslissing; hoeveel 
gemeenschapsmiddelen worden verdeeld; en ten slotte, hoe drastisch de uitkomsten de 
bestaande verdeling van gemeenschapsmiddelen veranderen (Polsby, 1963: 95-96). Een 
andere vierverdeling kwam van McFarkland (1969): het aantal betrokkenen bij de zaak; hoe 
veel geïnvesteerde middelen (waaronder tijd en geld); de intensiteit van het conflict (door 
bijvoorbeeld het hanteren van geweld); en ten vierde, welke gevolgen de kwestie heeft gehad 
voor politieke ‘spelregels’. Criteria die meer gericht zijn op de effecten van het probleem, zijn 
ontwikkeld door Manis (1974): welke gevolgen of effecten heeft het probleem en hoe groot 
en ernstig zijn ze? Elk van de gehanteerde verdeling van criteria kent zijn eigen 
operationaliseringproblemen (De Vries, 1992: 131-132).  

Deze auteurs hanteren verschillende criteria om de belangrijkheid van gebeurtenissen 
en beslissingen te objectiveren. Maar een terugkerend aspect als maatstaf voor het belang van 
het besluit is het effect en/of omvang van de gevolgen van de problematische beslissing. 
Kortom, een betekenisvol criterium om besluitvormingsprocessen op te selecteren voor dit 
onderzoek is: de mate waarin de gevolgen of effecten van de beslissing ingrijpend zijn voor 
alle betrokkenen. Een beslissing kan ingrijpend zijn op verschillende wijzen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om veel (gemeenschaps)geld of worden er door de beslissing een relatief 
groot aantal mensen beïnvloed. Een volgende maatstaf is dat het moet gaan om een 
controversiële kwestie. Er moet op een gegeven moment sprake zijn van een vorm van 
belangenverstrengeling gedurende het besluitvormingsproces, zodat de werkelijke 
machtsverhoudingen bij strijdpunten zichtbaar worden (Peters, 2002: 88). Maar we hebben in 
eerdere hoofdstukken al gezien dat hier valkuilen bij zijn. Met al deze kanttekeningen wordt 
dan ook rekening gehouden. Een ander criterium voor het selecteren van belangrijke 
gebeurtenissen is het tijdstip waarop het besluitvormingsproces zich afspeelt. Er is voor 
gekozen om zaken te behandelen die op de een of andere manier heden ten dagen spelen. Het 
kan dus zijn dat het belangrijke beslissingsprocessen zijn die nog steeds lopen. Maar het 
kunnen ook beslissingen zijn die in de afgelopen jaren afgerond zijn, en daardoor een 
belangrijke stempel drukken op Nijmegen. Daarbij kan aangetekend worden dat sommige van 
die processen al jaren, soms wel tientallen jaren spelen.  

Verder moet om een beeld te krijgen van de machtige Nijmegenaren deze 
gebeurtenissen of beslissingen niet slechts één onderzoeksterrein omvatten. Het moet zoveel 
mogelijk verschillende onderzoeksterreinen raken, om een zo representatief mogelijk beeld te 
krijgen. Het weergeven van een volledig objectieve lijst van belangrijke 
besluitvormingsprocedures over alle beleidsterreinen van een stad lijkt een onmogelijke 
opgave. Maar hier moet een onderzoeker zich niet door laten stoppen, want er kan wel een 
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plausibele lijst worden gemaakt. Natuurlijk is deze lijst nooit uitputtend, en kunnen er altijd 
nog besluitvormingsprocedures worden toegevoegd of juist worden weggehaald.  
Vanuit deze achtergrond is aan de Nijmeegse stadsredactie van de regionale krant De 
Gelderlander gevraagd om tot een lijst te komen van gebeurtenissen en beslissingen van de 
afgelopen paar jaar die belangrijk zijn geweest voor de stad Nijmegen en haar inwoners. 
Beslissingen die dus bepalend zijn geweest voor de stad. Huberts zegt hierover het volgende: 
“Waarnemers van een proces, zoals journalisten, hebben minder belang bij het gekleurd 
weergeven van de gang van zaken en ze hebben nogal eens de nodige kennis over en ‘feeling’ 
voor besluitvormingsprocessen. Hun bevindingen kunnen helpen bij het reconstrueren van het 
proces” (1994: 53). Enige ‘non-decisons’ kunnen door middel van de gekozen methode aan 
het licht komen. Na enkele interviews met de journalisten van de stadsredactie is gekozen 
voor de volgende vijftien ‘belangrijke’ besluitvormingsprocessen: 

o De Waalsprong 
o Krakerspand De Grote Broek 
o De stadsbrug 
o FiftyTwoDegrees 
o Koers West 
o Stadion De Goffert 
o De Hessenberg 
o De Nijmeegse gezondheidsector 
o De Donjon 
o De Nijmeegse cultuursector 
o Centrum 2000 
o Terreurdreiging Nijmeegse Vierdaagse 
o Verkeersonveiligheid Postweg 
o Nieuwbouw bètafaculteit Radboud Universiteit 
o Citymarketing: Altijd Nijmegen 

 
Elk van deze besluitvormingsprocessen is onderzocht aan de hand van een empirische 
onderzoeksmethodiek; de intensieve procesanalyse. Het reconstrueren is gebeurd aan de hand 
van documenten- en archiefonderzoek, en het houden van interviews met bepalende personen 
binnen het besluitvormingsproces. De medewerkers van de stadsredactie van De 
Gelderlander hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. De belangrijkste actoren van 
destijds in de verschillende casussen zijn, zover mogelijk, benaderd en gevraagd terug te 
kijken op het besluitvormingsproces. Uit deze interviews en aan de hand van documenten- en 
archiefonderzoek werd het mogelijk om per case een nauwkeurige reconstructie te maken. Na 
de reconstructie van een bepaald besluitvormingsproces, zijn de personen die betrokken 
waren bij dit besluitvormingsproces én diegene die nadrukkelijk werden genegeerd worden 
verzocht om nogmaals de reconstructie zoals die is gemaakt door te nemen en aan te geven of 
zij zich kunnen vinden met deze reconstructie. Zijn er bepaalde individuen, groepen of 
organisaties vergeten? Wordt de macht van iemand juist overdreven? Zijn ‘onzichtbare 
lijntjes’ tussen actoren nog niet opgemerkt, die wel degelijk van groot belang waren voor het 
besluitvormingsproces? Dit zijn slechts een aantal vragen die gesteld zijn. Allemaal met één 
doel: een zo dicht mogelijke benadering van de werkelijkheid zoals die zich heeft afgespeeld 
tijdens het beslissingsproces. 
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Figuur 7: Locaties van Nijmeegse besluitvormingsprocessen (bron: Google Earth, eigen bewerking)  

 
Figuur 7 laat zien waar de verschillende casussen zich in de stad bevinden. Er zijn slechts 11 
van de 15 geselecteerde casussen opgenomen in de plattegrond, aangezien de overige vier 
besluitvormingsprocessen; de Nijmeegse gezondheidssector, de Nijmeegse cultuursector, de 
terreurdreiging van de Nijmeegse vierdaagse en de Nijmeegse citymarketing, niet zozeer op 
één bepaalde locatie is ‘vast te pinnen’.  
 

6.3 De reconstructies 
In deze paragraaf zullen de uitkomsten van de vijftien onderzochte besluitvormingsprocessen 
worden weergegeven. De meeste reconstructies zijn mogelijk gemaakt na veel voorwerk dat 
diverse journalisten van de stadsredactie van De Gelderlander hebben gemaakt. Zij hebben 
voor de desbetreffende casussen, zover dat mogelijk was, met de belangrijke betrokken 
personen gesproken en relevante rapporten bestudeerd, waardoor het mogelijk werd om een 
machtsanalyse mogelijk werd. Hun namen staan bij de desbetreffende reconstructies 
aangegeven. Bij de casussen waar geen naam vermeld staat heb ik zelf de gehele casus 
bestudeerd. De 15 casussen, die in deze paragraaf behandeld zullen worden, zijn alle 
belangrijk voor de stad Nijmegen, zoals deze er nu uitziet. Ze zijn daardoor een belangrijke 
indicatie voor een Nijmeegse machtsanalyse.  
 

6.3.1 De Waalsprong 
 “Een te kleine woning levert spanningen op en in zo een situatie zit momenteel de stad 
Nijmegen”. Het is de openingszin van het Structuurplan Het land over de Waal dat in 1996 
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door de gemeente wordt uitgegeven. Het is de eerste keer dat Nijmegen officieel vastlegt hoe 
het denkt om te gaan met de lokale woningsnood. Sinds de jaren tachtig wordt steeds 
duidelijker dat in het Nijmeegse gebied sprake is van een ruimtenood is. De grenzen van de 
stad zijn dan namelijk bereikt. Na jaren van eindeloze discussies is er een oplossing 
gevonden. Gekozen wordt voor een sprong over de Waal. Het is een keuze van grote 
historische betekenis voor Nijmegen. Niet in de laatste plaats omdat in 2020 één vijfde van 
alle inwoners van Nijmegen in de Waalsprong woonachtig zal zijn8. Vandaar dat deze casus 
ook wordt meegenomen voor een machtsanalyse. 
 
Figuur 8: Een overzicht van de Waalsprong (bron: www.nijmegen.nl) 

 
 
                                                
8 http://www.waalsprong.nl, 3-10-2008 
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Waalsprong – Rob Jaspers 
 
Een groepje Nijmeegse architecten komt de eer toe dat zij als eerste (1973) naar de overkant van de 
Waal, de Betuwe, hebben gekeken als een potentiële woningbouwlocatie voor de stad Nijmegen. Ze 
maakten een schets voor de Waalsprong als een alternatief voor de bebouwing van de Ooijpolder. 
Nijmegen Totaal noemden zij hun plan. Ze wilden de stad compleet maken, rond maken, zoals anno 
2008 ook de plannen voor de nieuwste Waalsprong worden gepromoot. Nijmegen omarmt de Waal 
zoals wethouder Paul Depla van RO tegenwoordig vaak zegt. Dus geen stad aan de andere kant van 
de dijk (achter de dijk), maar een stad aan de Waal tegenover het centrum dat volledig deel is van 
Nijmegen.  

De Nijmeegse architecten tekenden in 1973 zelfs een nevengeul van de Waal, maar achter 
Elst langs. Daar zou de route voor het scheepvaartverkeer ook moeten komen. De Waal tussen de 
beide Nijmeegse stadsdelen zou vooral een recreatieve functie krijgen. Het bleef bij een mooie droom, 
al komt er straks bij Lent alsnog een nevengeul die als overloop voor hoog water gaat functioneren, 
maar die de meeste tijd voor de watersporter interessant zal zijn. Die nevengeul is een uitvloeisel van 
het deltaplan Grote Rivieren dat begin 2000 werd gelanceerd. Die geul komt er na terugleggen van de 
dijk bij Veur-Lent. Een project noodzakelijk om de doorstroming in de flessenhals in de Waal bij 
Nijmegen te verbeteren. 

In 1973 geloofde feitelijk buiten de paar Nijmeegse architecten overigens niemand in een 
Waalsprong. Destijds werd uiteindelijk ook de Ooijpolder als bouwlocatie afgewezen. Daarvoor was 
wel een aanwijzing van minister Schut voor nodig. Ook de  Over-Betuwe bleef lang uit beeld als grote 
bouwlocatie. Tot circa 1980 werd steeds gekozen voor het openhouden van de Over-Betuwe, dat was 
ook Rijksbeleid. Daarna werd er wel eens een enkele keer nagedacht over woningbouw ten noorden 
van de Waal, maar Nijmegen zag telkens te veel problemen/belemmeringen. De investeringen voor 
weg- en spoorverbindingen water te hoog. Ook was men bang dat Nijmegen nabij Elst zou moeten 
gaan bouwen en dat lag wel erg dicht op Arnhem. Zo zou vooral een groei van Arnhem uitgelokt 
worden. Arnhem-Zuid zou zo tot aan de Nijmeegse poorten oprukken. 

Omstreeks 1980 werd het helder dat er in Midden- Gelderland nog een forse bouwopgave lag. 
Er werd een tekort vastgesteld van vele duizenden woningen, dat opliep tot ruim 10.000 woningen. 
Provincie en gemeenten gingen zoeken naar mogelijke bouwlocaties. Aanvankelijk werd daarbij vooral 
gekeken naar de westflank van Nijmegen. Beuningen, Weurt (ten zuiden en noorden van de Van 
Heemstraweg) en het Beuningseveld/ Wijchen waren daarbij in beeld. Daar was ruimte voor circa 
5000 huizen, te weinig voor de complete opgave dus. Zo kwamen vervolgens ook Groesbeek, Malden 
en vervolgens Bemmel in beeld voor een extra woningbouwopgave.  

De gemeente Nijmegen wees die keus voor woningbouw Beuningen destijds niet direct af. 
Nijmegen wilde zelf het A73 –tracé ervoor opgeven. De gemeente Beuningen zag echter niks in 
zoveel woningbouw voor Nijmegen zo dicht bij de stad. De angst voor opheffing van de gemeente was 
groot. Beuningen wilde wel bouwen, maar dan richting Ewijk. Dat vond Nijmegen echter weer te ver 
van de bestaande binnenstad (winkelcentrum). De GS kwamen er niet uit. Studies op studies volgden, 
waarbij ook naar woningbouw voor Nijmegen in de Betuwe werd gekeken. In 1981 besloot Nijmegen 
ook zelf maar eens naar de kansen van bouwen aan de overzijde, aan de noordzijde, te kijken. De 
conclusie: het is niet interessant en vooral een groot risico (hoge kosten door veel 
uitvoeringsbelemmeringen). “Verder werd duidelijk dat als Nijmegen de sprong zou wagen, de stad 
het gelijk heel fors zou moeten doen. Tenminste 10.000 woningen. Anders zou het nooit een deel van 
de stad worden”, zegt Tiny Gruijthuijsen, voormalig hoofd sociaaleconomisch onderzoek van de 
gemeente Nijmegen. Hij was destijds betrokken bij het Waalspong-onderzoek. 
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In 1982 wees GS van Gelderland een eventuele de Waalsprong echter af. De provincie 
switchte in die jaren nog al eens van standpunt. Ze was vooral zoekende naar de juiste bouwlocaties. 
Nijmegen koos vervolgens mede op initiatief van de gegroeide PvdA in Nijmegen op het verdichten 
van de bestaande stad. Uiteindelijk werden tussen 1980 en 1991 7600 woningen in de stad 
gerealiseerd, exclusief de uitbreidingswijk Lindenholt. 

Eind jaren tachtig werd Ien Dales burgemeester van Nijmegen (1987). Zij trof een wat 
ingeslapen stad aan. Dales (PvdA) wilde dat de Nijmegenaren en de politiek zich weer trots zouden 
voelen over hun stad. Ze wilde dat er een toekomstvisie zou komen voor de langere termijn, een 
strategische visie, voor ver voorbij het jaar 2000. Dales zette rond 1989 een werkgroep binnen het 
stadhuis aan het werk. Binnen zes weken lag er een verhaal. Volgens Gruijthuijsen sloeg de nota die 
volgde in als een bom. Nijmegen koos voor een Waalsprong. Nijmegen wilde niet langer ophouden bij 
de Waal. Het Nijmeegse verhaal zorgde voor veel rumoer. Lent voelde zich overvallen. In 1990 ging 
de raad akkoord met de ontwikkelingsschets voor het Land over de Waal. 

Overigens zat ook Ton Doesburg, Gelders PvdA-gedeputeerde in Arnhem, destijds al op de 
lijn van een Waalsprong. Hij zag in dat de steden (Arnhem/Nijmegen) zich moesten ontwikkelen. 
“Daar zat de economische potentie”. Basis voor zijn plannen was de 4e Nota Ruimtelijke Ordening. 
Daarin werd ruimte gegeven voor ontwikkeling van de steden met de zogenaamde Vinex locaties. Hij 
voerde naar eigen zeggen al snel na het aantreden van Dales de eerste gesprekken met haar over de 
verdere groei van Nijmegen in de Over-Betuwe. Hij stelt dat hij Nijmegen aanvankelijk met enige 
dwang voor die gesprekken moest uitnodigen. 

Oud-wethouder Hompe (PvdA)  heeft een andere herinnering. Volgens hem  zette hij al  direct 
na zijn aantreden in 1982 in op meer bouwen in Nijmegen. Doorgaan met het uitbesteden van 
woningbouw aan Beuningen en Wijchen (de groeikernen uit die periode) zag hij als een bedreiging 
voor de stad op de langere termijn.“De stad zou er alleen maar door verarmen”. Volgens Hompe is 
daarom in 1985 door een interne werkgroep al eens in beslotenheid nagedacht over een sprong over 
de Waal. Nijmegen uitbreiden naar het westen was volgens hem geen optie. “Te ver weg van het 
centrum”. 

Hompe herinnert zich ook nog de oproer die in Lent ontstond in 1989 toen Nijmegen bekend 
maakte een sprong over de Waal te willen ondernemen. Hompe werd de kwaaie pier voor de 
Lentenaren. Hij kreeg de hoon van de regio over zich heen. CDA-wethouder Ronald Migo werd 
daarna ingezet om de plooien glad te strijken. Hij zette zich sterk in om met name de tuinders voor 
zich te winnen via een goede verplaatsingsregeling, een traject van vele jaren. Ook speelde Migo later 
een belangrijke rol bij het overleg met de overwegend CDA-bestuurders in de Betuwe over de 
bouwopgaven en de grenscorrecties bij Lent, Resssen en Oosterhout. 

Bij de gemeenten in de Over-Betuwe was er vanaf het begin fel verzet tegen de Waalsprong. 
De Betuwse gemeenten ontwikkelden zelfs een eigen alternatief, meer bouwen rond de eigen kernen. 
Onder de noemer pact van Doornenburg werd dat gepromoot. De provincie werd er stevig mee onder 
druk gezet. Het leek vaak een strijd tussen CDA, sterk in de dorpen, en de PvdA, sterk in de steden. 
Ook de universiteit bemoeide zich met de strijd. Nijmeegse planologen zagen niets in een 
Waalsprong. Ze slaagden er in de corporaties te overtuigen, maar niet het stadsbestuur. In een later 
stadium zouden de corporaties zich overigens toch schoorvoetend aan als voorstander van de 
Waalsprong omdat het stadsbestuur sociale woningbouw ook in de Waalsprong belangrijk vond voor 
de ontwikkeling van de ongedeelde stad. 

De Nijmeegse bestuurders waren woedend over de studie van de planologen die volgens hen 
slecht onderbouwd was. De planologen kozen voor een uitbreiding naar het westen. Volgens Hompe 
en Doesburg hield zo’n keuze het gevaar in van het ontstaan van een dubbelstad. De bouwlocaties 
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rond Wijchen/Beuningen lagen te geïsoleerd van het Nijmeegse centrum. Bouwen in de Betuwe bood 
veel meer kansen. Rond de A325 en de spoorlijn zou het nieuwe stadsgebied zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. “Ik wilde dat de bevolking zich zou concentreren rond belangrijke vervoersassen. Daar 
liggen de kansen voor een goed OV, inclusief light-rail”,  aldus Doesburg. 

In het voorjaar van 1993 gingen de Provinciale Staten akkoord met de ontwikkelingsvisie die 
Arnhem en Nijmegen ruimte bood voor uit te breiden. Nijmegen mag de Waalsprong realiseren en 
Arnhem krijgt toestemming voor de Schuytgraaf. Het lag in het ongewisse hoe de stemming in het 
Gelders parlement zou uitvallen. Het CDA was verdeeld, maar in grote meerderheid tegen. De PvdA 
steunde de plannen, evenals de VVD. Volgens Ton Doesburg was de steun van de liberalen te 
danken aan het werk van Henk Kamp, de latere minister van defensie. Henk kamp begreep dat de 
steden de dragers van de economie zijn. Hij was ook bang voor een aantasting van de 
kleinschaligheid op het platteland. Kamp herinnert zich ook dat de Kamer van Koophandel 
voorstanders van de uitbreiding van Arnhem en Nijmegen waren. 

Volgens CDA’er Theo Peters, op dit moment alweer voor de derde keer gedeputeerde in 
Arnhem, maar destijds in 1993 Statenlid, was de discussie in de Staten over de ontwikkelingsvisie 
zeer spannend. Hij mocht van zijn fractievoorzitter afwijken van het fractiestandpunt. Peters, 
Nijmegenaar van geboorte en jarenlang ambtenaar in het Nijmeegse stadhuis, steunde de 
Waalsprong plannen vanaf het begin. En dat had niets met zijn relatie met de stad te maken. “Ik 
steunde de Waalsprong omdat het de enige begaanbare weg was voor de stad. Nijmegen had binnen 
de eigen grenzen geen enkele ruimte mee. Nijmegen was volgebouwd en had ook nog eens fors 
geïnvesteerd in de stadsvernieuwing. Ik was het bovendien met de landelijke 4e Nota Ruimtelijke 
Ordening eens waarin de noodzaak van verstedelijking onderbouwd werd”.  

Maar de steun van Peters en de andere voorstanders in de Staten was gekoppeld aan een 
reek voorwaarden. Zo moest er voor de glastuinbouw rond Lent een goede verplaatsingregeling 
komen, de grenscorrecties moesten goed geregeld worden en er moest een extra oversteek over de 
Waal bij Nijmegen komen. Destijds werd uitsluitend over doortrekken van de A73 gesproken. 

Opvallend was dat ‘het open Betuwe verhaal’ nauwelijks nog een rol speelde in de 
besluitvorming, alleen de actiegroep de Groene Long uit Oosterhout tamboereerde er nog jaren op. 
Volgens Henk Bergamin, tussen 1985 en 2001 burgemeester van Bemmel, was de open Betuwe al 
lang geen realiteit mee. De Betuwe kende nog wel vele mooie stukken, maar er was rond de dorpen al 
bijgebouwd en vooral de vele tuinbouwkassen zorgden voor een stevige ‘verrommeling’ van het 
gebied. Voordat Bergamin burgemeester werd van Bemmel was hij in Nijmegen wethouder RO in het 
college dat de Waalsprong afwees. In 1982 was hij de gedeputeerde van RO die zich toen ook 
verzette tegen de Waalsprong en was hij tevens voorzitter van het Pact van Doornenburg.  

Voor Bergamin was destijds één eis essentieel: de komst van een tweede brug. “Wij vreesden 
in 1993 al een verkeersopstopping”. En wat ook meetelde was dat er rond Elst en Bemmel ook 
meegebouwd mocht worden aan de Vinex-taakstelling. Bergamin: “Wij waren er al in 1997 druk mee 
bezig”. In die begin fase ontwikkelde de dorpengroei zich zelfs sterker dan de Waalsprong. Wat 
overigens weer alles te maken heeft met de langdurige bouwstop voor de Waalsprong die actiegroep 
de Groene Long in 2000 wist af te dwingen. Bergamin onderschrijft de stelling van Doesburg dat 
vooral een goed toekomstplan voor de tuinbouw uiteindelijk de ontwikkeling van de Waalsprong heeft 
gestimuleerd. Bergamin maakte zich in zijn eigen woonplaats sterk voor de komst van een nieuw 
kassengebied Bergerden. Volgens toenmalig wethouder Jacques Thielen hebben ook de vele 
inspraakbijeenkomsten die hij in het Witte Huis mocht hebben bijgedragen tot het aanvaarden van 
locatie Bergerden. “Als de mogelijkheid voor Bergerden niet was gecreëerd, was de Waalsprong 
vermoedelijk niet doorgegaan. De toenmalige gedeputeerde Ton Doesburg begreep dat heel goed. Hij 
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heeft toen een paar keer een zeer dringend beroep op mij gedaan om aan de ontwikkeling van 
Bergerden mee te werken. Uiteindelijk kwam er een deal: enerzijds Bergerden en anderzijds in 
Bemmel ter versterking van de kern en leefbaarheid ca 1500 woningen. Dat laatste hadden wij altijd 
gewild”, aldus Bergamin. 

 De tuinders bij Lent en Oosterhout waren aanvankelijk de grootste tegenstanders van de 
Nijmeegse woningbouw. Ze vreesden de opheffing van hun bedrijven. Het waren familiebedrijven, 
vaak van vader op zoon overgegaan. Het ging hier om een van de oudste tuinbouwgebieden van 
Nederland,   honderd   jaar   oud.   De      Figuur 9: Luchtfoto van Lent (bron: www.nijmegen.nl) 
aankondiging van de Waalsprong gaf 
veel sociale spanning. Zekerheden van 
een pensioen dreigden weg te vallen. 
De Lentse tuinbouwers organiseerden 
zich in de Stol-Lent Stichting 
Tuinbouwontwikkleing Over-Betuwe en 
Liemers. Een van de locale 
voormannen was Theo Teunissen. Het 
overleg rond de verplaatsing werd 
geleid door Ferry Hollinger, destijds ook 
directeur van de veiling in Bemmel. 
Hollingere herinnert zich de stevige 
inzet van Ronald Migo, CDA-wethouder 
in Nijmegen. Die werkte mee aan 
uitstekende spelregels voor de verplaatsing naar Bergerden. Ook werd een goede uitkoopregeling 
opgezet. Dankzij die goede regeling ontstond er rust. Teunissen zegt dat sommige kwekers na het 
bekend worden van de eerste verkoopresultaten bij wijze van spreken naar Nijmegen fietsten om ook 
zo'n mooie overeenkomst te tekenen. 

Achteraf concludeert Teunissen dat een hele boel tuinders blij waren dat Nijmegen 
voorbijkwam. Veel bedrijven waren verouderd, konden niet vooruit, hadden ook geen opvolger. Al 
werd dat een beetje geheim gehouden voor de Nijmeegse onderhandelaars. “Elk bedrijf had een 
gouden toekomst, leek het destijds”, zegt Teunissen. Hollinger kijkt wat genuanceerder. 
“Bedrijfseconomisch stonden bedrijven er niet altijd goed voor. Maar de bedrijven waren niet 
afgeschreven en de kweker had er ene goede boterham aan. Ze waren wel degelijk levensvatbaar”. 
Hollinger en Teunissen erkennen dat de Waalsprong ieder geval voor een versnelling zorgde in de 
opbouw van een nieuw modern kassengebied bij Bergerden waar voor tuinders voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden waren. Bergerden is nu een van de meest innovatieve kassengebieden van 
Nederland. Ook Bergamin onderschrijft die laatste stelling. Het aantal Lentse tuinders is hier overigens 
klein. Velen hebben de uitkoopsom gebruikt om te stoppen.  

Burgemeester Ed d'Hondt en Ronald Migo speelden vervolgens nog een essentiële rol bij het 
regelen met de grenscorrecties. De Betuwse gemeenten gingen na een aanvankelijk verzet allemaal 
vrijwillig akkoord met de overdracht van delen van hun gemeente. 

Uiteindelijk kwam het meeste en taaiste verzet van de actiegroep de groene Long. Deze club 
opgericht in maart 1994 en vreesde dat het dorp Oosterhout bij Nijmegen ingelijfd zou worden. De 
actiegroep werd ondersteund door honderden dorpsbewoners. Ze waren tegen een verstening van de 
Betuwe, pleitten voor een open Betuwe. Ze voerden vooral juridische acties. Volgens voorman Jan 
Coopmans was de Waalsprong ook niet de beste uitbreidingsoptie voor de stad, maar was dat het 
Beuningseveld. Overigens laat de locatie-MER (milieueffectrapportage) uit 1992 toch echt zien dat de 
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Waalsprong als het meest milieuvriendelijke alternatief uit de bus kwam. Tientallen bouwlocaties rond 
Nijmegen zijn voor die MER vergeleken.  

De Groene Long greep jarenlang elk foutje in juridische procedures aan om de Waalsprong te 
vertragen. In 2000 slaagde groep erin een langdurige bouwstop af te dwingen. Na de bouw van 1100 
woningen viel de woningbouw compleet stil. De Raad van State vond dat Nijmegen nog een 
inrichtings-MER moest laten maken. Dat vergde twee jaar. Na die uitspraak staakte de Groene Long 
het verzet. Coopmans heeft zich er altijd over verbaasd dat zijn groep nooit informeel benaderd is 
door de bestuurders uit de gemeente Nijmegen. “Wij wilden gesprekspartner zijn. Maar Nijmegen 
wilde niet met de dorpsbewoners praten. Die arrogantie heeft de stad opgebroken”, meent hij. Ronald 
Migo bestrijdt dit: “dat Nijmegen niet met de dorpsbewoners wilden praten is ‘pertinent onjuist’. Er zijn 
meerdere gesprekken geweest met diverse belangenbehartigers waaronder ook de dorpsraad 
Ressen. Formeel en informeel”. 

Achteraf is de gemeente Nijmegen de Groene Long alsnog dankbaar. Volgens wethouder 
Paul Depla, die aantrad in 2000 aan kort voor de definitieve zege van de Groene Long, heeft de 
bouwstop twee positieve zaken opgeleverd. Na de uitspraak van de Raad van State werden de 
verhoudingen tussen de strijdende partijen genormaliseerd. “Die tik op de vinger van de gemeente 
was goed om vervolgens samen verder te kijken”. Direct na de uitspraak ontstond er het platform 
Waalsprong waarin ondernemers en bewonersgroepen samen met de gemeente nadachten over de 
best mogelijke Waalsprong inrichting. “We werden partners. Voor de uitspraak waren we elkaars 
tegenstander, na de  bouwstop draaide alles om de vraag hoe kunnen we er samen iets goeds van 
maken. Ook in Lent zeggen ze nu: het is onze Waalsprong”, meent Depla. Jacques Thielen vind dit 
een te rooskleurig beeld: “De zeven musketiers onder leiding van Coopmans heeft zich niet zozeer als 
tegenstander en later partner gedragen maar meer als een luis in de pels die van mening was dat de 
grote stad niet zo maar kon doen wat haar lief was. Overigens mag boer Derks in dat geheel van 
bezwaarmakers niet ontbreken”. 

Het tweede positieve effect was dat de gemeente eindelijk over een echte verbinding tussen 
de Betuwe en de stad kon gaan denken. Van een wijk achter de dijk werd de Waalsprong aangepast 
tot een wijk aan de Waal, Nijmegen-Noord. Eerder durfde Nijmegen daar niet over te praten. De oude 
bouwplannen en inrichtingsvoorstellen voor de Waalsprong werden grondig aangepast. Daarbij 
speelde ook de aankondiging van een dijkingreep door het Rijk in 2000 een grote rol. De geplande 
wijk bij Ressen werd geschrapt en er kwam aandacht voor cultuurhistorie (opmerkelijke gebouwen, 
bomenlaantjes, wegen blijven). Nijmegen bouwt nu ook pal aan de Waal, rond Hof van Holland, het 
hart van de Waalsprong. Eerder was het hart verderop bijna voorbij het oude Lent aan de A325 
gepland. Het nieuwe Lentse hart ligt straks pal tegenover het plan Koers West (nieuwe toekomstige 
wijk langs het westelijke Waalfront) gelegen. Zo omarmt Nijmegen alsnog de Waal. En de 
aangekondigde dijkingreep leverde Nijmegen mede het zo broodnodige geld op voor de bouw van een 
tweede Waalbrug. Een stadsbrug wel te verstaan die wijken met elkaar verbindt. De 
onderhandelaars die met het Rijk in de slag waren geweest over de Waalsprong, Hompe, Migo en 
Dales en later d'Hondt hebben zich niet expliciet hard gemaakt voor deze verbinding. Recent heeft de 
Ronald Migo dat nog aangegeven tijdens een bijeenkomst van het politieke café. Daar gaf hij toe dat 
een van de belangrijkste missers was geweest rond de totstandkoming van de Waalsprong. De 
infrastructuur is onvoldoende in beeld gekomen en in de schaduw van de woningbouw komen te 
staan. Volgens oud-burgemeester Ed d’Hondt lag er halverwege de jaren negentig een keihard bod 
(350 miljoen gulden) voor het doortrekken van de A73 over de Waal. Een verbinding waarvoor de 
Kamer van Koophandel wel altijd heeft gepleit. Die A73 sneuvelde echter omdat er stad en regio geen 
eensgezindheid over bestond. Milieu minnend Nijmegen was tegen, maar ook de gemeente 
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Beuningen en Valburg zagen deze brug niet zitten. In 2005 bereikte de regio voor het eerst 
een akkoord over investeringen in een betere infrastructuur: stadsbrug, verbeding A50 en aanpak 
stationslocatie Arnhem. Na twintig jaar strijd tussen gemeenten, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en 
de provincie werd de strijdbijl begraven.  
 
 
Conclusie 
De keuze om de sprong over de Waal te maken, betekent een belangrijke mijlpaal in de 
geschiedenis van Nijmegen. De Waalsprong is waarschijnlijk het meest ingrijpende besluit 
geweest in Nijmegen van de afgelopen jaren. Het is een traject geweest wat decennia heeft 
geduurd en dus ook niet zo verwonderlijk dat er heel veel personen bij betrokken zijn 
geweest. In de periode heeft Nijmegen verschillende burgemeesters, wethouders en 
ambtenaren gekend die zich met het hele proces hebben bemoeid. Ook diverse profit en non-
profit organisaties hebben zich bezig gehouden met het project. Niet alleen uit Nijmegen, 
maar ook uit de aangrenzende gemeenten. Gebieden die met argusogen hebben gekeken naar 
de Nijmeegse plannen om in het noorden uit te breiden. Ook de provinciale en nationale 
overheid hebben zich nadrukkelijk bezig gehouden met de Waalsprong. In de reconstructie 
komt duidelijk naar voren welke personen, groepen en organisaties belangrijk zijn geweest 
binnen deze casus en wie de macht had om op bepaalde processen en/of beslissingen macht 
uit te oefenen. Dit kan het daadwerkelijk doordrukken van een beslissing zijn, of het vertragen 
of tegenhouden van bepaalde beslissingen, zoals de actiegroep de tuinders en de Groene Long 
bijvoorbeeld succesvol wisten te bewerkstellen. Het feit dat de Waalsprong op dit moment 
volop in ontwikkeling is, heeft natuurlijk voor een groot deel ook te maken, doordat er een 
maatschappelijke behoefte was aan meer woningen. Door de groei van het inwonersaantal van 
de stad en de groeiende behoefte aan woningen in de regio heeft ervoor gezorgd dat er in de 
eerste plaats na werd gedacht over het uitbreiden van Nijmegen. En hoewel het lange tijd, om 
diverse redenen, vrijwel onmogelijk leek om ‘de sprong’ over de Waal te wagen, was op een 
gegeven moment wel de tijd rijp om te kiezen voor de Waalsprong.  
 

6.3.2 Krakerspand De Grote Broek 
De Nijmeegse krakersbeweging heeft in de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het (‘linkse’) klimaat in Nijmegen, vandaar dat het van belang is om dit mee te 
nemen in een machtsanalyse. De Grote Broek is de erfenis van de Nijmeegse kraakbeweging. 
In de jaren ’80 was het vaak uitvalsbasis en vluchtadres voor grote kraakacties zoals bij het 
Mariënburgcomplex en de Arkstee. Begin jaren tachtig leidden ontruimingen in Nijmegen tot 
hevige krakersrellen. De vele tientallen panden die in de (begin)jaren '80 gekraakt werden, 
zijn ontruimd of door de krakers opgekocht/gehuurd. Een tiental voormalige kraakpanden, 
zoals Pontanus, De Koopvaart, Kleurrijk, Plufabrieken, Extrapool en het Dobbelmanklooster 
is met steun van de gemeente omgezet in 'woonwerkpanden' en zo gelegaliseerd. De Grote 
Broek resteert als symbool van wat in het vorig decennium door de gevestigde burgerij gezien 
werd als een subversieve beweging en voor links Nederland als een radicale beweging die de 
leegstand op keiharde wijze aan de kaak stelde.  
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Figuur 10: Kraakpand De Grote Broek (bron: De Gelderlander) 

 
 
De Grote Broek – Eric Reijnen 
 
De Grote Broek maakt het 25 jarig jubileum als kraakpand, waar niks mag maar alles toch gebeurt, 
net niet meer mee. Dit jaar is het pand in handen gekomen van woningcorporatie Standvast, de 
verbouwingen zijn gaande en het bestemmingsplan is op orde. De Grote Broek is een culturele 
broedplaats geworden, waar alles voortaan keurig volgens de regels gaat.  

Het is de finale van een wedstrijd die in 1984 begon. Op 3 november van dat jaar krakers hun 
intrek nemen in het pand aan de Van Broeckhuysenstraat. Het pand werd gekraakt uit protest tegen 
de invoering van een wet die het mogelijk maakte krakers anoniem te dagvaarden, wat hun positie 
kwetsbaarder maakt. Ze vrezen dat door de kabinetsplannen kraakacties vrijwel onmogelijk worden. 
Het is een actie die bij veel Nijmegenaren sympathie ontmoet. De kraakbeweging mag zich dan nog 
verheugen op een grote aanhang die het bestrijden van speculatie met panden en het lenigen van 
acute woningnood graag aan de links georiënteerde beweging overlaat. Dan nog wel. Het pand stond 
leeg, de meubelzaak die er in zat had de huur opgezegd en eigenaar Henri J. Karel uit Plasmolen is 
op zoek naar een nieuwe huurder. Karel is dan 79 jaar. Hij verzoekt de rechter om ontruiming, maar 
dat is vergeefs. Hij verliest het kort geding, omdat hij geen concrete plannen met het pand kan 
aantonen. Een beroep tegen die uitspraak trekt hij in. Op dat moment waren zijn beweegredenen 
onduidelijk. “Ik wil niet dat daar iets over gepubliceerd wordt. Voor de eigenaren wordt toch al weinig 
gedaan, voor de tegenpartij veel meer. Verder wens ik niets te zeggen”, aldus Karel in 1986. Ergo: de 
gemeente is in die periode enthousiast bezig om een ander kraakpand, de Pontanus, met behulp van 
gemeenschapsgeld te legaliseren. Een jaar later is alles anders. Een ontruiming van een Shell-
kantorencomplex aan de Mariënburg verloopt dusdanig, dat de krakers nadien worden gezien als een 
stel gewelddadige vandalen.  
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Enkele jaren later, in 1994, blikt hij terug op die periode. Hij verwijst naar een juridische fout die zijn 
advocaat maakte, waardoor de krakers niet gedwongen konden worden om het pand te verlaten. Hij 
rept ook over het gebrek aan steun van de gemeente en politie. In 1989 sprak Karel met toenmalig 
burgemeester Ien Dales over de situatie. Karel: “ ‘Het is schande voor Nijmegen dat zo’n mooi pand 
gekraakt wordt. Dat u het niet verhuurt, meneer Karel’, zei Ien Dales. ‘Maar ik wil het graag verhuren, 
mevrouw’, zei ik, ‘als het maar safe is met de centen’. Maar hoe kan ik het nu verhuren als ik er niet ín 
kan?’. “Ik zou te zijner tijd een antwoord krijgen hoe dat juridisch probleem opgelost moest worden. 
Die brief heb ik nog niet. ‘U moet een nieuwe procedure aanspannen’, zei Dales. ‘Dat wint u en dan 
zorg ik voor de ME’. ‘Maar dan wil ik een tijdje bewaking hebben met zo'n groot pand’, vroeg ik. ‘Als ze 
vóór eruit zijn, komen ze anders weer achter binnen. Die bewaking kon niet, daar had de politie geen 
tijd voor’”. Het beroep dat hij aantekende tegen de uitspraak van de rechter trok hij in, want dat had te 
maken had met de ziekte van zijn vrouw en bedreigingen van de krakers. Dat laatste herhaalt hij 
gedurende meerdere jaren tegen verschillende journalisten van De Gelderlander. “Ik kan wel weer 
een procedure starten, maar dan krijg ik wéér het gelazer. Wat heb ik eraan als ze mijn ruiten 
ingooien? Krijg ik weer telefoon: ‘U woont toch in een huis met een rieten dak hè?’ Pang, hoorn op de 
haak. Ja, ik wil toch niet vermoord worden voor wat stenen in Nijmegen?”. Voor de gemeente is er 
geen reden om Karel echt te helpen. De gemeente zit niet te wachten op een herhaling van de 
krakersrellen die de stad in de jaren ervoor zo vervelend op de kaart hebben gezet. Gevreesd wordt 
voor massaal verzet. Een eventuele ontruiming van de Grote Broek is voor de gemeente geen 
realistische optie. Het zou een grote beroering met zich mee kunnen brengen. Het pand, dat al menig 
jaar gekraakt wordt, zou bij een dreigende ontruiming als een vesting verdedigd worden, mogelijk door 
krakers uit heel Nederland. 

Anno 1994 is de functie van De Grote Broek is van actiecentrum teruggebracht tot een soort 
facilitair bedrijf voor een aantal, veelal idealistisch getinte, groepen. Al hechten de huidige bewoners 
weinig waarde aan de symboolfunctie van het laatste grote krakersbolwerk, geheel verdwijnen kan het 
in de ogen van de gebruikers niet. “Het is negatief voor een stad als er zo’n pand niet is. Mocht dit 
pand ontruimd worden, dan komt geheid elders in de stad zo’n pand terug. Het is mesjogge als een 
stad zou streven om dit helemaal weg te krijgen. Een stad moet léven, daar hoort een kraakpand bij. 
Anders is het geen stad meer”. De krakers verwijten het gemeentebestuur te veel aan de hand te 
lopen van projectontwikkelaars en ‘het bedrijfsleven’. “Wonen voor jongeren, voor mensen met een 
laag inkomen is hoger op de politieke agenda gekomen en dat is het resultaat van de inzet van de 
krakersbeweging”.  

Halverwege 1995 komen er eindelijk concrete plannen voor het pand op initiatief van 
burgemeester D’Hondt en wethouder Thielen. Eigenaar Karel wil langzamerhand af van het pand. Hij 
wil opbrengsten. Het instituut voor lichamelijk gehandicapten Werkenrode had belangstelling voor het 
pand. Het idee van het instituut is om er Blixem, het lunchcafe dat nu aan de Groesbeekseweg zit, in 
te vestigen. Deze bal is aan het rollen gekomen door een schrijven van wethouder Thielen, waarin hij 
de krakers uitnodigde voor een gesprek. “In het gesprek heb ik gezegd dat er twee wegen zijn. De 
korte weg is dat iemand zegt: dit is mijn pand en vervolgens naar de rechter stapt. De andere weg is 
die van overleg. Ik ben niet uit op het conflict. Ik heb wel uitgelegd dat ze in feite illegaal in het pand 
zitten. En dat het geen oplossing is, wanneer Werkenrode een ander pand koopt. De Grote Broek is 
namelijk op de markt. Ik ben in eerste instantie ook benaderd door een makelaar, die voor 
Werkenrode op zoek was. Wordt het niet Werkenrode, dan kan zich een andere koper aandienen die 
het wel wil. Het is namelijk voor het eerst in jaren dat de huidige eigenaar aangeeft van het pand af te 
willen”. Maar als de krakers zelf met de initiatiefnemers van het café van gehandicapten, Werkenrode 
en de Groesbeekse Tehuizen, gaan praten, is het snel over met het plan. De initiatiefnemers zien een 
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moeizaam proces met de krakers niet zitten. Werkerode directeur De Jong liet doorschemeren dat wat 
hem betreft de Grote Broek niet meer in beeld was. ‘Al dat gedoe met die krakers’ had de animo 
behoorlijk bekoeld. De krakers willen ‘hun’ pand namelijk niet kwijt. De Grote Broek huisvest op dat 
moment acht bewoners en een aantal vaste gebruikers zoals politiek dagcafé De Klinker, vegetarisch 
eetcafé, kraakdisco De Onderbroek, voedselcoöperatie de Tuinbroek, linkse boekhandel Assata, 
ontmoetingsruimte voor Somaliërs, alternatieve bibliotheek Boexat, een drietal bands en dan is er nog 
een ruimte die wordt gebruikt door sport en theatergroepen. Daarnaast biedt het kraakpand ruimte 
voor tal van links-radicale actiegroepen om hun bijeenkomsten in de Van Broeckhuysenstraat te 
houden.  

“De aankoop van de Grote Broek ketste af, onder meer door de opstelling van de krakers”, 
aldus Thielen die destijds als bemiddelaar optrad. De krakers juichen het initiatief van Werkenrode 
weliswaar toe, maar vinden hun eigen activiteiten in het pand ook belangrijk. Een alternatief is niet 
direct voorhanden”. En dat is het probleem. Er komen wekelijks meer dan honderd mensen in de 
Grote Broek. Een ander pand op korte termijn, tegen die prijs, zit er niet in. Een aantal 
gebruikersgroepen zou in de nieuwe situatie wel elders ondergebracht kunnen worden. Hij ging de 
bemiddelingen in met het plan de krakers en de gebruikers uiteindelijk alternatieve huisvesting in te 
bieden. “Maar we zijn nog niet eens zo ver gekomen dat daar concreet over gesproken is, aldus 
Thielen. “Maar ik snap de krakers wel”, vervolgt Thielen. “Het is natuurlijk een verschrikkelijke 
aantasting van het gebruik van de Grote Broek. Het voortbestaan wordt bedreigd”.  
 Drie jaar daarna, in 1999, was de gemeente wederom geïnteresseerd in de aankoop van het 
miljoenenpand, maar ketste de aankoop af op de gevraagde verkoopprijs. In 2000 zou een particulier, 
om dezelfde houding van de krakers als in 1995 het geval was, van een aankoop hebben afgezien. 
De woordvoerder van de Grote Broek ontkent in De Gelderlander met klem dat de potentiële koper 
gedreigd is met een mogelijk lange en moeilijke ontruimingsstrijd. “Dat is zeker niet het geval. We zijn 
niet eens toegekomen aan het organiseren van enig verzet”. Hij bevestigt wel dat er nog heel wat 
water door de Waal zal stromen vooraleer de krakers mee zullen werken aan hun vertrek. In datzelfde 
jaar, Karel is dan inmiddels 94 jaar oud, lijkt hij op de steun van d’Hondt te kunnen rekenen. Die vindt 
dat de krakers een ‘normale wetenschappelijke verantwoording’ hebben het pand zelf te verlaten. 
Maar hij zegt niet te weten of de gemeente eventueel bereid is om de krakers een ander onderkomen 
aan te bieden. “Daar zou eerst een discussie over gestart moeten worden”. Maar voor Karel is het 
vertrouwen in de gemeente tot het nulpunt is gedaald. Al die jaren betaalt hij gemeentelijke 
belastingen voor een pand waarover hij niet kan beschikken. Al die jaren ziet hij de ene na de andere 
burgemeester zich met de Grote Broek bemoeien zonder dat er een daadwerkelijke oplossing voor 
komt. “Het is de grote schuld van Nijmegen dat ik niet in mijn levenswerk kan, waarvoor ik twintig jaar 
hard gewerkt heb”. 

In 2001 gebeurt het onwaarschijnlijke dan toch. Wouter van Eck, raadslid voor GroenLinks, 
hoort van de krakers dat ze bereid zijn onder voorwaarden over legalisatie te praten. Van de 
‘kraakbeweging’ is dan al niet veel meer over dan een subcultuur die voor een belangrijk deel bestaat 
uit een groep jonge studenten voor wie vaak hun eigen portemonnee en het avontuur een belangrijke 
drijfveer is om te kraken. Karel laat zijn advocaat contact zoeken met de krakers. Een brief van de 
advocaat van de eigenaar met het aanbod tot verkoop doet het overleg met de gemeente starten. Het 
is dan kiezen of delen: meewerken, of de kans lopen ontruimd te worden. Het wordt meewerken.  
Van Eck stapt naar wethouder Paul Depla. De laatste begint wat verkennende gesprekken. Inmiddels 
is Karel overleden, zijn erfgename is de dan 64 jarige Annemarie Wardlow uit de VS waarmee Depla 
relatief makkelijk tot een akkoord kan komen. “ Nee, we zijn niet echt welgesteld. Het geld komt dus 
goed van pas”, zegt de net gepensioneerde vrouw die zich dankzij de verkoop van De Grote Broek 
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aan de Van Broeckhuijsenstraat plotseling miljonaire mag noemen. Pleegdochter Wardlow was enig 
erfgenaam van Grote-Broekeigenaar Karel. Na diens verscheiden nam ze zelf het initiatief tot de 
verkoop aan de gemeente. “Meteen na het overlijden van mijn vader heb ik contact opgenomen met 
wethouder Depla. Het was óf de gemeente eigenaar maken óf persoonlijk het gevecht aangaan met 
de krakers. Dat laatste is geen doen vanuit Amerika”. Dat ze met deze stap indirect de weg heeft 
vrijgemaakt voor legalisering van het kraakpand, is voor Wardlow een zure constatering: “Maar dat is 
niet mijn beslissing, maar die van de politiek. Ik ben geen partij en trouwens: ik heb vanuit Amerika 
ook geen andere keuze”. De krakers, onder leiding van de later vermoorde woordvoerder Louis 
Sevèke, zien de aankoop van het pand door de gemeente met als doel legalisatie uiteindelijk wel 
zitten.  

De deal wordt echter geheim gehouden tot na de verkiezingen. Depla verwacht meer 
medestanders na de verkiezingen, aangezien hij van de coalitiepartijen CDA en VVD weinig steun 
verwacht. De coalitiebesprekingen met GroenLinks en de SP leveren inderdaad het gewenste 
resultaat op. De deal rond de Grote Broek is een van de geheime onderdelen van het coalitieakkoord. 
De Pvda-wethouder vermoedt zelf dat ook het vorige college met PvdA-, VVD- en CDA-wethouders 
tot aankoop van De Grote Broek zou zijn overgegaan. “De onderhandelingen zijn al onder het vorige 
college ingezet”. Hoewel: “In het vorige college heb ik daar maar niks van gezegd. En met de huidige 
wethouders waren we er zo uit”.  

Als het onderwerp eind 2002 dan dus toch op de politieke agenda komt, herinnert volgens 
Depla en Van Eck de PvdA zich ineens weinig meer van de in het geheim toegezegde steun. De 
aankoop ging niet zonder slag of stoot. In oktober 2002 werd besloten om het pand aan de Van 
Broeckhuysenstraat voor een bedrag van 1,2 miljoen euro aan te kopen. Het was de bedoeling dat het 
werd ingezet als culturele broedplaats en de krakers mochten tegen een lage huurprijs van het pand 
gebruik blijven maken. Maar de aankoop van krakerspand de Grote Broek leidde tot grote woede in de 
gemeenteraad. De politiek voelt zich gepasseerd door wethouder Depla. Onzeker is ook of er 
voldoende steun is om het krakerspand te legaliseren. De woede van de politieke fracties, met 
uitzondering van Groenlinks dat er weinig kwaad in zag, richt zich voornamelijk op de manier waarop 
de aankoop is geschied: zonder de gemeenteraad daarover vooraf te informeren. Depla verdedigt zijn 
handelwijze door te stellen dat het om een strategische aankoop gaat. Besluit de gemeenteraad dat 
het pand geen broedplaats moet worden, dan kan de gemeente het desnoods weer verkopen en het 
pand alsnog ontruimen. “We hebben nu in ieder geval de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 
ontwikkelingen in dit deel van de stad”. De politiek vindt de aankoop echter zo ingrijpend dat ze 
geïnformeerd had willen worden. De nieuwe gemeentewet schrijft dat ook voor, menen ze. Volgens 
Depla geldt echter de oude afspraak dat het college tot een bedrag van 3 miljoen gulden mag 
uitgeven zonder daarover de raad te informeren. “En 1,2 miljoen euro is minder dan drie miljoen 
gulden”. De aankoop tegenhouden, zoals de raad wilde, was niet meer mogelijk. De koopakte was al 
bij de notaris gepasseerd.  

Niet alleen de aankoop van het Nijmeegse kraakpand de Grote Broek staat hevig ter 
discussie, maar ook wat er mee moet gebeuren. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet niets in 
het plan om de krakers in het pand te laten wonen en hun activiteiten uit te roepen tot officiële 
'culturele broedplaats'. Dit is wel wat het college van burgemeester en wethouders voor ogen heeft 
met de aankoop van de Grote Broek Met name door de grote verdeeldheid binnen de PvdA, ziet het 
er naar uit dat het voorstel voor een culturele broedplaats het niet gaat halen. “Het kost wel erg veel 
geld, namelijk 1,9 miljoen euro inclusief verbouwing”, stelt PvdA-fractievoorzitter T. van Vroenhoven. 
“Wij vragen ons af of je de Grote Broek dan niet voor een groter publiek toegankelijk moet maken”. 
Daarnaast is een deel van de fractie het er niet mee eens dat het kraakpand op deze manier wordt 
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gelegaliseerd. “De krakers mogen blijven zitten, tegen een heel lage huur. Waarom niet gewoon een 
marktconforme prijs?” De PvdA brengt hiermee de eigen wethouder Paul Depla van Ruimtelijke 
ordening en Groenlinks-wethouder Ton Hirdes van Cultuur in de problemen. GroenLinks staat volledig 
achter het voorstel van het college. Hierin wordt de partij gesteund door de SP. “Al vinden wij wel dat 
de Grote Broek ook de ruimte moet bieden aan meer mensen dan alleen de krakers”, zegt SP-
fractieleider H. van Hooft jr. De andere fracties in de raad zien weinig tot niets in het plan. “Het zou 
een beloning zijn voor de krakers, die jarenlang de eigenaar hebben geterroriseerd”, zegt VVD-
fractievoorzitter P. Leferink op Reinink. “Los daarvan vinden wij het hele principe van een culturele 
broedplaats gewoon flauwekul. Je kunt met dat pand beter wat anders doen”.  

Het raadsbesluit over legalisering van krakersbolwerk De Grote Broek werd daarop voor 
onbepaalde tijd uitgesteld. Wethouders en krakers moeten opnieuw naar de onderhandelingstafel. De 
afspraken over het te leveren cultuuraanbod worden door de hele gemeenteraad, met uitzondering 
van GroenLinks, als te vrijblijvend afgedaan. Naast de oppositiepartijen waren ook de SP en vooral 
PvdA kritisch. De sociaal-democraten gaven de nekslag door onomwonden te stellen dat de huidige 
activiteiten van De Grote Broek niet passen in het zogenoemde 'broedplaatsenbeleid' voor cultuur. 
Wethouders Depla (wonen) en Hirdes (cultuur) konden niet anders dan vaststellen dat er nieuwe 
afspraken moeten komen. De PvdA speelt als collegepartij een essentiële rol in de besluitvorming. De 
fractie vindt dat krakers best scherper op hun houding aangesproken mogen worden. Dit alles tot 
verdriet van de krakers.  

Als het aan de ondernemers ligt, komt het niet tot een nieuw akkoord. Eerder dat jaar, in 2002, 
mislukte een poging van de ondernemers in de Van Broeckhuysenstraat om het pand aan te kopen. 
Met de gestrande discussie in de gemeenteraad zetten ze vol in op de herkansing. De Grote Broek 
vinden ze niet passen in het beeld van een winkelstraat. “Dat staat nog los van het feit dat wat er 
gebeurt, niets met cultuur heeft te maken”. Liever zien ze weer een kwaliteitszaak het pand betrekken. 
De ondernemers betreuren dat hen in eerste instantie niets werd gevraagd over de hele problematiek. 
Ondernemer Duppen: “Wij moesten het in de krant lezen. Waarom mochten wij niet meedenken over 
een toekomstige bestemming?” Het plan van drie winkeliers aan de Van Broeckhuysenstraat in 
Nijmegen om het kraakpand de Grote Broek te kopen, hoeft niet op veel enthousiasme van de 
gemeenteraad te rekenen. De collegepartijen PvdA, GroenLinks en SP, halen hun schouders op over 
het plan van de winkeliers Tabbers, Duppen en Westers. Het CDA reageert iets minder lauw, alleen 
de VVD, de andere grote oppositiepartij, is voorstander van directe verkoop aan de winkeliers. 

Na enkele maanden van onderhandelen komt er in maart 2003 dan toch een besluit. 
Woningcorporatie Standvast is bereid kraakpand de Grote Broek te kopen van de gemeente 
Nijmegen. De krakers mogen na legalisering blijven wonen in het pand aan de Van 
Broeckhuysenstraat tegen een lage huurprijs. Ook garandeert de corporatie het in standhouden en 
uitbreiden van de culturele activiteiten. Die deal is de verrassende uitkomst van intensief overleg 
tussen college van B en W, krakers en Standvast. De drie partijen zijn tevreden over het resultaat. 
Wethouder Depla heeft zelf het initiatief genomen voor de verkoop aan Standvast. De 
woningcorporatie is bereid 1,2 miljoen euro neer te tellen voor het woonwerkpand. Datzelfde bedrag 
betaalde de gemeente aan de voormalige eigenaar. Aanvankelijk wilde het college een gelegaliseerde 
Grote Broek zelf verhuren aan de krakers. Met gemeentesubsidie zouden de bewoners het culturele 
aspect verder kunnen uitbouwen. Een meerderheid van de gemeenteraad zag dit niet zitten, mede 
omdat het pand te politiek beladen is. Vandaar dat het college op zoek moest naar een andere 
oplossing. De PvdA stelde de voorwaarde dat een woningbouwcorporatie het pand van de gemeente 
moest overnemen. Dat bij Standvast de latere wethouder van de partij van Depla, Hannie Kunst, dan 
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nog de directeur is, is volgens Depla toeval. Kunst zou nog totaal niet in beeld zijn als toekomstig 
PvdA wethouder.  

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde vervolgens voor de verkoop van het pand 
aan woningcorporatie Standvast. De nieuwe eigenaar gaat het pand verhuren aan de huidige 
bewoners en gebruikers. Een meerderheid van GroenLinks, PvdA en SP bleek namelijk in de 
raadscommissie Stedelijke Samenleving voorstander van de transactie. De gehele oppositie was fel 
tegen. Die zag liever een ontruiming van het pand om het vervolgens tegen een aantrekkelijke prijs te 
verkopen aan een ondernemer.  

Ook de Vereniging van Binnenstad Ondernemers (VBO) was teleurgesteld over de nieuwe 
afspraken. Voorzitter De Klein: “Dit college houdt niet of nauwelijks rekening met belangen van de 
ondernemers in de Van Welderenstraat en Van Broeckhuysenstraat. Er ligt een winkelbestemming op 
het kraakpand. Die moet gehandhaafd blijven”. Er wordt zelfs door de ondernemers van de Nijmeegse 
Van Broeckhuysenstraat en Mariënburg nagedacht om naar de rechter te stappen toen zij geen rol 
toebedeeld krijgen bij de inrichting van de Grote Broek. Een jarenlang juridisch gevecht zou het gevolg 
zijn. Uiteindelijk is van dit plan weinig terecht gekomen. 

Het duurt tot 2008 eer het pand overgedaan kan worden aan Standvast. De plannen zijn dan 
pas in een dusdanig stadium dat ze concreet zijn. De gemeente koopt het pand dus, de krakers 
worden huurder. De vrees voor escalaties bij ontruimingen heeft in het gemeentelijke besluit 
meegespeeld, wordt toegegeven. Het imago van weleer heeft de krakers geholpen. 
 
 
Conclusie 
Wat erg kenmerkend is voor deze case is dat er lange tijd niets concreets is besloten met 
betrekking tot het krakerspand De Grote Broek. De Nijmeegse politiek durfde zich lang niet 
de vingers te branden aan de netelige kwestie. In de jaren tachtig had het namelijk geleid tot 
hevige rellen in Nijmegen. De krakers weten hun belangen erg lang hun machtspositie vol te 
houden, een duidelijk voorbeeld van gezag op basis van dwang. De politiek heeft in die 
periode geen grip op de krakers. Ze hebben duidelijk hun imago mee. Dit betekent dat de 
krakerswereld een belangrijke machtspositie heeft binnen ‘links’ Nijmegen. Niet alleen in het 
verleden, maar zelfs in deze casus, nu het krakersklimaat in Nijmegen sterk is afgezwakt, 
weten ze nog altijd een belangrijke onderhandelingspositie te behouden. Bijna vijfentwintig 
jaar durft de politiek de krakers niet daadkrachtig aan te pakken. Uiteindelijk is het wethouder 
Depla die een belangrijke doorbraak weet te bereiken in het proces. Hij gebruikt zijn legitiem 
gezag om tot een compromis te komen. Hoewel hij eerst nog werd teruggefloten, onder 
andere ook door zijn eigen partij, heeft hij toch uiteindelijk grotendeels dat bereikt wat hij 
voor ogen had. Hij kan dan wel weer op voldoende steun rekenen. Ook komt in deze casus 
duidelijk naar voren dat er niet of nauwelijks is geluisterd naar de belangen van de 
ondernemers uit de buurt. Zij waren niet machtig genoeg om hun belangen gerealiseerd te 
krijgen. Dit is vrij opvallend, omdat het hedendaagse discours in Nijmegen toch de 
(economische) vooruitgang van de stad is. Wellicht is het zo dat in deze casus het imago van 
de stad, en dus ook het Nijmeegs economisch klimaat, belangrijker werd geacht dan de 
belangen van enkele lokale ondernemers.   
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6.3.3 De tweede Stadsbrug 
De tweede Stadsbrug is een nog te bouwen oeververbinding aan de westkant na Nijmegen 
over de Waal. Deze brug wordt noodzakelijk geacht, mede door de bouw van de Waalsprong, 
een grote nieuwbouwwijk aan de noordoever van de Waal. De brug moet zodoende de uit 
1936 daterende Waalbrug, die aan de oostzijde van de stad ligt, ontlasten. Dit ingrijpend 
project is dus van groot belang voor de bereikbaarheid van de stad. Een probleem waar 
Nijmegen, mede door haar geografische ligging aan de rivier al decennia lang mee te kampen 
heeft. 

Met slechts één stem tegen aanvaarde de Nijmeegse gemeenteraad eind april 2008 het 
bestemmingsplan voor de aanleg van de stadsbrug, de oeververbinding tussen Nijmegen-West 
en Lent. Eerder was de financiering al geregeld. Voor het eerst sinds de aanleg van de 
Waalbrug in de jaren dertig heeft Nijmegen nu het vooruitzicht van een tweede brug over de 
Waal. 2012, begin 2013 zou de brug opengesteld moeten worden. 

 
Figuur 11: Ligging plangebied Stadsbrugtracé (bron: www.nijmegen.nl) 
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Waalbrug, stadsbrug Nijmegen – Rob Jaspers 
 
De besluitvorming rond de tweede Waalbrug heeft veel voeten in de aarde gehad. Misschien is dat 
typisch voor Nijmegen, want ook over de eerste brug is tientallen jaren gesteggeld, vooral over de 
locatie en de financiering. Over een tweede brug in Nijmegen wordt al gesproken sinds de jaren 
zestig. In 1970 lag er zelfs een tijdje een serieus voorstel voor een stadsbrug via de Ooijpoort. Enkele 
jaren later werd een brug van Lent naar Nijmegen-West getekend. Deze brug zou via een weg dwars 
over Westkanaaldijk een verbinding krijgen met de toekomstige rijksweg A73 die toen pas op 
werktekeningen terug te vinden was. In die jaren kwam een Kamercommissie zelfs naar voortgang 
van de Nijmeegse brugplannen kijken. Opmerkelijk is trouwens dat het tracé van die brug uit 1973, op 
de verbinding met de A73 na, vrijwel identiek is met het huidige stadsbrugtracé.  

De echte lobby’s voor een tweede brug startten echter pas na de openstelling van de A73 in 
de regio. Die rijksweg zou doorgetrokken moeten worden over de Waal over grondgebied van de 
gemeente Beuningen en de toenmalige gemeente Valburg (nu Overbetuwe). Omstreeks 1988 werd 
de eerste gezamenlijke actie voor zo’n A73-brug ondernomen door de provincie, het Knooppunt 
Arnhem-Nijmegen en enkele betrokken gemeenten waaronder Nijmegen. De toenmalige minister 
Neelie Smit-Kroes kreeg een brief van deze besturen waarin ze werd opgeroepen werk te maken van 
deze Waalbrug. Alleen Beuningen en Valburg pruttelden destijds tegen. Een A73-brug zou ten koste 
gaan van het leefklimaat in Weurt en Slijk-Ewijk en Oosterhout, zo lieten die gemeenten weten. 

De brief van de regio viel in Den Haag niet in goede aarde. Datzelfde gebeurde feitelijk met de 
meeste vervolgbrieven over die Waaloversteek in het verlengde van de A73, al zijn hierover diverse 
interpretaties. Met name binnen het CDA (lokaal en regionaal) heerst de mening dat het Rijk wel 
degelijk enkele malen met veel geld over de brug had willen komen. Maar andere partijen (PvdA, 
GroenLinks) beweren weer het tegendeel. De laatste partijen wijzen erop dat diverse ministers zich 
heel duidelijk tegen deze brug hebben uitgesproken en er in ieder geval geen enkele prioriteit aan 
wilden geven. Toch staat het CDA niet alleen met de opvatting dat er op verschillende momenten in 
Den Haag wel degelijk steun voor de A73-brug was. Zo kan burgemeester D’Hondt (PvdA) zich anno 
2008 herinneren dat in de jaren negentig het Rijk enkele honderden miljoenen guldens beschikbaar 
wilde stellen voor de verlenging van de A73 over de Waal. Voormalig topambtenaar Peter van der 
Groen uit Nijmegen herinnert zich die deal ook, maar hij stelt dat er diverse voorwaarden aan waren 
verbonden. Zo zou de provincie een derde deel van de bouwkosten moeten betalen en Nijmegen 
enkele miljoenen. Bovendien zou de brug toch niet als een nationale weg (A-weg), maar als een 
provinciale weg (N-route) aangeduid worden. Dat zou betekenen dat de provincie later ook de 
onderhoudslasten van de weg zou moeten dragen. Daar voelde de provincie niks voor, aldus Van der 
Groen. Onderhandelingen op dit punt liepen telkens op niets uit. Van der Groen werkte ruim dertig jaar 
voor de gemeente Nijmegen als verkeersdeskundige en was altijd voorstander van een A73-brug. 
Volgens hem heeft uiteindelijk niet Nijmegen deze verbinding getorpedeerd zoals veel CDA’ers 
beweren, maar de provincie door in de jaren negentig altijd de knip op de beurs te houden. De 
provincie bleef erop hameren dat de aanleg een pure rijkstaak was, stelt Van der Groen. Ook toen 
CDA- wethouder Bruls in 2001 aankondigde dat Nijmegen bereid was vele tientallen miljoenen vrij te 
maken, reageerde de provincie volgens Peter van der Groen niet. Overigens vraagt Van der Groen 
zich nog steeds af waar Bruls dat geld had willen vinden binnen de Nijmeegse begroting. Er lag 
volgens hem geen enkel plan onder. De actie van Bruls werd destijds ook door veel partijen in de raad 
gehekeld.  

Feitelijk heeft de A73-brug alleen in de jaren zeventig even op de kaarten van Rijkswaterstaat 
gestaan. Maar na de aanleg van de brug bij Ewijk (A50) werd die A73-brug om kostentechnische 
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redenen snel geschrapt. Volgens Van der Groen omdat er geen enkele landelijke druk was voor de 
aanleg. Toch is de regio lang door blijven gaan met de lobby, ook met steun van de gemeente 
Nijmegen. In 1994 was GroenLinks in Nijmegen nog bereid zo’n brug te accepteren. steun werd 
uitgesproken na een fel debat en twee ledenvergaderingen. Die steun voor de brug had alles te 
maken met de wens van GroenLinks om in het college van B en W te komen. De partijtop wist dat het 
CDA de A73-brug als optie nooit zou opgeven.  

De voortdurende Nijmeegse lobby voor de A73-brug had uiteraard ook alles te maken met de 
Waalsprong. Een van de voorwaarden voor die uitbreiding van Nijmegen in de Betuwe was een extra 
oeververbinding. Voor Nijmegen was de A73-brug een lastige opgave. Het gaat immers om een brug 
op andermans grondgebied. Bovendien is het een Rijksweg en dat is in principe een zaak van de 
landelijke overheid. Die hoort ook de kosten te dragen. Dat laatste argument voerde zoals gezegd ook 
de provincie steeds aan, als Nijmegen aanklopte voor financiële steun. 

In 1996 probeerde de gemeente Nijmegen heel actief geld los te peuteren voor de oversteek 
bij de provincie. Daarbij werd vooral gewezen op de hoge Nuonwinsten die de provincie kreeg. 
Burgemeester D’Hondt vroeg diverse malen om steun bij commissaris Kamminga. Die acties leverden 
echter niets op qua geld. Wel ondertekenden vrijwel alle regionale partners in 1998 nogmaals een 
convenant waarin ze beloofden zich in te zetten voor het doortrekken van de A73 over de Waal. 
Tegelijk werd een brief naar de kabinetsformateur gestuurd waarin gepleit werd om geld vrij te maken 
voor deze oeververbinding. Dat had weinig effect. Het kabinet Kok liet weten dat doortrekken van de 
A73 nog tientallen jaren op zich zou laten wachten.  

 
             Figuur 12: Een voorbeeld hoe de nieuwe stadsbrug er uit zou kunnen zien (bron: De Gelderlander) 

 
 

GroenLinks in Nijmegen was in de tweede helft van de jaren negentig definitief in het kamp van de 
tegenstanders van deze brug beland. De partij lanceerde in die periode (1996) als alternatief een 
plannetje voor een stadsbrug. Dit werd later opgepakt door wethouder Thielen (PvdA). Hij realiseerde 
zich na de reactie van het kabinet Kok dat een A73-brug nog heel lang kansloos zou zijn. Met het oog 
op de bereikbaarheid van de Waalsprong  pleitte Thielen plots voor een studie naar de aanleg van 
een stadsbrug, eventueel als tolbrug. Hij zette echter niet door. Binnen het college van B en W werd 
hij terug op het spoor van de A73-brug gezet. De oproep van Thielen kreeg wel een vervolg in de 
stad. Diverse partijen steunden  zo’n lokale brug, bijvoorbeeld de bewonersgroepen in Oost en rond 
de singels.  
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In 2001 herhaalden de ministers Pronk en Netelenbos dat het Rijk geen stuiver over zouden hebben 
voor de A73-brug. Dat zette de stadsbrug opnieuw in de schijnwerpers. PvdA-fractievoorzitter Ton van 
Vroenhoven waarschuwde ervoor dat zonder een goede oeververbinding de voortgang van de 
Waalsprong wel eens in problemen zou kunnen worden. In Amersfoort was de bouw van de Vinexwijk 
Vathorst door de Raad van State al stilgelegd omdat er geen goede verbindingsroute voor de nieuwe 
bewoners was. De opmerkingen van Van Vroenhoeven zorgden voor verwarring. Plots spraken 
Nijmeegse bestuurders zich uit voor de aanleg van twee bruggen, de A73 en stadsbrug. Dat werkte 
weer op de lachspieren van diverse politici en ondernemers. Als er al geen geld komt voor één brug, 
dan is een pleidooi voor twee bruggen helemaal kansloos, riep bijvoorbeeld het PvdA-raadslid Pieter 
Smals tegen CDA’er Bruls. 

In 2001 spreken de regionale milieugroepen zich uit voor het eerst duidelijk uit voor de aanleg 
van een stadsbrug en tegen de A73-oversteek. Zij waren bang voor een verslechterende 
luchtkwaliteit. GroenLinks zet vervolgens hetzelfde in het verkiezingsprogramma. De PvdA blijft 
twijfelen, maar trekt volledig bij als GroenLinks de verkiezingen wint in Nijmegen. Er komt een links 
college. Dat college kiest voor de stadsbrug. Depla laat dan weten dat hij de middelen die hij heeft 
gekregen (90 miljoen euro) om de stad bereikbaar te houden tijdens de dijkverlegging bij Lent (dan 
gaat de Waalbrug er deels voor jaren uit) in wil zetten voor de stadsbrug. Zo komt die brug (kosten 
261 miljoen euro ) plots snel dichterbij. De provincie is woedend over dit voorstel en nog tijdens de 
coalitieonderhandelingen eisen de commissaris en enkele gedeputeerden een gesprek met de linkse 
voormannen uit Nijmegen. De provincie eist de 90 miljoen op om in te zetten voor de A73-brug. Links 
Nijmegen wil er niks van weten, die 90 miljoen is Nijmeegs geld laten ze aan de provincie weten.  

Oud-ambtenaar Peter van der Groen herinnert zich nog goed hoe Nijmegen die 90 miljoen 
binnenhaalde. Hij schreef hiervoor zelf het actiememo in 2001. Van der Groen, professioneel 
voorstander van een A73-brug, was na tientallen jaren van overleg tot de conclusie gekomen dat die 
brug onhaalbaar was. De regio was verdeeld, de provincie weigerde steevast geld te geven en het 
Rijk wilde er geen prioriteit aan geven. Dus bedacht Van der Groen het plan om stevig met 
Rijkswaterstaat te onderhandelen over de dijkingreep. De onbereikbaarheid van Nijmegen tijdens de 
ingreep werd daarbij een stevig punt. Er was compensatie nodig in de vorm van een stadsbrug. Zo 
een stadsbrug is niet ideaal als oplossing voor de regionale verkeersproblemen, zegt Van der Groen 
ook vandaag nog steeds. “Maar het is beter dan niks”. Wethouder Depla onderschrijft dat laatste. Hij 
zag uiteindelijk ook in dat de A73-lobby kansloos zou zijn. “En dan heb ik liever een stadsbrug dan 
geen enkele brug“. Volgens Van der Groen reageerde CDA-wethouder Bruls destijds woedend op zijn 
memo. Maar na de verkiezingen van 2002 was de rol van het CDA in het college uitgespeeld.  

De keuze van het linkse stadsbestuur voor de stadsbrug, maakte geen eind aan de lobby’s in 
de regio voor de A73-brug. Vooral de Kamer van Koophandel en het CDA, in stad en regio, bleven 
opkomen voor deze Waaloversteek. De KvK presenteerde een rapport na een uitvoerige studie 
waaruit bleek dat de A73-brug de beste verkeersoplossing was voor de regionale doorstroming. Maar 
in de regio bleek geen eensgezindheid meer mogelijk over deze brug. De steun kalfde af voor deze 
oplossing. In de loop van 2004 besloten de besturen in de regio een poging te ondernemen om tot 
een eensgezind stadpunt te komen over de noodzakelijke verkeersoplossingen in Gelderland. De 
gedachte hierachter was dat als de regio met één mond zou praten richting Den Haag dan zou kabinet 
wel met geld over de brug komen. In de loop van 2005 kwam er ook een akkoord: provincie, 
Knooppunt en gemeenten zouden eensgezind gaan voor de verbreding van de A50, doortrekken van 
de A15, opknappen Stationszone Arnhem en de aanleg van de stadsbrug in Nijmegen. Dit 
totaalverhaal zou aan Den Haag aangeboden worden als dé verkeerswens van Gelderland. CDA-
gedeputeerde Peters was de laatste die met dit plan instemde. CDA-gedeputeerde Van Haaren, ook 
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altijd voorstander de A73-brug en verantwoordelijk voor verkeer in de provincie,  stelde iets eerder dan 
Peters vast dat de A73-lobby kansloos was door de verdeeldheid van tientallen jaren. Zij werd later fel 
bekritiseerd door lokale CDA’ers in Nijmegen. De KvK bleef zich fel verzetten tegen het regionaal 
verkeersakkoord. De Kamer kreeg steun van diverse ondernemersgroepen, ook van de Nijmeegse 
binnenstadondernemers en bewonersgroepen in Lent en West. Maar dit verzet haalde niets uit.  

Volgens directeur Migo van de Kamer van Koophandel (ook een landelijke  top-CDA’er en 
oud-wethouder van Nijmegen ) hadden de bestuurders van Nijmegen en de regio boter op hun hoofd. 
Hij zegt nu dat zij na 2003 nog een bod van minister Peijs van Verkeer genegeerd zouden hebben. 
Peijs zou bereid zijn geweest 350 miljoen euro te geven voor de A73-brug. Dat had ze laten weten op 
een CDA-bijeenkomst in Nijmegen. “In het zicht van de finale, weigerde de regio en Nijmegen door het 
lint te lopen op de A73-route, meent Migo. Wethouder  Depla zegt echter dat hij geen enkel officieel 
bod van Peijs kent. Migo ageert anno 2008 nog steeds tegen de stadsbrug. Die brug is inferieur, 
meent hij. Het wordt een tweede Pleijroute. De brug zal extra regionaal verkeer aantrekken en de files 
zullen toenemen. De Nijmeegse wethouders zeggen dit te zullen voorkomen door de nieuwe brug als 
een 50-km route in te zetten. 

De politieke eensgezindheid na dertig jaar over de verkeersaanpak in de regio heeft Nijmegen 
geen windeieren gelegd. Verrassend snel kwam het Rijk met extra subsidie voor de stadsbrug, ook de 
provincie schonk geld, evenals de Stadsregio. Zo werd de financiering van de stadsbrug in zeer korte 
tijd geregeld, uniek voor zo een project. Ook het tracé en het bestemmingsplan (zie figuur 11) zijn in 
een hoog tempo vastgesteld.  

De bedrijven in West waren aanvankelijk sceptisch in navolging van de Kamer van 
Koophandel, maar volgens Ernst Merks, voorzitter van het ondernemersplatform Onok (sinds kort  
Trade Port West), hebben ze de kansloze missie van de A73-brug inmiddels erkend. Op de zorg van 
bedrijven over lawaaioverlast en de fijn stof problematiek heeft Nijmegen vervolgens adequaat   
gereageerd, stelt hij. Bovendien werkt Nijmegen alsnog mee aan een ventweg voor de bedrijven naast 
de Energieweg en zijn op verzoek van de ondernemers de geplande rotondes aangepast.  

Toch kan de stadsbrug nog op problemen stuiten. De werkgroep Leefmilieu heeft zich als 
enige milieugroep tegen de stadsbrug gekeerd. De werkgroep zal de brugplannen tot in hoogste 
instantie blijven aanvechten. Volgens woordvoerder Marga Jacobs bestaat er een verkeerd beeld van 
de stadsbrug, alsof het een klein bruggetje is zoals de bruggen over het kanaal. Onzin, meent zij. De 
brug is breder dan de bestaande Waalbrug. De brug zal de fijnstofproblemen verergeren, meent ze. 
Jacobs vindt dat andere milieugroepen blind zijn voor de gevaren voor de omwonenden van het 
brugtracé. “De stadsbrug is slecht voor de mens en de A73-brug is slecht voor de natuur. Dan weet ik 
wel waarvoor ik moet kiezen“. 

De plannen voor de stadsbrug hebben volgens haar één plus opgeleverd. “Mede dankzij onze 
verzetacties is het kennisniveau over de luchtkwaliteit binnen de gemeente de laatste jaren sterk 
verbeterd. Nijmegen heeft de beste mensen van Nederland op dit gebied. Daar kunnen we dan weer 
van profiteren bij andere milieuproblemen in de stad”, zegt Jacobs nu. Maar Jacobs had liever gezien 
dat zij de brug had kunnen stoppen. Al kan dat altijd nog lukken. Want Leefmilieu stapt zeker naar de 
Raad van State, de hoogste machtsinstantie in ons land. 
 
 
Conclusie 
Een goede bereikbaarheid is erg belangrijk voor een stad, voor zowel de bewoners maar 
natuurlijk ook voor de economie van de stad. En aangezien het dominante discours in de stad 
haar economische vooruitgang is, tracht men de bereikbaarheid met een tweede stadsbrug te 
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verbeteren. Maar deze casus heeft ook laten zien dat niet iedereen zich kan vinden met dit. 
Verschillende milieuorganisaties hebben geprobeerd een tweede stadsbrug tegen te gaan. 
Echter, en dat bevestigt wederom de huidige economische discours waarin de stad zich 
bevindt, hebben deze acties tot nu toe niet dat resultaat kunnen bewerkstellen waar ze op 
hadden gehoopt. De stadsbrug komt er immers.  

Verder laat de problematiek rondom de tweede oeververbinding via de weg duidelijk 
zien hoe belangrijk het is om draagvlak te creëren. Het was volgens Bovens (2007) en De 
Man & De Boeck (2005), een eerste vereiste voor het tot stand komen van een besluit. Het 
besluit hoeft niet zozeer weldoordacht te zijn, zo stellen zij, maar er moet genoeg draagkracht 
en steun voor te vinden zijn. Dit impliceert overigens niet dat het besluit voor een tweede 
oeververbinding niet doordacht zou zijn. Op het moment dat er eindelijk een groot draagvlak 
was vanuit de regio om een tweede stadsbrug aan te leggen, kan men een vuist maken ten 
opzichte van het Rijk, dat in eerste instantie weinig prioriteit gaf aan de Gelderse plannen. De 
uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002, toen er een links college aantrad, waren 
daar wederom erg belangrijk voor het verdere verloop van het besluitvormingsproces.  
 
 

6.3.4 FiftyTwoDegrees 
FiftyTwoDegrees is de naam van een modern kantoorgebouw gelegen in Nijmegen. De naam 
van het kantoor verwijst naar de 52ste breedtegraad, waar overigens opmerkelijk genoeg niet 
Nijmegen maar Arnhem gelegen is. FiftyTwoDegrees is het resultaat van de behoefte die 
Philips halfgeleiders had aan nieuwe onderzoeksfaciliteiten. Op het zelfde moment was er 
vanuit de gemeente Nijmegen de wens om het gebied waar nu het kantoorgebouw staat te 
herontwikkelen, en werd gezocht naar een belangrijke drager voor het gebied. Op 14 oktober 
2007 werd FiftyTwoDegrees officieel geopend door premier Balkenende en had Nijmegen de 
beschikking over een gloednieuw kenniscentrum waar technologie, business en lifestyle 
worden gecombineerd. Het project heeft tevens een belangrijke maatschappelijke functie, dat 
onder andere ruimte moest bieden voor cultuur en onderwijs (Camps, 2008: 58). 
FiftyTwoDegrees is voor Nijmegen een belangrijk project, omdat het een waardevolle impuls 
is voor het verhogen van de kenniseconomie in de regio en in Nijmegen zelf. 
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Figuur 13: FiftyTwoDegrees (bron: www.wikipedia.org) 

 
 

Succesverhaal FiftyTwoDegrees – Wim van de Louw 
 
Toen de plannen voor het toenmalige Philips City Center in februari 2001 gelanceerd werden, werd er 
niet gejuicht in Nijmegen. Allerwegen dacht men in de stad: ‘het zal wel’. De economie draaide toen 
nog goed, al waren de eerste tekenen van terugval al zichtbaar; de ramp met het World Trade Center 
in New York moest nog komen. Philips Semiconductors, voorloper van het huidige NXP draaide op 
zijn top, directeur Jan Ramaekers verwachtte in februari dat hij weldra op 5000 werknemers zou 
zitten. Maar in Nijmegen was ook bekend dat de markt voor semiconductors op zijn zachtst gezegd 
nogal fluctueerde. Elke periode van topproductie werd gevolgd door een verzadigde markt. In die 
setting van op en neer gaande productie was de Nijmeegse scepsis niet eens zo vreemd.  

De eerste gesprekken voor het realiseren van FiftyTwoDegrees dateren van 1997. Zij werden 
gevoerd door toenmalig burgemeester van Nijmegen Ed d’Hondt, de Nijmeegse projectontwikkelaar 
Ron Lubbers, Jan Ramaekers en later met stedenbouwkundige Riek Bakker. “Mijn enthousiasme voor 
de plannen was aanvankelijk gemotiveerd door de behoefte aan goede verblijfsaccommodatie voor 
expats van Philips, waar al vaak over gepraat was. Maar ook in het kader van een groot Zweeds 
Filmconcern dat zich in Nijmegen wilde vestigen met een omvangrijke nieuwe investering”, aldus 
d’Hondt. “Het college was aanvankelijk erg sceptisch tot op het onbehoorlijke af, zoals bleek tijdens 
een werkbezoek van het College aan Philips in '98 en gesprekken daarna. In die periode voelde ik me 
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nog al eens ongemakkelijk in de contacten met Philips, met name omdat de concernleiding in 
Eindhoven mij een-  en andermaal had verzekerd dat zij achter de plannen stonden. Maar heel 
geleidelijk ontstond er binnen het College enig gevoel voor de plannen. Dat gold ook voor de 
ambtelijke organisatie”. In april 2001 werd d’Hondt opgevolgd als burgemeester door Guusje ter Horst, 
maar hij is het project altijd nauwkeurig blijven volgen, onder andere omdat d’Hondt samen met 
Ramaekers in de Raad van Toezicht van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zat en nog steeds zit, 
waardoor ze nog regelmatig over het project van gedachten wisselden.  

Het Philips City Center, later omgedoopt in FiftyTwoDegrees, was aanvankelijk niet meer dan 
een convenant en een haalbaarheidsstudie. Het idee was afkomstig van Lubbers. Het is vrij bijzonder 
te noemen dat de bouwer vanaf de ontwerpfase nauw betrokken is geweest bij het project, terwijl deze 
gebruikelijk pas in beeld komt als de tekeningen al klaar zijn. Lubbers was benaderd door Ramaekers, 
destijds directeur van Philips Semiconductors. Ramaekers en zijn managementteam wilden een 
andere omgeving creëren voor het miljoenenbedrijf. “We waren een gesloten bolwerk, in een volstrekt 
industriële omgeving. Dat moest anders, vertelt Ramaekers. “We wilden een sfeer van creativiteit  
creëren rondom Philips: business, research en development. We hadden in die periode nog een ander 
probleem. Het was moeilijk om goede mensen uit het buitenland hierheen te halen. Behalve werk 
hadden we die mensen niets te bieden, geen fatsoenlijke huisvesting. We wilden kortom een mooi 
gebouw met uitstraling voorzieningen voor ons personeel en klanten”.  

Het was de CDA-wethouder, nu burgemeester van Venlo, Hubert Bruls, die in februari 2001 
niet zonder trots aankondigde dat in zijn stad een gebouw zonder weerga zou worden gebouwd. 
Bouwkosten 750 miljoen gulden. Directeur Jan Ramaekers van Philips maakte op diezelfde 
presentatie bekend dat er een bouwvolume van 40.000 tot 60.000 vierkante meter zou komen, twee 
woontorens, een conferentiezaal, winkels, allerlei horecavoorzieningen, een museum, zelfs een 
crèche. Als locatie werd genoemd het parkeerterrein tussen de twee wegassen van de 
Neerbosscheweg, het hoger gelegen parkeerterrein.  

En passant vertelde wethouder Economische Zaken Bruls dat er op het treinviaduct over de 
Neerbosscheweg  een lightrail-station zou worden aangelegd.  Gek genoeg was Bruls aanvankelijk, 
toen de eerste gesprekken gevoerd werden, geen voorstander van de locatie FiftyTwoDegrees. Dat 
speelde medio 2000. Bruls stelde zich op het standpunt dat Nijmegen al een aantal kantoorlocaties 
had die nodig geëxploiteerd moesten worden. Een enorm kantoor bij het Jonkerbosplein maakte die 
locaties in een klap overbodig. “Daar had Bruls wel gelijk in”, zegt Wim Wentink, destijds hoofd van 
het ontwikkelingsbedrijf op het gemeentehuis. “Die locatie aan de Neerbosscheweg vonden wij als 
ambtenaren ook niet goed. Tegelijk beseften wij ook dat de stad Philips terwille moesten zijn. Dus we 
gingen om. Maar we zeiden er wel keihard bij: Philips moet de trekker zijn. Zonder Philips kan het niet 
doorgaan”. 

Bruls en zijn ambtenaren lieten zich overhalen door de PvdA-wethouder van Ruimtelijke 
Ordening Paul Depla. “Voor ons was het duidelijk dat Philips alle ruimte gegeven moest worden. Ik 
wilde graag dat Nijmegen de hoofdstad van de divisie semiconductors werd. Dit was een unieke kans 
om die wens te realiseren”. Ook de andere wethouders Van Rumund, Peter Boelens, Tettero, 
alsmede burgemeester d’Hondt en later Ter Horst waren voor, dus Bruls ging om. En werd later zelfs 
een groot pleitbezorger van het plan. Zelf nuanceert Bruls anno 2008 het beeld dat hij door anderen is 
overgehaald: “Mijn aanvankelijke reserves waren deels gelegen in de beleidsmatige overwegingen 
evenals de haalbaarheid. Ik ben bovendien niet van het soort dat zich zonder meer akkoord 
verklaarde simpelweg omdat het om de naam ‘Philips’ ging. Feit is dat mijn en andermans 
aanvankelijke reserves en vragen over de locatie en de haalbaarheid al in de herfst van 2000 zijn 
opgelost. Simpelweg op basis van de duidelijke kans die het project inhield, de bijbehorende 
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argumenten en natuurlijk de positie van Philips zelf. Zeer belangrijk is de onvoorwaardelijke steun van 
de ‘lokale’ Philips mensen geweest. Daardoor wisten we dat er echte kracht achter het project zat”. 

Na de officiële presentatie van de haalbaarheidsstudie die in februari startte, volgde in 
september het groene licht voor de ontwerpfase. Het ambtelijke apparaat maakte een planexploitatie. 
Dat was nodig omdat de gemeente de grond inbracht Eén belangrijke verandering was aangebracht. 
De locatie verschoof in de richting van de Nieuwe Dukenburgseweg. Nog een kleine maar niet 
onbelangrijke wijziging was het schrappen van de Heideparkseweg als doorgangsweg. Dat bleek een 
goede actie van de gemeente Nijmegen. De enige protesten kwamen uit deze hoek, niet gericht tegen 
het plan als zodanig, wel tegen de ruimtelijke inpassing. Nadat de Heideparkseweg als doorgaande 
weg was geschrapt is er in het openbaar geen tegengeluid meer gehoord.  

Het verhaal rond FiftyTwoDegrees is een succesverhaal. Tussen het tijdstip van presentatie, 
februari 2001 en de oplevering, mei 2006, zit maar vijf jaar. Dat is ongekend snel voor een ruimtelijke 
ingreep van een dergelijke omvang. “Natuurlijk hebben we er vaart achter gezet, zegt Depla. “We 
wilden Philips op zijn wenken bedienen. Het was zelfs zo dat op een zeker moment wij op Philips 
zaten te wachten, in plaats van zij op ons. Onze ambtenaren hadden de zaakjes snel voor elkaar.” Het 
college had het ambtelijke apparaat geïnstrueerd om alle energie aan te wenden voor Philips.  

FiftyTwoDegrees werd in gang gezet tijdens het college van CDA, PvdA en VVV. Toen na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2002 het nieuwe linkse college aantrad, deed dezelfde dynamiek op. 
Zelfs GroenLinks, doorgaans niet zo in voor grootschaligheid, was voorstander. Dat had  volgens 
Depla ook te maken met het collegestandpunt inzake het MTC bij Valburg. “Dat was ons wisselgeld. 
Wij waren voor het MTC, als banenmotor voor Nijmegen. Maar dat hebben we ingeslikt. Waarom? 
Groen Links had de verkiezingen gewonnen. En was mordicus tegen het MTC. We moesten 
toegeven. Dat hebben we gedaan, maar we hebben daar wel de voorwaarde aan verbonden dat 
GroenLinks mee zou werken aan FiftyTwoDegrees Daar kwam bij dat we als links college, én PvdA 
én SP én Groenlinks wilden laten zien dat de economie in goede handen was bij ons”.  

Die indruk hebben ze Jan Ramaekers wel degelijk gegeven. “We hebben werkelijk alle 
medewerking gekregen, zegt de man die na zijn pensionering werd opgevolgd door Fred Rausch. “Na 
de aanvankelijke aarzeling heeft iedereen vol gas gegeven”. Dat was ook wel nodig. Want het project 
FiftyTwoDegrees maakte een moeilijke periode door, grofweg van half 2002 tot eind 2003. Het project 
stond of viel met het ‘commitment’ van Philips. Dat ‘commitment’ bestond uiteindelijk in een langjarig 
huurcontract, uiteindelijk voor een periode van 10 jaar. Maar daarvoor was wel de handtekening nodig 
van Philips-topman Kleisterlee. En die handtekening liet lelijk op zich wachten. Jan Ramaekers 
beaamt dat. “Het project is nooit van tafel geweest”, benadrukt hij. “Maar ik weet dat veel mensen wel 
eens hebben getwijfeld of het überhaupt wel door zou gaan. Onze mooie plannen werden als het ware 
ingehaald door de slechte economie na 2001”. Het groots opgezette plan is dan ook naderhand 
noodgedwongen aanzienlijk teruggeschaald. 

“In die periode is er een stille maar gerichte diplomatie gevoerd richting Eindhoven, het 
hoofdkantoor van Philips”, zegt Ron Lubbers. “Jan Ramaekers voorop, maar ik weet dat ook 
burgemeester Guusje ter Horst zich op dit terrein niet onbetuigd heeft gelaten. Nee, ik weet niet wat 
ze gedaan heeft”. Jan Ramaekers weet het ook niet precies. ”Maar ik weet wel dat Ter Horst in 2003 
gepraat heeft met Kleisterlee. Die was eregast bij de intocht van de Vierdaagse in 2002”. 

“Probleem was dat we én de leiding van de divisie Semiconductors moesten zien te 
overtuigen maar ook de Raad van Bestuur van Philips in Amsterdam.” Ramaeker heeft nooit diepe 
twijfels gehad over het doorgaan van het project. “Beleid bij Philips was dat we niet zelf wilden 
bouwen maar wel wilden huren. We konden aantonen dat we ruimtegebrek hadden. We hadden al 
eens ruimte buiten ons eigen terrein gehuurd: op de Meijhorst en Bijsterhuizen. We konden aantonen 
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dat we ruimtegebrek hadden. Toch was ook Ramaekers blij toen net voor kerst 2003 het verlossende 
ja-woord uit Amsterdam, waar inmiddels het hoofdkantoor van Philips zat, kwam. Wim Wentink: ‘We 
wilden handtekeningen zien”. 

Volgens Ron Ramaekers is er geen twijfel mogelijk wie de dat Ron Lubbers de belangrijkste 
persoon is geweest bij de totstandkoming van FiftyTwoDegrees. “Natuurlijk, zonder Philips zou het 
niet gelukt zijn, maar Ron heeft op cruciale momenten aanpassingen aangebracht, die ervoor gezorgd 
hebben dat het plan uiteindelijk aan de wensen voldeed en we het definitieve groene licht kregen”. 
Ook ambtenaar Wim Wentink hoeft geen seconde na te denken als hem gevraagd wordt wie de 
belangrijkste figuur is rond FiftyTwoDegrees: Ron Lubbers. Geen twijfel mogelijk zegt Wentink die in 
2001 hoofd was van het ontwikkelingsbedrijf was. “Ron is de bedenker van het geheel en hij is ook 
degene die is blijven geloven in het project, lang nadat anderen begonnen te twijfelen en er niet meer 
in geloofden”. Die overtuiging heeft Wentink er niet van weerhouden om Lubbers flink en bij herhaling 
op de pijnbank te leggen om hem ervan te overtuigen dat niet alleen mooie plannen van belang zijn, 
maar vooral handtekeningen. “We hebben hem diverse malen terug op aarde gebracht. We hebben 
vooral gehamerd op deelname van Philips en dan niet alleen mooie beloftes, maar concreet, dus de 
handtekening van de baas. Als we dat niet gedaan hadden, was het hele project niet van de grond 
gekomen”. 
 
 
Conclusie 
FiftyTwoDegrees is een goed voorbeeld van een succesvol project waarin verschillende 
belangen en functies zijn samen gekomen. Het was een samenwerking, zo concludeerde ook 
Camps, “tussen partijen die traditioneel niet snel met elkaar aan een tafel zouden zitten (2008: 
58). Wat ook erg opvalt in deze case is het veranderende discours in de stad. In de 
reconstructie komt dit goed naar voren. Opmerkingen als ‘het zal wel’ en ‘doe maar gewoon’ 
verwoorden de Nijmeegse sceptis in het begin van het besluitvormingsproces. En dat was 
zelfs nog voor de aanslagen op het WTC in New York. Maar gedurende het proces is er 
klaarblijkelijk toch een omslag ontstaan waardoor het realiseren van een project als 
FiftyTwoDegrees toch mogelijk was. De tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen en de 
verkoop van Philips halfgeleiders aan NXP hadden effect op dit alles. Het linkse college kon 
met dit project duidelijk laten zien dat zij ook graag de (kennis)economie in Nijmegen wilden 
versterken. Maar de rol van Ron Lubbers binnen het proces is ook wel zo belangrijk geweest, 
zoals alle gesproken betrokkenen voluit beamen. Hij was vanaf de ontwerpfase nauw 
betrokken bij het project, iets wat vrij ongebruikelijk is voor een bouwer.  
 

6.3.5 Koers West: ontwikkeling westelijk Waalfront 
 “Koers West is zo’n project dat de komende decennia voor Nijmegen van cruciaal belang is. 
De combinatie van wonen, werken en bereikbaar zijn, waar Koers West voor staat, biedt 
geweldige kansen. En natuurlijk, zoals altijd bij projecten van deze omvang en duur, herbergt 
het ook risico’s. Daarvoor mogen we de ogen niet sluiten, maar ze mogen ons evenmin 
hinderen in onze wil onze toekomst optimaal vorm te geven”. Het zijn de woorden van oud-
burgemeester Guusje ter Horst in het voorwoord van het koersdocument ‘Koers West’. 
Hieruit blijkt het belang van het project voor de stad. De afgelopen jaren en de komende jaren 
zal het westelijk deel van Nijmegen dat aan de Waal ligt ingrijpend veranderen. Koers West 
beslaat het gebied binnen de witte lijnen zoals dat in figuur 14 is weergegeven. 
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Figuur 14: Koers West (bron: www.nijmegen.nl) 

 
 
Koers West: ontwikkeling westelijk Waalfront – Rob Jaspers 
 
Dertig jaar geleden droomden sommige bestuurders van Nijmegen al over een extra brug over de 
Waal en de bebouwing van de omgeving rond de Waalhaven en het westelijk Waalfront. Zo een 
vreemde gedachte was dat niet. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd de industrie 
rond het oostelijk deel van de Waalkade voor de spoorbrug al wegbestemd en moesten bedrijven 
plaatsmaken voor vooral sociale woningbouw. De groei van de stad eiste steeds meer ruimte op. Dat 
stimuleerde stedenbouwkundigen en ontwikkelaars om op eigen initiatief plannen te maken. Het 
Rotterdamse bureau Van den Broek en Bakema ontwikkelde in 1977 in opdracht van Dura Vermeer 
een totaalplan voor het westelijk Waalfront en de achterliggende terreinen. Meer dan 2300 woningen 
werden in de plannen opgenomen (opvallend is dat dit vrijwel overeenkomt met de 
woningbouwplannen in de actuele voorstellen voor het westelijk Waalfront). De maquettes van het 
bureau maakten op velen indruk. Maar tegelijk vond de politiek de plannen te ver gaan. Ze werden als 
te groots afgeschilderd. Dura had de voorstellen ver uitgewerkt en daar schrokken de bestuurders 
van. Dergelijke grootschaligheid waren de Nijmeegse bestuurders in die tijd niet gewend, het was een 
plan met een ontwikkelingsperiode van ruim dertig jaar. Ze durfden bovendien de werkgelegenheid op 
het industriegebied langs de Waal niet in gevaar te brengen. Nijmegen kon deze bedrijvigheid (veel 
laaggeschoolde arbeid) niet missen. Er werkten destijds nog enkele duizenden mensen. Toch zijn in 
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de loop der jaren in de omgeving diverse bedrijven opgekocht, denk bijvoorbeeld aan Gelderland 
Tielens bij de Voorstadslaan, Eerste Oude Heselaan. Hier werd in de jaren tachtig een nieuwbouwwijk 
ontwikkeld. In dezelfde periode werd al nagedacht over nieuwbouw aan de kop de van de 
Weurtseweg (Waelhave). Uiteindelijk werd dit laatste project met veel vertraging in 2004 opgeleverd. 
Sommigen zien dit als een begin van het bouwplan voor het westelijk Waalfront, maar het is destijds 
opgezet zonder enige relatie met de toekomstplannen voor de westelijke Waaloever.  

Eind jaren tachtig pleitte wethouder Hompe (PvdA) er als een van de eerste politici voor 
woningbouw op het voormalige Schenkerterrein aan de Waalhaven langs de spoorbrug realiseren. 
Diverse architecten hadden in de loop der jaren al aandacht gevraagd voor de unieke kansen van dit 
Waalfront voor een woonwijk. Zo roemde ir. M. Puijn in 1986 de geweldige kwaliteiten van het gebied. 
Hij wees op de groeiende belangstelling voor compact stedelijk wonen, onder jongeren en ouderen. 
Hij sprak met een vooruitziende blik over de bijzondere sfeer van de locatie aan het water en wees 
tegelijk op de nabijheid van winkels en culturele voorzieningen. Het CDA, destijds nog stevig in het 
dagelijkse bestuur van de stad vertegenwoordigt, wilde echter handhaving van de bedrijfsbestemming. 
Wonen werd afgewezen. Mede daarom slaagde het krantenbedrijf de Gelderlander er in 1987 na veel 
discussie en lobbywerk in toestemming te krijgen voor nieuwbouw op het voormalige Schenkerterrein. 
Een minimale meerderheid in de raad steunde de nieuwbouw op deze locatie. Het besluit zette voor 
lange tijd het denken stop over wonen langs het Waalfront. Bijzonder is dat de Gelderlander, 
inmiddels deel van Wegener, enkele jaren geleden als een van de eerste bedrijven in het Waalfront 
instemde met een verplaatsing om ruimte te maken voor woningbouw in het kader van plan Koers 
West. De gemeente kocht het bedrijfscomplex en de Gelderlander huurt het nu nog voor enkele jaren. 

Bovenstaand verhaal geeft aan dat het plan voor de ontwikkeling van het westelijk Waalfront 
in 2001 niet uit de lucht is komen vallen. Het gebied waar tweeduizend jaar geleden de Romeinen een 
handelsstad hadden, stond al decennia in de belangstelling. De economie, de aanwezigheid van voor 
Nijmegen belangrijke bedrijven, vormden echter telkens een struikelblok voor nieuwe ontwikkelingen. 
Niemand wilde spraakmakende bedrijven zoals de Nyma, Honig, slachthuis en Latenstein 
verplaatsen. Ze hadden de economie van Nijmegen na de oorlog gedragen. Hier ingrijpen lag 
gevoelig. Het was volgens velen nog steeds dé werkplek van mensen uit de volkswijken in oud-West. 

Volgens Wout van Hees, hoofd van het ontwikkelingsbedrijf van Nijmegen, was de 
werkelijkheid eind jaren negentig echter dat het industriegebied zich nauwelijks nog ontwikkelde. Het 
aantal arbeidsplaatsen liep flink terug en uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven waren er niet. 
Vooral het slachthuis, een van de oudste bedrijven aan het Waalfront, had een slechte naam. Het 
zorgde voor veel stankoverlast. Diverse malen werd een poging door de gemeente ondernomen het 
bedrijf te verplaatsen. Enkele malen was een akkoord dichtbij –onder meer in de periode dat de 
varkenspest stevig heerste en er subsidies voor verplaatsing beschikbaar waren -maar het ging 
uiteindelijk nooit door. 

De werkgelegenheid op het industriegebied langs de Waal nam vanaf de jaren negentig 
gestaag af. Toch bleef het beeld overeind dat het gebied een belangrijke werkplek van de stad was. 
Ger Hesseling, een actieve buurtbewoner in West, bevestigt dat de wijk daarom altijd aangedrongen 
heeft op bescherming van deze werkgelegenheid. Maar hij zegt tegelijk dat veel mensen in West ook 
last hadden en hebben van de bedrijven. Dan gaat het niet alleen om de stank. De bedrijvigheid zorgt 
eveneens voor veel verkeersoverlast. Met woningbouw op deze plek is daarom veel winst te boeken, 
vindt ook Hesseling. “Maar je wilt de buurtbewoners hun werk ook niet ontnemen”, schetst hij het 
dilemma. Vandaar de eis vanuit de buurtgroepen bij de start van het overleg dat de werkgelegenheid 
bij elke nieuwe ontwikkeling behouden moet blijven. Daar hebben ook ondernemingsraden van 
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bedrijven de afgelopen jaren diverse malen op gehamerd en dat werd politiek weer vaak ’uitgebuit’ 
door het CDA. 

In 2001 werd het Waalfront West voor het eerst door de gemeente nadrukkelijk genoemd als 
een potentiële ontwikkellocatie voor woningbouw. De locatie was opgenomen in het gemeentelijke 
Kansenboek Nijmegen in 2025. Kort voor de publicatie van deze notitie had de gemeente het 
leegstaande monumentale Vasimcomplex kunnen kopen. Er werd gesproken over een mogelijke 
woon- of culturele bestemming in de verre toekomst. De pas aangetreden PvdA-wethouder Depla 
omarmde het kansenboek direct en wilde snel met het westelijk Waalfront  aan de slag gaan. Maar 
CDA-collega Bruls hield de boot af. Destijds was er een PvdA-CDA-VVD college aan de macht.  

Pas rond de verkiezingen van 2002 werd het Waalfront alsnog een belangrijk onderwerp. 
Vooral toen het woningbouwplan in de discussies verbreed werd. Het werd gekoppeld aan de kansen 
om de milieusituatie in West te verbeteren. De industriegebieden in West (langs de Waal en het 
kanaal) hadden een slechte naam. Er waren alarmerende rapporten over uitstoot door bedrijven 
gepubliceerd. Er werden in de omgeving meer kankergevallen dan elders geteld. Tegelijk speelde de 
discussie over de dijkteruglegging bij Lent. Dat laatste zou tijdelijk gevolgen voor de bereikbaarheid 
van de stad hebben. Zo werd ook de bouw van een stadsbrug gekoppeld aan de woningbouwplannen. 
Bovendien werd een verbetering van de inrichting van de industrieterreinen in West in het vooruitzicht 
gesteld. Wat eveneens telde was dat de Waalsprong, de woningbouw in Nijmegen-Noord, 
vastgelopen was in procedures. Nijmegen had dringend behoefte aan nieuwe bouwlocaties in de 
bestaande stad. Allemaal strategische overwegingen voor de ontwikkeling van het Waalfront. 
Voorzitter Jaap Modder van de Stadsregio hamerde er in die periode bovendien op dat Nijmegen 
behoefte heeft aan bijzondere, unieke, spraakmakende woongebieden om de concurrentie met 
andere steden en de villadorpen het hoofd te bieden. Modder benoemde het Waalfront als een 
absolute toplocatie. Afgelopen jaar is dit laatste door het Rijk bevestigd. De ruimtelijke kwaliteiten van 
het masterplan zijn erkend, wat Nijmegen weer rijksmiddelen voor de uitvoering oplevert. 

Maar naast de reeks strategische argumenten voor een bouwplan voor het westelijk 
Waalfront, speelt ook maatschappelijke ontwikkelingen  een belangrijke rol  in de totstandkoming van 
dit woningbouwproject. De mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in West werden immers pas 
echt hardop benoemd toen GroenLinks de verkiezingen van 2002 won en de grootste partij werd. Het 
CDA verdween hierdoor uit het college (voor het eerst in de geschiedenis). Er werd een links 
stadsbestuur gevormd (GroenLinks, PvdA, SP). Dat bood openingen voor een ander beleid. Plan 
Koers West – tot 2001 een onmogelijke optie voor het stadsbestuur - werd plots een van de 
belangrijkste onderdelen van het 
linkse coalitieakkoord. Milieu, 
woningbouw, bereikbaarheid van de 
stad, herstructurering van 
industriegebieden werden in dit plan 
aan elkaar gekoppeld. GroenLinks 
wilde bovendien dat Nijmegen 
afstand zou gaan nemen van de 
vervuilende maakindustrie, veelal 
gevestigd in West, en meer zou 
kiezen voor de kennisindustrie, de 
creatieve economie. Het CDA had 
dat nooit geaccepteerd, stelt 
wethouder Depla nu.  

Figuur 15: Het Westelijk Waalfront (bron: De Gelderlander) 
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Plan Koers West werd al een half jaar na de verkiezingen van 2002 in een glossy folder 
gepresenteerd. Burgemeester Ter Horst stond heel bewust op de voorpagina. Het motto was ‘dit is 
een nieuwe kans voor de stad’. Het verhaal werd in het begin echter allerminst positief ontvangen. 
Bedrijven reageerden kritisch, bang voor verlies van werkgelegenheid en onrust onder het personeel. 
Buurtbewoners voelden zich in het begin buitengesloten, de oppositie in de raad voelde zich 
buitenspel staan. Vanuit de Kamer van  Koophandel kwam kritiek op de keus voor de stadsbrug en de 
Kamer wees ook nog eens op het gevaar van verlies van banen. Via de media werd er stevig tegen de 
plannen geageerd. Buurtbewoners eisten eind 2002 deelname aan het overleg over de plannen. Oud-
wethouder Timmermans (PvdA) schreef in dezelfde periode een kritisch stuk in de Gelderlander over 
het gevaar van onvoldoende politieke steun. Hij stelde dat alleen de steun van links onvoldoende zou 
zijn voor het realiseren van zo’n grote stadsontwikkeling. “Voor de realisering staan meerdere 
collegetermijnen. Daarom is brede consensus in de gemeenteraad noodzakelijk. Het plan moet ook 
overleven bij een andere collegesamenstelling“.  

Timmermans riep de linkse partijen op een breed overleg over de plannen te starten. Hij had 
een vooruitziende blik. Bewoners kregen enkele maanden na de eerste presentatie alsnog de kans 
om mee te praten. Uitvoerig zelfs. Nooit eerder werden in Nijmegen bewoners zo nadrukkelijk bij de 
plannen betrokken. Er werden excursies naar diverse werkplaatsen gehouden, er volgden 
werkateliers met deelname van buurtbewoners. Wethouder Depla hield de ontwikkelaars in die 
beginfase ook nog bewust op afstand. Hij wilde eerst consensus met de omgeving. Dat is uiteindelijk 
gelukt. Bewoners in West zien het als ‘hun plan’, al is er nog steeds kritiek van bewoners in de nieuwe 
Waelhaveflat. Zij zien het verkeer in hun omgeving toenemen. Deze bewoners slaagden er wel in een 
vergroting van het Krayenhoffpark af te dwingen. Een ontwikkeling die de gemeente veel geld kost.  

Er is vanaf begin 2001 ook intensief met bedrijven gesproken, al is dat niet altijd aan de grote 
klok gehangen. Maar dat overleg heeft in de openbaarheid nimmer applaus opgeleverd van 
individuele bedrijven, erkent gemeentelijk projectontwikkelaar Wout van Hees. Er is veel angst voor 
een mogelijk verlies aan werkgelegenheid bij bedrijven en ondernemersorganisaties. Verplaatsing is 
lastig als de eigenaren in het buitenland zitten. Dan is opheffing van een bedrijf soms heel dichtbij. 
Ook vakbonden hebben dit enkele malen aangekaart. Volgens Depla was deze kritiek verwacht. De 
onzekerheid voor de bedrijven was ingecalculeerd. Na de eerste conceptbesluiten over Koers West 
moest immers nog het onderzoek naar de werkelijke realiseringskansen en risico’s starten. “Dat kun je 
ook niet anders aanpakken”, aldus Depla.  

Ondernemersplatforms drongen vanaf het begin aan op snelle duidelijkheid over de start van 
de nieuwe ontwikkelingen. Bedrijven eisten ook dat de huidige productiemogelijkheden niet gehinderd 
zouden worden tijdens de denkfase. Verder werden garanties gevraagd voor herplaatsing in stad of 
regio en eventuele steun daarbij. De Onok (nu Trade Port West) speelde hierbij een bemiddelende rol. 
Volgens voorzitter Ernst Merks zijn er uiteindelijk duidelijke werkgelegenheidsgaranties afgegeven 
door de gemeente. Hij is anno 2008 positief na een lang traject van overleg. Hij noemt het een goede 
zet dat Nijmegen bijvoorbeeld op Bijsterhuizen grond heeft gereserveerd voor een verplaatsing van 
bedrijven uit het Waalfront.  

Zoals oud-wethouder Timmermans wenste heeft ook de politiek (inclusief de oppositie) zijn 
inspraakkansen gekregen. De gemeenteraadsdebatten waren soms lastig voor wethouder Depla, 
maar in 2008 werd het bestemmingsplan westelijk Waalfront uiteindelijk unaniem door de 
gemeenteraad goedgekeurd. Zelfs voor het zo veelgeprezen bouwplan Marikenstraat/Mariënburg  
was de steun in de raad niet zo groot. Die unanieme instemming door de raad had zelfs oud-
wethouder Timmermans niet durven voorspellen. 
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In een nieuwe rol als voorzitter van het Cultuurhistorisch platform, vraagt deze oud-politicus sinds 
2007 ook aandacht voor enkele industriële monumenten langs de Waal, zoals de Nymatoren. Ook wil 
zijn platform meer aandacht voor de archeologie, en dan vooral het Romeinse verleden van deze plek. 
Of dat gaat lukken is medio 2008 nog onduidelijkheid. Maar de lobbyactie is stevig. Juist langs de 
Waal kan het verhaal over Nijmegen als oudste stad mogelijk nog in authentieke beelden (restanten) 
worden getoond, menen de cultuurhistorische verenigingen. 

Wethouder Depla haalde aanvankelijk in 2004 rijksbouwmeester Jo Coenen voor het 
ontwikkelen van het stedenbouwkundige masterplan binnen. Hij dacht hiermee te scoren. Coenen is 
immers een topper (de regisseur van het Ceramique-terrein in Maastricht). Maar toen de plannen van 
Coenen verkeerd vielen in de omgeving – hij maakte zijn eigen plan zonder echte aandacht voor de 
omgeving - had Depla ook het lef om Coenen een jaar later weg te sturen. De gemeente slaagde er 
vervolgens in een nieuw topduo binnen te halen (Baljon/Van der Pol). De laatste is intussen 
aangetreden als de nieuwe rijksbouwmeester wat Nijmegen ook weer uitbuit. 

Het nieuwe architectenduo stond geweldig open voor suggesties van buiten. Er werd bewust 
naar draagvlak gezocht. De inspraakfilosofie van Depla – actieve participatie van bewoners – is hier 
optimaal toegepast, erkent zelfs de grootste tegenstander van Depla. Als basis voor de ontwikkeling 
werd de cultuurhistorie van het gebied in beeld gebracht. De Romeinen, fort Krayenhoff, de industriële 
geschiedenis: alles heeft een plek gekregen in het masterplan, al wil het platform van oud-wethouder 
Timmermans zoals gezegd nog meer aandacht voor de Romeinse onderlagen. De cultuurhistorische 
verenigingen willen dat die lagen getoond worden.  

De steun voor de plannen uit de buurt groeide verder toen wethouder Depla eind 2003 liet 
weten dat het geen wijk voor de rijken wordt. Veertig procent van de woningbouw wordt in de sociale 
sector gerealiseerd. Wat eveneens extra steun van de SP in de coalitie opleverde voor dit 
spraakmakende plan. De architecten en de gemeente luisterden ook naar de wens van bewoners van 
Waterkwartier om rechtstreekse verbindingen aan te leggen vanuit de oude wijk naar de Waal. Verder 
is de garantie afgegeven dat Park West doorgetrokken wordt naar het Waalfront. Ontwikkelaar Rabo 
Vastgoed (inmiddels gefuseerd met Bouwfonds) garandeerde in 2006 bovendien dat het geen 
wijkvoorzieningen en winkels zal opnemen in het Waalfront. De wijkvoorzieningen blijven in de oude 
wijk en worden daar de komende jaren vernieuwd. De ontwikkelaar wil het oude Waterkwartier niet 
leegzuigen, maar er juist een uitwisseling mee aangaan. Een opmerkelijke keuze van Rabo Vastgoed. 
Wethouder Depla, maar ook topambtenaren zijn ervan overtuigd dat deze beslissing te danken is aan 
het feit dat de regiodirecteur van Rabo Vastgoed een Nijmegenaar is met gevoel voor de stad. Wat 
toeval al niet kan veroorzaken. Of gaat het toch vooral om het zien en het grijpen van de kansen op 
dat ene unieke moment? 
 
 
Conclusie 
In deze casus werd duidelijk dat de Nijmeegse politiek lange tijd niet drastisch wou ingrijpen, 
omdat men bang was voor het in gevaar brengen van de werkgelegenheid in het gebied. 
Bovendien lagen er enkele belangrijke bedrijven in het gebied voor Nijmegen die men wilde 
verliezen. De toestand van de economie heeft zoals in het vijfde hoofdstuk beschreven is, 
vaak grote gevolgen voor een gemeentelijk beslissingsproces. De economische positie van de 
stad blijkt wederom een ontzettend belangrijke machtsfactor. De politieke gezagsdragers zijn 
namelijk afhankelijk van de bedrijven, want de gemeente kan deze bedrijvigheid niet missen. 
Er werkten destijds duizenden mensen. Dit geeft de bedrijven én de werknemers een 
belangrijke machtspositie. Omdat het openbaar bestuur bij verkiezingen voor een groot 
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gedeelte afhankelijk is van die werkgelegenheid, zoals in het tweede hoofdstuk al is 
opgemerkt, hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een sterke 
onderhandelingspositie ten opzichte van het openbaar bestuur. Wat deze casus vooral speciaal 
maakt is de unanieme consensus waarmee het plan uiteindelijk is aangenomen. 
Vanzelfsprekend is dat niet zomaar gekomen. Ten eerste waren de 
gemeenteraadsverkiezingen belangrijk waardoor er een links college ontstond. Het CDA had 
in de jaren ervoor namelijk steeds het plan tegengehouden. Verder is belangrijk dat datzelfde 
college geluisterd heeft naar het advies van Timmermans om een breed overleg over de 
plannen op te starten. Niet alleen met de andere politieke partijen, maar ook met de andere 
betrokkenen zoals de bedrijven en de burgers. De actieve participatie van de bewoners, door 
de inspraakfilosofie van Depla, heeft er voor gezorgd dat ook de bewoners tevreden waren 
met de uitkomsten, op de bewoners van de Waelhaveflat na. Ze slaagden er zelfs in om het 
Krayenhoffpark te vergroten, iets wat de gemeente aardig wat geld kost.   
 

6.3.6 Stadion De Goffert 
Voetbal is de populairste sport op de wereld. Voor menig supporter bestaat er even niets 
belangrijker wanneer zondagmiddag de aftrap heeft plaats gevonden. Ook voor de stad is een 
professionele voetbalclub belangrijk. Het draagt bij aan de uitstraling en imago van een stad. 
Dat geldt ook voor de Nijmegen Eendracht Combinatie (N.E.C.), een Nijmeegse volksclub. 
Hoewel het stadion over een lange historie, beschikte N.E.C. in de beleving van velen, over 
één van de lelijkste stadions van Nederland. Maar in de afgelopen jaar is er een hoop 
veranderd. In het seizoen 2008-2009 speelt N.E.C. Europees voetbal in de UEFA-Cup. Sinds 
2000 staat er ook een vernieuwd en compacter stadion in het Goffertpark. In 2007 werden in 
het stadion vier wedstrijden gespeeld van het Europees Kampioenschap onder 21 jaar. Uit een 
effectmeting van de gemeente Nijmegen bleek dat: “Een dergelijk topsportevenement kent 
een toeristisch-promotionele betekenis voor de stad. Voor zover bezoekers een andere kijk op 
Nijmegen hebben gekregen, hebben ze een positiever beeld van Nijmegen gekregen”. En dat 
alles door de verbouw van De Goffert. 
  
Figuur 16: Tribunes van stadion De Goffert (bron: www.nec-nijmegen.nl) 

 
 
Verbouw Goffertstadion – Wim van de Louw 
 
Stadion de Goffert, gebouwd in 1939, gold in de jaren negentig van de vorige eeuw als het lelijkste 
stadion van de Nederlandse voetballerij. Het stadion was groot, met wel 30.000 staan- en zitplaatsen. 
Maar door de ligging van de sintelbaan rondom het speelveld en daarboven nog de schuin oplopende 
wielerbaan zaten de toeschouwers vele tientallen meters van het speelveld vandaan. Als het stadion 
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vol zat, was het een imposant geheel, maar dat gebeurde zelden. Daarom bood het meestentijds een 
ongezellige aanblik (zie figuur 17). Stadion De Goffert is aan het eind van de 20ste eeuw totaal 
verouderd.  

Weliswaar  had  de  Goffert  in  1994  een       Figuur 17: Stadion De Goffert anno 1990 
verbeterde  sponsorruimte  gekregen,  de  bouw         (bron: www.noviomagus.nl) 
daarvan was nog in gang gezet door voorzitter Henk 
van de Water, de man die in 1994 afscheid nam. Hij 
was, in de periode eind jaren tachtig, begin jaren 
negentig, al de man die erop hamerde dat N.E.C. 
zijn sponsoren beter moest huisvesten. Hij 
lanceerde tal van ideeën over nieuwbouw en 
verbouwing. Zo ontwikkelde hij een plan waarbij de 
bestaande tribunes zouden moeten doorlopen tot 
aan het speelveld. Vanuit de politiek gingen 
geluiden op om op het industrieterrein Bijsterhuizen 
een compleet nieuw stadion te bouwen. Het 
bouwconcern Ballast-Nedam stelde voor om het 
speelveld een kwartslag te draaien. Maar al deze initiatieven lukten niet, vooral omdat de club er het 
geld niet voor had. Niet verwonderlijk voor een club waarvan toentertijd de toeschouwersaantallen 
soms niet hoger kwamen dan gemiddeld vijftienhonderd per wedstrijd.  

Het was Lex Coenen de man die maar kort voorzitter was van de club, die in 1994 de 
opdracht had verstrekt voor de bouw van een businessclub. Na een prijsvraag werd die Gaanderij 
genoemd. Maar ondanks dat was het onroerend goed van De Goffert ronduit armetierig, een mooi min 
of meer nostalgisch gebouw weliswaar, dat deels werd doorverhuurd aan het die het gebruikte voor de 
rijexamens. Daarnaast was er een soort van supporterskantine. De bouw van de businessloges, die in 
1995 werd afgerond, leverde twee keer veertig stoelen op met glazen vitrines, door meesmuilende 
supporters het aquarium genoemd.  

Medio jaren negentig kwam de voetbalbond KNVB, in navolging van de UEFA, met de eis dat 
elk stadion alleen nog maar zitplaatsen mocht hebben. Bovendien moest elke betaald 
voetbalorganisatie ervoor zorgen dat er te allen tijde gevoetbald kon worden. Dit zou voor De Goffert, 
dat grotendeels uit staanplaatsen bestond, betekenen dat er nog maar 5.000 zitplaatsen over zouden 
blijven. Door allerlei veiligheidsvoorzieningen en verbouwingen in de jaren daarvoor was dat al 
teruggelopen naar 10.000 plaatsen. Dit alles bracht de toenmalige bestuurders wederom op het idee 
om een nieuw stadion te bouwen. De setting waarin die nieuwbouwplannen opborrelden, was niet erg 
positief. De vakken waren bijna altijd leeg. De club had de naam een lelijk shirt te hebben, de 
supporters hadden in Nederland geen al te beste reputatie en de communicatie naar de pers was 
slecht. “Wat wel goed was, was de betrokkenheid van de Nijmeegse bevolking”, herinnert Han Weijers 
zich. Hij was destijds bestuurslid zonder portefeuille maar voornamelijk belast met de 
nieuwbouwplannen. Het bestuur van N.E.C. wist dat wel, maar in de gemeenteraad werd niet positief 
over die betrokkenheid gedacht.  

In 1997 vond er een gesprek plaats tussen het toenmalige bestuur, waarvan Hans van Delft 
inmiddels voorzitter was en burgemeester Ed d'Hondt. Daaruit kwam naar voren dat het streven moest 
zijn dat N.E.C. op het hoogste niveau zou moeten voetballen, plus dat het Goffertstadion 'the place to 
be' moest zijn. Weijers herinnert zich dat "die steun van de burgemeester erg belangrijk voor ons 
was". Volgens Weijers is de toetreding van Hans van Delft de grote impuls geweest voor de 
nieuwbouwplannen. Er lagen al oude plannen klaar voor uitbreiding naar 20.000 zitplaatsen, plus een 
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sporthal en woonflats. Maar daar had de gemeenteraad zich al negatief over uitgesproken. De ligging 
van het stadion in het groene Goffertpark was een grote belemmering.  

Waterdicht bewijs is er niet voor, maar waarschijnlijk was de bouw van het Gelredome in 
Arnhem net datgene wat nodig was om ook in Nijmegen een vernieuwd stadion te realiseren. De grote 
rivaal uit Arnhem zou dankzij het nieuwe stadion een enorme financiële impuls krijgen. In 1997 
besliste Hans van Delft dat 20.000 stoelen te veel van het goede waren. Vanaf dat moment zou het 
nog slechts gaan om 12.000 stoelen. Hans van Delft: “Ik zag dat sommige andere clubs grote stadions 
lieten bouwen die maar voor de helft gevuld waren. Dat wilde ik niet. In zo een stadion is geen sfeer, 
en dat is erg belangrijk”. Er werd een bouwcommissie ingesteld met leden als Theo Camps, Ton 
Buitenhuis, en Ed d´Hondt namens de gemeente Nijmegen, en Hans van Delft, Han Weijers en Henk 
van de Water namens N.E.C. Intussen werden Van Delft en bouwpastor Weijers bestookt door 
offertes van bouwondernemingen. Maar geen van alle had een goed plan, vooral omdat ze er niet in 
slaagden een sluitende begroting te kon maken. Weijers, inmiddels onbezoldigd directeur van 
Exploitatie Maatschappij De Goffert bv: “Ze kwamen allemaal met open/eindeconstructies. Dat 
betekende dat we nooit zeker wisten hoe duur het zou gaan worden”. De Exploitatie Maatschappij was 
een dochter van de NEC Holding. Aan het hoofd daarvan stond Hans van Delft. Het was Louis van 't 
Hullenaar, directeur van de Pleft Vos Stoffel Bouwgroep die met een doorbraak kwam. Hij wist 
uiteindelijk wel een goed plan te overleggen. De Bemmelnaar kende de club op zijn duimpje, en was 
op de hoogte van de Nijmeegse sentimenten en kwam met het even eenvoudige als briljante plan om 
de populaire Hazenkamp tribune te laten staan. Plegt Vos Stoffel kon voor 16,5 miljoen gulden in 
casco het stadion bouwen. Deze zestien en een half miljoen euro bestond uit provincie- en 
gemeentegeld. Maar ook essentieel was het bankconsortium, bestaande uit de Rabobank, ING, ABN 
AMRO en de SNS bank in de vorm van een commerciële lening. Daarnaast was er een forse bijdrage 
van de bouwer zelf. Totaal heeft het stadion 21 miljoen gulden gekost.  

Weijers nodigde alle raadsfracties afzonderlijk uit. “We moesten de negatieve sentimenten die 
leefden in de raad een andere kant op duwen”, zegt Weijers. “Belangrijk was dat we Theo Camps, 
oud-raadslid, tot voorzitter van de stuurgroep hadden benoemd. Camps is een autoriteit in bestuurlijk 
en ondernemend Nijmegen. Hij is momenteel professor, en bovendien voorzitter van de Berenschot 
groep”. Eveneens vitaal was de steun van wethouder Ton Buitenhuis. “En zeker wil ik de ambtelijke 
ondersteuning van vooral Henk Nieuwenhuis niet onvermeld laten. Dat was erg belangrijk. De zittende 
raadsleden hadden weinig op met N.E.C. Een enkeling kwam wel eens kijken”. Na de presentatie van 
de plannen kwam er een omslag. Een geluk voor de N.E.C.-bestuursleden was dat in die periode toen 
de plannen hun definitieve vorm begonnen te krijgen N.E.C. goed begon te presteren. Doordat N.E.C. 
in het seizoen 1997-1998 als achtste eindigde in de competitie kon men een positief verhaal te 
vertellen.  

In juni 1998 kwam de alles beslissende raadsvergadering waarin de raad om toestemming 
werd gevraagd voor de plannen. Weijers: “Ik vond het ongelooflijk spannend. In diezelfde vergadering 
kwam Flash Gordon, het ambitieuze nieuwbouwplan op de Hessenberg, aan de orde. Dat duurde 
uren. We liepen nerveus in de wandelgangen te ijsberen. Om half één 's nachts waren wij aan de 
beurt. Om 1 uur lag er een unaniem raadsbesluit: bouwen. Wat volgde, was een soortgelijk traject 
langs de leden van de Provinciale Staten. De bouw was dermate groot dat het onder de jurisdictie van 
de provincie viel. Bovendien was er veel Europees geld nodig voor het project. De provincie moest die 
gelden doorsluizen. Dus was het zaak dat we de provincie volledig meekregen”.  

“Voor we op die partijen afgingen, zijn Hans van Delft en ik eerst bij gedeputeerde Ton 
Doesburg langs gegaan, op het provinciehuis in Arnhem. Na een kwartier stonden we weer buiten. 'Ik 
kan niets voor u doen', zei de man. Daar stonden we dan. We zeiden tegen elkaar dat het heel 
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moeilijk zou worden. Tegelijk wisten we dat het Sonsbeekpark in Arnhem opgeknapt was met 
provinciaal geld. Dus waarom het Goffert-park niet?”, aldus Weijers. De lobby bij de provincie werd 
een succes.   

De andere belangrijke hobbel die genomen moet worden waren de omwonenden. In Nijmegen 
heerst altijd een stemming van: “handen af van de Goffert”. Maar gek genoeg vonden ook daar de 
initiatiefnemers nauwelijks weerstand. Belangrijk was dat met de bouw van het nieuwe stadion, de 
stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zou vertrekken. De af en aan rijdende auto's 
en motoren van mensen die vanaf de Goffert moesten afrijden, was de omwonenden al lang een 
doorn in het oog.  

De  bouw  van  de  nieuwe  Goffert  vond     Figuur 18: Stadion De Goffert anno 2008 
plaats  na  afloop van  het  voetbalseizoen in  1998  (bron: www.nec-nijmegen.nl) 
en is binnen een jaar afgerond. Duidelijk was dat 
het eerste deel van de competitie 1998-1999 in het 
oude stadion gespeeld moest worden. Terwijl 
rondom het veld de bouw in volle gang was, 
speelde N.E.C. zijn wedstrijden op het oude 
speelveld. De laatste wedstrijd was een 
gedenkwaardige, zij het niet positief. Na verlies 
van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard stormden 
supporters het veld op en vernielden alles wat ze 
voor de voeten kwam. Een zwarte bladzijde voor 
de club, weet Weijers. “Dat was een enorme klap, 
ook voor Hans. Dat supporters hun eigen stadion 
vernielen, was onbegrijpelijk voor ons”. Dat leed was snel vergeten, toen commissaris van de 
Koningin in Gelderland op 25 januari 2000 de opening verrichtte van de nieuwe Nijmeegse 
voetbaltempel. Hans van Delft: “De bouw van het stadion heeft een ‘schwung’ gegeven aan het hele 
proces. Opeens wilde iedereen naar N.E.C. Er werd positiever over de club gedacht, zowel van de 
particuliere als de zakelijke kant”. Het geheel vernieuwde stadion biedt tegenwoordig plaats aan 
12.500 mensen, allemaal zitplaatsen (zie figuur 18). Het is zoals het digitale huis van N.E.C. staat: 
“een stadion geworden dat aan de modernste eisen voldoet, maar dat tegelijk recht doet aan meer de 
honderd jaar oude traditie van de trotse voetbalclub N.E.C.”. 

In november 2007 werden nieuwe plannen gepresenteerd voor het uitbreiden van de 
stadioncapaciteit. Hierin werd gesteld dat het voornemen is om de capaciteit uit te breiden naar 
20.000 toeschouwers. Deze uitbreiding zal er ook komen. Bovendien zal er in de directe omgeving 
van het stadion door de gemeente Nijmegen een “Huis voor de topsport” ontwikkeld worden. Hierbij 
moet het topsportklimaat in Nijmegen worden versterkt. 
 
 
Conclusie 
De machtigste persoon bij het realiseren van het opknappen van De Goffert is zonder twijfel 
oud-voorzitter Hans van Delft. Hij en enkele andere bestuursleden wisten de raadsleden van 
de gemeente Nijmegen te overtuigen van de potentie van de voetbalclub. Ze wisten een 
omslag te bewerkstellen in het denken bij de gemeente. De zittende raadsleden hadden 
namelijk voorheen niet zo veel op met N.E.C. Zowel bij de burgers en bij de zakelijke 
contacten ontstond er een veel positiever beeld bij N.E.C. en het stadion. Met de steun van de 
gemeente kwamen de plannen met betrekking tot de Goffert in een versnelling terecht, 
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hetgeen geleid heeft tot een modern stadion in het Goffertpark. Men zou dus kunnen stellen 
dat de oud-voorzitter van Delft in staat is geweest om het discours met betrekking tot een 
professionele voetbalclub in Nijmegen heeft kunnen veranderen. De gemeente heeft zich 
gerealiseerd dat een professionele voetbalclub belangrijk is voor het imago van de stad, zowel 
voor bezoekers als voor de identiteit van de inwoners van Nijmegen zelf.   
 

6.3.7 Hessenberg 
Een veelbesproken Nijmeegse locatie in de afgelopen jaren was de Hessenberg. De 
Hessenberg is één van de zeven heuvels die de stad kent en kent een rijke geschiedenis. Nog 
steeds worden er door archeologen talrijke Romeinse vondsten gedaan. Rond 1420 werd op 
de plek een kloosterkerk opgetrokken. In 1638 veranderde die functie in een weeshuis. Het 
katholieke weeshuis deed als zodanig, na meerdere verbouwingen, tot en met 1953 dienst. 
Daarna werd de plek gevuld met verschillende kantoren. Rond 1990, nadat de kantoren van 
het dagblad De Gelderlander waren afgebroken, werd er nagedacht over een nieuwe invulling 
van de historische Hessenberg. Lange tijd was het een ‘gat’ midden in het oude centrum van 
Nijmegen. Dat kwam omdat er veel onenigheid bestond over de nieuwe invulling van het 
gebied na het vertrek van De Gelderlander. In deze casus met conflicterende belangen komen 
dan ook duidelijk de machtsverhoudingen naar voren. 
 
Figuur 19: De Hessenberg met op de achtergrond het weeshuis (bron: De Gelderlander) 

 
 

Hessenberg – Rob Jaspers 
 
Na driekwart eeuw besloot dagblad De Gelderlander eind jaren tachtig van de vorige eeuw te 
vertrekken van de Hessenberg in de Nijmeegse benedenstad naar een nieuwe locatie aan de 
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Waalhaven. De gemeente besefte onmiddellijk dat dit een unieke kans was om dit glooiende terrein 
een bijzondere woonbestemming te geven. Volgens Hedy d’Ancona, toenmalig minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur was het voor de uitbreiding en de uitstraling van het winkelcentrum van 
Nijmegen van uitermate groot belang dat er voor het nieuwe gebruik van de Hessenberg een ‘pienter’ 
plan op tafel kwam. De bewindsvrouw heeft de locatie daarom, op voorspraak van de Nijmeegse 
wethouder Wim Hompe (Stedelijke Ontwikkeling), geselecteerd voor de zogeheten EuroPan-
prijsvraag waaraan talentvolle architecten uit achttien landen deelnemen. Gesproken werd over een 
binnenstedelijke opgave in een historische context. Dat klonk als een mooie uitdaging. Toch zou vele 
jaren later blijken dat de gemeente de betekenis van die historische context in die jaren tachtig, begin 
negentig stevig onderschat heeft. 

Vierentwintig architecten uit vijf landen dienden in 1990 en 1991 ontwerpen in voor de 
Hessenberg. Nijmegen was trots op zoveel belangstelling. Vooraf had het stadsbestuur enkele 
voorwaarden gesteld. Zo moest de poort van het oude katholieke weeshuis in het hart van het oude 
Gelderlandercomplex in de bouwplannen terugkeren. Het voormalige weeshuis mocht gesloopt 
worden, al stond het pand wel op de Rijksmonumentenlijst. De monumentencommissie verzette zich 
in die beginfase hier niet tegen. Het lokale monumentenbeleid stond echter nog in de kinderschoenen. 
Het gesloten bedrijvencomplex van De Gelderlander waar in de loop der decennia flink aan gesleuteld 
was, hield de bijzondere waarden van het weeshuis voor velen verborgen. Het is zelfs de vraag of de 
jonge architecten die meededen aan de EuroPanprijsvraag, ter voorbereiding een rondgang over het 
Gelderlandercomplex hebben gemaakt. Al had een goed archiefonderzoek ook aan het licht kunnen 
brengen dat op de Hessenberg vele middeleeuwse schatten verborgen lagen. Eind 1923 waren bij 
opgravingen op het terrein van het voormalige klooster Bethlehem zelfs drie Romeinse sarcofagen uit 
de tweede eeuw boven water gekomen.  

Zo rond 1990 stonden nog maar weinig mensen stil bij de historische betekenis van de 
Hessenberg. Al was het weeshuis in 1989 (voor het eerst) opengesteld tijdens de monumentendag. 
Maar juist in die periode had Nijmegen de moderne architectuur ‘net ontdekt’. Nijmegen was toe aan 
uitdagende complexen binnen de stadsvernieuwing, vonden toenmalig burgemeester Dales en 
wethouder Hompe. En daarvoor leverden jonge architecten via de EuroPan ook voldoende ontwerpen 
in. De Hessenberg was zelfs goed voor twee prijswinnaars: Winfried van Zeeland kwam met zijn 
ontwerp FlashGorden (zie figuur 20): een reeks losse woonblokjes (torens)en stervormige daken, 117 
appartementen, plus een parkeerkelder (408 auto’s) en een ontwerp van het duo Mastenbroek/Van 
Gameren: 85 huizen 452 parkeerplaatsen. De Nijmeegse gemeenteraad koos in 1990 met groot 
enthousiasme voor het futuristische ontwerp FlashGordon. De tweede prijswinnaar kreeg als 
‘troostprijs’ een bouwopdracht voor de Gerard Noodtstraat, dat ook vrij snel gerealiseerd is. 
FlashGordon bleek uiteindelijk onhaalbaar, maar die conclusie werd pas getrokken na een lang en 
pijnlijk traject met veel discussie, protest, juridische procedures, politiek gedoe en politieke crises. In 
2000 ging de streep door dit torenplan. 

Begin  1992  wordt  het  eerste protest geuit tegen Flash Gordon. De  discussie ging onder 
meer over de vraag of delen of het gehele Weeshuis op de monumentenlijst stond. Een van de 
mensen die zich hiermee bemoeide was Willem Jan Pantus, kunsthistoricus en destijds woonachtig in 
de benedenstad. Hij stond pal voor het monument. Hij mobiliseerde samen met anderen in de loop der 
jaren enkele cultuurhistorische verenigingen tegen de sloop. Ook de bewonersraad Benedenstad 
ageerde tegen de plannen: het was te duur. Er werd gepleit voor meer sociale woningbouw. Destijds 
verzekerde de gemeente nog dat de 15 sociale woningen aan de Kroonstraat niet plat zouden gaan. 
Ze waren immers nog niet zo lang geleden opgeknapt. Maar al na enkele jaren bleek die belofte niets 
waard te zijn.  
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FlashGordon werd in 1991 als een prachtig en uitvoerbaar plan gepresenteerd, maar al snel bleek dat 
de jonge architecten de constructie onderschat hadden, zeker qua kosten. Ze hadden de constructie 
feitelijk niet doorgerekend, weet Wim Wentink, topambtenaar bij de gemeente zich te herinneren. “Het 
plan was niet maakbaar, bleek na de eerste 
presentaties. Het moest maakbaar gemaakt 
worden. De woonblokken waren feitelijk 
willekeurig neergezet”. Dat laatste betekende dat 
er voortdurend met de woontorens, de 
hoeveelheden appartementen en de omvang van 
de parkeergarage geschoven moest worden. 
Want de ontwikkelaar Heijmans-Hendriks vond 
het project onbetaalbaar. In 1994 dacht 
wethouder Thielen – opvolger van Hompe - nog 
dat FlashGordon desondanks snel gerealiseerd 
zou kunnen worden. Maar dat bleek een 
vergissing. Thielen moest het plan steeds groter 
maken om het betaalbaar te krijgen (200 
appartementen, 600 parkeerplaatsen). Hij 
stemde in met de sloop van de Titus 
Brandsmakapel en de woningen aan de 
Kroonstraat. Ook de raad ging hier mee akkoord. Maar dit besluit zorgde voor een verheviging van het 
verzet. Thielen zegt anno 2008 dat hij destijds geen moment de indruk had dat de tegenbeweging wel 
eens heel groot zou kunnen worden. 
  In de loop van 1996 en 1997 bundelden alle tegenstanders (historische verenigingen, 
bewoners, milieugroepen, krakers en linkse partijen) zich in een actiegroep en kondigden verzet tot de 
hoogste instantie aan. Volgens Wouter van Eck - destijds nog geen raadslid, maar vooral actievoerder 
bij de Broeikas en Milieudefensie - concentreerde het verzet zich op diverse punten. De 
parkeergarage was bedoeld voor centrumbezoekers. Verkeer zou dus weer diep het centrum in 
moeten rijden. Qua cultuurhistorie liep Nijmegen duidelijk achter: elke betekenis van de plek werd 
ontkend: de heuvel, het klooster, de oorlogsschade in de omgeving, het middeleeuwse erfgoed. “Het 
weeshuis was een verborgen juweel’. En dan stonden er ook nog die bijzondere sociale woningen aan 
de Kroonstraat, pas opgeknapt, die deel uitmaakten van het beschermde stadsgezicht aan de 
Parkweg. 

Volgens Van Eck ondernam de werkgroep Hessenberg op diverse niveaus actie: via publiek 
debat, via politiek lobbywerk, via procedures en manifestaties. Zo werden er diverse malen 
rondleidingen gehouden op de Hessenberg. In 1997 werden op de Hessenberg klaprozen gezaaid. 
Voortdurend werd de publiciteit gezocht. In 1998 werd FlashGordon een belangrijk onderwerp bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Tegenstanders van FlashGordon, zoals GroenLinks, wonnen flink. 
Volgens Wouter van Eck kwam in het verzet tegen FlashGordon universitair links en het volkse 
Nijmegen bij elkaar. Oudere Nijmegenaren herinneren zich in die jaren zich de respectloze sloop van 
de delen van de benedenstad na de oorlog. Ze laten nu wél duidelijk weten genoeg te hebben van de 
sloopwoede van het stadsbestuur. 

Groenlinks kwam in 1998 met twee wethouders in het stadsbestuur. FlashGordon werd echter 
niet weggestreept. Wel mocht de fractie een alternatief plan indienen. Voor het eerst kreeg een 
raadslid, in de persoon van Van Eck, de kans een voorstel in de raad in te dienen en te verdedigen. 
Met steun van de Nijmeegse architect Pouderoyen werd een voorstel ontwikkeld waarbij het 

Figuur 20: Oorspronkelijk ontwerp plan ‘Flash 
Gordon’ (bron: www.classic.archined.nl) 
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Weeshuis, de Kroonstraatwoningen en de Titus Brandsmakapel behouden bleven (142 woningen, het 
parkeren werd verplaatst naar het Ivensplein en Achter de Hezelpoort). Tot grote teleurstelling van 
GroenLinks werd het alternatief weggestemd met een meerderheid van drie stemmen, slechts één 
PvdA-raadslid stemde voor het alternatief. Vier wethouders stemden tegen. Vooral de harde opstelling 
van de wethouders Thielen (PvdA) en Migo (CDA) voedden volgens Van Eck het verzet. Hij kondigde 
aan dat de werkgroep nu zeker tot in hoogste instantie beroep zou aantekenen. Opmerkelijk was dat 
in 1998 vele jonge Nijmeegse PvdA’ers lieten weten voor het alternatief te zijn. Later (februari /maart 
2000) zou de nieuwe wethouder Depla – aangesteld na het tussentijdse vertrek van Thielen - daarop 
inhaken. Migo nuanceert het beeld dat Van Eck schetst. Migo had het project niet in zijn portefeuille 
en voerde naar eigen zeggen in feite daar dus ook niet het woord. Terugkijkend zat er volgens Migo 
iets anders achter: “Het is meer het beeld dat van Eck wenste te cultiveren over ‘de regenten Thielen 
en Migo’ waardoor hij een wig kon drijven tussen PvdA en CDA en daardoor met ‘de jonge PvdA’ers’ 
een links college kon installeren”. 

In 1999 verliezen de tegenstanders van FlashGordon hun zaak voor de Raad van State. De 
sloop van het weeshuis en de Kroonstraat kan doorgaan, lijkt het. Toch geven de tegenstanders niet 
op. Ze verzamelen handtekeningen en houden aan het eind van de zomer een middeleeuws festival 
op de Hessenberg. Die middeleeuwse markt trekt vele duizenden bezoekers. Vooral de PvdA wordt 
zenuwachtig en steeds mee leden beginnen te twijfelen over het doorzetten van FlashGordon. Thielen 
spreekt achteraf van een “herontdekking van de Hessenberg”. Van Numaga, tot de Bond Heemschut, 
iedereen roemde de cultuurhistorie van deze plek in het centrum. Door Flash Gordon is de 
cultuurhistorie in Nijmegen op de kaart gezet, constateren veel actievoerders achteraf. Dat de 
gemeente na 2000 met bouwhistorisch onderzoek start in de oudere delen van de stad, is allemaal te 
danken aan die acties rond FlashGordon, al heeft het ook met landelijke ontwikkelingen op dit terrein 
te maken. 

Groenlinks wordt tussentijds in 1999 bij een ander conflict uit het college van B en W gewipt: 
Nijmegen krijgt een PvdA, CDA en VVD college met slechts een meerderheid van één stem. Depla, 
destijds fractievoorzitter van de PvdA, begint zich eind 1999 echter af te vragen of zijn partij wel de 
juiste weg volgt. Hij stelt zich de vraag: “horen we bij het CDA of moeten we aansluiting zoeken bij de 
progressieve beweging”. Depla kiest voor de progressieve beweging. Hij is ervan overtuigd dat er op 
termijn een links college in Nijmegen mogelijk is. “Het was tijd voor een andere koers. De 
maatschappelijke onderstroom was duidelijk. De Hessenberg was het symbool van het verzet tegen 
de gevestigde orde”. Hij concludeert eind 1999 dat de gemeente de politiek de strijd om FlashGordon 
niet meer zou kunnen winnen. “En zo’n strijd moet je stoppen”. Thielen, zijn voorganger, meent anno 
2008 dat hiermee het politieke machtsspel het gewonnen heeft van de inhoud. “Als het CDA op winst 
had gestaan, had Depla nooit die keus gemaakt”. 

Volgens Willem Jan Pantus waren velen in de politiek ook bang dat er weer een 
Zeigelhofaffaire (de Piersonrellen) zat aan te komen. Ze zagen hoe gewone Nijmegenaren, 
intellectuelen en krakers elkaar vonden in een doel: stop FlashGordon. “De politie was bang dat het 
wel eens uit de hand zou kunnen gaan lopen. De lokale inlichtingendienst infiltreerde in de werkgroep 
om te kunnen achterhalen waar we mee bezig waren”. Ook Depla erkent dat er in 1999 sprake was 
van een explosieve situatie. “Ja, ik dacht wel eens aan een nieuwe Zeigelhof affaire”. In die jaren 
spraken de VVD en het CDA juist op dit punt van een chantagepolitiek van de oppositie. 

Depla zoekt in die periode contact met Wouter van Eck, intussen raadslid voor GroenLinks, en 
met Willem Jan Pantus. In februari 2000 volgt Depla plots Thielen op die naar een corporatie in 
Amsterdam vertrekt. Het eerste (interne) besluit van Depla is een heroverweging van de plannen voor 
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de Hessenberg. Hij dringt er bij Van Eck op aan om als de discussie openbaar gevoerd gaat worden, 
niet te triomfantelijk te doen in de raad.  

De Nijmeegse monumentencommissie had intussen ook al opgeroepen de bijzondere locatie, 
de glooiing en het erfgoed op deze plek meer te koesteren. De eerste poging van Depla om 
FlashGordon te herzien op 21 maart 2000 mislukt overigens. Hij krijgt geen steun van de andere 
wethouders om te kappen met FlashGordon. Die nederlaag in het college van B en W blijft niet 
geheim, maar komt via De Gelderlander naar buiten. Raadslid Van Eck reageert onmiddellijk. ’s 
Avonds in de gemeenteraad dient hij een motie in waarbij hij aandringt op een heroverweging. Die 
motie krijgt steun van een kleine meerderheid in de raad. Weer twee dagen later wordt bekend dat de 
Raad van State de sloop van de Kroonstraat woningen verbiedt vanwege het beschermde 
stadsgezicht. Tegelijk is de Raad van State negatief over de wijze waarop de parkeergarage in het 
bestemmingsplan is geregeld en is er onduidelijkheid over de omvang. Na 11 jaar ligt het futuristische 
bouwplan in de prullenbak, al biedt Depla de teleurgestelde architect nog een andere bouwlocatie aan 
voor zijn stervormige torens, maar dat wordt uiteindelijk niks.  

Na het einde van FlashGordon verwachtten velen dat er nu snel een nieuw bouwplan voor de 
Hessenberg zou komen. Maar dat valt tegen, de eerste jaren gebeurt er weinig. Wethouder Bruls wil 
het nieuwe plan koppelen aan een totaalvisie voor de westkant van de stad (oude stad, Koers West). 
Er volgen diverse onderzoeken op de Hessenberg. Zo wordt er een cultuurhistorisch profiel gemaakt 
van de Hessenberg. 

Depla kiest voor een interactief proces voor de ontwikkeling van een nieuw bouwplan. De 
oude tegenstanders (van historische vereniging tot milieugroepen, ondernemers, bewonersgroepen) 
mogen meepraten over de nieuwe invulling. Dat is een lastige. Iedereen wist waar hij tegen was, maar 
waar ben je voor? Het weeshuis, Kroonstraat, kapel: die blijven. Maar hoe zit het de P-garage, het 
fietsparkeren, het groen? Waar komt de ingang voor de parkeerkelder? Wat doe je met de vondsten in 
de bodem? De fundamenten van het klooster? Wat is een ideale bestemming voor het weeshuis?  

Pas twee jaar na het afblazen van FlashGordon gaat de plangroep Hessenberg aan de slag. 
Volgens Depla lag er voor hen een moeilijke opgave. “Het is lastig voor de deelnemers om over de 
eigen schaduw te stappen. De betrokken mensen vonden dat het hun gebied was geworden. Maar bij 
elke discussie moesten ze ook rekening houden met de eis van ons dat het een rendabel plan moest 
worden”. 

Twee jaar na de start van de plangroep ligt er een eerste maquette, gemaakt door de 
Belgische architect DeLanghe. Iedereen binnen de plangroep is enthousiast. Maar het is te duur en er 
zijn te weinig woningen, laat de gemeente weten. En dus moeten er enkele woonblokken bij. Dat doet 
pijn bij veel leden van de plangroep. “De planexploitatie was leidend. Niet onze ideeën. Dat was 
dramatisch. Vooral omdat na al die jaren ook niemand een vinger achter die planexploitatie kreeg”, 
zegt Jan van Well nu. Hij was jarenlang betrokken bij de Hessenberg als een van de betrokken 
omwonenden, eerst in het verzet tegen FlashGordon en later als actieve meedenker voor een nieuw 
plan. 

Birgit Hendriks, is als centrummanager eveneens betrokken bij de plangroep. Ze verdedigt de 
belangen van de ondernemers. Ze gelooft in de kansen van de oude stad met een nieuwe 
Hessenberg met een leuke winkelroute, een toeristische attractie. Ze herinnert zich de vele 
twistpunten in de plangroep over het parkeren. De ondernemers accepteerden dat er onder de 
Hessenberg geen garage voor bezoekers van de winkels zouden komen. Maar ze zetten wel lang in 
op een garage waarin ook plek was voor de vergunninghouders. Toen dat mislukte en wethouder 
Depla later ook nog besloot om de oude Pijkestraatgarage af te breken voordat er een nieuwe garage 
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onder de Hessenberg zou zijn, haakte Hendriks teleurgesteld af. Ze vond dat er te weinig aandacht 
was voor het ondernemersbelang. 

Uiteindelijk wordt in 2006, twee jaar na de presentatie van de eerste maquette van Delanghe, 
een nieuw plan voor de Hessenberg gepresenteerd (zie figuur 21): 177 appartementen en geen 80 
waar Van Well en zijn plangroep nog voor gingen in 2002/2003. De parkeerkelder met 250 plaatsen is 
alleen voor de bewoners en enkele omwonenden bestemd. Een extra laag voor andere 
vergunninghouders blijkt niet mogelijk. Een voorstel om in het Weeshuis een Erfgoedhuis voor 
cultuurhistorische instellingen te vestigen is ook niet haalbaar. Ook dat is een bittere tegenvaller voor 
velen in de plangroep. 

Toch  is  er  voor    Figuur 21: Planning Hessenberg (bron: www.nijmegen.nl) 
het nieuwe plan dat in 
november 2006 ge-
presenteerd werd, anno 
2008 nog steeds 
waardering. Met sluip-
routes door smalle 
straatjes, forse trap-
partijen en balkons met 
uitzicht op groene 
pleintjes wordt de 
middeleeuwse sfeer van 
de Hessenberg hersteld. 
Al vrezen sommigen ook 
de enorme bouwmassa. 
Jan van Well denkt dat 
de invloed van de bewoners op de plannen uitkomt op 5 op een schaal van 10. Hij geeft het nieuwe 
plan waarvan de bouw begin 2008 is gestart, het voordeel van de twijfel. “Vooral de aansluiting op de 
directe omgeving laat te wensen over”. Het voordeel van de twijfel krijgt het project ook van Birgit 
Hendriks: “Er komt eindelijk weer leven op de Hessenberg”. Wouter van Eck gelooft in de 
middeleeuwse sfeer van het plan en herhaalt vooral dat de monumenten en de Kroonstraat zijn blijven 
staan. “Dat is de grote winst”. Oud-wethouder Hompe, betrokken bij EuroPan in 1989/1990, gelooft 
dat het nieuwe plan beter is. Zijn opvolger Thielen blijft grote twijfels hebben. “Ze vielen mij aan op de 
verdichting. Dit plan telt meer woningen dan mijn FlashGordon. Het is ondoordringbaar, zo dicht staan 
de woonblokken op elkaar. Bovendien zijn de prijzen van de appartementen maximaal opgeschroefd”. 
Depla is tevreden met de uitkomsten, al kan hij zich ook voorstellen dat veel deelnemers aan het open 
planproces niet met plezier op de discussies terugkijken.       
 
 
Conclusie 
In deze reconstructie komt duidelijk naar voren hoe een bepaald project verankerd kan zijn 
met de lokale politieke machtstrijd, al speelt dit bij elk besluit natuurlijk een grote rol. De 
Hessenberg was het symbool van het verzet tegen de gevestigde orde. De maatschappelijke 
onderstroom was duidelijk. Oud-wethouder Thielen merkt niet voor niets op dat zijn inziens 
“het politieke machtsspel het gewonnen heeft van de inhoud”. De gemeenteraadsverkiezingen 
hebben daar ook een belangrijke rol bij gespeeld. Maar nog meer belangrijk is dat bij het 
besluitvormingsproces rondom de Hessenberg, dat rond 1990 begon te spelen, ook duidelijk 
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een verandering in ‘denken’ is waar te nemen. Er ontstond een nieuwe ‘Zeitgeist’. Historie en 
cultuur werden steeds belangrijker op de politieke agenda. Hoewel dit ook een landelijke 
trend was, zijn de verschillende belangroepen hier in Nijmegen er voor een groot deel 
verantwoordelijk voor dat het op de politieke agenda kwam. Jackson en Thrift karaktariseren 
deze ontwikkeling als volgt: “Mediated by a new, more intense and flexible development 
industry, the result is a consumer landscape based around aesthetic values of historic 
preservation and postmodern architecture, which is gradually overwriting the older 
landscapes” (1995:207). 
 

6.3.8 De Nijmeegse gezondheidssector 
De zorgsector is een van de belangrijkste werkgevers voor Nijmegen en is daarmee voor de 
stad een significante machtsfactor. Een kwart van alle banen in Nijmegen vallen binnen de 
gezondheidszorg tegen landelijk 14 procent. De gezondheidssector is met ruim 23.000 directe 
arbeidsplaatsen de grootste werkverschaffer in de stad. De medische sector is tevens een 
groeisector9. Om te bepalen hoe de machtsverhoudingen in de Nijmeegse zorgwereld liggen is 
gekeken naar een invalshoek waarbij zoveel mogelijk verschillende instellingswerelden elkaar 
raken. Immers, iets wat alleen in een ziekenhuis gebeurt, zegt niets over de macht in een 
verzorgingshuis. Raakvlakken zijn genoeg te vinden in een initiatief waaraan nu ongeveer vier 
jaar wordt gewerkt, namelijk het opzetten van een door allerlei partijen gemeenschappelijk 
gedragen ‘ouderennetwerk’. Onlangs resulteerde dit in een werkgroep waarin allerlei 
zorginstanties deelnemen. Deze subparagraaf zal dus een analyse maken van de 
samenwerking binnen de gezondheidssector in Nijmegen. 
 
Figuur 22: Medische instellingen in Nijmegen (bron: Google Earth, eigen bewerking) 

 
 

                                                
9 http://www2.nijmegen.nl/ondernemen/stad__locaties/cityofhealth/health , 3-10-2008 
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Concurrentie vs samenwerking in Nijmeegse zorgsector – Frank Hermans 
 
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest waarin op brainstormachtige wijze is gesproken over uit 
te werken ideeën met betrekking tot het ‘oudernertwerk’. In totaal krijgt de verzamelde club van 
Nijmeegse zorgaanbieders vanaf nu drie jaar de tijd om op projectbasis gezamenlijke initiatieven te 
bedenken die de ouderenzorg moeten verbeteren. Een aantal maanden geleden hebben ze hiervoor 
een convenant ondertekend.  

Gedacht wordt onder meer aan het opzetten van een soort elektronisch patiëntendossier 
(InfoNet) waarin bondig alle essentiële basiskennis over een oudere patiënt is opgeslagen. De patiënt 
zelf krijgt hier ook inzage in, zodat deze informatie bij de hand heeft over zijn medicijnen, valrisico en 
manieren over hoe je cognitieve achteruitgang kunt tegengaan. Een ander idee is om vaste 
zorgtrajectbegeleiders aan te wijzen die ouderen in de loop der jaren bijstaan bij het vinden van de 
juiste zorgaanbieders, zodat vraag en aanbod beter dan nu bij elkaar uitkomen. Dat alles moet de 
miscommunicatie bij overdrachten tegengaan, terwijl ouderen niet steeds opnieuw hun verhaal 
hoeven doen wanneer ze bij een nieuwe hulpverlener komen. Gedacht wordt ook over een 
‘tweedelijns’ expertisecentrum waar senioren een consult bij een meer deskundige geriater, 
bijvoorbeeld uit de verpleeghuizen, kunnen krijgen in plaats van bij de huisarts. Of juist in de eerstelijn: 
medisch specialisten laten invliegen in de huisartsenpraktijk om mee te kijken of een sociaal-
psychiater bij iemand die in de war is op huisbezoek laten gaan om ziekenhuisopnames overbodig te 
maken.   

Waarom moet dit allemaal gebeuren? Wat is er eigenlijk mis met de huidige zorg voor 
ouderen? Geriaters in ziekenhuizen, maar ook verpleeghuisartsen, huisartsen en niet te vergeten 
cliëntengroepen als ouderenbonden en de seniorenraad in Nijmegen constateren al langer dat de 
samenwerking tussen allerlei verschillende ouderen-zorgverleners slecht is. Onduidelijk is wie nou 
precies wat doet en bijvoorbeeld huisartsen (en mantelzorgers) weten daardoor niet bij welke instantie 
ze hun patiënt moeten aanbieden voor (lichamelijke, sociale, psychische, maatschappelijke) hulp.  

Huisartsen zelf blijken vaak slecht op de hoogte van de thuissituatie van hun patiënten. “Ze 
kijken wel naar hoe het medisch met iemand gaat, maar hebben nauwelijks aandacht voor hoe een 
oudere zich, eenmaal aan de beterende hand, in de thuissituatie kan redden”, zo constateerde 
beleidsmedewerker Transmurale Zorg Minke Nieuwbouw van UMC St Radboud in een onderzoek in 
2006. “Een belangrijk knelpunt bleek te zijn dat ze slecht geïnformeerd zijn. Dat kwam onder meer 
doordat ze geen ontslagbrief kregen of te laat vanuit het ziekenhuis. Ze wisten dus niet eens dat een 
patiënt in het ziekenhuis was geweest”. En: “Ze gaan er ook veel te makkelijk vanuit dat de patiënt zijn 
eigen ding wel weet te regelen”. Vraag is hoe deze leemte in de zorg opgevuld kan worden. 

Wat schort er nog meer aan? Soms bieden instanties exact dezelfde zorg, de ‘zorgproducten’ 
overlappen elkaar. Zoals UMC St Radboud en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis met betrekking tot de 
klinische geriatrie. Dat is weer inefficiënt. Die overlap levert bovendien soms slechtere zorg op. Het 
Radboud ziekenhuis bijvoorbeeld is beter toegerust voor het stellen van de juiste diagnose bij 
bijvoorbeeld een hersentumor, om het simpele feit dat dit ziekenhuis beschikt over een mri-scan. Toch 
kan het gebeuren dat een vergeetachtige patiënt terechtkomt bij de GGz (geestelijke 
gezondheidszorg) en pas in een veel later stadium wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis.  

Het is maar een van de vele voorbeelden van wat er mis kan gaan in de geleverde zorg. 
Omdat ouderen zorg mijden en/of bij de verkeerde hulpverlener terechtkomen, worden veel ziektes en 
gebreken niet geconstateerd. “Terwijl vaak met een simpele ingreep de kwaliteit van leven enorm 
verbeterd kan worden”, aldus hoogleraar Geriatrie Marcel Olde Rikkert van UMC St Radboud. 
Mantelzorgers willen misschien wel ondersteuning, maar hun nood wordt evenmin herkend. Ook 
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slikken ouderen uitzonderlijk vaak verkeerde (combinaties van) medicijnen of doseringen daarvan. “De 
patiënt heeft belang bij een goede afstemming, zodat hij daadwerkelijk langer kan leven met plezier”. 

Daarbij wordt uit maatschappelijk belang de roep om efficiënter hulp te bieden, almaar groter. 
Nu zijn er 250.000 tot een half miljoen kwetsbare ouderen in Nederland. De verwachting is dat dit 
aantal in 2020 is verdubbeld. De vraag naar zorg zal daarom exploderen. Volgens Olde Rikkert is het 
daarom alleen al uit pure noodzaak nodig dat “instanties over hun eigen grenzen moeten leren kijken”. 
Dat klinkt mooi, maar is niet een, twee, drie tot stand gebracht. Zorgverleners moeten bereid zijn een 
stukje van hun eigen autonomie op te geven en dat doen ze niet zomaar. “Enerzijds moet je jezelf een 
professionele houding aanmeten door steeds te denken: wat is het beste voor de patiënt? Anderzijds 
speelt in je achterhoofd dat je niet je eigen positie wil verliezen. Een moeilijke balans”. Want welke 
gezondheidsmedewerker zal vanuit zijn betrokkenheid niet zeggen dat zijn aandeel voor deze 
doelgroep het meest noodzakelijke en dus ook het beste is? “Met die op zich begrijpelijke 
disciplinedrift moet je dus heel voorzichtig omgaan, niet als een dolle gaan fileren”. Vandaar dat 
succes alleen mogelijk is met inschikkelijkheid van de deelnemers. “Bereidheid tot herschikking van 
het takenpakket met als inzet dat de patiënt er beter van wordt. Dat is de kern om dit project te kunnen 
laten slagen”.  

Minke Nieuwboer, die met Olde Rikkert het project namens UMC St Radboud coördineert, 
wijst ook op de flinke hobbels die genomen moeten worden voor een geslaagde operatie: “Iedereen 
denkt nu nog constructief mee, maar hoe gaat dat straks? Uiteindelijk is er natuurlijk de angst voor 
verschuivingen: bijvoorbeeld in de geleverde zorg van huisarts, geriater en verpleegkundige. Wie gaat 
inleveren, wie krijgt er een stukje zorg bij? Hetzelfde zie je tussen GGz en UMC St Radboud”. 

Marcel Olde Rikkert wordt alom erkend als een van de grote voortrekkers om de instanties 
beter op elkaar te laten aansluiten. Als coördinerend geriatrie-arts van het Radboudziekenhuis heeft 
hij vier jaar geleden al met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis veelvuldig overlegd om een 
gezamenlijk ouderennetwerk op te zetten. Olde Rikkert: “Maar het CWZ haakte op het laatste moment 
helaas af. De raad van bestuur zag het niet zitten, omdat die geriatrie als een van de kernpunten van 
zorg ziet om verder te ontwikkelen in de nabije toekomst”. De CWZ-geriaters zijn daarop afgehaakt. 
“Dat moet het CWZ zelf weten, maar jammer was het wel. Ik heb toen tegen die managers gezegd: dit 
verrast mij. Maar er was geen gesprek mogelijk”. 

Over de precieze redenen van het CWZ wil Olde Rikkert niet al te veel uitweiden. Maar hier 
wordt meteen nóg een belangrijke valkuil duidelijk in een mogelijk samenwerkingsverband: de 
marktwerking. Carolien Benraad, klinisch geriater van de GGz Nijmegen, herkent dat maar al te goed. 
“Je ziet dat allerlei instellingen tegenwoordig denken: dat zouden wij wel eens kunnen gaan doen. 
Terwijl ze helemaal niet kijken of een dergelijk aanbod er misschien wel al is”. Marktwerking leidt 
volgens haar zeker niet per definitie tot betere zorg: “Instellingen zijn minder geneigd zich te houden 
aan waar ze zelf goed in zijn. Krijgen ze de kans iets in te kopen bij de zorgverzekeraar, dan gaan ze 
dat ook doen”. 

“Marktwerking hangt als een donkere wolk, een heuse stoorzender boven dit verhaal”, meent 
Olde Rikkert. “Samenwerking lukt niet in een marktgerichte omgeving. Bij dit initiatief moet je in de 
eerste plaats kijken naar hoe je elke deelnemende partij ‘winst’ kunt laten behalen. Bijvoorbeeld winst 
door de erkenning dat de zorg er voor de patiënt echt beter op wordt. Of dat de zorg wellicht 
doelmatiger gegeven kan worden. Kun je die voordelen niet aanwijzen, dan haakt iedereen voortijdig 
af”.  

Ongeveer een jaar geleden kreeg Olde Rikkert een belangrijk steuntje in de rug: ook de 
rijksoverheid onderkende officieel dat de samenwerking in de ouderenzorg abominabel is en tevens 
dat het tot stand brengen van samenwerking een vrijwel onmogelijke opdracht is. Terwijl tegelijkertijd 
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de noodzaak hiervoor wel levensgroot aanwezig. Daarop werd een subsidiepot gevuld met 80 miljoen 
euro. Het landelijke ZonMw, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat kwaliteit van zorg als 
speerpunt heeft, mag het geld uitdelen aan projecten die vernieuwing moeten stimuleren in de 
ouderenzorg. Voorwaarde is dat de projecten worden getrokken door de academische ziekenhuizen, 
zodat de wetenschappelijke basis is verzekerd. Het opzetten van een ouderennetwerk is een van de 
projecten die door ZonMw zijn omarmd. 

Voor Marcel Olde Rikkert kwam zo ineens een wind in de rug, maar constateerde meteen nog 
maar eens twee valkuilen. “Het UMC St Radboud is officieel aangewezen als degene die de kar moet 
trekken. Een academisch ziekenhuis wordt door de buitenwereld al snel als arrogant betiteld en 
eigenzinnig, zo van: die doen toch alleen wat goed is voor henzelf”. Om weerstand daarover te 
voorkomen, moet je dus extra voorzichtig zijn. Daarbij zijn wetenschappelijk gestoelde projecten in de 
praktijk niet altijd even handig om uit te voeren en daarom bevattelijk voor de nodige weerstand. “Ook 
de praktische uitvoerbaarheid moet daarom nauwlettend in de gaten worden gehouden”. 

Wie zijn er door Olde Rikkert benaderd om het ouderenzorgnetwerk handen en voeten te 
geven? Namens UMC St Radboud doen het kenniscentrum Geriatrie mee, 
verplegingswetenschappers en onderzoekers die verstand hebben van kwaliteit van zorg. Daarnaast 
zijn ook, ondanks de mislukte poging in het verleden, CWZ en Maartenskliniek benaderd. GGz doet 
mee vanwege de psychiatrische zorg. Er doen diverse verpleeghuizen mee, de Huisartsenkring 
Nijmegen, Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen, Steunpunt Mantelzorg Zuid Gelderland en ook 
thuiszorginstantie zorggroep ZZG. En niet te vergeten: ook belangenvereningen als Anbo Nijmegen, 
KBO, Alzheimer Nederland, de adviserende Seniorenraad en Zorgbelang Gelderland zijn uitgenodigd 
als gesprekspartner. Formeel hebben ze geen machtspositie, omdat ze de zorg niet aanbieden. Maar 
alle partijen zijn het erover eens dat de inbreng van juist de patiënten zelf van wezenlijk belang is. 
Olde Rikkert: “Van hen horen we de praktische adviezen die we van anderen niet horen. Bijvoorbeeld 
dat ze de polikliniek niet kunnen bereiken, omdat het trottoir te hoog is”. 

Diverse instellingen zijn ook weer lid van stichting Maat, een overkoepelende adviesstichting 
waarin allerlei zorgpartners in Nijmegen al langer bekijken hoe vernieuwingen in de zorg op allerlei 
gebieden in de regio Nijmegen vormgegeven kunnen worden. Deze instantie is door Olde Rikkert 
aangewezen als de neutrale onderhandelaar die de gesprekken over samenwerking moet leiden. 
“Zodat niemand hoeft te denken dat wij als UMC St Radboud de samenwerking een bepaalde kant op 
willen sturen”. Olde Rikkert noemt stichting Maat nadrukkelijk als een potentieel belangrijke 
succesfactor: “Nijmegen staat wat het opzetten van samenwerking betreft sterk ten opzichte van 
andere regio’s, want wij hebben stichting Maat. Die heeft al jaren ervaring op dit terrein”. 

Peter Weyers van stichting Maat is het overigens niet eens met Marcel Olde Rikkert als deze 
zegt dat Maat een van de belangrijkste partners is in het geheel. Weyers: “Wij zijn alleen faciliterend, 
zijn bij uitstek dienstverlenend, juist om het machtsspel in goede banen te leiden. Dat is iets heel 
anders dan zelf de touwtjes in handen hebben”.  

Niet onvermeld mag blijven dat ook zorgverzekeraars CZ en VGZ meepraten. Die weten hoe 
je financiële hordes kunt tackelen. Gevaar is namelijk dat instanties wel willen meepraten over 
samenwerking, maar dat ze afhaken op het moment dat blijkt dat zij er financieel slechter van worden. 
Zeker in een tijd van marktwerking ligt dat in de lijn der verwachting. Om dit probleem te omzeilen, 
moet er gekeken worden naar hoe ‘zorgproducten’ vergoed kunnen worden op basis van 
gemeenschappelijkheid in plaats van afrekenen per instelling. Omdat dit weer ingaat tegen de wens 
van het ministerie voor marktwerking, zou dit op termijn wel eens een belangrijk euvel kunnen worden, 
stelt onder anderen Peter Weyers van stichting Maat. Want ook al wordt het project gefinancierd door 
het ministerie, dan wil dat nog niet zeggen dat uiteindelijk zomaar groen licht wordt gegeven. “In het 
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verleden is het vaker voorgekomen dat de ene kant van het ministerie dit zegt, en dat een initiatief 
vervolgens wordt afgeblazen door de andere kant”. Nog een probleem: “We moeten ook oppassen dat 
we door de NMA niet beticht worden van kartelvorming. Bijvoorbeeld een gemeenschappelijke 
geheugenpoli zou je wellicht zo kunnen opvatten. Die moet je dus niet vorm geven in een of ander 
fusieverband”. 

Maar feit is dat je door de grotere getallen wel deskundigheid kunt clusteren. Minke 
Nieuwboer: “Medewerkers kun je specifieker scholen. Daar valt winst te behalen”. Om niemand op te 
zadelen met een achteruitgang in het zorgaanbod, zou je volgens haar kunnen denken aan een 
verdeling van de markt. “Misschien dat we afspraken kunnen maken dat het ene verpleeghuis 
reumapatiënten doet, de ander de revalidatie, et cetera”.  

Peter Weyers heeft zo zijn eigen theorieën over wie nou feitelijk de machthebbers zijn in de 
zorg. “Niemand heeft macht, althans, niemand heeft doordrukmacht. Wel heeft iedereen hindermacht. 
Zegt een verpleeghuis nee, dan is het: jammer dan. Iedereen heeft een veto in de achterzak. Dan 
heeft het project weer een partner minder”. Daarom is het vooral belangrijk om consensus te creëren: 
“Lukt dat niet, dan zal er niets nieuws van de grond komen”. En wie beslist uiteindelijk? “Ja, dat zijn 
dan toch de bestuurders van de individuele organisaties en zorgaanbieders. Dat zijn degenen die de 
knopen moeten doorhakken”. Maar macht hebben ze ook bij de zorgverzekeraar. “Zegt die uiteindelijk 
nee tegen een zorgpakket, dan is het ook weer einde verhaal. Dan is er gewoon het geld niet voor 
beschikbaar”.  

En de enige echt machtigen zitten volgens Weyers in de Tweede Kamer. “Die gaan over het 
geld, uiteindelijk”. Hij vervolgt: “Maar goed, de leden van de Tweede Kamer maken geen gebruik van 
hun macht. Omdat ze hun vingers niet durven branden aan de complexe zorgwereld”. Marcel Olde 
Rikkert herkent het beeld dat de zorgwereld op dit moment niet bepaald openstaat voor vernieuwing. 
“De sector is helemaal vastgelopen. Daarom is hier ook een transitieproject nodig dat de hele 
structuur op de schop neemt. Ik vergelijk het met de melkquota in de landbouwsector. Ook daar waren 
de regels zo verstard dat daar weinig veranderd kon worden. Toen is de overheid ook de regelgeving 
gaan oprekken. Iets vergelijkbaars moet in de zorg gaan gebeuren”. 

Ook Olde Rikkert onderstreept het belang van consensus. “Iedereen moet zijn eigen stempel 
kunnen zetten”. Pessimistisch is hij allerminst. “De tijd is er volgens mij rijp voor. De overheid wil het, 
de verzekeraars doen mee. Iedereen beseft dat het anders moet. Als het hier niet lukt, dan lukt het 
nergens meer”.  

 
 

Conclusie 
De gezondheidssector is een belangrijke sector in Nijmegen. Maar het is in het licht van 
machtsverhoudingen ook een aparte, als men deze vergelijkt met andere sectoren. De sector is 
voornamelijk afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en in een veel mindere mate van 
lokale gebeurtenissen. Ook marktwerking is een opvallend vaak genoemd fenomeen in de 
zorgwereld. De structuur van de kapitalistische markteconomie is dus, in navolging van 
Charles Linblom, bepalend voor de machtsverhoudingen. Het dominante discours maakt 
namelijk de structuren en bepaalt de ‘agency’ in een stad.  

Zorginstellingen zijn niet alleen bezig met het optimaliseren van de zorg voor de 
patiënt, maar op de achtergrond speelt wel degelijk mee dat men de eigen machtspositie niet 
wil verliezen. Aan de ene kant wil men dus wel samenwerken, maar niet ten koste van hun 
eigen machtspositie. Bovendien blijkt uit het verhaal dat er niet één lokale instelling of 
persoon is die een grote macht heeft over de gehele gezondheidssector. Dit hangt ook samen 
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met het feit dat de meeste instellingen een andere specialisatie kennen. Als het gaat over 
samenwerking dan blijkt dat niemand de macht heeft om bepaalde besluiten door te drukken. 
Wel heeft iedereen hindermacht. De wethouder heeft binnen dit alles een faliciterende rol. In 
het huidige college valt zorg onder Lenie Scholten. Zij probeert de goede randvoorwaarden te 
scheppen voor de zorginstellingen. Tenslotte blijkt dat de inbreng van de patiënt van 
wezenlijk belang is. De macht van het individu wordt in de gezondheidssector dus steeds 
groter. 
 
 

6.3.9 De Donjon 
In 2006 stonden de tweede raadsverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen op het 
programma. In Nijmegen werd tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen ook een 
referendum gehouden. Het referendum betrof het wel of niet herbouwen van een donjon in het 
Valkhof. Deze casus is opgenomen in deze studie, omdat in principe niet de Nijmeegse 
politiek maar de burger de uiteindelijke beslissing kon maken over een gezichtsbepalend 
project in Nijmegen. Maar er is een hoop gebeurd voordat het zover was. In 1998 schreven 
Wouter van Eck en Jac Splinter namens het platform Behoud het Valkhofpark in een 
discussiebijdrage in De Gelderlander. Als woorden stenen zouden zijn, dan hadden alle 
artikelen over de Valkhofburcht inmiddels genoeg stenen opgeleverd om een burcht in 
Nijmegen te herbouwen. De Valkhofburcht heeft altijd voor veel discussie en rumoer 
gezorgd.  
 
Figuur 23: De tijdelijke donjon (Bron: De Gelderlander) 
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Valkhof en de herbouw van de donjon – Rob Jaspers 
 
In 1152 liet keizer Frederik Barbarossa op het Valkhof een enorme burcht bouwen. De bouw vergde 
eeuwen. De burcht is vaak vernield, afgebrand, verwaarloosd, hersteld en uitgebreid. De burcht is in 
eeuwen gebouwd en aangepast, aldus Ron Lubbers, directeur van ICE Ontwikkeling. In de jaren 
negentig was hij nauw betrokken bij plannen voor een herbouw in een modern eigentijds jasje. 
Onlangs heeft zich gemeld als een van de partijen die mee willen doen aan de herbouw van de 
donjon, de reuzentoren. Hij snapt de opwinding rond de discussies over de burcht goed. Hij 
beschouwt de burcht als een van de dragers van de Nijmeegse identiteit. Een trotse stad. Een stad 
waar 35 keizers en koningen rondliepen. Eeuwenlang bepaalde burcht het uiterlijk van de stad. De 
donjon was het tegenbeeld van de Stevenskerk aan de andere zijde van de stad. De twee torens 
zorgden voor het ‘juiste’ evenwicht in het stadsbeeld. 

De sloop van de burcht in de jaren 1796-1798 zorgde destijds voor veel trammelant. De 
Staten van Gelderland dwongen de sloop af omdat het onderhoud te duur was geworden. Bovendien 
leverde de verkoop van tufsteen de Staten veel geld op. De burgers van Nijmegen waren in 
meerderheid tegen. Maar hun verzet was weinig succesvol. Uiteindelijk wisten ze alleen de sloop van 
de Sint Nicolaaskapel en de Barbarossaruïne te verhinderen. Dat juist die twee gebouwen overeind 
bleven is meer toeval dan wijsheid. Tijdens de sloop waren in de kapel de paarden van de slopers 
gestald. Zo bleef de kapel lang overeind. Nijmegenaar Johan in de Betouw kreeg steun voor behoud 
van de kapel omdat hij met veel overtuiging wist te vertellen dat de kapel Romeins was. Voor het 
Romeinse erfgoed bestond in die jaren veel waardering. Achteraf is gebleken dat er wel Romeinse 
stenen in verwerkt zijn van de Romeinse muren, maar dat de Nicolaaskapel van eeuwen later dateert, 
maar dat terzijde. 

Direct na de sloop van de burcht werd het Valkhof ingericht als park. Het eerste publieke park 
van Nederland, aangelegd als een Engels romantisch landschapspark. Van die eerste aanleg resteren 
nu nog een reeks bomen en de oorspronkelijke basis van veel paden. Het park is in de afgelopen 
honderd jaar diverse malen aangepast en vergroot. 

De bijzondere kwaliteit van het park speelt een belangrijke rol in de discussies over herbouw 
van de burcht of delen ervan. Tegenstanders van herbouw wijzen steevast op die unieke kwaliteiten. 
Je kunt de geschiedenis niet herstellen door de het kasteel of delen ervan weer op te bouwen. Dat 
zou geschiedvervalsing zijn, stellen de tegenstanders. Tegelijkertijd stelt tegenstander Wouter van 
Eck dat hij als de burcht er nu nog zou staan “hij alles gedaan zou hebben om de burcht te 
behouden”. In zoverre lijkt hij op de Nijmegenaren van de 18e eeuw. Maar anno 2008 is voor hem het 
park heilig. Herbouw van de donjon vindt hij sowieso maar onzin. “Er stond een kasteel, geen donjon”, 
zegt hij.  

Wie denkt dat de Nijmegenaren de kwaliteiten van het Valkhofpark altijd gerespecteerd 
hebben, heeft het mis. Al vrij snel na de aanleg werd het park een pretpark. Een feestpark voor de 
Nijmegenaar. Het oorspronkelijke Engelse landschapspark heeft feitelijk nooit langer dan 25 jaar in 
zijn oorspronkelijke vorm bestaan. Ooit stonden er zelfs meer bankjes dan bomen. 

De Valkhofvereniging die de Sint Nicolaaskapel beheert, bestaat pas sinds 1978. De stichting 
is opgericht door Nijmegenaren die zich zorgden maakten over het verval van de kapel en de ruïne. 
De gemeente schonk geen aandacht aan de cultuurhistorie van deze plek. Het park was ook 
geschonden uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. Duitsers hadden op het Valkhof loopgraven 
gegraven. Bij de bevrijding is er ook flink gevochten. Na de oorlog is de omgeving flink aangepast. 
Diverse gebouwen verdwenen, zoals het Unitasgebouw, en zo werd het park fors vergroot. In de jaren 
vijftig volgde de restauratie van de kapel. Toch bleef de kapel ook na de aanpassing een opslagplaats 
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voor de plantsoenendienst. Niemand had aandacht voor de betekenis van de kapel in die jaren. Pas 
met de komst van de Valkhofvereniging veranderde dit. 

Zes jaar na de oprichting startte de vereniging de eerste acties voor herbouw van de van de 
burcht. Om de burcht weer een plek te geven in het collectieve geheugen van de stad, werden 
informatiepanelen geplaatst waarop de omvang van de burcht te zien was. In 1987 lanceerde de 
Valkhofvereniging op eigen initiatief een plan om de burcht te herbouwen. De kosten werden 
aanvankelijk geraamd op 20 miljoen gulden. Een jaar later ging het al om 45 miljoen gulden.  

De acties van de vereniging leidden er toe dat veel Nijmegenaren en deskundigen zich met de 
voor- en nadelen van een herbouw gingen bemoeien. In 1988 werd in het concertgebouw de 
‘Vereeniging’ een symposium georganiseerd waarop de vraag centraal stond of een herbouw van de 
burcht zinvol was. De conclusie was ‘niet aan beginnen’. Wel vonden de deelnemers aan het 
symposium het de moeite waard te kijken naar de mogelijkheden om de contouren van de voormalige 
burcht aan te geven. Voor het eerst werd ook gesproken over herbouw van de donjon. Daarbij bleef 
het echter bij een voorstel voor een verhoogd platform op de oorspronkelijke locatie van de 
reuzentoren. Een platform van acht meter hoog in plaats van enkele tientallen meters. Dat zou de 
bezoekers een prachtig uitzicht op de Waal en polder kunnen bieden. 

In die jaren telde de Nijmeegse gemeenteraad een actief CDA-raadslid Jacques Nooy die 
tevens voorzitter was van de Valkhofvereniging. Hij slaagde er voortdurend in om de Valkhof op de 
agenda te zetten. Hij sloot zijn bijdragen in de gemeenteraad steevast af met de woorden “het Valkhof 
zal ooit herleven”, en daarmee bedoelde hij de burcht. De Valkhofvereniging zorgde er vrijwel continue 
voor dat de droom van een herbouw in Nijmegen actueel bleef. Rond de vereniging concentreerden 
zich tal van historici en bevlogen Nijmegenaren. Nijmegenaren die in hun verenigingsblad schreven 
over de oude keizerstad en de betekenis van het Valkhof door de eeuwen heen. Elk pleidooi voor een 
herbouw werd overigens vrijwel direct gevolgd door ladingen kritiek van tegenstanders, en dat waren 
vaak niet de minsten in de wereld van de archeologie of cultuurhistorie.  

In 1994 kreeg de kapel een functie voor het afsluiten van huwelijken, aangevraagd door de 
Valkhofvereniging. Een aantal maanden later lanceerde de Valkhofvereniging wederom een plan voor 
herbouw. Er werd zelfs geopperd om het nieuwe kunstmuseum in de burcht onder te brengen. B en W 
van Nijmegen en daarna de raad ging vervolgens akkoord met een onderzoek naar de mogelijkheden. 
Met name Ronald Migo (CDA) en Jaques Thielen (PvdA) steunden dit onderzoek. De discussies 
leidden er toe dat de gemeente voor het eerst in haar geschiedenis een stadsraadpleging hield. Er 
werd een peiling onder bijna 800 Nijmegenaren gehouden over de kwestie van de herbouw: 
Zevenenveertig procent was tegen herbouw, vierenveertig procent, voornamelijk mannen voor, en tien 
procent had geen mening. In de raad bleek er vervolgens een meerderheid te zijn van CDA, VVD en 
PvdA voor het instellen van onderzoek naar de herbouwmogelijkheden. De laatste fractie geloofde er 
overigens nauwelijks in herbouw, maar sprak zich niet tegen een onderzoek uit. De kleine linkse 
partijen waren tegen, evenals D66-wethouder Marjo Alofs. Een opvallend gegeven want anno 2006 
zette juist D66 de herbouw van de donjon weer op de agenda, waarover later meer. 

Bijzonder was dat in 1995 het Nijmeegse bedrijf ICE Ontwikkeling van Ron Lubbers zich ging 
inzetten voor herbouw van de burcht. De Nijmegenaar Lubbers wilde een historisch gegeven – het 
Valkhof - verrijken met hedendaagse architectuur. Hij koppelde de cultuurhistorie aan economische 
kansen voor de stad. Lubbers schakelde internationale toparchitecten in voor het maken van een 
ontwerp. Slechts een duo tekende een nieuwe burcht. De andere architecten lieten de Valkhofheuvel 
vrijwel onaangetast. Alleen de donjon werd als een herbouwoptie aangegeven. Ze zagen vooral 
kansen voor nieuwbouwontwikkelingen rond het park. De Valkhofvereniging was teleurgesteld. Maar 
zelfs een beperkte aantasting van de heuvel viel niet goed bij veel cultuurhistorici en milieugroepen. 
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Het verzet tegen de plannen was enorm. 5500 handtekeningen werden opgehaald tegen de 
voorstellen. Lubbers bleef echter geloven in de voorstellen. Een jury koos uiteindelijk voor een 
ontwerp van de Engelsman Fowler. Dat plan ging uit van een hotel en ondergrondse parkeerkelder in 
de omgeving van de Lindenberg en de Voerweg. Op het Valkhof zou tevens een nieuwe donjon 
komen te staan. Het zou geen replica worden, maar een toren in een modern jasje. 
Driehonderdduizend bezoekers werden er jaarlijks verwacht. Een topattractie voor Nijmegen. De 
politiek was zeer verdeeld over de plannen. Het college van B en W durfde aanvankelijk geen besluit 
te nemen. De beslissing werd uitgesteld tot na de verkiezingen van 1998. Eind 1998 zette de 
meerderheid van de raad vervolgens een punt achter de herbouwplannen. Alleen CDA en VVD bleven 
erin geloven. De PvdA zag er vanaf omdat de partij voorrang wilde geven aan de vernieuwing van het 
Marienburgplein, de Burchtstraat en Plein 1944.  

In mei 1999 verrees de burcht alsnog in de stad, maar dan als zandkasteel in de 
Stratemakerstoren. De discussie over de burcht leek voor altijd beëindigd. Maar rond de 
voorbereidingen voor het jubileumjaar Nijmegen 2000 in 2005 dook het burchtplan toch weer op. Dat 
was vooral te danken aan Jeroen de Groot, bouwkostenadviseur bij het Nijmeegse ingenieursbedrijf 
Royal Haskoning. Hij had zich vanaf 1996 als hobbyist met de burcht en de donjon bezig gehouden. 
Hij werkte in zijn vrije tijd aan een 3D-reconstructie van een burcht. In 2003 had hij tachtig procent van 
het ontwerp af. Intussen was hij betrokken geraakt bij de Valkhofvereniging. De Groot diende bij de 
groep, die het jubileumjaar voorbereidde, een plan in voor een tijdelijke herbouw van de donjon. Dat 
leidde bij sommigen tot veel enthousiasme. Zeker bij de baas van Haskoning, Jan Bout, die ook lid 
van het bestuur van Nijmegen 2000 was. Op een bijeenkomst voor LUX waar mensen warm gemaakt 
moesten worden voor Nijmegen 2000 werd medio 2004 het verhaal van een “Hollywoodachtige 
tijdelijke herbouw” van burcht en/of donjon in het openbaar aangekaart door de 
Gelderlanderredacteuren Thed Maas en Rob Jaspers. Fer Boshouwers, voorzitter van de 
Valkhofvereniging, en Hans Schutte topman van het ROC en ook lid van Nijmegen 2000, reageerden 
enthousiast. Ze beloofden zich ervoor in te spannen. 

In de loop van 2004 groeide het enthousiasme voor een herbouw van de toren in diverse 
overleggen. Destijds dacht overigens nog vrijwel niemand aan een donjon die toegankelijk zou kunnen 
zijn voor publiek. Er werd nagedacht over een lichte steigerbouw en later aan een opbouw via 
zeecontainers. Het publiek moest vooral de omvang van de toren kunnen zien en ervaren. Binnen het 
bestuur van Nijmegen 2000 was overigens twijfel over de haalbaarheid. Topman Bout van Haskoning 
overtuigde zijn medebestuursleden echter de plannen door te zetten. Intussen had hij ook contact 
gelegd met het NVOB Cultuurfonds, het platform van lokale bouwers in de stad. Die club wilde wel 
tekenen voor een tijdelijke herbouw uit betrokkenheid bij de stad. Volgens Jacques Thielen, voorzitter 
van Nijmegen 2000, was het overigens vrijwel tot het moment van de presentatie van de 
jubileumplannen onzeker of het wel een toren zou worden met platform waar publiek kon komen. Hij 
herinnert zich dat zelfs de tijdelijke toren een politiek zeer gevoelige kwestie was. Wat zou de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg zeggen en zou de politiek een herbouw wel steunen? Een voordeel 
was dat de toren kon worden opgericht zonder te graven in het park. Het archeologische monument 
werd dus niet bedreigd. Mede dankzij de steun van burgemeester Guusje ter Horst, die direct een 
voorstander was van een tijdelijke herbouw van de donjon, werd een bouwvergunning verleend voor 
een herbouw in steigers met een lift en een trap voor het publiek om boven te komen. Het was een 
dure grap, ook voor Nijmegen 2000. De bouw kostte tonnen, maar het werd een groot succes. Door 
verzet tegen de bouwvergunning werd de bouw nog wel enige maanden vertraagd. Maar toen de 
toren er stond, gingen vervolgens tienduizenden mensen omhoog om van het uitzicht te genieten. De 
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Groot wist op dat moment al dat een stenen variant nu alsnog in beeld zou komen. De 
Valkhofvereniging startte ook vrij snel met een handtekeningenactie voor herbouw.  

Maar de belangrijkste actie voor herbouw kwam van D66. Die partij stond er destijds slecht 
voor in de peilingen. De partij was voor de verkiezingen aan het nadenken over een betere profilering. 
Voor het opstellen van acties en een programma had de partij een reeks rondetafelgesprekken 
georganiseerd met personen en organisaties in Nijmegen. Daarin werd opvallend vaak voor herbouw 
van de donjon gepleit. D66-leden zagen de donjon als een kans om de stad aantrekkelijker te maken. 
Henk Beerten, voorzitter van D66, zegt dat “door cultuur en historie te verbinden met de economie kun 
je meer publiek naar Nijmegen lokken. Dat is weer goed voor de stad”. Inhoudelijk kon de partij zich 
volledig vinden in een terugkeer van de donjon. Tegelijk zag de partij een fantastische kans voor een 
betere profilering. Er werd een actie gestart om een referendum rond de donjonplannen te 
organiseren. Ook dat paste weer bij het profiel van D66. Een partijlid op enige afstand van de raad 
bood aan om een comité te vormen dat handtekeningen ging verzamelen om een referendum af te 
dwingen. Volgens de lokale verordening mag een referendumverzoek formeel niet van een politieke 
fractie komen. In korte tijd verzamelde de werkgroep rond Jeroen Bijl – nu steunfractielid van de partij 
- voldoende handtekeningen. Bijl diende vervolgens bij de raad een verzoek in voor het houden van 
een referendum. Dit initiatief werd uiteraard door D66 volledig omarmd. 

De discussie in de raad om gelijktijdig met de raadsverkiezingen van 2006 een 
donjonreferendum te houden verliep niet gemakkelijk. De meerderheid verzette zich niet tegen een 
referendum, maar stelde wel aanvullende eisen. Een van die eisen was dat het moest gaan om een 
authentieke herbouw en tevens zou het de gemeente geen geld mogen kosten. Bovendien werd 
bepaald dat de kwaliteiten van het park niet onder eventuele herbouw zou mogen lijden. Ten slotte 
werd eraan toegevoegd dat het platform op de donjon tegen een betaalbare prijs voor elke 
Nijmegenaar bereikbaar zou moeten zijn. 

Het referendum werd enthousiast begroet in de stad. Voor- en tegenstanders voerden stevig 
actie. Ze kregen ook beide een budget van de gemeente voor hun campagne. Uiteindelijk stemde 
ruim zestig procent vóór een herbouw. Opvallend was dat de D66-bewindsvrouw van Cultuur, Medy 
van der Laan, zich aan de vooravond van het referendum nog uitspraak tegen aantasting van het 
Valkhofpark. Dat leidde nog tot veel kabaal en een tweede brief waarin de staatssecretaris beloofde 
respect te tonen voor de uitslag. Het was overigens niet voor het eerst dat een D66-bewindspersoon 
opkwam voor het Valkhofpark. In 1997 had staatssecretaris Nuis dat ook al eens gedaan. Het park is 
een rijksmonument, de bodem een archeologisch monument en het Waalfront van de stad een 
beschermd stadsgezicht. Het was dus driedubbel beschermd. 

In 2007 wees ook minister Van der Hoeven nog eens op de bijzondere positie van de 
Valkhofheuvel. Toch bood ze openingen voor gesprekken met de monumentendienst. De nadruk werd 
gelegd op een authentieke herbouw van de toren en een verbetering van het park waarbij het 
oorspronkelijke karakter – de eerste aanleg – centraal zou moeten staan. De gemeente Nijmegen 
werkte vervolgens bijna een jaar aan de voorbereidingen voor het uitschrijven van een aanbesteding 
voor herbouw van de donjon. Alle dossiers over de aanleg van het park werden bestudeerd, alle 
tekeningen en schilderijen van de burcht werden onder loep genomen. Er werd zelfs een 
‘groundrader’ onderzoek uitgevoerd om exact te bepalen waar de burchtmuren hebben gestaan en de 
donjon. Een van de meest opvallende uitkomsten was dat de donjon vijf meter kleiner was dan De 
Groot eerder berekende en zoals in de steigerdonjon was uitgevoerd. 

De aanbestedingsopdracht is inmiddels gepubliceerd. Vast staat dat het NVOB Cultuurfonds 
samen met ICE Ontwikkeling en Royal Haskoning zich op de klus zullen inschrijven. Ze doen dit met 
“een Nijmeegs ondernemershart”. Ze willen hun betrokkenheid bij de stad tonen. Op een reuzentoren 



Reconstructie: De Nijmeegse cultuursector 

123 
 

in Arnhem hadden ze zich nooit ingeschreven. De exploitatie van de toren zal een geweldig probleem 
worden. Winst is op dit project niet mogelijk, stellen vrijwel alle betrokkenen. 

Overigens blijft het tot het laatst onduidelijk of het Rijk uiteindelijk de herbouwplannen zal 
accepteren. Er zal vooral gelet worden op de kwaliteit van de herstelplannen voor het park. 
Waarschijnlijk zullen ook de tegenstanders van herbouw een terugkeer van de donjon tot in hoogste 
instantie aanvechten. Het is dus maar de vraag of er in 2010, zoals gepland, met de herbouw 
begonnen kan worden. Maar zoals de Valkhofvereniging in 1978 al zei: “Ooit keert de burcht en of 
delen terug in het stadsbeeld”.  
 
 
Conclusie 
Nijmegen was enkele jaren geleden verdeeld in twee kampen. Of je was voor de herbouw óf 
tegen. Beide kampen kenden prominente personen die hun mening ventileerden. Maar wat in 
deze casus belangrijker is, zijn die personen die een eventuele herbouw van de donjon op de 
publieke en politieke agenda wisten te zetten. Deze eer valt in eerste instantie te beurt aan 
CDA- bewindsman Nooy en de redacteuren Jaspers en Maas van De Gelderlander. Daarna 
heeft de D66 spijkers met koppen geslagen wanneer zij in 2006 de kwestie met behulp van het 
referendum definitief op de politieke agenda te zetten en wist daarbij meteen de Nijmeegse 
burgers erbij te betrekken. Dat de herbouw van de donjon nu aanstaande is, komt ook door 
enkele personen die zich steeds voor het project hebben ingezet en er in zijn blijven geloven 
zoals Lubbers, de Groot en Bout. Maar op de achtergrond speelt misschien wel iets veel 
interessanter. Het huidige discours in Nijmegen komt hier nadrukkelijk naar voren. Men 
probeert namelijk de cultuurhistorie van de stad te koppelen aan economische kansen voor de 
stad. Geschiedenis is vanuit dit oogpunt dus letterlijk een economische attractie.  
 
 
6.3.10 De Nijmeegse cultuursector 
Uit het coalitieakkoord van Nijmegen voor de periode 2006-2010 blijkt dat cultuur een niet te 
onderschatten dimensie is voor een stad. Zo valt er te lezen dat: “Cultuur een belangrijke 
bijdrage levert aan de uitstraling van de stad”. En: “Een bruisend cultureel klimaat heeft een 
belangrijke economische meerwaarde voor de stad”. Uit de stadsmonitor van afgelopen jaar 
blijkt dat bezoekers aan de culturele podia in Nijmegen de stad jaarlijks zo een 6,5 miljoen 
euro opleveren. Het is daarom dan ook relevant om deze sector in Nijmegen nader onder de 
loep te nemen voor een machtsanalyse. In tegenstelling tot de andere behandelde 
onderwerpen, waarbij de reconstructie van een concreet besluitvormingsproces centraal stond 
zal de macht in de Nijmeegse cultuur sector voornamelijk onder de loep worden genomen aan 
de hand van onderzoeken die in juni van dit jaar zijn gepresenteerd in opdracht van de cursus 
‘Onderzoeksseminar culturele sector’ aan de Radboud Universiteit van de opleiding 
Algemene Cultuurwetenschappen. De onderzoekers hebben onder andere onderzocht hoe de 
machtsrelaties zijn binnen de culturele sector. Bovendien werd gekeken welke belangen 
doorslaggevend waren voor de invulling van het cultuurbeleid in Nijmegen. Hiervoor is 
gekozen omdat het lokale culturele veld erg breed en gefragmenteerd is, en er geen sprake is 
van een recent besluitvormingsproces dat de machtsrelaties in het lokale culturele veld recht 
zou doen. Vandaar dat gekozen is om het hele cultuurbeleid in de gemeente Nijmegen onder 
de loep te nemen. Hieronder zullen de resultaten worden weergegeven. 
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Figuur 24: Enkele belangrijke culturele instellingen in Nijmegen (bron: Google Earth, eigen bewerking) 

 
 
 
Resultaten 
Een belangrijke constatering die wordt gemaakt binnen de Nijmeegse culturele sector is dat er een 
belangenstrijd gaande is tussen het politieke veld en het culturele veld. Actoren die behoren tot het 
politieke veld hebben blijken andere belangen te hebben dan actoren uit het culturele veld. Uit 
interviews met verschillende raadsleden, de wethouder en enkele belangrijke spelers uit de 
cultuurwereld komt in de rapporten naar voren dat de politiek voornamelijk veel waarde hecht aan 
cultuurparticipatie. In het huidige coalitieakkoord wordt dit onderschreven: “We willen bereiken dat 
zoveel mogelijk mensen deelnemen en genieten van wat Nijmegen te bieden heeft. (…) Wij willen 
bevorderen dat alle inwoners ongeacht inkomen of culturele achtergrond in de stad kunnen genieten 
van en actief kunnen deelnemen aan het gevarieerde aanbod van cultuur, evenementen en sport in 
de stad”. De focus vanuit de politiek is dus gericht op publieksbereik. Dit uit zich in het verrijken van 
wijken met kunst en het bevorderen van de amateur kunst en een laagdrempelig aanbod. Het 
maatschappelijke functioneren van culturele instellingen en hun verscheidenheid worden, naast 
artistieke kwaliteit, steeds belangrijker als criteria voor subsidieverstrekking. Dit uitgangspunt gaat 
echter in veel gevallen ten koste van de kwaliteit van cultuur. Hier botsen de politieke belangen met 
die van de actoren uit het culturele veld, waarbij kwaliteit hoog op de agenda staat. Een begrip dat 
trouwens subjectief is en waar geen eenduidige definitie over bestaat binnen het politieke én culturele 
veld10.  
 In hoeverre culturele instellingen in aanmerking komen voor subsidie hangt af van de 
beoordeling van professionals. Personen die hierbij een beslissende rol spelen zijn de zogenaamde 

                                                
10 Boomkamp, L., Koenraadt, A, Savenije, R. & Weijers, L. (2008), Politiek Nijmegen: kwestie van keuzes 
maken! Advies aan de Nijmeegse kunst- en cultuurpolitiek, Radboud Universiteit Nijmegen  
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‘poortwachters’. De poortwachters bepalen of het werk van een kunstenaar over voldoende kwaliteit 
beschikt om toegelaten te worden en erkend te worden tot het culturele domein11. Uit de onderzoeken 
blijkt opmerkelijk genoeg dat de kwaliteitscriteria die gebruikt worden niet objectief zijn en dat er ook 
andere belangen van meespelen bij de beoordeling en acceptatie van kunstenaars. Ook economische 
belangen, het imago van de instanties en de wisselwerking tussen de verschillende poortwachters 
spelen hierbij een rol. 
 Op nationaal niveau wordt de beoordeling gedaan door de Raad voor Cultuur, een 
onafhankelijk advieslichaam. Het is het belangrijkste adviesorgaan waar de minister van Cultuur 
beschikking over heeft. De Raad adviseert de regering over algemeen bindende voorschriften of over 
het te voeren beleid ten aanzien van kunst en cultuur. Alleen datgene waar de poortwachters onder de 
indruk van zijn wordt geselecteerd. Nijmegen beschikt momenteel alleen over een ‘Commissie 
Beeldkwaliteit’ en een ‘Commissie Beeldende Kunst’. De commissie Beeldende Kunst adviseert 
samen met de commissie Beeldkwaliteit over kunstopdrachten. Om die samenwerking goed in te 
bedden, vervult de voorzitter van de Commissie Beeldende Kunst ook een functie bij de Commissie 
Beeldkwaliteit. De Commissie Beeldkwaliteit is in 2003 opgericht en is in plaats gekomen van de 
afzonderlijke Welstandscommissie en de Monumentencommissie. Het is een onafhankelijk 
adviesorgaan die het stadsbestuur adviezen geeft met betrekking tot cultuurhistorie, ruimtelijke 
inrichting en vormgeving. De Commissie Beeldende Kunst is een belangrijk adviesorgaan voor het 
college van B&W dat het kunst opdrachtenbeleid uitvoert. De gemeenteraad stelt daarvoor de kaders. 
De Commissie van Beeldende Kunst bestaat uit een aantal deskundigen, zoals kunstenaars en 
kunsthistorici, aangevuld met een aantal medewerkers van het bureau Stedenbouw & Architectuur 
van de gemeente. Het doel van deze commissie is, zoals op de internetsite van de gemeente valt te 
lezen: “het zoeken naar plekken waar kunst tot stand kan komen en het opsporen van de juiste 
kunstenaars die hiervoor hun ideeën beschikbaar stellen”. Maar deze commissies hebben maar een 
beperkte focus. In andere kunstdisciplines, zoals in de cultuurhistorie, de film- en, podiumwereld, kent 
Nijmegen niet zulke adviescommissies. Informele contacten tussen hooggeplaatste personen van de 
verschillende culturele instanties spelen hier een grote rol. Het beleid ten opzichte van cultuur wordt, 
naast deze poortwachters, vanzelfsprekend ook 
bepaald door de politieke richting die het 
stadsbestuur voor ogen heeft. Uit de verschillende 
partijprogramma’s van de politieke partijen in 
Nijmegen valt op te maken dat elke partij hun eigen 
lokale belangen en voorkeuren hebben met 
betrekking tot cultuurbeleid.  

Een speciale actor binnen het Nijmeegse  
culturele  veld  is de  gemeente  met  haar advies- 
organen.  Zij zijn de Nijmeegse poortwachters. Zij 
bepalen namelijk wie hoeveel geld ontvangt. En het 
culturele veld is afhankelijk van dat geld om het 
hoofd boven water te houden. Deze uitgangspositie 
zorgt in het culturele veld voor structurele 
spanningen. Niet alleen tussen de culturele 
instellingen en de gemeente, maar ook tussen de 

                                                
11 Dam, van L., Frijters, J., Lijklema, N., Pasmans, M., Schravendijk, van G. & Winters, A. (2008), 
Poortwachters, kwaliteit en het netwerk: van een gesloten systeem naar openheid en transparantie, Radboud 
Universiteit Nijmegen 

Figuur 25: Verdeling vast budget cultuur in 
Nijmegen, 2007 (Bron: De Gelderlander) 
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instellingen zelf. Iedere instelling probeert namelijk een zo groot mogelijke hap uit het budget nemen. 
De verdeling van het vast budget van cultuur in Nijmegen in 2007 is weergegeven in onderstaande 
tabel. Bovendien zijn zij in staat om de ‘spelregels’ op te stellen. Een artiest of kunstenaar mag dan 
wel een hoog kwalitatief werk afleveren, maar als deze niet bereikbaar is voor de mensen ‘in de wijk’ 
dan kunnen ze het bijna wel schudden.  

Wat bepaalt hoeveel subsidie een culturele instelling krijgt? Allereerst heeft het te maken met 
het aantal bezoekers een bepaalde culturele instelling trekt. De gemeente heeft namelijk als doel om 
zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met cultuur in Nijmegen. De stadsmonitor 2007 
laat zien dat de cultuurdeelname in Nijmegen hoog is, zelfs één van de hoogste van het Nederland. 
De Lindenberg en LUX trekken allebei ongeveer 250.000 mensen, het Keizer Karel Podia 125.000 
bezoekers. Concertgebouw ‘De Vereeniging’ en het Valkhof Museum zien beide jaarlijks ongeveer 
100.000 bezoekers langs komen. Op de tweede plaats hangt de hoeveelheid subsidie ook af van de 
aard van de instelling. Is er bijvoorbeeld sprake van een cultureel divers aanbod? Ook de media kan 
al dan niet bewust invloed macht uitoefenen op de geldstromen naar culturele instellingen. Hoeveel 
aandacht krijgt een culturele instelling? Voordat LUX een financiële injectie ontving, schreven vijftigtal 
prominenten een brief naar het dagblad De Gelderlander om te pleitten dat het culturele centra 
behouden zou moeten worden. Ook bij de verhuizing van poppodium Doornroosje speelde de media 
een rol. Het poppodium ontving in 2006 van de Nieuwe Revu de titel van ‘beste nachttempel’ van 
Nederland. Na deze verkiezing kwam het besluitvormingsproces rondom de verhuizing van 
Doornroosje in een stroomversnelling. Bet Ratering, beleidsmedewerker bij de gemeente Nijmegen 
beaamt dat zo een prijs wel degelijk invloed heeft gehad op het proces. Daarnaast zijn er ook nog 
andere factoren die de subsidie, die een instelling ontvangt, bepaalt, zoals vertrouwen en 
economische spin-off12. 
 Uit de verschillende onderzoeken blijkt verder dat het voor de kunstenaars zeer belangrijk is 
om over een goed netwerk te beschikken. Ze moeten de ‘juiste’ mensen kennen en ze moeten door 
de ‘juiste’ mensen gezien worden. De kunstenaars moeten zich zichtbaar maken voor de ‘juiste’ 
personen om door te breken tot het culturele veld. Dit netwerk is moeilijk te traceren omdat de 
contacten meestal niet formeel vast liggen. De meeste belangrijke contacten zijn van informele aard, 
dat zich niet op openbare platforms afspeelt. Toch wordt er met name door de poortwachters veel 
waarde gehecht aan een goed netwerk, dat geld als een afspiegeling van erkenning van andere 
mensen binnen het culturele veld. Galeriehouders en museumconservatoren hechten, volgens 
kunstcriticus Diederick Kraaijpoel (2002) veel waarde aan de adviezen en aanbevelingen van de hem 
bekende kunstenaars. Een uitgebreid en stabiel netwerk lijkt dus erg belangrijk te zijn, zowel met 
andere kunstenaars als met culturele machthebbers. De beschikking hebben over een goed netwerk 
in het culturele veld wordt zichtbaar als gekeken wordt naar de ‘kruisbestuiving’ tussen de diverse 
aspecten binnen het Nijmeegse culturele veld. Hooggeplaatste personen uit verschillende culturele 
instanties bekleden meestal ook verschillende functies in andere culturele instanties en initiatieven. 
Het rapport Poortwachters, kwaliteit en het netwerk stelt dat deze personen de sleutelfiguren zijn 
binnen het netwerk en het gehele culturele veld. Het culturele veld in Nijmegen blijkt volgens dit 
rapport in de praktijk een ‘ons-kent-ons’ wereldje te zijn13. 

                                                
12 Doggen, M., Graaf, van der S. & Thuijs, R. (2008), Doornroosje and the cultural scene in Nijmegen, The 
relationship between a municipality and a pop venue, Radboud Universiteit Nijmegen  
13 Dam, van L., Frijters, J., Lijklema, N., Pasmans, M., Schravendijk, van G. & Winters, A. (2008), 
Poortwachters, kwaliteit en het netwerk: van een gesloten systeem naar openheid en transparantie, Radboud 
Universiteit Nijmegen 
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Conclusie 
Het lijkt er dus op dat in de cultuursector een goed netwerk erg belangrijk is voor artiesten, 
maar ook van culturele instellingen. Erkenning en geld in de vorm van subsidie speelt daarin 
een belangrijke rol. Hier is duidelijk sprake van gezag op basis van beloning. In het geval van 
de cultuursector is het bijzonder te zien dat de gemeente en haar adviesorganen een dominante 
macht zijn. In andere beleidsvelden is en kan niet één actor zo dominant zijn. De culturele 
instellingen zijn namelijk van hen afhankelijk in de vorm van subsidie. Artiesten en 
kunstenaars zijn op hun beurt weer afhankelijk van het oordeel van de zogenaamde 
poortwachters binnen het culturele veld. Het zou echter te kort door de bocht zijn om te 
zeggen dat macht binnen deze sector puur éénrichtingsverkeer is. Zoals we bij het 
besluitvormingsproces hebben gezien rondom de donjon, kunnen kunstenaars wel degelijk 
enige macht uitoefenen op besluiten die de gemeente neemt. Ze hebben dan vaak een 
agenderende rol. Toch zijn de sleutelfiguren binnen de Nijmeegse cultuur sector voornamelijk 
mensen die hooggeplaatste posities bekleden bij de culturele instellingen, ook omdat zij 
meestal ook betrokken zijn bij andere culturele initiatieven en instellingen in Nijmegen. Het 
economische discours is ook in deze casus terug te zien. Ook bij de cultuur blijkt het voor een 
deel belangrijk in hoeverre de culturele uiting economische spin-off genereerd. 

 

6.3.11 Centrum 2000: het Mariënburg project 
Ruim zestig jaar geleden veranderde het centrum van Nijmegen drastisch. Op 22 februari 
1944 werd Nijmegen zwaar getroffen door Geallieerde bommen. Het 
vergissingsbombardement zorgde voor een ravage in het stadscentrum met meer dan 800 
doden tot gevolg. Brandstichtingen in de oorlog door de Duitsers en de beschietingen in de 
frontlinie legden de historische binnenstad in puin. De gemeente Nijmegen greep de 
verwoesting van de binnenstad aan om de dichtgeslibde met een bonte mengelmoes van 
verschillende functies om te toveren tot een moderne toegankelijke stad. Het centrum moest 
namelijk grotendeels herbouwd worden. Door de opkomst van de auto werd er gekozen voor 
een breed stratenpatroon. Het Middeleeuwse stratenpatroon verdween. Nijmegen moest een 
moderne stad worden, die meer klaar was voor de toekomst dan de oude stad was geweest. 
Maar voordat de wederopbouw helemaal afgerond was, brak de kritiek al los. De eerst 
verwelkomde auto werd daarin paradoxaal het lijdend voorwerp. In de afgelopen jaren kende 
het centrum van Nijmegen wederom een ingrijpende transformatie: Centrum 2000.  
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Figuur 26: De Marikenstraat (Bron: De Gelderlander) 

 
 
Een vernieuwd centrum – Jacqueline van Ginneken 
 
Centrum 2000 bestaat uit verschillende projecten in de binnenstad. Het Mariënburgroject is zonder 
twijfel het meest ingrijpende project van Centrum 2000 waarvoor de architect Sjoerd Soeters het 
stedenbouwkundige plan heeft gemaakt. Het Mariënburgproject bestaat uit het realiseren van een 
compleet nieuwe winkelstraat, een cultureel kwartier en vierenzeventig appartementen. Het is een 
winkelstraat die wat betreft architectonisch ontwerp zonder meer de concurrentie aan kan met de 
spraakmakende Rotterdamse ‘koopgoot’. Met die verrassing kwamen de gemeente Nijmegen en 
ontwikkelaar ING eind oktober 1998 voor de dag.  
 Ongeveer 256 miljoen gulden is er in de afgelopen jaren in het stukje binnenstad gepompt 
door particuliere investeerders en de gemeente. De provincie Gelderland betaalde tien miljoen gulden 
mee. Voor de nieuwe winkelroute van Burchstraat naar Mariënburg tekende ING Vastgoed, een 
project van 120 miljoen gulden. De doorsteek van Ziekerstraat richting Arsenaal kwam voor rekening 
van Giesbers Holding die er 30 miljoen gulden in investeerde. De gemeente Nijmegen zette met name 
geld in voor de realisering van een cultureel kwartier rond de monumentale Mariënburgkapel, een 
project van 106 miljoen gulden. Het betrof de bouw van een filmcentrum, politiek cultureel centrum, 
horeca, een bibliotheek, gemeentearchief plus sociale dienst die zich vooral als ‘winkel’ in werk wilde 
presenteren. Kortom: een mega klus.       
 Piet Timmermans, de toenmalige PvdA-wethouder is de grondlegger van Centrum 2000, een 
plan dat toen nog ‘Intensiveren in de kern’ heette. Timmermans was PvdA-wethouder van 1986 tot 
1990. Eerst alleen van Financiën, Grondbedrijf en Personeel en Organisatie, maar door twee 
vertrekkende wethouders kreeg hij er Ruimtelijke Ordening en Verkeer bij. Timmermans had daarmee 
veel posten in één hand. Ruimtelijke Ordening en Verkeer hebben een enorm gewicht op het 
planvormingsproces, en daar was hij zich van bewust. In die jaren was 22 procent van de 
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beroepsbevolking zonder werk, Nijmegen telde 15.000 werklozen. Er was sprake van een zwakke 
sociale structuur. Arnhem, Den Bosch, Eindhoven en Breda gingen hun binnensteden opknappen. Er 
was een discussie over de komst van CentrO in Oberhausen, een groot winkelcentrum met vermaak. 
De positie van Nijmegen als winkelstad was in het geding. De Society Shop was weg uit de 
Broerstraat, en luxere winkels trokken weg. De binnenstad verarmde. Tegelijkertijd ontstonden 
discussie over weidewinkels, grote meubelboulevards. Randgemeenten als Beuningen, Wijchen en 
Groesbeek trokken klanten, want daar kon je gratis parkeren. “Er liepen drie initiatieven, onder meer 
Brabantse Poort. Ik dacht: ‘die kar trek ik zelf’. Het was een fantastisch groot plan: er werden wegen 
samengevoegd, er zouden flats, winkels, en een sportaccommodatie komen. De financiën moesten 
nog worden goedgekeurd, maar er was al een raamwerk voor een beoogde PPS-constructie, een 
publiek-private samenwerking waarbij de gemeente optrok met particuliere investeerders. “Dat 
raamwerk had ik als wethouder Financiën en Grondbedrijf ontwikkeld en met de raad geaccordeerd. 
De inspraak op het masterplan heb ik zelf geleid en op basis daarvan het Masterplan aan de raad 
voorgelegd, maart 1990. Ook heb ik het dekkingsplan opgesteld voor de gemeentelijke bijdrage”, blikt 
Timmermans terug. Dertig miljoen gulden moest de gemeente investeren voor de infrastructuur. Dat 
besluit is door de raad vervolgens genomen juist na Timmermans periode als wethouder, in mei 1990. 
“Aan het plan Brabantse Poort heb ik dus twee beslissende bijdragen gegeven. Er is daarna tien jaar 
gebouwd, min of meer volgens het programma en de ruimtelijke structuur van het masterplan. Het is 
een bijzonder gebied. Ik heb binnen een half jaar alle procedures doorlopen. Er was een goede 
communicatie, met hoorzittingen en een duidelijke visie, een aantrekkelijk plan, met grote diversiteit: 
wonen, werken, winkelen en recreatie. Ik geloofde er in, dat helpt wel. Er waren echter ook raadsleden 
die vonden dat als je Dukenburg te sterk maakte, dat dan de binnenstad te veel concurrentie zou 
krijgen. Er werd dus met argwaan naar bekeken”.   
 In de loop van 1989 was er 
veel discussie omtrent Centrum 
2000. Het was een trein die nog niet 
liep. Het politiebureau zou van de 
Mariënburg naar de Spoorkuil 
verhuizen en de bibliotheek naar het 
voormalige politiebureau. En er was 
een particulier plan: een doorbraak 
van de Burchtstraat naar de 
Mariënburg, een plan van 
ontwikkelaar Marant. Dat deel was 
nu een dode hoek. In die tijd wilde 
het gemeentearchief wel weg uit het 
Arsenaal. Er kwam dus ruimte vrij, 
waarvoor een herbestemming moest 
komen. Politiek-cultureel centrum O42 en het filmhuis wilde men daar bij elkaar brengen. “Kortom een 
hele klonter vragen, maar het was allemaal los zand. In december 1989 kreeg ik de opdracht bij de 
begrotingdiscussie om met een samenhangend verhaal te komen”, aldus Timmermans.  
 Timmermans heeft vervolgens aan Henk Nieuwenhuis (hoofd Verkeer en Vervoer, en 
waarnemend Directeur Stadsontwikkeling) gevraagd om met Dick Keijzer (hoofd stedenbouw), en 
Jean Buskens (projectleider stadsontwikkeling) om met nog vier andere ambtenaren bij elkaar in 
conclaaf te gaan om na te denken over de binnenstad. Er waren een drietal hoofditems: Mariënburg,  

Figuur 27: Situatie rondom Mariënburgkapel voor 
‘Centrum 2000’ (bron: www.noviomagus.nl) 
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Plein ’44 en de locatie van het nieuwe museum. Twee dagen hebben zij in de Goffertboerderij gezeten 
om ideeën te genereren. Twee weken later klopten ze bij Timmermans aan. Het waren dertig 
bouwsteentjes van ‘Intensiveren in de Kern’. Een schetsboek met dertig oplossingen met kaartjes en 
krabbels. Naar voren kwam de Mariënburg-doorbraak tot aan Arsenaal of Ziekerstraat, een nieuwe 
winkelstraat met gespecialiseerde winkels van lokale ondernemers waarbij de huren laag moesten 
liggen. Volgens Nieuwenhuis zat de creativiteit bij de afdelingshoofden. “Bij Dick Keijzer, Jean 
Buskens, Peter van de Groen, Harrie van Beers. Zij waren ons geweten: weet je zeker dat het 
haalbaar is? Is er voldoende markt voor? Het geld is er, maar het verhaal moet goed zijn. De kracht 
van Timmermans was dat hij het bericht kon vertellen: als we investeren in de harde sector, komt het 
geld terug, onder meer via de onroerend zaak belasting”. Maar na nauwkeurige bestudering bleken er 
de nodige obstakels te zijn. Timmermans kreeg te horen: “dit is zo complex, dit lukt je niet. Je 
organiseert weerstand bij winkeliers en huiseigenaren. Het politiebureau en de sociale dienst moeten 
gesloopt worden. Mensen moesten hun huis uit. Oudere mensen moest je zeggen dat het is beter 
voor de stad als ze weggaan. Ook winkels zouden moeten verdwijnen”.  Maar als iets ingewikkelds is, 
moet je een goed verhaal hebben, weet Timmermans. “Ook moest voor een brede invulling gezorgd 
worden zodat veel Raadsfracties iets van hun prioriteiten terug zagen. Draagvlak zoeken via de 
diversiteit”. Belangrijk was dat het eerste besluit over ‘Intensiveren in de Kern’ nog deze 
collegeperiode genomen zou worden. Financiers waren geïnteresseerd, onder wie ING Vastgoed. ING 
was een vaste relatie van de gemeente. “Zij kenden ons als een dynamische club. Bovendien als de 
coalitie wijzigt, komt het plan er nooit meer”, was de opvatting van Timmermans. Wim Winters, 
voormalig CDA-wethouder economische zaken, herinnert zich anno 2008 dat burgemeester Ien Dales 
zei: “Hier moeten we met het hele college tegenaan gaan. We zijn toen gaan praten met de ING-top. 
'Wim, jij moet het woord doen', zei Dales. We hebben ING gevraagd of zij bereid waren om wat zij in 
Maastricht en Venlo hadden gedaan (het opknappen van het centrum) ook in Nijmegen wilden doen. 
Het college kreeg een kopje koffie en na een pauze was het geregeld. We hadden een hartstikke 
goed college met Piet Timmermans, Wim Hompe en Ton Buitenhuis. We waren het vurig eens over al 
deze zaken”. Timmermans: “Het eerste besluit over Intensiveren in de Kern, het latere Centrum 2000, 
ging nog net in april door het college, op de valreep. Het was een van de laatste vergaderingen, net 
na de verkiezingen voor de gemeenteraad van 1990”. Want Timmermans wist dat zijn langste tijd als 
wethouder er waarschijnlijk op zat. De PvdA stond er niet goed voor in de peilingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1990. In die verkiezingen zou de PvdA van zestien naar elf zetels 
gaan. “Dit wilde ik af hebben. Ik wilde dat het plan op straat kwam. Door een B&W-besluit kwam het 
naar buiten. Het college zat er wel mee in de maag. Er was geen andere wethouder bij betrokken, dan 
is het wat lastig om ja te zeggen. Ik presenteerde het als een discussienota, als een serieus, open 
plan. Iedereen mocht reageren. De raad zou het volgende jaar een besluit nemen en daarbij de 
resultaten van de inspraak meenemen”, vertelt Timmermans. Het was een ingrijpend plan: een 
reconstructie van de Mariënburg, Plein ’44, en een museum met een parkeergarage. Het bestrijkt de 
hele stad - dat er in drie maanden lag. “Vrij uniek”, vindt Timmermans. Uiteindelijk is er niets uit de 
nota geschrapt, constateert hij nu met voldoening. In de uiteindelijke besluitvorming in 1992 is alles 
overeind gebleven.   

Timmermans werd opgevolgd door Ronald Migo. Migo nam het plan over. “Het tij was 
gunstig”, zegt Migo nu. “Grote projecten als de Brabantse Poort met kantoren, woningen en een ijshal 
waren in uitvoering. Hier werkte de gemeente voor het eerst met een PPS-constructie waarbij de 
gemeente Nijmegen samenwerkte met bouwer Heijmans/Hendriks en de Nationale Investeringsbank, 
twee private partijen. De ambtelijke structuur was erop afgestemd, met een stuurgroep Grote 
Projecten waarin topambtenaren zaten, directeuren van dienst zoals Ed de Boer, Henk Nieuwenhuis 
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en Ton Clijssen. Creatieve ambtenaren die je de ruimte kon geven als het ging om 
beleidsvoorbereiding. Ambtelijk was het bedje gespreid. Bovendien had Nijmegen een ambitieuze 
burgemeester in de persoon van Ed d’Hondt. Maar het belangrijkste was dat iedereen de noodzaak 
voelde”. Dit resulteerde dus uiteindelijk in 1992 tot de beleidsnota. “Iedereen snapte dat er iets moest 
gebeuren”. Het kern winkelgebied kon Nijmegen niet laten verpauperen. Het klimaat mocht dan 
gunstig zijn, er waren ook momenten dat Migo wakker lag. “Van een tekort van 6 miljoen gulden – dat 
was heel veel geld. Artikel 12 hing Nijmegen boven het hoofd, de status van failliete gemeente onder 
curatele van het rijk. “Maar we geloofden, en vertrouwden dat het goed zou komen. Investeren in de 
toekomst is nodig, eerst zaaien dan oogsten. Ik zei tegen Henk Nieuwenhuis: ik sleep dit door de 
raad. Voor een ambtenaar is het ook kicken als zijn plan de eindstreep haalt. Met een brede taskforce 
ontwikkel je plannen, je hebt mensen achter je staan”.    

Maar er waren ook tegenstanders. ‘Migo, sloper van de stad’. ‘Migo, die de stad te grabbel 
gooide aan projectontwikkelaars’, de SP kwam op stoom, en keerde zich tegen ‘prestigieuze 
projecten’. GroenLinks kwam op voor de sociale infrastructuur. Echt spannend werd het nooit. De 
steun was hecht en massaal. Het dreigde pas fout te gaan toen de tekeningen van het bouwplan niet 
klopten. Het ging om de Nieuwstraat. Op de tekening werd de plangrens met ongeveer één meter 
overschreden. “Had iemand hiertegen bezwaar gemaakt, dan was er een bouwstop gekomen”, weet 
Migo zeker. Er waren genoeg winkeliers die dat konden doen. Want de Nieuwstraat was belangrijk als 
route voor toeleveranciers. Van hieruit werden de winkels aan de Broerstraat bevoorraad. Nol Smits, 
een van de winkeliers die zich druk maakten om de bereikbaarheid van zijn Blokker aan de 
Broerstraat, kreeg een dwingend advies van Migo, een partijgenoot: ‘denk er om, je gaat niet dwars 
liggen’. “Ik heb Nol Smits kunnen uitleggen wat de consequenties zouden zijn als hij zou procederen 
tegen de overschrijding en hem ‘dringend’ verzocht dat dan ook niet te doen. Je houdt altijd rekening 
met tegenvallers, maar als hier bezwaren tegen waren gekomen, dan was het project naar de 
knoppen gegaan. Dan was er een bouwstop geweest, een nieuwe bestemmingsprocedure, een zaak 
bij de Raad van State – daar moet je even niet aan denken”, aldus Migo. “Als er bezwaren waren 
gekomen, was het einde van het plan, had je een vertraging van minstens anderhalf jaar gehad, en 
dat zou desastreus zijn”, beaamt ook Elrie Bakker. De winkeliers waren vertegenwoordigd via de 
Vereniging Binnenstad Ondernemers (VBO) met David Mulder als voorman, ‘een autoriteit’.  
 Bakker was vanaf 1995 de nieuwe centrummanager, een regelaar, een organisatietalent. 
Migo: “Daar heb ik wat strijd mee gevoerd”. Bakker wilde ook het contact met de bewoners 
veranderen. “Met bewoners werd niet gesproken, binnenstadbewoners waren de tegenstander”. 
Bakker is met Dick van de Heuvel van de bewonersvereniging Bloemerstraat gaan koffiedrinken. En 
wat wilden de bewoners: dat je kunt fietsen in de binnenstad. Praten, begrip hebben voor elkaars 
standpunten, kijken hoe dicht je bij elkaar kunt komen, dat is de inzet van Bakker. “Uiteindelijk beslist 
de politiek”, zegt Bakker. De deelplannen werden uitgediept, uitgewerkt en ten uitvoering gebracht. 
“Elke dag zat ik in het stadhuis bij de ambtenaren”.       
 Het waren belangrijke schakels. Zij moesten zorgen voor draagvlak binnen hun club: een 
nieuwe winkelstraat aanleggen, maar wat betekent dat voor mij als ondernemer? Twee, drie keer in de 
week kwamen ze bij elkaar, de ondernemersvertegenwoordigers en de wethouders Migo en Wim 
Hompe, de andere man van de Harde Sector zoals de afdelingen Stadsontwikkeling en Economische 
Zaken werden genoemd. Ze kwamen bij elkaar om uit te leggen wat de bedoeling is, om te horen wat 
de problemen waren. Onderdelen van het Centrum 2000-plan werden kritisch tegen het licht 
gehouden. Essentieel was de route voor toeleveringsbedrijven. Winkeliers hadden dezelfde zorgen. 
“Hoe krijg ik de spullen in mijn winkel”. De politiek, de PvdA en GroenLinks, wilden van de grote 
vrachtwagens af. Het middel was de inzet van kleine vrachtwagens. PvdA-wethouder Jacques Thielen 
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was voor de Ziekerstraat-variant, het ei van Columbus. Wethouder Anneke Duit van Groenlinks wilde 
de vrachtwagens weg hebben.     

Bakker: “Een tweede punt was de hellingbaan ter hoogte van het Arsenaal van 3 procent. 
Levensgevaarlijk. Toen het plan anderhalf jaar later werd uitgewerkt, zag ik dat de hellingbaan maar 
een stijging van 1 procent was. Een doorgang zou niet ten koste gaan van het terras van het 
Arsenaal, want dat zat aan de andere kant, aan de latere Moenenstraat. Er waren nu nieuwe feiten. 
Maar de route over Mariënburg langs Arsenaal was onbespreekbaar, de Ziekerstraat-variant kon 
uiteindelijk niet want die route liep door de stad. Het alternatief was bevoorrading via de 
Bloemerstraat, over Plein ’44, naar Ziekerstraat, Nieuwstraat en keren op de Gruitberg. Het Centrum 
2000-plan, bedoeld om de stad op te krikken, maar de oude stad zou alle bagger in de vorm van de 
vrachtwagens over zich heen krijgen. Bovendien zou op Koningsplein geen terras kunnen komen”. De 
Bloemerstraat stond op de achterste benen. Vrachtwagens moesten veel meer kilometers maken. Het 
zou de Bloemerstraat geworden. Niemand was er blij mee. Dit was niet de bedoeling van Centrum 
2000.  

Ondernemer Frans Grootaerts in de Nieuwstraat was getergd tot op het bot. Hij wilde het plan 
fileren want hij kreeg al die vrachtwagens voor zijn deur. “Ik ben er toen op afgestapt. Het 
centrummanagement heeft alle begrip voor standpunten van iedereen, maar Centrum 2000 moest 
natuurlijk wel doorgaan, want je wist niet wat het alternatief zou zijn. De ondernemers waren ook heel 
coöperatief. Ze wilden ook dat de bouw doorging, maar ook dat hun belangen gewaarborgd werden”, 
zegt Bakker. Weken hebben ze gependeld tussen de winkel van Grootaerts en het gemeentehuis om 
te onderhandelen. De ondernemers wilden garanties over de bevoorrading. Garanties dat er geen 
wagens stil zouden staan in hun straat en dat de straat breed genoeg zou zijn. Dat klanten van 
Grootaerts bij de winkel konden komen om bijvoorbeeld een koelkast op te halen.  

Bakker vervolgt: “Bij de uitwerking van de Mariënburg plannen in 1998 zat ik nog eens goed 
de tekeningen te lezen. Ik zat in ieder overleg, wist hoe het in elkaar zat. Toen ontdekte ik dus het 
lagere stijgingspercentage van de hellingbaan, en het terras dat aan de andere kant van het Arsenaal 
zat. Het onderwerp moest opnieuw op de agenda. Niemand was gelukkig met de uitkomst die er lag. 
Iedereen was blij toen ik kwam: het kan nog anders. Ik heb mijn moment afgewacht. “Als dit er 
doorkomt, word ik dronken. Die avond heeft Piet Hooghof van Vereniging Binnenstad Ondernemers 
me naar huis gebracht”. De afspraken zijn vervolgens vastgelegd in een college-besluit. Bakker: “Dat 
was een heel cruciaal moment voor de realisatie van de Marikenstraat. Toen konden ze beginnen”. Nu 
is er een doorgaande route voor het Arsenaal. Niet ideaal, maar het gaat, het werkt. Het aan- en 
afvoer van goederen hoeft niet allemaal via Plein ’44 en Ziekerstraat.  

In 1999 vertrok Migo na bijna tien jaar wethouderschap. In 2000 werd Centrum 2000 
opgeleverd. En dat zijn politieke tegenstanders zich jaren later op het bruggetje van de Marikenstraat 
laten fotograferen, dat doet hem goed. Voor Centrum 2000 zijn het politiebureau gesloopt, de sociale 
dienst. Mensen moesten hun huis uit. Oudere mensen moest je zeggen: het is beter voor de stad als u 
weggaat. Toch ging dat allemaal geruisloos. “Er is maatwerk geleverd. Zorg dat de mensen tevreden 
zijn, dat was de boodschap. Ze kregen een goede regeling. Mensen moesten een nieuw appartement 
inrichten en daarvoor kregen ze een paar duizend euro als smeerolie”. 

Het liep om meer redenen goed: “Ambtenaren en bestuurders spraken dezelfde taal. 
Winkeleigenaren kon je perspectief laten zien van groei. Anderen konden op zijn minst op dezelfde 
voet doorgaan. En de collega-wethouders gunden elkaar het succes”. Migo vormde eerst met Wim 
Hompe een duo, later met Jacques Thielen. “We waren leeftijdgenoten en nimwegeneur, dat was een 
goed bodemgevoel. Nijmeegse schoffies, beiden uit het onderwijs”. Thielen zorgde voor de invulling 
van het Culturele Kwartier, het Poortgebouw met Lux. Marja Alofs, oud-wethoudster van o.a. cultuur en 



Reconstructie: Centrum 2000 
 

 133 

welzijn voor D66, kreeg haar nieuwe museum Het Valkhof. En Ed d’Hondt zijn nieuwe politiebureau. 
Eén strijd heeft Migo verloren: de strijd om de afsluiting van de binnenstad in de avonduren. “Ik wilde 
de wegbarrières ’s avonds naar beneden. De binnenstad is ’s avonds maar akelig kil”. Maar Thielen 
en D-66 wethouder Henk Janssen waren tegen.  

Toen het Mariënburgproject met Marikenstraat in 2000 werd geopend, heeft Nieuwenhuis 
gezegd: “En nu als de sodemieter Plein ’44 aanpakken”. Voorheen wilde geen hond in Nijmegen 
investeren. Nijmegen had een naam van krakersrellen, een stad waar niets te verdienen viel. De 
kentering kwam met de Marikenstraat. Investeerders wilden nu wel. Maar in de politiek ontstond 
discussie. Er kwam bezwaar tegen het investeringscollege met Migo, Hompe en Thielen, met name 
van de Stadspartij van Bea van Zijl de Jong. Projectwethouders werden proceswethouders. Er was 
een politieke beweging die nu juist om aandacht vroeg voor de wijken. Nu even niks, pas op de plaats. 
“Er was sprake van politieke vermoeidheid, dat zag je ook in de jaren tachtig na het opknappen van de 
Waalkade”, zegt Nieuwenhuis. Het was, zegt Ronald Migo nu, wel de bedoeling om Plein ’44 
gelijktijdig aan te pakken. Maar er was een financiële reden; de financiële risico’s waren te groot. De 
stad kon niet in de totale omvang direct worden aangepakt. 

 
 
Conclusie 
Het Mariënburg project is voor Nijmegen een erg belangrijk en prestigieus project geweest. 
Mede door het project werd Nijmegen afgelopen jaar nog tweede bij de verkiezing van ‘beste 
binnenstad van Nederland’. In het gehele besluitvormingsproces waren vele belangen en 
personen betrokken, niet in de laatste plaats omdat het proces vele jaren heeft geduurd. In 
principe stond één belang bij de meeste betrokkenen centraal, namelijk de verbetering en 
vooruitgang van de binnenstad. Een plek waar het aangenamer wonen, ondernemen en 
recreëren is. Vanzelfsprekend had niet iedereen dezelfde opvatting over hoe dit gerealiseerd 
zou moeten worden. Bewoners hadden bijvoorbeeld andere belangen dan de ondernemers. 
Uiteindelijk is er een resultaat gekomen waar zowat iedereen mee kan leven. Een belangrijke 
rol in dit project hebben de verschillende betrokken ambtenaren, wethouders en 
burgemeesters gehad. Voornamelijk wethouder Piet Timmermans heeft bewezen een grote 
stempel te kunnen drukken op het proces. Vooral in het begin van het gehele proces was hij 
een machtig man. Dit had hij natuurlijk voornamelijk te danken aan de dominante positie die 
hij bekleedde. Als wethouder van verschillende portefeuilles kon hij verschillende zaken 
eenvoudiger doordrukken. Een rol die later Ronald Migo zou overnemen. Ook vanuit de niet-
overheid zijn er diverse machtige personen werkzaam geweest. Een daarvan is 
centrummanager Elrie Bakker. Zij moest de belangen van de mensen uit de binnenstad 
proberen te waarborgen. Wat in deze casus ook duidelijk naar voren komt is dat de politiek 
‘vereconomiseerd’ en de economie meer en meer verweven wordt met de politiek. Een 
voorbeeld is de komst van de ‘stadswinkel’ in Nijmegen. Hier wordt de verschuiving van 
‘government’ naar ‘governance’, die in hoofdstuk 5 al aangestipt is, manifest. De aansturing 
van actoren vindt niet alleen plaats door de overheid, maar het is tegenwoordig het resultaat 
van een wisselwerking tussen diverse groepen, organisaties en individuen. ‘Governance’ staat 
dus voor een meer horizontale conceptualisering van de verhouding tussen de samenleving en 
de overheid in tegenstelling tot de traditionele verticale machtsverhoudingen. Er is nu dus een 
sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen overheid en niet-overheid actoren (Tops, 2004: 4). 
Projectwethouders worden proceswethouders. Het is niet meer voldoende om louter bezig te 
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zijn met de traditionele politieke taken, men moet nu ook onderhandelen en ‘zaken doen’ met 
diverse partijen om de rol van lokale overheid goed te blijven uitvoeren. 
 

6.3.12 Terreurdreiging Nijmeegse Vierdaagse 
Tot nu toe zijn Nijmeegse besluitvormingsprocessen besproken met een redelijk lange 
voorgeschiedenis. Dat niet alle complexe besluitvormingsprocessen een lange periode beslaan 
wordt in deze casus duidelijk. Want hoe liggen de machtsverhoudingen in een stad met 
betrekking tot veiligheid, en wanneer snelle besluitvorming noodzakelijk is? De 
terreurdreiging in 2004 bij de Nijmeegse Vierdaagse, is daar een goed voorbeeld van, en 
daardoor geschikt voor een machtsanalyse. De Internationale Vierdaagse Afstandmarsen 
Nijmegen, kortweg de Nijmeegse Vierdaagse is erg belangrijk voor de stad. Het is het 
grootste wandelsport evenement ter wereld, waarbij deelnemers jaarlijks 30, 40 of 50 
kilometers afleggen. In 2008 liepen bijna 45.000 mensen mee aan deze vierdaagse 
wandeltocht, waaronder enkele duizenden militairen afkomstig uit diverse landen. Gelijktijdig 
met de wandeltocht vallen de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Tijdens deze feesten zijn er in de 
gehele binnenstad van Nijmegen verschillende podia waar diverse artiesten optreden. Jaarlijks 
bezoeken meer dan één miljoen mensen de Nijmeegse Vierdaagsefeesten.  
 
Figuur 28: Intocht Nijmeegse Vierdaagse (Bron: De Gelderlander) 

 
 
Bom onder de Vierdaagse – Bob van Huët en Thed Maas 
 
De Nijmeegse Vierdaagse van 2004 stond in het teken van een dreiging met een aanslag. Op de 
zaterdag van de Vierdaagse, de stad stroomde al vol, werd een man, asielzoeker en inwoner van Ooij, 
aangehouden in verband met een bizar verhaal. Hem was gevraagd een granaat tussen Britse of 
Amerikaanse militairen te gooien tijdens de wandelmars. Een vage bekende had hem daar 140.000 
euro alsmede een paspoort voor geboden en en passant gedreigd zijn kinderen wat aan te doen als 
hij zou weigeren. 
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De man, de toen 33-jarige Khalid M. een statusloze en stateloze Palestijn uit Libanon, ging de 
donderdagmiddag voor de Nijmeegse Vierdaagse zelf naar de politie met dit verhaal. Khalid werd 
eerst niet serieus genomen en tot zijn eigen verbazing weggestuurd onder het motto: “Het is hier 
Libanon niet”. Hem werd gevraagd de volgende ochtend om 10.00 uur terug te komen. Die vrijdag 
kreeg zijn verhaal meer aandacht. Khalid werd tot vijf uur verhoord en daarna opnieuw weggestuurd. 
Met een mobieltje van de politie waarmee hij maar eens contact moest leggen met die S., de 
mysterieuze persoon die Khalid gevraagd had om een terroristische daad te verrichten. Khalid had 
diens nummer niet. Dus belde hij na middernacht met Yaffar G. uit Ooij. Yaffar, een Syrische 
vluchteling maar met een verblijfsvergunning (A-status) zou S. met Khalid in contact gebracht hebben. 
Khalid deed wanhopige pogingen om Yaffar te bewegen hem het telefoonnummer van de mysterieuze 
S. te geven. Uiteindelijk wilde Yaffar wel meewerken. Yaffar kende veel mensen. Een van degenen 
wiens nummer hij had opgeslagen in zijn mobieltje bleek ook voor te komen in het mobiele geheugen 
van een Marokkaan die in verband is gebracht met de terreuraanslagen van 11 september in de VS. 

Intussen sloeg die vrijdagochtend omstreeks 10.00 uur burgemeester Ter Horst intern alarm. 
Een kleine groep ambtenaren werd naar het politiebureau gedirigeerd waar gerept werd over de 
dreiging van een terroristische aanslag. Het calamiteitenplan, dat een dag eerder nog eens 
doorgenomen was, werd in werking gesteld. Zo werden er onder meer 20 ambtenaren in paraatheid 
gebracht voor voorlichtingstaken. Die wisten op dat moment niet meer dan dat ze eventueel 
ingeschakeld zouden kunnen worden en dat ze dan snel op hun post moesten zijn. De (lokale) 
gezagsdriehoek, die bestond uit de burgemeester van Nijmegen; Guusje ter Horst, de districtofficier 
van Justitie; van den Toorn en de districtchef van het regiokorps; Poelert vormden de top van de 
‘rampenorganisatie’. “De driehoek weet alles; die informatie wordt in gelaagdheid doorgegeven. Zo 
een rampenorganisatie heeft een beetje een militaire structuur. Normale gezagsverhoudingen komen 
dan anders te liggen”, aldus Arjen Kuil, toenmalig voorlichter van de gemeente Nijmegen. De 
informatie betreffende een aanslag werd geclassificeerd als ‘art. 60’ informatie; dat wil zeggen dat 
formeel alleen specifieke, in de wet genoemde functionarissen hiervan kennis mochten nemen. De 
burgemeester en de hoofdofficier van Justitie zijn conform dit artikel formeel niet bevoegd kennis te 
nemen van deze informatie. Maar het zou volgens de korpschef tot een onwerkbare situatie hebben 
geleid als hij de burgemeester niet volledig had kunnen informeren. Feitelijk kwam het er dus op neer 
dat de driehoek over alle informatie beschikte, evenals enkele politiefunctionarissen. Dit snelle delen 
van informatie tussen de leden van de Driehoek heeft haar basis gevonden in het onderling 
vertrouwen dat bestond tussen de leden van de Driehoek. Verder werd informatie in gelaagdheid 
doorgegeven. Dit betekende dus dat, met uitzondering van het uitzonderingsteam iedereen buiten de 
gezagsdriehoek slechts op basis van algemene informatie tot planvorming en scenario-ontwikkeling 
moest komen.  

Vrijdagavond nog werden zowel de leiding van de Vierdaagse wandelmarsen, op dat moment 
bijeen in het Berg en Dalse hotel Val Monte, als de directeur van de  Vierdaagsefeesten, Wim Smids, 
ingeseind. Behalve hij werd ook voorzitter Theo Camps door de burgemeester op de hoogte gebracht. 
Ook het leger werd op de hoogte gebracht (de Nijmeegse politiek werd pas zaterdagmiddag ingelicht 
door burgemeester Ter Horst). Wat er precies aan de hand was, werd niet verteld. Maar voor alle 
betrokkenen was duidelijk dat het om een terreurdreiging ging. Want zo zegt Kuil: “Terreur was op dat 
moment een actueel thema”. In de brandweerkazerne van Nijmegen werd een crisiscentrum ingericht 
waar ambtenaren vrijdagavond en – nacht in beeld probeerden te krijgen wat de gevolgen zouden van 
het afgelasten van de wandelmarsen, de feesten of van allebei. In hotel Val Monte draaide de leiding 
van de Wandelmarsen een noodplan in elkaar voor het geval het tot afgelasting zou komen. Zo een 
plan was er namelijk niet. 
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In de brandweerkazerne was het de betrokkenen van meet af aan duidelijk dat de tijd drong. 
Zaterdagmiddag immers zou om 14.00 uur en de manifestatie in de Stevenskerk beginnen waarmee 
de Vierdaagse zaterdagmiddag officieel van start zou gaan. Als de burgemeester daar zou wegblijven, 
zou dat tot vragen leiden. De burgemeester ging wel, al kwam ze enkele minuten te laat. Ook speelde 
de berichtgeving naar buiten toe een rol. Het NOS-journaal van acht uur werd als een cruciaal 
moment gezien. Daarin moest duidelijkheid gegeven worden aan het publiek. Later op de avond 
zouden er veel meer mensen in de stad zijn. Dat zou – in geval van afgelasting – veel meer 
complicaties geven. Uitgerekend de cameraploeg van het NOS-journaal haalde de persconferentie, 
die zaterdag aan het einde van de middag in de Vereeniging gegeven werd, niet. De ploeg bleef 
steken in een noodweer in het westen van het land. Burgemeester Ter Horst stond die dag al met al 
voor drie keuzes: de boel afgelasten, alles door laten gaan en de zaak stil houden of alles door laten 
gaan en het publiek te informeren. Voor de laatste optie werd gekozen, ten einde te bereiken dat het 
publiek alert zou zijn. Bij het besluit stond de veiligheid voorop. Uiteraard waren de financiële 
belangen groot, want de feesten genereren een omzet van zo'n 30 miljoen euro voor Nijmegen. Maar 
die hebben in de afweging een ondergeschikte rol gespeeld.  

Met 47.000 deelnemers onder wie tweeduizend Nederlandse en drieduizend buitenlandse 
militairen uit zeventien landen zou de Vierdaagse een doelwit van terroristen kunnen zijn. Bovendien 
zouden de gelijktijdig gehouden Zomerfeesten één miljoen bezoekers trekken. Over de veiligheid van 
die massa heerste dan ook bezorgdheid. Maar wat zeker ook meespeelde bij de beoordeling van de 
situatie was dat de Nederlandse veiligheidsautoriteiten al een week op scherp stonden. Voor het eerst 
in de Nederlandse geschiedenis was er sprake van een algemeen verhoogde staat van paraatheid 
ingesteld, vanwege terroristische dreiging. De extra veiligheidsmaatregelen, die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken op vrijdag 9 juli had afgekondigd waren gebaseerd op een waarschuwing van de 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Gelet op de grote belangen van de Vierdaagse, 
het grote aantal deelnemers en de impact van eventuele afgelastingen is op de zaterdag besloten tot 
vroegtijdig justitieel ingrijpen middels het aanhouden van de verdachten om daarmee de dreiging te 
minimaliseren en het doorgaan van de Vierdaagse week zeker te stellen.  

Zaterdagochtend belde de politie Khalid met het verzoek of hij naar het bureau wilde komen. 
Voor de zekerheid nam de slapende terrorist zijn pyjama maar mee. Om half acht werd hij door de 
politie op het bureau in hechtenis genomen. Met deze ‘aanhouding’ was de grootste dreiging voor de 
Vierdaagsemarsen en de zomerfeesten weggenomen. Zijn vriendin en haar kinderen doken met 
behulp van de politie die dag onder. Die middag werd Yaffar in Nijmegen, waar hij met zijn vrouw en 
kinderen boodschappen in de Aldi aan de Molenstraat deed, ook aangehouden. Met de aanhoudingen 
werd deze dreiging geminimaliseerd, waarna door middel van een persconferentie van de ‘Driehoek’ 
op het einde van de zaterdagmiddag is bekendgemaakt dat er een dreiging had bestaan en het aan 
de individuele burger werd overgelaten nu zelf te beoordelen of hij/zij aan de vierdaagse activiteiten 
wilde meedoen. De discussies in de driehoek zijn bepalend geweest voor de beslissingen omtrent o.a. 
het verrichten van aanhoudingen en het houden van een persconferentie. 

De twijfel over Khalids verhaal bleef dominant aanwezig. De waarnemend hoofdofficier van 
justitie van het arrondissement Arnhem zei op zaterdag al tegen journalisten niet uit te sluiten dat het 
allemaal om een verzonnen verhaal ging of paniekzaaierij. Ofschoon de korpschef voor de politieregio 
Gelderland Zuid na afloop van die persbijeenkomst in de wandelgangen tegen een verslaggever zei: 
“Denk je dat wij zoveel mensen inzetten als het een verzonnen verhaal is?” Tijdens het onderzoek 
was er regelmatig contact met het Nationaal Coördinatiecentrum op Binnenlandse Zaken. Uitgaande 
van het ergste scenario heerste er die vrijdag en zaterdag grote onzekerheid over het doorgaan van 
de Vierdaagse. Een klein leger van 270 politiemensen onder aanvoering van vier officieren van justitie 
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was inmiddels gemobiliseerd. Uit gesprekken met betrokkenen politiemensen later, zou blijken dat die 
liever nog een dag langer hadden willen rechercheren naar de betrouwbaarheid van de tip. Maar de 
tijd drong. Het was of afblazen of door laten gaan. Het ging er dus om “middels het aanhouden van de 
verdachten de dreiging te minimaliseren en het doorgaan van de Vierdaagse zeker te stellen”, zo 
concludeerde de politieacademie een jaar later in een evaluatie van de gang van zaken. De ministers 
Donner en Remkes spraken in dit verband van een “zeer voortvarende” reactie van politie en 
Openbaar-Ministerie met extra politie-inzet. “Het alerte optreden van de lokale overheden heeft er toe 
geleid dat de Vierdaagse goed is verlopen”.  

Beide verdachten werden na zes dagen in vrijheid gesteld, waarbij Khalid onmiddellijk weer 
werd gearresteerd vanwege zijn illegale verblijf in ons land. Hij zou later in een nieuwe klucht verzeild 
raken met de IND die de rechtbank in Arnhem nog met een stalen gezicht zou melden dat deze man 
was uitgezet naar Libanon terwijl hij onrechtmatig werd vastgehouden in het huis van bewaring in 
Tilburg. Yaffar ontving later een schadevergoeding van 10.000 euro voor het aangedane onrecht. Het 
bedrag dat hem werd toegekend, was twintigmaal hoger dan het gebruikelijke bedrag van 95 euro per 
nacht. 
 
 
Conclusie 
In dit besluitvormingsproces, waarbij in een betrekkelijk korte periode moest worden besloten 
of de Nijmeegse Vierdaagse wel of niet doorgang zou vinden, hebben maar een beperkt aantal 
betrokkenen macht uitgeoefend op het uiteindelijke besluit. Het betrof de stadsveiligheid. 
Hoewel de gevolgen voor de uiteindelijk grote gevolgen zou hebben voor heel veel mensen, 
zoals de deelnemers, de bezoekers van de Vierdaagsefeesten, maar ook voor bijvoorbeeld de 
ondernemers, hebben slechts een paar mensen echte inspraak gehad in de besluitvorming. Dit 
kwam doordat de meeste mensen niet of nauwelijks wisten wat zich er daadwerkelijk 
afspeelde. Alleen de lokale gezagsdriehoek, die bestond uit de burgemeester van Nijmegen; 
Guusje ter Horst, de districtofficier van Justitie; van den Toorn en de districtchef van het 
regiokorps; Poelert hadden volledige informatie. Gedurende het proces werd die informatie 
dan in gelaagdheid aan andere partijen doorgespeeld.  
 De leden van de lokale gezagsdriehoek ontleenden hun macht om te beslissen over het 
al dan niet doorgaan van de Nijmeegse Vierdaagse niet op basis van bijvoorbeeld persoonlijk 
gezag, maar op basis van legitiem gezag. Legitiem gezag is, zoals Wrong (1995) beschreef, 
een machtsrelatie waarbij de machthebber over een erkend recht tot het geven van bevelen 
beschikt, en waarbij het machtsubject een erkende verplichting tot gehoorzaamheid heeft. Niet 
zozeer de inhoud maar de bron van een bepaald bevel bepaalde de legitimiteit, in dit geval de 
lokale gezagsdriehoek. Er heerste zoals voormalig voorlichter van de gemeente Nijmegen 
Kuil opmerkte een min of meer militaire rangorde. De positie die men bekleedde was dus 
doorslaggevend voor de machtsverhouding binnen dit besluitvormingsproces.  
 In deze casus komt ook duidelijk de structurele macht naar voren. Wat namelijk op de 
achtergrond zeker meespeelde was de grote angst die er in die periode was voor terrorisme. 
Slechts twee en een half jaar voor de desbetreffende Vierdaagse vonden de aanslagen plaats 
op het WTC in New York en andere doelen. In maart van dat jaar, enkele maanden voor de 
Vierdaagse, was in Madrid nog een van de grootste terreuraanslagen in Europa. Eén week 
voor de Vierdaagse verhoogde de veiligheidsautoriteiten in Nederland de staat van paraatheid. 
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6.3.13Verkeersproblematiek: de Postweg 
De infrastructuur in Nijmegen zorgt al decennia voor de nodige problemen. Eén oorzaak 
daarvoor is de situering aan de Waal die een geografische buffer vormt. Doordat er slechts 
één stadsbrug is over de Waal staan er elke week weer de nodige mensen in de file om vanuit 
het noorden Nijmegen in te komen. Dit hebben we al de subparagraaf van de tweede 
stadsbrug behandeld. Maar er zijn nog meer problemen met betrekking tot het verkeer in 
Nijmegen. Ging de casus van de stadsbrug met name om een verbetering van de 
bereikbaarheid, zal deze casus een ander probleem in Nijmegen analyseren, namelijk de 
onveiligheid die veroorzaakt wordt door de belangenverstrengeling tussen automobilisten die 
ontstaat door beperkte ruimte. Dit onveiligheidsaspect is voor de stad Nijmegen belangrijk en 
daarom wordt het ook meegenomen in deze casus. Dit onveiligheidsfenomeen doet zich op 
meerdere plaatsen voor in Nijmegen. Deze casus richt zich in het bijzonder op de 
verkeersproblematiek rondom de Postweg in Nijmegen-Oost.  
 
Figuur 29: Verkeerssituatie Postweg (bron: Googe Earth, eigen bewerking) 

 
 
 
Verkeersproblematiek bij de Postweg – Ronald Wiegerinck 
 
Naar schatting al zo’n 20 jaar is de verkeerssituatie op (het onderste deel van) de Postweg, met name 
vanwege de gevaren voor fietsers, onderwerp van protest, discussie en plannenmakerij geweest. 
Lange tijd leidde dat tot niets, maar na een succesvolle actie van de Fietsersbond en bewoners werd 
het bewuste deel van de weg in 2007/2008 opeens vrij snel ingrijpend gereconstrueerd. En naar het 
zich laat aanzien tot volle tevredenheid van de vele fietsers.  
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Maar hoe is dit alles in zijn werk gegaan? In oktober 1991 delen buurtbewoners op het stuk tussen 
Gelderselaan en Groesbeekseweg pamfletten uit omdat er te hard wordt gereden. Wat hen betreft 
moet het een 30-kilometerweg worden maar dat kan volgens de gemeente niet omdat het een 
belangrijke doorgaande route is: 9200 auto’s per etmaal. Probleem is vooral dat verkeer bergaf toch al 
harder rijdt en ook nog gas bij geeft om ‘groen’ te halen. De kruising met de Groesbeekseweg staat 
rond die tijd op de eerste plaats in de lijst met black spots. In de jaren 1994 en 1996 is er sprake van 
plannen voor de aanleg van fietspaden langs de weg. Buurtbewoners verenigen zich in 1997 in 
Verkeersoverleg Nijmegen-Oost. Ze eisen tijdelijke maatregelen voor een veiliger verkeer rond het 
Limosterrein. De buurt wil fietsstroken of -paden langs de Postweg tot aan de Kwakkenbergweg 
vanwege het snel rijdende verkeer en de vele fietsers en een ingreep op de kruising met de 
Groesbeekseweg. Volgens Paul van den Anker, toenmalig bureauchef bij de gemeente Nijmegen was 
het probleem destijds met betrekking tot de gevraagde fietspaden dat er bestemmingsplan- en 
onteigeningsprocedures voor in gang gezet moesten worden. “Dat zou verschrikkelijk veel tijd en geld 
kosten dat was er niet”. Het zou bij de Postweg ook nog eens om tientallen adressen gaan waarvan 
de voortuinen zouden moeten worden onteigend. Zou onteigening voor de rechter moeten worden 
afgedwongen dan stond de gemeente volgens hem zeer zwak omdat er weinig ongevallen gebeurden. 
Maar dit was niet alleen een juridisch-technisch probleem. Er was ook een draagvlak probleem, zowel 
bij de politiek als bij de bevolking. 

Dat de weg een probleem was, was al jaren bekend bij de gemeente. Maar de aanpak van 
black spots had eerst prioriteit. Daarna was de inrichting van 30-kilometerwegen aan de beurt. Na 
afronding daarvan zouden de 50-kilometerwegen, zoals de Postweg, aan bod komen. Dat is sinds 
enige tijd het geval, en daar is nu ook budget voor. Voor de Postweg speelde onder meer mee dat het 
een doorgaande route is en zou blijven en ingrepen daar ongewenste effecten zouden hebben op 
andere ontsluitingswegen, waarvan er in Nijmegen-Oost niet zo veel zijn. Van den Anker tekent ook 
aan dat de Postweg niet zo’n prioriteit had dat daar een deel van het beperkte budget voor veiliger 
wegen aan gespendeerd zou moeten worden. Rond de Muntweg speelde destijds een soortgelijke 
discussie, aldus Van den Anker, maar niet alleen was de nood daar aantoonbaar hoger, de 
maatschappelijke druk was ook groter. Was die druk wat de Postweg betreft ook groter geweest, dan 
had die tussentijds een hogere prioriteit kunnen krijgen, meent hij. 

Het Verkeersoverleg Nijmegen-Oost stelt in 2000 onder meer voor doorgaand verkeer via de 
Sophiaweg te laten rijden en eenrichtingsverkeer op het onderste deel van de Postweg 
(bergopwaarts) in te voeren. De gemeente schetst als mogelijke oplossingen er een 30-kilometerweg 
van te maken, eenrichtingsverkeer, een combinatie of aanleg van fietspaden, waarvoor de gemeente 
echter voortuinen moet aankopen of onteigenen, wat in verleden al op verzet stuitte. Bovendien gaan 
met fietspaden aan weerszijden van de weg auto’s misschien nog harder rijden. Buurt, scholen en 
Fietsersbond voeren actie nu in de gemeenteraad knopen gaan worden doorgehakt. De acties gaan 
vervolgens door omdat men gekant is tegen het voorstel om tuinen te onteigenen en de 
snelheidslimiet op 50 kilometer per uur te houden. Het Verkeersoverleg wil suggestiestroken in plaats 
van vrij liggende fietspaden en een 30-kilometerzone. 

Een besluit over de Postweg wordt vervolgens vooruit geschoven in afwachting van een 
mobiliteitsnota en de categorisering van het wegennet (in 30 km.- en 50km.-wegen). Het 
Verkeersoverleg huurt twee bureaus in voor contra-expertise, wat volgens van den Anker vrij uniek 
was. De twee bureaus kraken het voorstel van de gemeente. Dat Verkeersoverleg was in zijn woorden 
één ‘stevige’ club die de eer toekomt de Postweg op de agenda te hebben gekregen en gehouden. In 
2002 doen ouders van leerlingen van twee scholen onderzoek, met als uitkomst dat de Postweg een 
gevaarlijke route voor kinderen is. Inmiddels heeft Ton Hirdes (GroenLinks) als wethouder van 
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Verkeer Peter Boelens (VVD) opgevolgd, die het stokje had overgenomen van Rein Verdijk, eveneens 
VVD. 

In 2003 wordt besloten dat de Postweg een 50-kilometerweg blijft; dat betekent wel dat er 
fietspaden moeten komen. Gemeente en Gelderse Milieu Federatie doen in 2005 onderzoek onder 
schoolkinderen: de fietsroute via de Postweg staat op plaats 3 qua ongevallen. In 2006 worden aan 
weerszijden van de Postweg rode fietsstroken aangelegd. De witte streep midden op de weg verdwijnt 
en er komen twee vluchtheuvels. De bedoeling ervan is dat auto’s achter een fietser blijven rijden als 
er een tegenligger aankomt. “Wat ook meespeelde bij de beslissing om alsnog een reconstructie te 
doen, was dat de omstandigheden zijn veranderd”, aldus Van den Anker. Er rijden meer fietsers en 
sinds er een fietsroute over het nieuw ingerichte Limos-terrein loopt (richting scholen) steken fietsers 
opeens vanaf een smalle fietsstrook op een helling de weg over. “Dat heeft ertoe geleid dat het 
probleem steeds duidelijk werd”.  

Dan zet rond februari 2007 de afdeling Nijmegen van de Fietsersbond – onder een nieuw 
bestuur herrezen nadat die was ingedut – de Postweg opnieuw op de agenda. Twee zaken waren 
aanleiding voor de actie van de Fietsersbond ten behoeve van de Postweg, aldus Ellen Mastenbroek, 
voorzitster Fietsersbond van de afdeling Nijmegen. Een kind werd geschampt door een auto en een 
van de ouders zette dat op de site van de Fietsersbond. Mensen uit de buurt vonden dat er iets moest 
gebeuren en vroegen of de bond daar een rol in kon vervullen. Rond die tijd ging Mastenbroek, die 
sinds kort weer in Nijmegen woonde, de omgeving verkennen en schrok van de situatie op de 
Postweg. Ze hoorde dat het ‘een lang lopend verhaal was’. Het bestuur van de afdeling besloot in 
actie te komen en Mastenbroek bood aan zich in de situatie te verdiepen.  

Eerste stap was dat Mastenbroek, in december 2006, haar klacht op het meldpunt over 
slechte fietspaden op de website van de Fietsersbond zette. De weg komt op de site van de 
Fietsersbond op nummer 1 te staan op een lijst met slechte (dus niet per definitie gevaarlijke) 
fietspaden. Volgens de bond proberen auto’s toch in te halen als het niet kan en is oversteken van de 
weg (naar het Limos-terrein) voor vooral jonge fietsers en ouders met kleine kinderen gevaarlijk.  

Rond die tijd werd een actiecomité gevormd met mensen van de bond, bewoners van de 
verzetsheldenbuurt en uit Groenewoud, en met Ben Alders, die zich als lid of voorzitter van het 
Verkeersoverleg Nijmegen-Oost lang had ingezet voor een veiliger Postweg. Scholen zaten er niet in 
maar werden wel geraadpleegd. Mastenbroek was bij haar speurtocht uitgekomen bij Ben Alders en 
wist hem erbij te betrekken. Ze zocht contact met buurtbewoners en verspreidde haar boodschap via 
haar mailinglijst in haar eigen buurt. Verschillende mensen in Groenewoud en verzetsheldenbuurt 
haakten aan.  

Het idee ontstond om SBS6 voor het karretje te spannen maar Mastenbroek wilde geen 
‘dramajournalistiek’. Het verhaal ‘kind mee gesleurd maar met kleerscheuren ervan af gekomen’ is wel 
gebruikt in de campagne. Een man uit de wijk maakte een overzicht van ongevallen, iemand van een 
school deed bij leerlingen navraag naar incidenten. 

Ieder lid van het actiecomité steunde haar melding op de site van de Fietsersbond en gaf de 
boodschap door aan vrienden en bekenden. “We hebben de zaak niet gemanipuleerd, al had dat 
gemakkelijk gekund. Maar je moet draagvlak hebben en je staat in je hemd als uitkomt dat je hebt 
gemanipuleerd”. Buren en vrienden die ook van de Postweg gebruik maken is gevraagd om adhesie 
en ‘toen bleek dat het leefde’. Een woordvoerder van wethouder Jan van der Meer, wethouder met de 
portefeuille mobiliteit, groen, milieu, recreatie en KAN, – die gaat praten met de bond - tempert al te 
hoog gespannen verwachtingen.  
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Ook het feit dat de fietsstroken niet functioneerden speelde een rol. Fietsers hadden het idee 
dat die stroken hun exclusieve ruimte waren maar dat bleek niet zo. Auto’s moesten er overheen 
rijden om elkaar te passeren en met twee auto’s naast elkaar ontbrak de ruimte voor een fietser op, zo 
meent ze. Bovendien was het slechte wegdek opgeknapt, wat ‘racen’ uitlokte. Mastenbroek wilde 
foto’s voor bij haar klacht op de site van de Fietsersbond. Figuur 30: Oude verkeerssituatie Postweg 
Via via kwam ze uit bij ene Hartger Wassink, toevallig ook  (bron: De Gelderlander) 
lid van de bond. Hij besloot er een filmpje van te maken 
en leverde dat af bij Mastenbroek. Die vroeg zich af of 
een filmpje wel op de site kon worden geplaatst waarop 
de maker besloot het filmpje op YouTube14 te zetten met 
een link van of naar de site van de bond. Mastenbroek 
stuurde het filmpje door naar anderen, die ‘geschokt’ 
waren en het ook doorstuurden. “Toen is het filmpje gaan 
‘boomen’. Het heeft mensen de ogen geopend”. Over het 
moment dat het bewuste filmpje op YouTube kwam en 
Jan van der Meer, in actie kwam zegt Miesjel Spruit, 
raadslid van Groenlinks: “dat was voor het eerst dat het voor mij zo concreet  werd”.  Hij  herinnert  
zich  dat  eerder  werd onderkend dat de weg gevaarlijk was maar constateert dat kennelijk destijds 
door de gemeente een andere afweging werd gemaakt. “Het grote verschil was dat het vanuit de 
bevolking goed is georganiseerd. Als je dat filmpje zag wist je: daar kun je niet meer omheen, dit moet 
nu opgelost worden. Dit kan niet. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat besef hadden we 
heel sterk toen we dat filmpje zagen. Het scheelt ook dat je als GroenLinks-wethouder makkelijker 
prioriteit geeft aan de fiets.” 

Volgens Spruit had het college van B en W dezelfde reactie na het zien van het filmpje. “Het is 
de macht van de burgerjournalistiek, zou ik zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat dat filmpje bij het 
college geen rol heeft gespeeld. Het besef was er bij ons: het is wachten op het eerste ongeluk. Met 
die film werd dat heel duidelijk. Wie dat filmpje heeft gemaakt mag een pluim op zijn hoed zetten. Het 
was het laatste duwtje om de molen in beweging te krijgen. We wilden de film in de gemeenteraad 
laten zien maar dat mocht niet van de burgemeester. We kunnen praten wat we willen, maar na tien 
seconden van dat filmpje hoef je niet meer te discussiëren”. 

Voorafgaand aan een gepland bezoek dat Jan van der Meer brengt aan de Postweg stellen de 
fracties van GroenLinks en Pvda in de krant van 28 februari 2007 dat actie nodig is. GroenLinks 
spreekt al het onaanvaardbaar uit en zal er die avond in de gemeenteraad de wethouder op 
aanspreken.  

Te midden van protesterende buurtbewoners, scholieren en Fietsersbond zegt de wethouder 
die ochtend direct toe dat de weg veiliger moet en belooft dat dat op korte termijn gaat gebeuren. “Ik 
weet niet of hij hetzelfde had gezegd als we daar met zijn drietjes waren geweest, hij, de ambtenaar 
en ik”, zegt Mastenbroek. “We hadden schoolkinderen opgetrommeld, schooldirecteuren, 
wijkbewoners en journalisten en borden gemaakt. Het was een aardig circus.” Ook bieden zes 
schooldirecteuren handtekeningen aan tijdens de bijeenkomst, die is georganiseerd door de 
Fietsersbond, in casu voorzitter Ellen Mastenbroek en de rest van de actiegroep. Ook raadsleden van 
PvdA en GroenLinks waren opgetrommeld, aldus Van der Meer, en dezelfde dag nog werden er 
vragen in de gemeenteraad gesteld. 

                                                
14 Voor filmje zie http://nl.youtube.com/watch?v=xL7Gd2GcAZU 
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Van der Meer dacht aanvankelijk dat hij alleen een gesprek zou hebben met Mastenbroek: “discreet, 
maar die bleek een hele bijeenkomst te hebben georganiseerd”. Dat hoorde Van der Meer kort 
tevoren. Van der Meer had vervolgens, aldus Mastenbroek, geprobeerd het ‘rustig te houden en 
probeerde op ons in te spelen’. Hij zou hebben het verzoek hebben gemaild ‘dat circus achterwege te 
laten’. Dat zorgde voor enige splijting in de groep omdat sommigen vonden dat de wethouder niet 
netjes werd behandeld. Maar Mastenbroek wees op de grote verantwoordelijkheid die een wethouder 
Verkeer heeft. Het was een bewuste strategie om hem te confronteren met demonstranten en pers. 
“We waren erg sceptisch hoe hij er tegenover zou staan. Zijn voorganger had er niets aan gedaan en 
ambtenaren stonden op het standpunt: het is een verkeersader en dus kunnen we er niks mee”, aldus 
Mastenbroek. 

Aanvankelijk zou het inderdaad een ‘schouw’ in klein gezelschap zijn. Mastenbroek/het comité 
was echter ‘via via’ geïnformeerd dat de wethouder alleen een drempeltje wilde leggen. “We dachten 
dat hij ons zou afschepen met een halfslachtige oplossing en dus gingen we opschalen”. De strategie 
– op papier gezet – voorzag er ook in zo nodig verder op te schalen naar een onderwerp met 
landelijke aandacht. Dat was ook geregeld met de bond. Mastenbroek heeft als politicoloog enige 
kennis van hoe de mechanismes in dit soort zaken werken. Mastenbroek stelt dat Van der Meer door 
de actiegroep van te voren was ingeseind wat hem te wachten stond die ochtend. 

Voor Van der Meer was het bezoek aan de Postweg (met Mastenbroek) ’s ochtends vroeg 
afdoende. “We constateerden: dit kan wel eens uit de hand lopen. We moeten naar een nieuwe 
oplossing. Daar had ik geen YouTube filmpje voor nodig”. Het filmpje op YouTube wordt gezien als 
een “extra middel, vernieuwend, anders zou je handtekeningen krijgen”. Martijn te Lintelo, senior 
adviseur ruimte bij de gemeente Nijmegen, spreekt van een “grappige, nieuwe dimensie”. Van der 
Meer: “Het is wel de toekomst. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.” Dat de Postweg op de 
site van de Fietsersbond bovenaan de lijst van slechte fietsroutes stond heeft volgens hen geen rol 
gespeeld.  

Mastenbroek stelt dat Van der Meer ‘in zijn hart’ waarschijnlijk ook een echte structurele 
oplossing wilde, maar ook met anderen heeft te maken, zoals de rest van het college van B en W. 
“Door druk op te bouwen kreeg hij een legitiem argument om de zaak te bepleiten”, stelt ze. “We 
hebben hem de wind in de zeilen gegeven”. Het actiecomité had er ook voor gezorgd dat er, naar haar 
zeggen, binnen de gemeenteraad een meerderheid voor een grondige aanpak was: GroenLinks, SP 
en PvdA. Mastenbroek wijst erop dat Ben Alders en nog een medestander zaken eveneens 
strategisch aanpakken. De inzet was ervoor te zorgen dat de gemeenteraad geen ingrijpen zou 
hoeven af te dwingen maar Van der Meer de eer zou krijgen. “Een wethouder wil graag zelf de 
oplossing aandragen en die kans heeft hij gegrepen”. Het moment bleek zeer gunstig. De verdeling 
van het jaarlijkse budget voor verkeersveiligheid was nog niet in het college van B en W besproken. 
Daardoor kon de Postweg nog snel in de toekenning van de gelden worden opgenomen. Volgens Te 
Lintelo was het anders misschien een jaar later geworden.  

Nadat was besloten tot het zoeken van een oplossing heeft Te Lintelo zitten ‘plussen en 
minnen’ over oplossingen als voortuinen onteigenen voor fietspaden, een 30-kilometerzone, een 
rotonde en eenrichtingsverkeer. Die laatste optie, hoewel een ‘paardenmiddel’ omdat andere wegen 
extra worden belast, bleef over. Te Lintelo en Van der Meer constateren dat men eerder hoopvol was 
over de aangelegde fietsstroken, maar dat die niet de oplossing bleken te zijn. Dat eerder geen 
structurele oplossing als vrij liggende paden is gevonden was een politieke keuze, aldus Te Lintelo. In 
juni komt de gemeente met het voorstel op het smalle, onderste deel van de weg eenrichtingsverkeer 
in te stellen, bredere fietsstroken aan te leggen en een veiliger oversteek te maken naar het Limos-
terrein. De buurt gaat akkoord en in december plaatsen wethouder, voorzitter van de Fietsersbond en 
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schoolkinderen hekken om de weg af te sluiten in verband met de beloofde reconstructie. In maart 
2008 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. 

In een interview in De Gelderlander in februari 2007 was Mastenbroek, erkent ze, bewust 
vaag over wat haar doel was. Ze zinspeelde onder meer op een snelheidslimiet van 30 kilometer per 
uur, maar eenrichtingsverkeer is misschien beter, zegt ze. Achteraf constateert ze dat zij en haar 
medestanders “voor 100 procent hebben gekregen waar we voor gingen”. De minimumeis was 
eenrichtingsverkeer met een betere oversteek, zoals nu is gerealiseerd. Ze beaamt dat de op papier 
tot in detail uitgewerkte strategie uit de koker van haar en haar mede actievoerders kwam. Van der 
Meer stelt vast dat de Fietsersbond op een goede manier heeft gelobbyd. “Maar ik ben niet onder druk 
gezet”. 
 
 
Conclusie 
De problematiek is slechts één voorbeeld van de problematische verhoudingen die er in 
sommige gevallen in Nijmegen bestaan tussen fiets en auto. Wat in deze reconstructie vooral 
naar voren komt is hoe belangrijk maatschappelijke druk kan zijn, om bepaalde 
besluitvormingsprocessen te versnellen en de uiteindelijke resultaten kan beïnvloeden. De 
problemen speelde al langer, maar pas op het moment dat meerdere mensen zich er mee 
gingen bemoeien, kwam de problematiek ook uiteindelijk echt op de politieke agenda. Het is 
een grote verdienste geweest van het actiecomité, en in het bijzonder Ellen Mastenbroek, om 
allerlei partijen te mobiliseren en zo druk uit te voeren op de politiek. In deze casus speelde 
daarnaast ook nog de opmerkelijke rol van media, en in het bijzonder internet een rol. Door 
middel van het filmpje op de YouTube werd bij een breed publiek meteen duidelijk wat het 
probleem was. De macht van het publieke oog is hier dus evident. Wanneer er op een gegeven 
moment een bepaalde maatschappelijke druk ontstaat, is het voor politieke leiders erg 
moeilijk om hier niet aan toe te geven. We hebben dit al eerder in hoofdstuk twee gezien, 
wanneer Kafka’s beroemde citaat werd aangehaald: “de wet zelf is leeg, u bent de wet” (Van 
Houtum, 2008a: 6). 
 

6.3.14 Bètafaculteit Radboud Universiteit 
Het onderwijs is in Nijmegen een belangrijke sector. Elf procent van de banen in Nijmegen 
komen voort uit het onderwijs tegenover zes nationaal. Het is daarom voor de stad een 
significante machtsfactor en daardoor belangrijk om hiervan een machtsanalyse te schetsen. 
Nijmegen heeft het verhoogde percentage voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van 
de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en ROC Nijmegen. Een 
belangrijke speler is de universiteit. In het afgelopen jaar had de universiteit in Nijmegen 
17.771 studenten. In de afgelopen jaren heeft de universiteit een ware metamorfose ondergaan 
wat betreft haar huisvesting. De meest belangrijkste en wellicht meest in het oog springende 
is de nieuwbouw van de bètafaculteit. Deze reconstructie gaat in op de vraag hoe de kleinste 
bètafaculteit van Nederland, die met opheffen werd bedreigd, uitgroeide tot een pronkstuk van 
wetenschappelijk Nederland. 
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Figuur 31: Bètafaculteit van de Radboud Universiteit (bron: De Gelderlander) 

 
 
 
De revitalisering van de bètafaculteit – John van Oppen 
 
“Dus voor dat handjevol studenten wil jij nieuwbouw ter waarde van 250 miljoen gulden?” Die reactie 
kreeg Sjoerd Wendelaar Bonga van Ton Stoelinga, toen hij vroeg om nieuwbouw voor de bètafaculteit 
van wat toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) heette. Het was voorjaar 1998 en 
Wendelaar Bonga was net benoemd tot nieuwe decaan van de noodlijdende B-faculteit. In zijn 
kennismakingsgesprek met Stoelinga, voorzitter van het College van Bestuur en daarmee hoogste 
gezagsdrager van de KUN, raakten ze de kern van het probleem waarmee de bèta’s – en daarmee in 
wezen de hele Nijmeegse universiteit – kampte. De bètafaculteit leek gedoemd te verdwijnen als er 
niet snel een samenhangend reddingsplan op tafel kwam.  

De reactie van Stoelinga was dan ook bedoeld om Wendelaar Bonga te prikkelen. Hij hoopte 
dat de nieuwe decaan zijn verzoek tot revitalisering van de bètafaculteit met onweerlegbare 
argumenten zou onderbouwen. Dat hij niet alleen een visie zou ontvouwen over wat er mis was 
gegaan, maar ook een visie over hoe die hoeksteen van de KUN bewaard zou kunnen blijven. En dat 
deed de nieuwe decaan. Hij ontvouwde een totaalplan dat de noodlijdende bètafaculteit, die met 
opheffing werd bedreigd, uit de gevarenzone kon trekken.  

Dat plan uit 1998 valt te onderscheiden in vijf kernpunten die onderling met elkaar 
samenhangen. Allereerst moest en zou de instroom van het aantal eerstejaars verhoogd worden. Het 
aantal instromers was dat jaar gezakt tot een schrikbarend minimum van 150, waardoor de totale 
populatie bèta’s tot onder de 800 dreigde te zakken – het aantal dat gold als het absolute minimum 
voor handhaving. De ommekeer kon alleen bewerkstelligd worden met een pakket aan maatregelen, 
waarbij naast onderwijs - en onderzoeksvernieuwing, vooral nieuwbouw zou moeten dienen als 
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katalysator. Want hoewel de oude huisvesting amper veertig jaar oud was, was ze volstrekt 
ongeschikt voor onderwijs en onderzoek in de 21ste eeuw.  

Een interne reorganisatie completeerde het plan van aanpak van Wendelaar Bonga. Voor het 
onderzoek stond daarbij voorop om dit toe te spitsen op een beperkt aantal gespecialiseerde thema’s, 
wat haaks stond op het breed uitwaaierende onderzoek zoals dat tot dan toe binnen de vijf 
subfaculteiten (Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde, Informatica) werd uitgevoerd. Bij de 
onderwijsvernieuwing ging het erom eerstejaars studenten individueler te begeleiden, en hen de kans 
te geven om langer te wachten met een definitieve keuze voor hun specialisatie. Daarvoor was juist 
een verbreding van het onderwijsaanbod nodig en nieuwe opleidingen. Ook deze aanpak paste niet in 
de structuur met vijf subfaculteiten. Bij de onderwijsvernieuwing ging het erom eerstejaars studenten 
individueler te begeleiden, en hen de kans te geven om langer te wachten met een definitieve keuze 
voor hun specialisatie. Bij de onderzoeksvernieuwing zouden de vijf klassieke subfaculteiten 
natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en informatica worden vervangen door vijf thematisch 
werkende onderzoeksinstituten, waarin alle bètadisciplines stelselmatig samenwerken aan opdrachten 
die wetenschappelijk én maatschappelijk relevant en boeiend zijn. Zoals moleculen en materialen, of 
water en milieu. Onderzoek dus, waarbij de grensvlakken van natuurkunde, scheikunde, biologie, 
wiskunde en informatica elkaar overlappen, waardoor samenwerking noodzakelijk is om tot diepere 
inzichten te komen. Het Onderwijs werd verbreed van vijf naar negen bacheloropleidingen die waren 
geclusterd in vier onderwijsinstituten.  

De instroom van het aantal eerstejaars moest verhoogd worden door een doordachte 
combinatie van vroege en gerichte werving van middelbare scholieren – niet pas vanaf 6 vwo, maar al 
vanaf de vierde klas vwo, omdat ze dan de definitieve studiekeuze nog niet hebben gemaakt - met 
kleinschalig onderwijs en persoonlijke begeleiding in elke fase van de studie. De trekker van deze 
aanpak was Piet Timmermans, vicedecaan Bedrijfsvoering van de faculteit en voorzitter van de PR-
commissie. In de periode 1995/1998 had hij de instroomplannen ontwikkeld, waarbij vooral de 
communicatie en werving centraal stond. In de nieuwe aanpak van Wendelaar Bonga zou nu echter 
ook het onderwijs zelf kunnen worden vernieuwd om dit beter te laten aansluiten bij de wensen van de 
scholieren. Daardoor zou de kans op succes bij de instroom aanzienlijk toenemen. 

Al die inspanningen zouden echter voor de vernieuwing van onderwijs en onderzoek 
vruchteloos blijven als de bètafaculteit niet tegelijk nieuwbouw zou krijgen, zo betoogde Wendelaar 
Bonga in zijn plan, dat hij had opgesteld in overleg met een groot aantal adviseurs van binnen en 
buiten de bètafaculteit. De presentatie van het plan aan het College van Bestuur is een mijlpaal in het 
proces dat heeft geleid tot vernieuwing van bètafaculteit. Want het plan kreeg uiteindelijk het 
vertrouwen van het College van Bestuur. Er rolde een deal uit: als jullie (de bètafaculteit ) zorgen voor 
verdubbeling van de instroom van het aantal studenten, dan gaan wij bouwen. Aan de voorwaarde 
van verdubbeling werd voldaan, de belofte van nieuwbouw werd ingelost. Kroon op het werk was de 
officiële opening van het Huygensgebouw, de absolute blikvanger van het complex, op 8 mei 2007 
door koningin Beatrix. De gerevitaliseerde bètafaculteit trekt inmiddels onderzoekers uit de hele 
wereld. Er werken nu duizend medewerkers, tweeduizend studenten volgen er momenteel onderwijs 
en daarnaast is er een spin-off van dertig nieuwe bedrijven die ontdekkingen toepassen en samen 
goed zijn voor een werkgelegenheid van nog eens duizend banen. En dat voor een faculteit die 
halverwege de jaren zeventig nog afgestoten dreigde te worden, omdat ze de kleinste was van de 
twaalf in Nederland en absoluut geen toekomst leek te hebben omdat ze was ingehaald door een 
reeks onvoorziene, snelle ontwikkelingen. 
 Een stap terug in de geschiedenis: in het jaar 1949 valt het besluit om de KUN uit te breiden 
met zowel een medische als een bètafaculteit. Pas op dat moment wordt de KUN ook een complete, 
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volwaardige academische instelling. De twee nieuwe disciplines zouden worden gehuisvest op het 
landgoed Heyendael. 

Halverwege de jaren vijftig werd begonnen met de bouw van het Universeel Laboratorium, dat 
moest functioneren als het belangrijkste gebouw voor de B-faculteit. Het universeel lab was bedoeld 
als de tijdelijke kraamkamer van de nieuwe subfaculteiten chemie en biologie. Daarnaast werd het 
nieuwe betonnen FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) gebouw 
gerealiseerd, waarin in eerste instantie de natuurkunde en wiskunde werden gehuisvest. Hiervan is 
alleen de A2 vleugel overgebleven. Het was officieel de bedoeling om deze betonnen kolos nog 
verder uit te bouwen, met een vleugel voor de biologie en scheikunde. Dit is er echter nooit van 
gekomen, waardoor het UL een permanent karakter kreeg voor huisvesting de biologie en chemie. Bij 
de opening rond 1958 werd het alom als een ultramodern gebouw gezien met prachtige faciliteiten 
voor onderzoekers en wetenschappers. En net als de rest van de grijze gebouwen en vleugels die tot 
eind jaren zestig een voor een van de grond schoten, gerealiseerd naar een ontwerp van architect 
Frits Peutz (1916-1966), volgens de functionalistische principes van de Delftse School. 

De technische kennisontwikkeling was in het volgende decennium echter onvoorzien groot en 
zo explosief, dat de gebruikers van de bètafaculteit werden ingehaald door de successen van hun 
eigen disciplines. Het Universeel Lab raakte veel sneller verouderd dan iemand ooit had kunnen 
voorzien en al in 1971 (dertien jaar na de opening!) was duidelijk dat het complex een probleem zou 
gaan opleveren voor wat betreft brandveiligheids-, milieu-, en arbo-eisen. Er was veel asbest in 
verwerkt en het gebouw was onvoldoende toegesneden op het verantwoordelijk werken met 
chemische en licht-radioactieve materialen. Ook de beginnende energieproblematiek zorgde voor de 
nodige hoofdbrekens. Een persoon die al sinds 1971 intensief aan de bouwplannen van het FNWI 
heeft meegewerkt is Binne Zwanenburg.  Hij is de afgelopen jaren continue bezig geweest met het 
maken van plannen voor de nieuwbouw en is actief betrokken geweest bij de feitelijke realisatie ervan. 
Ook was hij betrokken bij de realisatie van het Huygensgebouw. Toen al (circa 1971) begon binnen de 
KUN de discussie: het Universeel Lab (UL) verlaten en de andere hoofdgebouwen uitbreiden met een 
of twee vleugels erbij, of een andere oplossing zoeken?  

Die twijfelfase heeft bijna twintig jaar geduurd. Onder meer omdat de toenmalige voorzitter 
van het College van Bestuur van de KUN, Van Lieshout, in de jaren zestig prioriteit gaf aan het 
ontwikkelen van een gamma-poot aan de KUN. Gamma-wetenschappen zoals psychologie, sociologie 
en economie waren vlak na de oorlog nog pas mondjesmaat ontwikkeld in academisch Nederland. Ze 
maakten in de jaren zestig een enorme groei door en omdat de regering in Den Haag geld klaar had 
liggen voor de snelle, verdere ontwikkeling van deze relatief nieuwe academische disciplines, ging de 
prioriteit van Van Lieshout hier naar uit. Een goed onderbouwd verzoek om financiering van de bouw 
voor een subfaculteit psychologie, was in die periode bij voorbaat kansrijk in Den Haag. Een verzoek 
om sloop en herbouw van een bètacomplex waarvan de stopverf amper droog was, bij voorbaat 
kansloos. Volgens Zwanenburg was de macht van Den Haag en de Rijksgebouwendienst enorm. 

Vanaf de vroege de jaren zeventig was het gat in de overheidsbegroting zo groot geworden, 
dat de budgetten voor academisch onderwijs niet langer stegen maar juist krompen. Vanaf dat 
moment werd er systematisch bezuinigd op de rijksuitgaven aan academisch onderwijs. Dat alles, 
gevoegd bij het feit dat ook intern in alle lagen van de KUN getwijfeld werd over de vraag of de relatief 
jonge bètafaculteit wel opnieuw een grote hap uit de (bouw)begroting mocht nemen, terwijl het 
complex aan het Toernooiveld nog zo jong was en de instroom van het aantal studenten ver 
achterbleef bij de verwachtingen, zorgde ervoor dat de twijfelfase bleef voortduren. Er zijn in de jaren 
70 en 90 wel twee keer vergevorderde plannen geweest. In de 90er jaren waren zelfs al 
bouwtekeningen gemaakt voor de nieuwbouw. 
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Op 1 maart 1995 begon Piet Timmermans aan zijn baan als vice-decaan van de bètafaculteit. De 
toenmalige decaan, Bert de Boer, zou zijn functie in mei van hetzelfde jaar overdragen aan Vogels. 
De Boer was ongelukkig met het ratjetoe aan bouwsels op het Toernooiveld en vroeg Timmermans 
om een analyse te maken voor zijn opvolger. Wat moest er gebeuren met die verouderende 
gebouwen? Hoe moest de bètafaculteit reageren op het feit dat de CBS-prognoses over aantal 
inwoners van Nederland en aantallen studenten (op grond waarvan het bèta-complex was 
uitgemeten) nooit gehaald zouden worden?. Het CBS had bijvoorbeeld becijferd hoe groot de 
instroom  van studenten vanuit Zuid en Oost Nederland zou zijn, maar bij die schattingen was geen 
rekening gehouden met het ontstaan en het snelle succes van de Technische Universiteiten in 
Eindhoven en Twente.  De concurrerende werking daarvan was voelbaar voor de KUN en zou steeds 
sterker voelbaar worden, als het Bèta-complex niet aangepast zou worden aan de eisen van de 21ste 
eeuw. 

Timmermans had grote ervaring had opgedaan als ‘bouwheer’ tijdens het 
stadvernieuwingsproject ‘Rode Dorp’ in Nijmegen. Bovendien was hij wethouder Financiën en 
Grondbedrijf geweest van de gemeente Nijmegen. Op donderdagavond 4 maart 1995 had hij zijn 
rapport voor De Boer klaar. De kern ervan: stel je voor dat je alleen het UL sloopt, dan duurt het tien 
jaar voordat er een dergelijk nieuw ‘technisch hart’ staat. En wat doe je dan met de rest van de 
bètagebouwen? Tegen de tijd dat het nieuwe UL klaar is, verkeren die in net zo een deplorabele 
toestand als het huidige UL nu. Dus komen er opnieuw tien bouwjaren bij voor de vervanging van die 
panden en dan heb je alles bij elkaar twintig jaar ellende, maar nog steeds geen samenhangende 
huisvesting voor hoogwaardig onderwijs en onderzoek. 

Op 8 maart 1995 (een week na de aanstelling van Timmermans) werd diens Integrale Visie op 
de Huisvesting van de bètafaculteit besproken in het faculteitsbestuur. Met een radicale consensus tot 
gevolg: er moest rekening mee worden gehouden dat de bètafaculteit niet deels, maar volledig 
gesloopt zou moeten worden, ook al stonden de jongste gebouwen nog pas 25 jaar overeind. “Het 
was moeilijk voor veel mensen binnen de bètafaculteit om die conclusie te aanvaarden. Ze moesten 
als het ware over hun eigen schaduw heen springen en van voren af aan beginnen. Al tien jaar zaten 
ze te wachten op nieuwbouw voor het UL. Met name de disciplines scheikunde en biologie hadden al 
veel voorwerk gedaan. De laboratoriumkasten waren al ingetekend op de plattegrond voor een 
nieuwbouw, en nu werd die opeens uitgesteld omdat er waarschijnlijk een veel omvattender bouwplan 
moest komen”.  

Begin april 1995 schaarde het college van bestuur van de KUN zich – onder voorwaarden en 
dus met voorbehoud - achter de Integraalvisie. Oké, zeiden voorzitter Stoelinga en vice-voorzitter Jan 
Peters, we gaan analyseren hoe we als universiteit beleid moeten voeren op deze situatie. We gaan 
onderzoeken of de bètafaculteit gefaseerd dan wel in een keer gerevitaliseerd zal worden.  

Van belang op dat moment was ook een ontwikkeling in Den Haag. In die dagen besloot 
minister Jo Ritzen van Onderwijszaken de zorg om de huisvesting van universiteiten te 
decentraliseren. Inmiddels geldt dit voor het hele onderwijsveld, maar destijds waren de universiteiten 
de eersten die te maken kregen met de zogeheten IHV, de Integrale Huisvesting 
Verantwoordelijkheid. Dit komt erop neer dat elke onderwijsinstelling niet langer vanuit Den Haag 
bouwgeld krijgt toegekend. Elke instelling krijgt een startkapitaal toebedeeld en moet vanaf dat 
moment zelf uitzoeken hoe een noodzakelijke bouwstroom gerealiseerd kan worden. Voor het CvB 
werden de (ver)bouwperikelen rond de bèta-faculteit een eerste vingeroefening met de IHV.  

De volgende 2 tot 3 jaar bètafaculteit werd druk overlegd met financieel adviseurs, 
landschapsarchitecten en technici. Hoeveel kapitaal was nodig om het UL te vervangen en de nog 
jongere gebouwen te laten voldoen aan de eisen van techniek, onderwijs en wetenschap in de 21ste 
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eeuw? Gaandeweg werd duidelijk dat die totale kosten 70 tot 75 procent zouden bedragen van 
volledige nieuwbouwkosten. Met name Stoelinga en Peters schoven vanaf dat moment steeds dichter 
naar het standpunt dat niet alleen sloop van het UL, maar  snelle en volledige renovatie van de hele 
bètafaculteit de beste optie zou kunnen zijn. Daarom werden alvast twee ontwerpteams onafhankelijk 
van elkaar aan het werk gezet: een voor nieuwbouw op het Toernooiveld (de plaats van de oude B-
faculteit), een voor de zuidkant van de Kapittelweg. Die laatste locatie zou de verbondenheid van de 
bètafaculteit met het daaraan grenzende UMC onderstrepen.  
In opdracht van de bestuurders van de campus ontwierp Ashok Bhalotra in 1997 het stedenkundig 
plan ‘Heyendaal, samenspel in landschap’. De Rotterdammer Bhalotra trof destijds scherven aan op 
de campus, ‘prachtige scherven’ van verschillende stukjes wetenschap en landschap. Hij beoogde er 
een homogeen gebied van te maken, dat terug greep op het voormalige landgoed Heyendaal. Zijn 
eigen rol noemt hij anno 2007 in het Universiteitsblad VOX als die van ‘de souffleur’. Bhalotra is echter 
niet in staat geweest om de begeleidende hand te geven aan het bouwproces. “Het is jammer dat men 
de beslissing heeft genomen om de souffleur naar huis te sturen”. Maar zijn plan bleef als blauwdruk 
voor de Nijmeegse campus dienen. Een campus waar niet alleen bouwplannen waren bij het FNWI, 
maar ook het UMC en de HAN waren druk bezig met nieuwe bouwplannen. Hoewel elke partij een 
eigen bouwprogramma had op de campus, moest de achterliggende gedachte van een 
samenhangend stedelijk gebied niet vergeten worden.  

De uiteindelijke voorkeur voor het nieuwe bètagebouw ging uit naar de locatie Toernooiveld, 
op grond van drie argumenten. Tijdens de bouw was de eenheid van organisatie daar makkelijker te 
bewaren. Als de locaties voor nieuwbouw en oudbouw duizend meter van elkaar verwijderd lagen, zou 
dat gedurende een lange periode van toch  al gauw vijf jaar leiden tot versnippering, terwijl het streven 
juist was gericht op een hechtere samenwerking tussen de verschillende bètadisciplines. 
 
Figuur 32: Plattegrond campus Radboud Universiteit (bron: Google Earth, eigen bewerking) 
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Het tweede argument was dat het Toernooiveld een toplocatie was t.a.v. zichtbaarheid en herkenning. 
Een prominente plek voor de bèta’s om zichzelf aan de wereld ten toon te stellen. Belangrijk omdat de 
B-faculteit uit zijn isolement moest zien te geraken en de relatie met middelbaar onderwijs, 
bedrijfsleven en de rest van de samenleving moest zien te verbeteren. Derde argument was de 
ontwikkeling van het Mercatorpark, die alleen mogelijk was op het ruimere Toernooiveld. Ruimte 
bieden voor spin-off bedrijven rondom de B-faculteit, paste beter in de filosofie en het beleid van de 
Universiteit. Zeker nu de eerste geldstroom (via het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) jaar 
na jaar verminderde was het nodig om andere financieringsbronnen aan te boren: via de tweede 
geldstroom (adoptie van onderzoeksprojecten door NWO) en derde geldstroom (financiering van 
onderzoek door bedrijven, Europese Unie of goede doelen).  

Vanaf dat moment, rond de jaarwisseling van 1997 en 1998, lag de locatie voor eventuele 
nieuwbouw vast, evenals de kosten die daarbij gemoeid waren (250 miljoen gulden) en het 
bestemmingsplan. Dat laatste was, in tegenstelling tot de meeste andere grote bouwprojecten, geen 
enkel probleem omdat de grond al in eigendom was van de Stichting KUN en de 
bestemmingsplanbepalingen zeer ruim waren. Slechts op kleine onderdelen waren aanpassingen 
nodig maar dat leverde uiteindelijk geen onoverkomelijke bezwaren op. Wel klaagden winkeliers aan 
de zuidkant van de Heijendaalseweg over de bredere groenstrook die aanvankelijk voorzien was voor 
de nieuwbouw die zou de indruk geven dat de stad op die plek ophield. Dat zou klanten ervan kunnen 
weerhouden om verder stadsuitwaarts te rijden, hun richting uit. Met de erfgenamen van architect 
Peutz moest overleg worden gevoerd over de vraag of diens beschermde ontwerp wel definitief 
gesloopt mocht worden. Met de kunstenaar Volten, maker van het object ‘de Twaalf apostelen’ langs 
de Heyendaalseweg moest overleg worden gepleegd over de mogelijke verplaatsing van zijn 
objecten. Met al deze partijen werd al in een vroeg stadium consensus bereikt, zonder dat daar 
slepende bezwaarprocedures aan te pas hoefden te komen.  

Maar de grote bouwers op de campus konden het niet zonder de gemeente. Door de campus 
liggen namelijk een aantal wegen, waarover de gemeente Nijmegen het voor het zeggen heeft. 
Tussen het Toernooiveld en het UMC ligt de Heyendaalseweg. Toen het stedenbouwkundig plan van 
Bhalotra in 1997 verscheen is de universiteit met de gemeente in overleg is om de Heyendaalseweg 
op te knappen. Het doel was om de ‘oversteekbaarheid’ van de weg, en dus de homogeniteit van de 
campus, te verbeteren. Daar zijn volgens Michel ter Berg, die namens de Universiteit het woord voert 
over de bouwzaken, toch nog de nodige frustraties geweest. In de op 4 oktober 2004 verschenen 
editie van VOX wijdt hij hier over uit. “De gemeente onderschrijft weliswaar het belang van de campus 
in de stad, maar ze geeft niet thuis als we vragen om de visie van Bhalotra in daadkracht om te 
zetten”, aldus Ter Berg. “De gemeente toont alleen interesse in de doorstroming van de weg, de 
stedenbouwkundige invalshoek raakt helemaal ondergesneeuwd”. In dezelfde editie kijkt Paul 
Goedknegt, stedenbouwkundige bij de gemeente,  terug op die periode: “We zijn nu volop bezig met 
het centrumgebied, met de plannen in West, met het Stationsgebied. Binnen de gemeente leeft het 
idee dat de campus de eigen broek wel kan ophouden. Ze zijn op een goede manier bezig, daar 
hebben ze ons niet bij nodig, dat was de idee”. Later is daar meer aandacht voor gekomen. 

Andere partijen hebben de voortgang van het project niet noemenswaardig vertraagd of 
veranderd. Wel waren er aanvankelijk problemen met de milieuvergunning. In de jaren negentig was 
er heel veel aandacht voor handhaving, als reactie op talloze schandalen en incidenten in Nederland. 
De milieubeweging was zeer actief en alert en ook de OR van de Universiteit hamerde op handhaving 
de arbo-eisen. Volgens Piet Timmermans waren deze argumenten echter eerder een driver achter, 
dan een remmer voor het nieuwbouwplan. “Ze maakten de urgentie van nieuwbouw steeds duidelijker 



Reconstructie: Bètafaculteit Radboud Universiteit 
 

 150 

en ik heb me bijvoorbeeld nooit verzet tegen de strenge opstelling en scherpe aanpak van de 
arbeidsinspectie in de oudbouw. Integendeel dat leverde sterke argumenten op voor de nieuwbouw”. 

Zoals gezegd, lag rond de jaarwisseling van de jaren 1997 en 1998 de locatie voor eventuele 
nieuwbouw vast. Op het Toernooiveld kon 35.000 vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte voor 
onderzoek en onderwijs gebouwd worden; 80.000 vierkant meter inclusief parkeergarage, evenals de 
kosten die daarbij gemoeid waren (250 miljoen euro) en het bestemmingsplan. Enkele maanden later 
volgde de benoeming van Wendelaar Bonga. In zijn persoon kwam de laatste ‘kernspeler’ aan boord. 
Bijzonder aan het revitaliseringproject van de bètafaculteit is volgens alle betrokkenen, dat de groep 
mensen op sleutelposities van begin tot einde (gedurende een lange periode van dik twaalf jaar) erbij 
betrokken is gebleven. Een aantal mensen zelfs helemaal van begin tot eind, de rest voor driekwart 
van de tijd.  

Dat is vrij uniek in Nederland voor een project van deze omvang, evenals het feit dat de grond 
al in eigendom was waardoor er geen bestemmingsplan wijziging nodig was plus het gegeven dat de 
nieuwbouw samenvalt met een grondige inhoudelijke herziening van de visie op de B-faculteit in zijn 
relatie tot de maatschappij. Een visie die in 1998 helder verwoord werd in het reddingsplan van 
Wendelaar Bonga.  

Toch duurde het nog een poos voordat het besluit tot nieuwbouw definitief genomen was. Dat 
kwam door de randvoorwaarde, die het CvB had gesteld. Het CvB wilde de misrekeningen uit de jaren 
zestig voorkomen en stelde als eis, dat de instroom van het aantal eerstejaars (150 in 1998) 
verdubbeld moest zijn, voordat tot nieuwbouw zou worden overgegaan. In september 2002 werd dat 
streefgetal, tevens randvoorwaarde voor nieuwbouw, bereikt. Dat was het resultaat van een 
systematische wervingscampagne voor bètastudies. De campagne was gericht op structurele 
verhoging van de instroom en maakte zoveel indruk op universiteiten in binnen- en buitenland, dat die 
wervingscampagne bekend is geworden als ‘het Nijmeegs model’ en op tal van plaatsen in de wereld 
wordt overgenomen. Een onderwijscommissie van de OESO stelt deze campagne bijvoorbeeld ten 
voorbeeld aan bètafaculteit en over de hele wereld.  

In december 2000 besluit het CvB van de KUN formeel tot sloop van de oude gebouwen en 
complete nieuwbouw van de bètafaculteit, die gebouwd mag worden door architect Jan Decker van 
Bureau AGS uit Heerlen. Ook grote namen als Patijn en Koolhaas hadden ervoor ingeschreven, maar 
zij werden niet eens uitgenodigd voor een gesprek in Nijmegen omdat duidelijk bleek dat zij ‘hun eigen 
ding’ wilden realiseren. Ze hadden niet hadden ingespeeld op het programma van eisen, dat er juist 
van uitging dat de nieuwbouw katalysator moest zijn van een complete onderzoeks- en 
onderwijsvernieuwing. Decker wist die filosofie juist goed vertalen in zijn ontwerpschets. Hij bleek 
bovendien als geen ander bereid tot overleg in alle fasen van de het bouwproces en op alle niveaus, 
en verwierf daardoor de opdracht. 

In deze ontwerpfase was overigens nog niet voldaan aan de door Stoelinga gestelde 
randvoorwaarde van 300 eerstejaars. Dat hield in dat er uitgegaan moest worden van de mogelijkheid 
dat de tweede fase van de bouw zou worden toegewezen aan andere faculteiten. Bij de aanbesteding 
van de bouw werd dan ook aan de aannemers gevraagd om twee prijsopgaven: alleen voor fase 1 en 
voor de hele bouw ineen. Min of meer parallel aan deze aanbesteding  werd in het najaar van 2002 
deze instroom gehaald, waardoor het CvB akkoord ging met de gunning van de hele nieuwbouw in 
eens en volledig ten behoeve van FNWI. 

Maart 2001 verschijnt de eerste bulldozer op het voorplein, op 8 mei 2007 wordt het complex 
officieel geopend door Koningin Beatrix. Waren er in al die cruciale jaren tussen pakweg  1990 en 
2000 nog andere krachten die de ontwikkeling vertraagden of tegenhielden? Nee, zeggen alle 
betrokkenen. Wel was er ooit nog een demarche van de drie decanen van de alfa, gamma- en 
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medische faculteit richting College van Bestuur. Zij moesten overtuigd worden van de noodzaak van 
het kapitale bouwplan, dat zo’n forse hap uit de bouwpot nam zodat tal van dringende verlangens van 
hun faculteiten versoberd of op de langere baan geschoven moesten worden. Met name rector 
magnificus Kees Blom, van origine een bioloog, verdedigde in overlegsituaties met decanen van  
andere faculteiten  steevast de noodzaak van een maximale inspanning voor de B-faculteit. “En ach”, 
zegt een betrokkene. “Het zijn allemaal heren van stand, niet waar? Ze gaan niet rollebollend over 
straat, hebben oor voor elkaars argumenten en begrijpen dat een sterke bètafaculteit op lange termijn 
van kapitaal belang is voor het imago van de hele universiteit”.  

 
 
Conclusie 
In deze reconstructie werd duidelijk hoe binnen één bepaalde organisatie, de Radbouds 
Universiteit, de machtsrelaties liggen met betrekking tot het realiseren van de bouwplannen 
van het FNWI. Gebleken is dat het feit dat het nieuwe bètagebouw voornamelijk te danken is 
aan personen die verbonden zijn of waren aan de universiteit, en in mindere mate overige 
actoren. Bij de daadwerkelijke bouw van het project kwamen er vanzelfsprekend ook andere 
partijen bij betrokken. De gemeente werd daarbij een belangrijke (onderhandelings)partner. 
En dan niet zozeer bij de nieuwbouw van het bètagebouw an sich, maar ze kwam 
voornamelijk naar voren met betrekking tot de infrastructuur die rond het gebied gelegen is. 
Lokaal was de universiteit dus niet zo zeer afhankelijk van overige actoren en 
ontwikkelingen, maar op het landelijke niveau des te meer. Wat van groot belang is geweest 
voor de realisatie van de nieuwe bètafaculteit aan het Toernooiveld waren enkele 
ontwikkelingen die zich medio de jaren ’90 van de vorige eeuw voordeden op nationaal 
niveau. De minister van Onderwijszaken, Jo Ritzen, besloot om de zorg voor de huisvesting 
van de verschillende universiteiten te decentraliseren. Dit hing samen met enerzijds 
bezuinigingen die op dat moment werden doorgevoerd en anderzijds het 
subsidiariteitsbeginsel dat meer en meer het discours werd. Dit beginsel houdt in dat een 
hogere instantie niet iets moeten doen wat ook door lagere instanties kan worden gedaan. De 
verantwoordelijkheid van de huisvesting ging dus uit het centrale regime. We hebben hier dus 
te maken met een vereconomisering van de markt, waarbij er dus veel meer nadruk komt te 
liggen bij de marktwerking. De universiteit werd, zoals we hebben kunnen lezen, gedwongen 
nieuwe financieringsbronnen aan te boren. Bovendien moest men zichzelf meer en meer gaan 
‘verkopen’. Er ontstond een systematische wervingscampagne voor de bètastudies. Een nieuw 
onderkomen was daarvoor natuurlijk van groot belang voor.   
 
 

6.3.15 Citymarketing: Altijd Nijmegen 
Meer en meer Nederlandse steden maken de keuze om door middel van een professionele 
marketingstrategie zich van andere concurrerende steden te onderscheiden als een attractieve 
woon-, winkel-, recreatie- of werkstad, afhankelijk van de specifieke doelgroep van de stad. 
Het aantrekken en behouden van de gewenste bewoners, ondernemingen en bezoekers leidt 
tot een toename van de economische én culturele activiteit. Citymarketing is om die reden een 
belangrijk middel in de ontwikkeling van de identiteit en imago van een stad. Van cruciaal 
belang is dat er een sterke en aantrekkelijke positionering wordt ontwikkeld die 
geloofwaardig en onderscheidend is. Met behulp van promotie moet vervolgens wereldkundig 
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worden gemaakt wat de stad te bieden heeft15. In het huidige discours van economische 
vooruitgang en het streven de stad goed te profileren is het van belang om het 
citymarketingbeleid van de gemeente Nijmegen aan een machtsanalyse te onderwerpen. In de 
loop der jaren heeft Nijmegen inmiddels heel wat slogans versleten. Vijftien jaar geleden was 
het de kreet ‘Nijmegen, een rijk aan mogelijkheden’. Toen elf jaar geleden de Nijmeegse 
binnenstad opnieuw bestraat werd, was de slogan ‘Nijmegen wordt zo mooi’. Dit jaar is 
gekozen voor ‘Altijd Nijmegen’. 
 
Figuur 33: Presentatie ‘Altijd Nijmegen’, v.l.n.r. wethouder Lucassen, burgemeester De Graaf en 
wethouder Kunst (bron: De Gelderlander) 

 
 
 
Felle strijd rond een Nijmeegse leus – Jacqueline van Ginneken 
 
Altijd Nijmegen. Met deze slogan laat Nijmegen de komende jaren aan binnen- en buitenland zien wat 
de stad te bieden heeft aan ondernemers, studenten, bezoekers en bedrijven. Getooid in een T-shirt 
met ‘Altijd Nijmegen’, presenteerde burgemeester Thom de Graaf de slogan op 7 juni 2008. Maar daar 
ging een felle strijd aan vooraf.  

Het is november 2004 als toenmalig burgemeester Guusje ter Horst de opdracht krijgt van de 
gemeenteraad om visie te ontwikkelen op citymarketing van Nijmegen. Communicatie en 
representatie behoren namelijk tot de portefeuille van de burgemeester. Nijmegen had bovendien nog 
geen citymarketing beleid. Leidinggevende ambtenaren van drie meest betrokken afdelingen 
concluderen echter dat er over de Nijmeegse economie cruciale informatie ontbreekt, en daardoor ook 
economische beleidskeuzes. Die manco’s maakten het onmogelijk om voor citymarketing duidelijke 
keuzes te maken. Er moest eerst een nieuwe nota sociaal-economisch beleid komen. 

                                                
15 http://www.trendbox.nl/openactivepage.php?pg=news 
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Verder werd duidelijk dat er voor citymarketing geen aparte financiële middelen waren. Er moest 
uitsluitend gebruik worden gemaakt van de bestaande communicatiemiddelen. In maart 2005 ligt er 
een discussienota citymarketing. Het profiel van Nijmegen dat daaruit naar voren komt is samen te 
vatten als: Nijmegen is aangenaam, sociaal, open gastvrij, maar ook: dynamisch, bedrijvig, stimuleren. 
Nijmegen is kortom heel veel. Maar dit zijn niet, zo valt er in de nota te lezen, de woorden waarmee 
Nijmegen zichzelf gaat promoten. “Een creatieve vertaling moet nog plaatsvinden”.  

De positionering van Nijmegen is van collectief belang. Het valt daarom dan ook primair onder 
de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en in het bijzonder van de gemeenteraad. “Binnen 
het college is de burgemeester belast met de ontwikkeling van de citymarketing”, zo valt er nu op het 
Nijmeegse internetsite te lezen. “Het gaat tenslotte over heel veel verschillende beleidsterreinen”. 
Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niet naar geluiden uit de stad wordt geluisterd. De wording 
van de nota citymarketing is namelijk ook via het internet te volgen. 107 belangstellenden hebben zich 
voor de discussie aangemeld, en in totaal 96 hebben hun reactie gegeven. Maar niet alleen 
Nijmegenaren kunnen meepraten, maar ook potentiële partners. Dat zijn de Radboud Universiteit, de 
hogeschool Arnhem Nijmegen, de Kamer van Koophandel, de VVV, het Knooppunt Arnhem-
Nijmegen, het citymanagement, NXP (toen nog Philips), de Keizer Karelpodia, Lux, museum Het 
Valkhof, het Innovatieplatform, het ROC, de Industriële Kring, het regionaal bureau voor toerisme 
KAN, en ‘andere partners’. Aan hen werd de vraag gesteld: wat kunt en wilt u doen voor de marketing 
van uw stad? En: Kunt u zich vinden in de visie van de gemeente? Want, is het idee, promotie van 
een stad kan alleen succesvol zijn als de uitgangspunten in de stad breed worden gedragen. Daarom 
is het voor de gemeente belangrijk om een overeenkomst proberen te bewerkstellen met andere 
organisaties en instellingen die voor citymarketing van belang zijn. Op basis van de gesprekken die 
gevoerd zijn kon een inschatting worden gemaakt van het maatschappelijke draagvlak voor de te 
volgen citymarketingstrategie.  

Het is lastig kiezen, want een stad, en in dit geval Nijmegen, heeft zoveel eigenschappen. Vijf 
worden er in de discussienota genoemd: Ten eerste is Nijmegen een aangename, aantrekkelijke 
zuidelijke stad, zonder de gejaagdheid van de Randstad of het stijve van het noorden.  Het is een 
studentenstad gelegen langs de Waal. Nijmegen is naar eigen zeggen de oudste stad van het land. 
“Maar dat is niet erg zichtbaar”, zo wordt opgemerkt. Bovendien weten weinig mensen in het land dat 
Nijmegen de oudste stad van het land is. In december 2004 wist dat maar 3,4 procent. “Dat is 
jammer”, schrijven de opstellers van de nota, “want ‘de oudste stad’ staat gevoelsmatig voor cultuur, 
architectuur en diepgang”. Maar om de historie écht als troef te kunnen gebruiken, zal men het meer 
zichtbaar moeten maken. Ten tweede heeft de stad een prachtige, natuurlijke omgeving met veel 
sportieve mensen. Ten derde is Nijmegen te kenmerken als een sociale stad. De vierde 
karaktereigenschap is volgens de nota de dienstverlening die nadrukkelijk in de stad naar voren komt, 
met opvallend veel Nijmegenaren (25 procent) die de kost verdienen in de gezondheidszorg. Het 
laatste genoemde sterke punt van is Nijmegen de aanwezige kennis en techniek in de vorm van een 
universiteit, inclusief ziekenhuis, een hogeschool. Bovendien is Philips prominent met kennis 
vertegenwoordigd.  
  “We mogen geen kwaliteiten proberen te ‘verkopen’ die Nijmegen niet heeft”, staat verderop in 
het hoofdstuk over ‘Het gewenste imago’. Citymarketing dient een aantal doelen. Eén ervan is de 
inwoners nog trotser op hun stad te maken. Want het krachtigste promotiemiddel zijn de 
Nijmegenaren zelf. Als zij enthousiast over hun stad vertellen en bezoekers trots hun stad laten zien, 
heeft dat een sterke uitstraling. “Andere promotiemiddelen kunnen daar nooit tegenop”. 

Toenmalig burgemeester Ter Horst heeft die aanbeveling ter harte genomen. Ze riep 
vervolgens het ‘Jaar van de Ontmoeting’ uit en ‘Jaar van de Trots’. Historische verenigingen zoals 
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Numaga beginnen een lobby om de ‘verjaardag’ van de stad te vieren en met succes. Als in 2005 de 
2000ste verjaardag van Nijmegen als stad wordt gevierd, gaat de stad zich als ‘oudste stad’ profileren. 
De portemonnee gaat wijd open: er komt 2,2 miljoen euro op tafel voor het feestje. Want in de notitie 
over citymarketing van 2004 stond er al dat “we moeten alles op alles zetten om onze bekendheid als 
oudste stad te vergroten”. Maar daarbij staat ook aangetekend dat: “Ons enkel als oudste stad 
profileren zou een te eenzijdig en statisch beeld oproepen. Bovendien is de historie daarvoor te weinig 
zichtbaar”.  

‘Verslingerd aan Nijmegen’ wordt de kreet (zie figuur 34), een slogan die het enthousiasme 
voor de stad uitdrukten. Een leus die alleen geschikt is voor Nijmegenaren zelf, want ‘verslingerd aan’ 
veronderstelt namelijk dat je de stad kent. Het feest rond de 2000ste  verjaardag   van de  stad  is zo  
goed bevallen, dat ook alle partijen in de gemeenteraad om gingen. Aanvankelijk sputterde 
voornamelijk Groenlinks nog:” 2,2 miljoen euro is wel heel veel geld”. Maar de conclusie is alom: het 
feest heeft geld gekost, maar het heeft de stad ook geld opgeleverd. 

Na  de  verkiezingen  in  2006  wordt  in  het        Figuur 34: Slogan ‘Verslingerd aan Nijmegen’ 
collegeakkoord vastgelegd dat er per jaar 200.000 euro   (bron: www.nijmegen2000.nl)   
wordt vrijgemaakt om de stad op de kaart te zetten. 
Voor citymarketing. Guusje ter Horst zal er weinig 
plezier aan beleven, want vanaf 8 januari 2007 werd zij 
opgevolgd door Thom de Graaf In het najaar van 2006 zijn alle discussies wel gevoerd. De plannen 
om de stad beter voor het voetlicht te brengen, zijn tot stand gekomen na een uitgebreide 
overlegronde met de eerder genoemde instellingen en bedrijven (circa twintig) die voor citymarketing 
belangrijk zijn. “Nijmegen zet stevig in op stadspromotie”, kondigden burgemeester Ter Horst en haar 
wethouders aan. Ze willen Nijmegen profileren als dynamische, ondernemende stad waar je 
“bijzonder aangenaam kunt wonen en verblijven”.  

De keuze valt niet op een slogan, maar op een tweejaarlijkse promotiecampagne rond een 
thema. Voor 2007 is dat de ‘Gezonde Stad’. Oud-burgemeester Ter Horst, de grote voorstander van 
City of Health, zal het niet meemaken. Zij vertrekt in het najaar van 2006 en wordt Minister van 
Binnenlandse Zeken en Koninkrijksrelaties. Thom de Graaf treedt in januari 2007 aan als nieuwe 
burgemeester en krijgt de erfenis van Ter Horst. 

Het themajaar Gezonde Stad en City of Health bordjes bij toegangswegen van de stad (zie 
figuur 35), krijgen na een paar maanden een golf van kritiek te verduren. PvdA-raadslid Stijn 
Verbruggen startte in mei van de jaar een petitie op zijn weblog om de gemeente te bewegen om het 

bordje weg te halen. Ook professor Theo Camps, 
voorzitter van de Berenschot Groep, hekelt de  slogan. 

“Probeer City of Health maar eens uit te spreken. Dat 
is lastig en het kost je bovendien een hoop speeksel”. 
Nijmegen zou zich volgens Camps moeten profileren 
als oudste stad van Nederland. Want dat is onbetwist 
en bekend bij het publiek. Profilering als Health Valley 
en City of Health wordt volgens hem ingegeven door 
het geld dat daarvoor beschikbaar komt vanuit Den 
Haag voor de regio. Ook uit wetenschappelijke hoek 
klinkt kritiek. De geografen Henk van Houtum en 
Freerk Boedeltje spreken over make-over marketing. 
“Het verzinnen van een eigen slogan is niet meer dan 
een cosmetische truc, een façade om te verhullen dat 

Figuur 35: Bord ‘City of Health’  
(bron: www.nijmegencentraal.nl) 
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steden steeds meer op elkaar gaan lijken en in handen zijn van dezelfde eigenaren”. Volgens het 
tweetal heeft Nijmegen niet meer recht dan een andere stad om zich City of Health te noemen. 
Nijmegen heeft volgens hen niet meer gezonde inwoners dan andere steden. 

De Graaf vindt City of Health ook maar niks. Op het stadhuis woedt achter de schermen een 
felle strijd over een nieuwe stadslogan. In juni komt dat naar buiten. Dan blijkt dat in het afgelopen jaar 
tal van adviesbureaus zijn benaderd, twee Nijmeegse reclamebureaus, een vormgevingsbureau en 
een landelijk bureau met ‘een goede reputatie’. Er is een rondgang gemaakt langs sleutelfiguren, 
professoren, ondernemers, maar ook gewone Nijmegenaren. Daarnaast hebben burgemeester en 
wethouder zich opengesteld voor ideeën en suggesties die ze gevraagd en ongevraagd toegestuurd 
krijgen. Een werkgroep komt uiteindelijk met ‘Mijn Nijmegen’ als de ideale slogan voor 
citymarketingacties. ‘Mijn Nijmegen’ drukt het Nijmegen-gevoel uit: warm, open, gastvrij en 
empathisch.  

Maar Thom de Graaf vreest echter een te provinciaals motto. In de leus ‘Mijn Nijmegen’ ziet 
hij niks. “De werkelijkheid wordt mede bepaald door het imago van de stad. Het beeld is essentieel 
voor de aantrekkingskracht naar buiten”. De burgemeester maakt zich sterk voor een slogan met een 
landelijke uitstraling die ook indruk maakt in Den Haag. Hij krijgt bijval van Nijmegenaren die reageren 
op het artikel hierover in De Gelderlander. Er komen 85 reacties binnen van mensen die een betere 
slogan weten. Slechts twee Nijmegenaren die reageerden, vinden ‘Mijn Nijmegen’ goed. Cees 
Steijger, directeur van een communicatiebureau uit Tiel: “Mijn Nijmegen, dat klinkt te veel naar 
Swiebertje”, vindt hij. “Leuk voor inwoners van Nijmegen, maar het heeft niet echt een ondernemende 
uitstraling”. City of Health is dan als slogan nog niet helemaal van de baan, blijkt uit een raadsvoorstel 
van 10 juli 2007. Dit thema heeft de voorkeur van belangrijke citymarketingpartners, waaronder een 
aantal ondernemers. Zij zouden er voorstander van zijn om Nijmegen te profileren als centrum van 
Health Valley. Maar volgens het artikel drukken drie thema’s de verschillende unieke waarden van 
Nijmegen het beste uit: historie, kennis en toekomst, en het ‘Nijmegen-gevoel’. De Graaf en zijn 
wethouders kiezen voor het benadrukken van de historische achtergrond van de stad. “We gaan ons 
profileren als oudste stad, omdat dát Nijmegen uniek maakt. Als je het hebt over Nijmegen, ‘the oldest 
city of The Netherlands’, dan weten ze tot in Tokyo waar je het over hebt”. Criticasters zeggen dat ‘de 
oudste stad’ tot een stoffig imago leidt. De Nijmeegse universiteit roert zich. “Oudste stad, dat staat als 
een huis. Daar kunnen we mee aankomen bij Amerikanen en Engelsen. Die vinden dat 
achtenswaardig”, zegt Roelof de Wijckerslooth, de topman van de Radboud Universiteit. “Oudste stad 
is een stad die alles overleefd heeft, dat is iets anders dan ‘oude stad’”. 

Definitieve knopen worden dan nog niet doorgehakt. De voorlopige voorkeur van De Graaf is 
onderwerp van ‘een open, interactieve dialoog’ met de gemeenteraad en met deskundigen. In 
december dumpt De Graaf City of Health. De 38 bordjes worden weggehaald, kondigt hij aan. Het 
themajaar ‘Gezonde Stad’ is bijna voorbij. Ter Horst, de oud-burgemeester die het allemaal heeft 
bedacht, krijgt per post het omstreden City of Health-bordje toegestuurd als aandenken. De bordjes 
krijgen een tweede leven als relatiegeschenk en gaan naar gezondheidsinstellingen zoals het 
Radboud-ziekenhuis, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en de Huisartsenpost. De gemeenteraad wil 
in 2009 Nijmegen met een ander thema op de kaart zetten. Elke twee jaar een ander feestje, maar De 
Graaf heeft daar zijn bedenkingen bij. De burgemeester heeft al een nieuwe slogan: “Welkom in 
Nijmegen, de oudste stad van Nederland”. 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 2008 van de gemeente Nijmegen staat dan in het teken 
van het voornemen om de Oudste Stad als onderscheidend element voor citymarketing te gebruiken. 
Een dvd is nog niet  helemaal af, maar er zijn twee delen die de op de nieuwjaarsreceptie al wel 
vertoond kunnen worden. Op 13 februari van dit jaar ligt er een nieuw raadsvoorstel. De Graaf en 
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wethouders willen meerjarige aandacht voor citymarketing. Het thema is: historie. Er is nu wel geld 
voor beschikbaar, ook een erfenis uit de periode Ter Horst. In het college-akkoord is immers 
afgesproken geld vrij te maken voor citymarketing. Voor 2008 is 200.000 euro beschikbaar en 300.000 
euro in 2009, in totaal dus een half miljoen. Want citymarketing heet belangrijk te zijn als “instrument 
voor het aantrekken en behouden van de gewenste bedrijven, instellingen, bezoekers en inwoners 
met de inzet van betrokken publieke en private partners”. Eind februari is de dvd klaar waarin 
Nijmegen als oudste, dynamische stad wordt verbeeld. De dvd is bedoeld voor ondernemers, 
wetenschappers, kunstenaars, politici en anderen die als ambassadeur van de stad willen fungeren.  

In mei schrijft De Graaf op zijn weblog dat “de voorstellen voor een slogan en beeldmerk voor 
Nijmegen oudste stad voldoende zijn gevorderd om binnenkort aan belangrijke partners in de stad 
voor te leggen”. De Graaf denkt aan een publieke presentatie in juni. Op zaterdag 7 juni is het zover. 
In een T-shirt met Altijd Nijmegen erop, toont De Graaf de nieuwe slogan. Het beeldmerk dat bij Altijd 
Nijmegen hoort, is een letter N die is samengesteld uit allerlei symbolen die bij Nijmegen horen, zoals 
een Romein, een wandelschoen, gladiolen en vuurwerk, een schip, een microscoop, een mes en vork, 
een eekhoorn, een voetbal, een zanger/rapper en Belvedère. Altijd Nijmegen kan rekenen op veel 
waardering. De Kamer van Koophandel is er blij mee. “Het Nijmegen-gevoel heeft bij ondernemers 
altijd sterk geleefd. Daarom is de slogan ‘Altijd Nijmegen’ zo sterk”, zegt Ronald Migo. “Ik vind ‘m 
geweldig”, zegt Reinoud van Assendelft de Coningh die een adviesbureau heeft voor ontspanning en 
cultuur. “Resoluut, stoer, briljant. En de slogan is internationaal te gebruiken: always, toujours, immer, 
siempre”. De slogan zegt volgens hem dat Nijmegen van alle tijden is. Het nieuwe credo is bedacht 
door een Amsterdams reclamebureau. Maar uniek is het niet. Peter van der Doef uit Nijmegen 
reageerde vorig jaar op een oproep van de Gelderlander voor een slogan. Hij kwam toen al met Altijd 
Nijmegen. Kritiek is er ook. Het beeldmerk zou teveel lijken op het beeldmerk van Unilever. Plagiaat, 
klonk het hier en daar. Altijd Nijmegen is politiek ook zo goed gevallen, dat een nieuwe Nijmegenaar 
een rompertje, slabbetje of speen krijgt met daarop de nieuwe slogan Altijd Nijmegen. Een ideetje van 
de PvdA. Er is in het eerste jaar 17.500 euro beschikbaar voor het cadeautje aan de jonge 
Nijmegenaar. De burgemeester denkt inmiddels al verder. Als het aan De Graaf ligt, krijgen de 
herdenking van de Vrede van Nijmegen (het eerste Europese Vredesbestand) in 2009 en de 
bevrijding van Nijmegen (65 jaar geleden in 2009) een prominente plek in historische campagnes.  

Frank Geene was als voormalig hoofd van de afdeling communicatie van de gemeente 
Nijmegen nauw betrokken bij de besluitvormingsprocessen rondom de te volgen citymarketing 
strategie. Hij schreef eerder notities over citymarketing in de periode Ter Horst én De Graaf. Hij is niet 
verrast door de keuze. “De Graaf kiest voor historische benadering. Geschiedenis is een passie van 
hem. Niet onbegrijpelijk. Er zijn goede argumenten voor om in te zetten op oudste stad, maar ook 
tegenargumenten”. Zijn conclusie: “Het gaat om het persoonlijke gevoel dat je er bij hebt”. Een ding 
staat voor hem vast. “De voorkeur van de burgemeester is erg belangrijk. De burgemeester bepaalt 
voor 80 procent wat de slogan wordt. Bij andere beslissingen hebben anderen vaak invloed, maar in 
dit geval is dat niet zo”. De Graaf krijgt bovendien de steun van het college en de gemeenteraad. 
 
 
Conclusie 
Deze reconstructie laat duidelijk zien hoe één persoon het op een bepaald beleid het voor het 
zeggen heeft. Het mag duidelijk zijn dat de burgemeester de meeste macht heeft in het 
bepalen van de citymarketing strategie. Het was Guusje ter Horst die koos voor ‘City of 
Health’ en bij de aanstelling van Thom de Graaf werd meteen een nieuwe koers ingezet met 
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een grotere focus op de historie van Nijmegen. De Graaf wist ook eigenhandig enkele andere 
voorstellen succesvol tegen te houden.  
 Deze casus is tevens een uitstekend voorbeeld van het heersende discours. Want 
waarom is het zo dat er om citymarketing zoveel te doen is? Een aantal decennia geleden 
bestond het immers nog niet of nauwelijks. Dit heeft alles te maken met het huidige discours 
waarin we nu leven. Door middel van citymarketing wordt het mogelijk om de stad een betere 
uitstraling te geven, hetgeen natuurlijk voornamelijk economische motieven heeft. Wat ook 
opvalt, is dat in Nijmegen daarbinnen gekozen wordt voor de rol van historie. Er is een 
algeheel geldende discours te zien die gericht is op een zogenaamd neotraditionalisme, 
waarbij teruggegrepen wordt op producten en ontwerpen uit het verleden, waarop deze  
producten en ontwerpen opnieuw worden gebruikt en geproduceerd. In voorgaande casussen 
zijn we hier al op gestuit, want dit heeft er in Nijmegen zelfs toe geleid dat de donjon 
herbouwd is, maar ook bij de Hessenberg zagen we dat de oude cultuur op een gegeven 
moment veel belangrijker werd geacht, waardoor er veel meer nadruk kwam te liggen bij 
opgravingen. In het huidige discours binnen de stad Nijmegen is er dus meer aandacht voor 
haar geschiedenis en dat wordt vervolgens ingezet als modern marketinginstrument. Het 
verleden wordt dus in feite een economische attractie.  
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Hoofdstuk 7 
 

Conclusie 
 

Dit onderzoek had tot doel met behulp van een empirische analyse over macht, meer inzicht 
en kennis te verwerven in de feitelijke machtsverhoudingen binnen een stad en in Nijmegen in 
het bijzonder. Uitgangspunt daarbij was de volgende hoofdvraag: Hoe liggen de 
machtsverhoudingen in Nijmegen en wie heeft derhalve de meeste macht in Nijmegen? 
 Van wezenlijk belang in dit onderzoek is het definiëren van het begrip macht. Een 
grote rol binnen de wetenschappelijke discussie bij het conceptualiseren van macht heeft het 
zogenaamde ‘structure-agency’ dilemma. Worden machtsverhoudingen in een urbane 
samenleving bepaald door machtige personen of hangt het af van bovenliggende structuren? 
In dit onderzoek is betoogd dat beide uitgangspunten van belang zijn, en dat het één niet 
verklaarbaar is zonder de ander. Het zijn complementaire krachten. Dit kan meerdere 
verschijningsvormen hebben. Een bedrijf is afhankelijk van het economisch klimaat dat er 
heerst. Maar tevens maakt het bedrijf deel uit van dezelfde economie, en is het in principe dus 
ook in staat om zelf het klimaat te beïnvloeden. Hetzelfde fenomeen doet zich voor met 
betrekking tot het begrip ruimte. De ruimtelijke omgeving is, als onontkoombaar gegeven, 
wel degelijk een structurerend element voor mens en samenleving. Gelijktijdig staat ruimte 
voor een geheel aan mogelijkheden. De mens kan namelijk de ruimte, afhankelijk van fysieke 
en technische mogelijkheden, aanpassen in overeenstemming met de maatschappelijke 
behoeften en wensen. 
 In dit onderzoek is in het bijzonder gekeken naar de machtsverhoudingen in de stad 
Nijmegen. Het is daarbij belangrijk te begrijpen dat samenlevingen en steden voortdurend in 
verandering zijn. Het is een continu proces. Machtsverhoudingen liggen dus nooit vast en 
veranderen steeds. De stedelijke complexiteit is dus het uitgangspunt. Binnen een stad is 
sprake van ‘multipliciteit’ en pluraliteit; een ruimte waar meerdere ‘verhalen’ bestaan. 
‘Waarheden’ van de werkelijkheid die naast elkaar kunnen bestaan of in conflict zijn met 
elkaar. Iedereen heeft een ander perspectief op de werkelijkheid. 
 Dit is de basis van de gekozen methode om macht te meten. Maar hoe is macht 
meetbaar? Macht is namelijk niet iets dat kwantitatief vast te stellen valt. In hoofdstuk 4 zijn 
de verschillende varianten van machtmetingen besproken. Gebleken is dat op elke variant wel 
enige vorm van kritiek te uiten is. Toch is in dit onderzoek een duidelijke keuze gemaakt met 
de te volgen methode. Er is namelijk gekozen voor de intensieve procesanalyse. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat het met deze methode het best mogelijk is om de 
werkelijke machtsverhoudingen te onderzoeken. De uitgangspositie van deze methode is niet 
de potentiële of indirecte machtsrelaties van een urbane samenleving, zoals bij andere 
machtsstudies wel vaak het geval is. Bij de intensieve procesanalyse wordt er gekeken naar de 
feitelijke machtsverhoudingen. Want de beschikking hebben over veel geld en de juiste 
mensen kennen is niet geheel onbelangrijk, maar het is zeker niet voldoende. In dit onderzoek 
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wordt beargumenteerd dat de specifieke situatie in een bepaalde tijd en ruimte het belangrijkst 
is voor het meten van macht. Zou men alleen kijken naar het netwerk van een persoon, dan 
zou de koffiejuffrouw of portier in theorie heel machtig kunnen zijn. Zij beschikken namelijk 
over een groot netwerk van verschillende contacten. Maar dat zegt nog niks over hun 
feitelijke machtsuitoefeningen. Het is maar de vraag in hoeverre zij die contacten in kunnen 
zetten, om bij bepaalde besluitvormingsprocessen daadwerkelijk macht uit te oefenen. In dit 
onderzoek wordt daarom nadrukkelijk gekeken naar de situatie zelf. Hoe is een bepaald 
proces ingebed in de urbane omgeving, in dit geval Nijmegen? Met de gekozen methode, de 
intensieve procesanalyse, is het mogelijk om zowel de ‘agency’ als de ‘structure’- benadering 
van macht, te onderzoeken, en er een invulling aan te geven. Aan de hand van de intensieve 
procesanalyse zijn een vijftiental belangrijke Nijmeegse besluitvormingsprocessen 
geanalyseerd, die geselecteerd zijn na diverse interviews met journalisten van de stadsredactie 
van De Gelderlander. Gekeken daarbij is hoe de machtsverhoudingen lagen. Voordeel van 
deze methode van machtmeting is dat het met deze methode mogelijk is om na te gaan wie 
over hoeveel macht beschikt op basis van bestaand observeerbaar gedrag. Bovendien wordt 
men met behulp van deze methode ook in staat geacht om te achterhalen op basis waarvan de 
macht van de verschillende betrokkenen berust, wat voor een coalitie zij vormen en welke 
strategie zij toepassen. Bij de intensieve procesanalyse wordt niet alleen de structuur zichtbaar 
gemaakt, maar ook het hele proces van machtsverdeling en machtsuitoefening komt zodoende 
aan het licht (Tromp, 1995: 209). De hele situatie en context van machtsverdelingen worden 
bij deze methode dus ook meegenomen. Nadeel van deze methode is dat het een ontzettend 
arbeidsintensieve manier is om macht te meten. In principe zouden er nog wel twintig andere 
casussen behandeld kunnen worden, en dan zou er nog steeds discussie kunnen zijn over de 
geselecteerde casussen. Want het is met deze methode nooit honderd procent objectiveerbaar 
waarom de ene casus nu wel is gekozen en een andere niet. Er zouden altijd wel casussen bij 
kunnen worden gevoegd, of juist worden weggelaten. Toch geven de vijftien behandelde 
reconstructies van die vijftien gebeurtenissen een goede indicatie van de werkelijke 
machtsverhoudingen. Een 100% accuraat beeld van de machtsverhoudingen is onmogelijk te 
verkrijgen. Daarvoor kent het meten van macht te veel problemen, zoals eerder al in paragraaf 
4.4 is besproken. Toch zijn er wel degelijk enkele conclusies te trekken uit de verkregen 
resultaten. Deze gelden in het bijzonder voor Nijmegen, maar zouden voor een groot gedeelte 
ook kunnen gelden voor een andere middelgrote Nederlandse stad, al zou hier meer 
onderzoek naar gepleegd moeten worden. 
 Een eerste belangrijke constatering, die uit de reconstructies bleek, is dat de rol van de 
overheid de afgelopen jaren steeds meer veranderd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden 
van ‘government’ naar ‘governance’. De politiek is aan het ‘vereconomiseren’, denk alleen al 
maar aan de komst van de ‘Stadswinkel’ in Nijmegen. Op haar beurt raakt de economie steeds 
meer verweven met de politiek. De aansturing van actoren vindt dus, zoals Tops (2004: 4) het 
verwoorde, niet alleen plaats door de overheid, maar het is tegenwoordig het resultaat van een 
wisselwerking tussen diverse groepen, organisaties en individuen. In alle reconstructies die in 
dit onderzoek zijn behandeld kwam dit duidelijk naar voren. ‘Governance’ staat voor een 
meer horizontale conceptualisering van de verhoudingen tussen de samenleving en de 
overheid in tegenstelling tot de traditionele verticale machtsverhoudingen. De verschillende 
reconstructies in Nijmegen bevestigen deze trend. Tegenwoordig is er sprake van een sterke 
wederzijdse afhankelijkheid tussen overheid en niet-overheid actoren.  
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 Hieruit volgt een tweede belangrijke constatering. Want deze verschuiving heeft grote 
gevolgen voor de machtsverhoudingen in de stad, en in dit geval Nijmegen. Door de eeuwen 
heen is de rol van de burger steeds belangrijker geworden. Vroeger leefde men in een 
theocratie. Binnen deze staatsvorm was de godheid de absolute gezagsdrager, zoals in het 
vroegere Egypte ten tijde van de farao’s. Langzamerhand is dit geëvolueerd via aristocratie, 
waarbij de heerschappij in de handen lag van een kleine groep, naar democratie. De macht 
kwam toen in de handen van het volk. De afgelopen decennia werd echter de macht van 
bedrijven steeds belangrijker (Van Houtum & Spierings, 2007). Charles Lindblom wees hier 
ook al op in zijn studie Politics and Markets (1977). De politieke macht van het bedrijfsleven 
werd in de kapitalistische markteconomie zo groot en dominant, dat er van een volledige 
democratie eigenlijk geen sprake meer van kon zijn. Tegenwoordig vindt er weer een 
belangrijke verschuiving plaats binnen de machtsverhoudingen in de stad: “What has 
happened over the past century […] is a revolution in our socio-economic landscape. We have 
in fact turned the production system upside down. We have moved from an economic system 
of mass-production, often described as modernism and Fordism, where products were 
standardized and made on an assembly line, to an economic society of mass-consumption, 
often described as flexible specialization, post-Fordism or post-modernism, in which the 
consumer is believed to set the standard. Accompanying the transition from Fordism to post-
Fordism has been the break-up of society as one and indivisible. A significant feature of the 
new system is the emphasis on individualism” (Spierings & van Houtum, 2008: 901). De 
consument is dus belangrijker geworden dan de producent. In zijn boek Consumerism – as a 
way of life verduidelijkt Steven Miles dit: “In this new World, consumption no longer 
appeared to be determined by the producer. On the contrary, the producer was increasingly 
subject to the demands and tastes of the consumer. What was emerging was a shift from 
homogeneity to heterogeneity, from principles of size, uniformity and predictability to those 
of scope, diversity and flexibility” (1998: 9). Het middel is doel geworden.  

Bas Spierings illustreert in zijn proefschrift Cities, consumption and competition 
(2003), aan de hand van de steden Nijmegen en Enschede, dat steden proberen hun burgers, 
en in het bijzonder de consument te behagen. Spierings focuste zich in zijn proefschrift met 
name op de trend die er in Nederlandse steden is ontstaan om door middel van 
herontwikkelingsprojecten de economische functie van stadscentra op te waarderen. Hij 
concludeert: “By upgrading the city centre through redevelopments projects, the local 
authorities, property actors and (the organization of city centre) retailers want to enable and 
encourage ‘shopping flânerie’ in the sense of ‘recreational shopping’. Local politicians and 
the supporting administrative machinery, property developers, architects and property owners 
as well as chain stores and independent local retailers are considered mainly responsible for 
translating the dominant image of contemporary consumerism into an upgrading strategy to 
improve the economic functioning of city centers” (2003, 188-189). De politiek tracht te 
voldoen aan het verlangen dat er heerst bij de burgers en investeerders. In een poging om 
consumenten aan te trekken en om ze steeds weer te laten komen, is een voortdurende update 
van de stad noodzakelijk. De aandacht van een consument voor een stad verslapt namelijk al 
snel wanneer andere steden zich op een aantrekkelijkere manier weten te profileren. Er is een 
voordurende strijd gaande om de consument (Spierings, 2003). Steden vernieuwen zichzelf 
daarom voordurend, om populaire ‘attracties’ te worden of te blijven voor de consument. 
Macht is in die zin dus ook een strijd om ‘exposure’ geworden. Het publieke oog is daarbij 
van groot belang geworden (Van Houtum & Spierings, 2007: 189-194). Er is de afgelopen 
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twintig jaar veel meer aandacht gekomen voor de cultuur en geschiedenis van Nijmegen. In de 
reconstructie van de Donjon kwam dit goed naar voren. Enerzijds wil men met dit project de 
burger behagen, die trots wil kunnen zijn op zijn of haar stad en anderzijds wil men in de 
vorm van deze ‘attractie’ bezoekers en investeerders naar Nijmegen trekken. Dit werd ook 
evident in de reconstructie rondom de Hessenberg. Gedurende het proces kwam er een omslag 
in denken met betrekking tot de waardering van cultuurhistorie in de stad. Maar wat ook 
belangrijk is, misschien nog wel belangrijker, is dat de historie steeds vaker belangrijk 
element wordt om de stad te ‘vermarkten’. Oftewel zoals Jackson en Thrift al eerder 
constateerde: “the result is a consumer landscape based around the aesthetic value of historic 
preservation and postmodern architecture, which is gradually overwriting the older urban 
landscapes…” (1995: 207). Maar deze trend beperkt zich niet enkel tot de fysieke ruimte. De 
meest evidente en meest in het oogspringend voorbeeld is de citymarketingcampagne die de 
gemeente Nijmegen voert: Nijmegen als ‘oudste stad’ van Nederland.  

Omdat de consument heden ten dagen zo ontzettend belangrijk is geworden, is het niet 
zo verwonderlijk dat het Amerikaanse dagblad Time in 2006 niet, zoals gewoonlijk, een 
hooggeplaatst persoon als machtigste aanwees. Zij kozen daarentegen ‘You’ aan als meest 
machtige persoon van dat jaar. Er is steeds meer belangstelling voor you, voor jou ontstaan: 
“The individualized advertisements, the homepage fetishism, the YouTube and Google-Me 
tendencies, the body shopping, the almost daily election polls, the many referenda, the 
unprecedented populism among our politicians all have created a hyper-sensitive societal 
arena in which every voice and vote of every individual has become important” (Van Houtum 
& Spierings, 2007: 193). We maken nu dus volgens van Houtum en Spierings een 
verschuiving mee van democratie naar een zogenaamde ‘youcracy’, waarbij het individu, de 
consument het belangrijkst is (Van Houtum, 2008b). Een mooi voorbeeld hiervan is de casus 
van de Postweg, waarbij er sprake was van een onveilige verkeerssituatie. De politiek was er 
van op de hoogte, maar gaf er geen prioriteit aan. Totdat iemand een filmpje maakte van de 
onveilige situatie en dat op YouTube zette. Het filmpje ging circuleren in de buurt en 
vervolgens ondernam de voorzitster van de Nijmeegse Fietsersbond actie. Zij trommelde een 
hoop mensen op tijdens een gesprek met de wethouder en zo kon een beslissing geforceerd 
worden. Macht is dus zoals Foucault aangeeft “alomtegenwoordig, niet omdat ze het 
voorrecht zou bezitten alles onder haar onoverwinnelijke eenheid samen te brengen, maar 
omdat zij op elk moment, in elk punt, of beter gezegd in elke relatie tussen punten 
geproduceerd wordt. De macht is overal; dat wil niet zeggen dat ze alles omvat, maar wel dat 
ze overal vandaan komt” (1985: 94). 
 Het is deze ‘Zeitgeist’, oftewel de setting, waardoor sommige personen in staat 
worden gesteld om machtig te kúnnen zijn. “[What is] seen as [a] serious problem requiring 
political solutions at any given time is not entirely dependent on objective measurement of the 
phenomenon in question. In part, their status as important issues of the day is determined by 
whether people feel that they are important, for whatever reason, and these feelings are in turn 
partially determined by how, or to what extent, the media cover them. Thus the very problems 
our leaders are called on to solve may differ from era to era according to ebbs and flows of 
public attention to them” (Polsby, e.a., 2008: 76). Het discours is dus ontzettend belangrijk. 
Deze bepaalt voor een groot gedeelte op welke kwesties het publieke oog valt. Aan het begin 
van de vorige eeuw waren hele andere mensen machtig in Nijmegen dan nu, óók als de 
mensen die nu in Nijmegen machtig zijn toen hadden geleefd. De machtsverhoudingen en de 
tijdgeest waren toen heel anders. Er heersten andere discoursen. Vroeger had de katholieke 
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kerk in Nijmegen bijvoorbeeld een veel grotere machtspositie dan nu het geval is. Een priester 
was dan bij voorbaat een machtiger persoon dan de gemiddelde Nijmeegse burger. 
Tegenwoordig heerst er een heel ander discours. Economische vooruitgang is tegenwoordig 
het credo. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bepaalde namen, in die setting, steeds weer 
opduiken in de verschillende reconstructies. Zij krijgen door het discours de kans om zich te 
profileren in de stad. Zij waren bij verschillende behandelde projecten betrokken en hebben 
die (deels) naar hun hand weten te zetten. Wat opvallend is als men de verschillende 
reconstructies goed leest, is dat de meeste machtige personen binnen elke casus een relatie 
hebben met de lokale politiek. Of ze zijn werkzaam bij de gemeente of ze zijn bij de gemeente 
werkzaam geweest. Wat tevens opvalt, is dat de meest machtige personen die naar 
voorgekomen zijn gekomen uit de verschillende reconstructies bijna zonder uitzondering 
macht hebben binnen verschillende domeinen. En juist hierdoor onderscheiden zij zichzelf 
van andere Nijmegenaren, die ook erg machtig kunnen zijn, maar slechts machtig zijn binnen 
één domein. 

Maar het gaat te ver om te zeggen dat de setting uitsluitend bepaalt wie machtig kan 
zijn. Hoewel het discours dat er heerst in een grote mate bepaalt wie machtig kàn zijn, is er 
geen sprake van puur éénrichtingsverkeer. ‘Structure’ en ‘agency’ beïnvloeden elkaar 
wederzijds, zoals is beargumenteerd in het tweede en derde hoofdstuk van dit onderzoek. De 
eerste benadering van macht, van Wrong, is dus ook belangrijk, want individuen hebben wel 
degelijk macht op hun omgeving. Sommige personen zijn namelijk in staat om heersende 
discoursen te wijzigen. Maar het is dan wel noodzakelijk dat meerdere personen al dan niet 
bewust ‘overtuigd’ raken van een nieuw discours. Want om een dominant discours te krijgen, 
moeten veel mensen zich er mee kunnen identificeren. Het discours moet aanvaard worden. 
En dan komt de belangrijke machtspositie van ons allen weer om de hoek kijken. Om het in 
het Kafkaiaans te zeggen: “De macht zelf is leeg, jij bent de macht!” 
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