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Bouwen aan Vertrouwen
De Kloof tussen Beeld en Werkelijkheid

Hoe om te gaan met de vertekende, soms vervormde of zelfs karikaturale beelden van de 
werkelijkheid in Nederland en Europa? Welke rol spelen politiek, bestuur, rechtspraak, media, 

wetenschap en burger? Waar zit de kortsluiting? Of hebben ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ geen 
zicht op wat werkelijk speelt?

28 augustus t/m 7 september 2012 Den Haag



De Kloof tussen Beeld en 
Werkelijkheid

Er bestaat nóg een kloof.
Er wordt veel gesproken over de befaamde 
en zelfs beruchte afstand tussen ‘Den Haag’ 
en de rest van Nederland. Maar minstens 
zo diep snijdt de kloof tussen beeldvorming 
en werkelijkheid. Vooral politiek en bestuur 
hebben, zowel in Nederland als in Europa, 
te kampen met gevormde, vervormde en 
soms zelfs misvormde beelden over de 
werkelijkheid. 

Centraal staat in 2012 de vraag naar de 
kloof tussen de ‘Haagse’ en ‘Brusselse’ 
werkelijkheid en de in de rest van Nederland 
en Europa levende beelden over wat politiek 
en bestuur er van maken. Hoe ernstig is die 
kloof? Wat zijn de gevolgen? Welke rol spelen 
media? Wat kan de wetenschap? Hoe kunnen 
politici en bestuurders er mee om gaan? 
Hoe een scherper en vooral ook reëler en 
betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid te 
vormen? Hoe te bouwen aan vertrouwen?

‘We’ worden steeds afhankelijker van wat-ons-
verteld-wordt. In onze complexe samenleving, 
overstelpt met informatie uit allerlei hoeken en 
gaten, wordt het steeds moeilijker om zaken 
ordentelijk op een rijtje te krijgen. Versimpeling 
kan gemakkelijk ontaarden in vergroving en 
zelfs vertekening. Dat zet politiek en bestuur 
onder grote druk. Hoe slagvaardig te zijn 
zonder te kort door de bocht te reageren? Hoe 
te ontkomen aan zwart-wit tegenstellingen? 
Hoe beeld en werkelijkheid meer in evenwicht 
te brengen? 

Die Andere Kloof is het thema van de 
Zomerconferentie van het Montesquieu 
Instituut, een aaneenschakeling van debatten, 
symposia, lezingen en workshops. De 
bijeenkomsten worden georganiseerd in 

samenwerking met verschillende partners, 
aan de vooravond van de start van het politieke 
en parlementaire seizoen in Nederland. De 
activiteiten vinden plaats op verschillende 
locaties in het centrum van Den Haag in de 
periode van 28 augustus t/m 7 september 
2012.

Deelname en aanmelding

De meeste bijeenkomsten zijn openbaar. 
Aanmelden voor de verschillende onderdelen 
is verplicht en kan via  www.montesquieu-
instituut.nl/zomerconferentie. Vergeet uw 
legitimatiebewijs niet, dit kan noodzakelijk 
zijn om toegelaten te worden.

De besloten bijeenkomsten zijn in principe 
alleen toegankelijk voor specifieke doel-
groepen. Wilt u hier meer over weten, neem 
dan contact op via 
zomerconferentie@montesquieu-instituut.nl.

De bijeenkomsten zijn, passend bij Den Haag, 
ook netwerkbijeenkomsten. Na afloop wordt 
als regel een drankje geserveerd.

NB: De kaarten voor de film Alles van 
Waarde op 4 september in het Filmhuis 
Den Haag zijn tegen de gebruikelijke 
tarieven bij het Filmhuis te koop. Heeft 
u de film al gezien en wilt u enkel aan 
de discussie deelnemen? Stuur dan 
een email naar zomerconferentie@
montesquieu-instituut.nl



Datum en tijd Activiteit Locatie

Dinsdag
28 augustus

Inloop: 16.00

Tijd:  
16.30 – 18.00

Borrel: 
18.00 – 19.00 

Opening Zomerconferentie 2012 Lezing en muzikale intermezzo 

Hoe groot is de kloof tussen beeld en werkelijkheid? Wordt het echt erger? Wat zijn de 
gevolgen? Wat betekent het voor politiek, bestuur en rechtspraak?

Ed d’Hondt, voorzitter van de stichting Montesquieu, introduceert het thema van de 
Zomerconferentie 2012 ‘De Andere Kloof’.

Aansluitend opent Paul Schnabel (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) 
de Zomerconferentie met de lezing ‘Alles liever dan Brussels lof en Haagse bluf’.

Kloosterkerk 

Donderdag
30 augustus

Inloop: 14.30 

Tijd:
14.45 – 16.00

Borrel:
16.00 – 17.00

Euroscepsis? Welke Euroscepsis? Symposium

Hoe kritisch is Nederland over ‘Europa’? Is het grote, naoorlogse ideaal van Europese 
integratie na meer dan vijftig jaar uitgedoofd? Welke beelden leefden in Nederland over 
Europa? Welke rol hebben die in de loop der jaren gespeeld?

Een symposium over Europa in de Nederlandse politiek.

Met bijdragen van Hilde Reiding (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis), Anjo 
Harryvan en Jurjen Hoekstra (Rijksuniversiteit Groningen) onder voorzitterschap van Jan 
Schinkelshoek (voormalig lid Tweede Kamer).

 Nutshuis

Vrijdag
31 augustus

Inloop: 15.15 

Tijd:
15.30 – 17.00

Borrel:
17.00 – 18.00

Nederland en Europa: van koploper naar dwarsligger? Symposium 

Heerst er in Nederland spraakverwarring over Europa? Zijn we in een handomdraai 
van Euro-enthousiast veranderd in Euroscepticus? Heeft Nederland afstand genomen 
van Europa? Is de Europese Unie anders geworden?

Wybe Douma en Steffen van der Velde (T.M.C. Asser Instituut) schetsen het beeld 
dat Nederland en de EU van elkaar hebben, gevolgd door discussie met Leonoor 
Kuijk (EU-correspondente, dagblad Trouw) en Hans van Baalen (Europarlementariër 
VVD), onder leiding van Sjerp van der Vaart, scheidend hoofd Europees Parlement 
Informatiebureau in Nederland.

Huis van 
Europa

Maandag 
3 september

Inloop: 15.00

Tijd:
15.30 – 16.30

Borrel:
16.30 – 17.30

Montesquieu lezing 

Hoe ziet de ‘Haagse’ werkelijkheid er uit? Hoe gaat de politiek er mee om? Welke rol 
spelen media? Hoe bepalend is beeldvorming voor politiek en bestuur?

Staatssecretaris Ben Knapen (buitenlandse zaken), oud-hoofdredacteur van NRC 
Handelsblad, neemt de eerste Montesquieu Lezing voor zijn rekening.

Raad van State

Maandag 
3 september

Inloop: 16.00

Tijd:
16.30- 18.30

Borrel:
18.30 – 19.30

Voorlichting of Propaganda?  Rondleiding en discussie

Hoe gaat de rijksoverheid om met beeld? Wordt in naam van overheidscommunicatie 
aan beeldregie gedaan? Hoe wordt de beeldvorming beïnvloed? Welke normen gelden 
– of zouden moeten gelden?

Een discussie, georganiseerd door de Academie voor Overheidscommunicatie 
over beeldregie en beeldvorming door de rijksoverheid met o.a. Hans Anker 
(campagnestrateeg), Monique van der Meijden (beeldadviseur, Beeldcentrum 
Rijksoverheid), Sander van Eijk (woordvoerder, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) en Joop Veen (directeur communicatie, Ministerie van Defensie).

Van 16.00 tot 16.30 uur wordt een korte rondleiding gegeven door het bijzondere 
pand op de hoek van het Buitenhof en de Vijverdam, waarin de Dienst Publiek en 
Communicatie gevestigd is.

Academie 
voor 
overheids- 
communicatie



Datum en tijd Activiteit Locatie

Maandag 
3 september

Het Gevaar van Informatieovervloed Denktank

Worden politiek en bestuur bedolven onder informatie? Hoe greep op die 
‘overload’ te krijgen en houden? Hoe de informatievoorziening zo in te 
richten dat een minister of kamerlid weet wat echt belangrijk is? Wat hij 
echt moet weten – om een goede beslissing te kunnen nemen.

Een besloten denktank met o.a. Guido van Nispen (directeur ANP), 
Peter Branger (directeur informatiseringbeleid Tweede Kamer), Roel 
Bekker (voormalig Secretaris-generaal van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport), Jan Schinkelshoek (Schinkelshoek & Verhoog), Nicolas Cramer 
(Montesquieu Instituut) en Hans Nielen (PDC) over het probleem van 
informatieovervloed op het gebied van politiek en openbaar bestuur.

Besloten

Dinsdag 
4 september

Inloop: 15.15

Tijd:
15.30 – 17.30

Borrel:
17.30 – 18.30

Het Imago van de Bestuursrechter  Symposium

Zit de rechter in een ivoren toren? Weet hij wat er ‘buiten’ speelt? Waarom 
laten rechterlijke beslissingen soms zo lang op zich wachten? Kiest de 
bestuursrechter inderdaad vaak de kant van de overheid? Zijn rechters 
wereldvreemd of ligt het probleem meer bij onrealistische eisen van 
burgers en bestuurders?

In samenwerking met de Academie voor Wetgeving en het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. 

Bijdragen van Wim Deetman (lid Raad van State), Leo Damen 
(Rijksuniversiteit Groningen), Annie Brouwer-Korf (voormalig 
burgemeester Utrecht) en Peter Nihot (bestuursrechter).

Academie voor Wet-
geving

Dinsdag 
4 september

Tijd:
19.00 – 21.30

Alles van Waarde  Film en discussie

Wat mag de burger in redelijkheid van politiek, bestuur en overheid 
verwachten? Wat is belangrijk? Hoe bepaal je dat? Hoe ga je om met 
uiteenlopende ‘waarderingen’? 

In de documentaire ‘Alles van Waarde’ gaat Frans Bromet samen met zijn 
oudste dochter Laura, die in de politiek zit, op zoek naar het antwoord op 
de vraag naar wat het betekent een goed burger te zijn. Al snel blijkt dat 
vader en dochter het lang niet altijd met elkaar eens zijn.

In samenwerking met het Filmhuis Den Haag.

Na afloop van de film vindt er een discussie plaats met o.a. de filmmaker, 
zijn dochter, Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en Gabriël van den Brink (Tilburg 
University) onder leiding van Marcel ten Hooven (journalist).

Filmhuis Den Haag 
(kaartjes €8,75 p.p., 
verkoop via het 
Filmhuis)

Woensdag
5 september

Inloop: 17.00

Tijd: 
17.15 - 18.30

Borrel: 
18.30 - 19.00

Spindoctors en mannetjesmakers Debat

Wat is een politicus zonder voorlichter? Welke rol spelen media-adviseurs 
in de politiek? Hoe staat het met spindoctors en andere mannetjesmakers? 
Eet de journalistiek uit hun hand? Gaat het meer om beeld dan om 
werkelijkheid in verkiezingscampagnes? Valt het mee – of niet?

Een debat in samenwerking met Internationaal Perscentrum Nieuwspoort 
en ProDemos over én met spindoctors, onder leiding van Max van 
Weezel (journalist). Met o.a. Tom-Jan Meeus (politiek journalist, NRC 
Handelsblad), Chris Aalberts (politicoloog en auteur van ‘U draait en 
u bent niet eerlijk: spindoctoring in politiek Den Haag’) en Simone van 
Geest ovb (woordvoerster PvdA).

Nieuwspoort



Datum en tijd Activiteit Locatie

Donderdag
6 september

Lesje Politiek

Wat heb je aan Europa? Hoe belangrijk is politiek? Doen ‘ze’ in Den Haag 
en Brussel wel wat gedaan moet worden? Waarom merken ‘we’ dat niet 
altijd? 

VMBO’ers voelen politici aan de tand over verkiezingsprogramma’s en 
Europa: een confrontatie tussen beeld en werkelijkheid bij jong en oud.

Een gastles op het Mariscollege, verzorgd door Tanja Jadnanansing 
(PvdA), Farshad Bashir (SP), Louis Bontes (PVV) en Klaas Dijkhoff (VVD).

Besloten

Donderdag 
6 september

Inloop: 16.15

Tijd:
16.30 – 18.00

Borrel:
18.00 – 18.30

De Nieuwsgierige Overheid  Debat

Autochtoon, allochtoon – waarom worden we ‘ingedeeld’? Waarom 
registreert de overheid het ‘geboorteland van ouders’? Versterk je zo 
ongemakkelijke of zelfs ongewenste beeldvorming? Of is het nuttig om 
juist (negatieve) beelden te corrigeren?

Een debat over overheidsinformatie, etniciteit en beeldvorming, 
georganiseerd door het Montesquieu Instituut en de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling.

Onder leiding van Sadik Harchaoui (RMO) zullen o.a. Margalith Kleijwegt 
(Vrij Nederland), Bart van der Sloot (Universiteit Amsterdam) en Frank de 
Zwart (Universiteit Leiden) met elkaar in discussie gaan.

ProDemos

Donderdag 
6 september

Inloop: 18.00

Tijd:
18.30 – 20.30

Borrel:
20.30 – 21.30

Are the Dutch losing their outward-looking reputation? Debate in English

The historical reputation of the Netherlands as an outward-looking country
with an open and welcoming society is increasingly challenged. Surveys
from the last years indicate that the Netherlands is ‘expat-unfriendly’, show
a rise in support of anti-immigrant talk, and the pro-European course of
political leaders is no longer taken for granted. Observers speak of a turn
toward societal introversion. Is Dutch society really losing its
outward-looking reputation?

This question is central in this debate, bringing together conflicting 
opinions.

The event is in English and is open to anyone interested in the topic,
the ‘expat community’ in particular.

Nutshuis

Vrijdag
7 september

Inloop: 15.30

Tijd:
16.00 – 17.30

Borrel:
17.30 – 18.30

Afsluiting Zomerconferentie 2012 Lezing

Hoe te leven met de Andere Kloof? Wat zeggen beelden over politiek, 
bestuur, rechtspraak, Europa, allochtonen over de werkelijkheid? Is er iets 
te corrigeren?

Ter afsluiting van de Montesquieu Instituut Zomerconferentie 2012 maken 
– in de klassieke vergaderzaal van de Eerste Kamer aan de rustige kant 
van het Binnenhof – de voorzitter van de Eerste Kamer en de Nationale 
Ombudsman een balans op.

Bijdragen van Fred de Graaf (voorzitter Eerste Kamer) en Alex 
Brenninkmeijer (de Nationale Ombudsman).

Eerste Kamer der 
Staten-Generaal



www.montesquieu-instituut.nl/zomerconferentie zomerconferentie@montesquieu-instituut.nl

Contact 
Montesquieu Instituut 
Lange Voorhout 86 –unit 32
2514 EJ Den Haag
070-3630105

Deelnemende Organisaties

Algemeen Nederlands Persbureau

Academie voor 
Overheidscommunicatie

Academie voor Wetgeving

T.M.C. Asser Instituut

Bromet & dochter

Dagblad Trouw

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Filmhuis Den Haag

Haags Historisch Museum

Huis van Europa

Instituut Maatschappelijke
Innovatie

Internationaal Perscentrum 
Nieuwspoort

Kloosterkerk

Mariscollege

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Buitenlandse 
Zaken

Ministerie van Veiligheid en 
Justitie

Nationale Ombudsman

Nutshuis

ProDemos 

Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling

Raad van State

Raad voor de Rechtspraak

Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling

Schinkelshoek & Verhoog

Sociaal en Cultureel Planbureau

Tweede Kamer der Staten-

Generaal

Politieke Partijen

Christen-Democratisch Appèl 

Democraten 66

GroenLinks

Partij van de Arbeid

Partij voor de Vrijheid

Socialistische Partij

Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie

Universiteiten

Maastricht University

Radboud Universiteit Nijmegen

Rijksuniversiteit Groningen

Tilburg University

Universiteit Leiden

Universiteit van Amsterdam


