OnderMIJNing
Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken met
elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen
raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit wordt ook wel
ondermijning genoemd.
De discussie over ondermijning kan wel wat meer zelfkritiek gebruiken. Anders lopen we, verwoord
Marnix Eysink Smeets terecht, een forse kans in symboolbeleid te blijven steken. En dat lijkt pas écht
ondermijnend als het gaat om “gemene dingen die de rechtsstaat of het geloof in de rechtstaat
ondergraven” [NRC]

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en
er zijn diverse maatregelen getroﬀen ter verbetering van een weerbaar lokaal bestuur. Het door
ontwikkelen van het screening’s beleid maakt hiervan onderdeel uit. Gemeenten hebben de
mogelijkheid om voor gemeenteambtenaren, maar bijvoorbeeld ook voor vrijwilligers of ingehuurd
personeel, die een integriteit’s gevoelige functie (gaan) bekleden een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) te eisen. Doel is het wegnemen van de voedingsbodem: gelegenheidsstructuren aanpakken,
verstoren van criminele bedrijfsprocessen en tegengaan van verwevenheid, belangenverstrengeling,
van onder- en bovenwereld en het voorkomen van innesteling in wijken en buurten.
100 jaar geleden moest Keizer Willem II vluchten, hij vroeg in Withuis politiek asiel aan, omdat hij
onder inlandse druk van het internationaal opkomende communisme ook weigerde te capituleren in
zijn kritiek tegen de Angelsaksische kapitalistische orde, die, naar Duits inzicht, de waardigheid van
de mens afwaardeert tot een prijsequivalent.
Bij het einde van WO I hielden 4 imperialistische grootmachten, de bovenwereld met sterk verweven
familiebanden, op te bestaan. De kaart van werd met een verscheidenheid aan staten opnieuw
ingetekend met een drijvende kracht vanuit de arbeidersbuurten, voorheen slechts betekenisloze
mierenhopen.
Een miezerig mannetje uit Oostenrijk verleidde met zijn oratie-vermogen jaren later, tijdens de tweede
economische recessie, Duitsland en werd daarbij met fysiek geweld ondersteund door voormalig
mede-strijders. Hindenburg, de ouderwetse, stijve, Reich’s president werd via herhaaldelijke
obstructie van het parlementair systeem buiten spel gezet en een terroristische aanval, de
zogenaamde Reichstag-brand, maakte het vervolgens mogelijk democratische basisprincipes zoals
de vrijheid van meningsuiting op te schorten.
Zorgwekkend is dat anno 2018 het bestuur van de gemeente Maastricht, beoogd City of the
European citizen, vragen van haar burgers om bescherming structureel lijkt dood te zwijgen, terwijl
de tanende pers wederhoor mogelijk uit haast “vergeet” in de roes van de dag met wel veel mediaaandacht voor Moskowicz-Bronzwaer en ook de rechtelijke macht feitelijke weergave van zittingen
nog altijd mijdt. Onlangs weigerde een bestuursrechter het gefundeerde verzoek van een
buurtnetwerk om een bandopname te maken, terwijl dat volgens de wet is toegestaan. Alleen de pers
was volgens de huisregels daartoe gerechtigd….

In de lokale politiek valt vaak het verwijt van corruptie. De journalistieke beweging “Follow the
Money” onderbouwt dat zoeken naar corruptie echter verhindert dat we zicht krijgen op een
complexer probleem: netwerkcorruptie, oftewel de intense verstrengeling van publiek bestuur en
private ondernemingen. Niet het beleid bepaalt de koers, maar het onderliggende netwerk.
Brutaal eerlijk (Peter van M.), de vanzelfsprekendheid van door zelfverzekerde buurt-/volksvertegenwoordigers in meerderheid onzorgvuldig genomen besluiten, die zich bevinden op het
hellende vlak naar onrechtmatigheid, evenals het gerelateerde stilzwijgen van oppositie in/na
onderhandeling, is ronduit verontrustend. De burger wordt daarbij in de regel uitgespeeld. Gevaarlijk,
in historische perspectief, als in combinatie met overheid’s macht ook verbaal geweld wordt gebruikt.
De aanpak van ondermijning moet zich dan ook richten op het waarborgen van de integriteit in het
openbaar bestuur én op georganiseerde criminaliteit. Ondanks de terughoudendheid van het kabinet
met nieuwe wetgeving [VNG], mag van rechterlijke macht, pers en de burger worden verwacht dat de
zwaarbevochten rechtstaat, basis voor ons sociaal klimaat, nu eindelijk met alle macht pro-actief
worden verdedigd. Burgerparticipatie 2.0.
Ook individualisme, gedreven door van marktwerking doordrongen maatschappelijke ontwikkelingen,
moet haar grenzen leren kennen in het moederland Europa, waar VERLANGENVERSTRENGELING in
plaats van belangenverstrengeling hopelijk uiteindelijk zal blijven zegevieren. Een kwestie van
KULTUR.
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