
De onweerstaanbare, 
maar heilloze verlokking 
van de ‘smoking gun’

M
ijn moeder zou 
deze week vast ge-
zegd hebben: die 
van der Steur lijkt 
me wel een nette 
man. Maar de 

tijdgeest kijkt minder barmhar-
tig. Zodra ergens een publicitaire 
bermbom ontploft, in dit geval de 
geënsceneerde foto van Volkert 
van der G., volgt een keten van 
voorspelbare reacties. Wie wist 
wat en wanneer?

Het is natuurlijk klein bier 
vergeleken met de discussie over 
ProRail, om over Volkswagen 
maar te zwijgen, maar het roept 
wel eenzelfde vraag op. Hoe kun 
je grote organisaties besturen 
zonder je met alles en iedereen 
te bemoeien? En toch op het goe-
de moment weten wat je weten 
moet?

Dat vraagt niet alleen een gron-
dige kennis van de eigen orga-
nisatie, van de kwaliteiten én de 
kwetsbaarheden. Het vraagt ook 
inzicht in hoe de publieke ruimte 
werkt. Communicatie, niet als 
een vorm van public relations, 
maar in het hart van het beleid. 
En cruciaal: een omgang met 
naaste medewerkers die veilig-
heid schept voor tegenspraak.

Die medewerkers moeten over 
een zesde zintuig beschikken: 
wat zijn de consequenties als in-
formatie waarover we beschikken 
openbaar wordt? Feitelijk is dat 
een formule met één onbekende 
te veel: een ambtenaar op het 
departement moet eerder bij de 
minister zijn dan het nieuws, 
alleen kan hij niet vooraf weten 
wanneer dat het geval is. 

Ondernemingen brengen ge-
kende risico’s grondig in kaart. 
Maar een echte storm in de pu-
blieke ruimte vooraf inschatten, 
ga er maar aan staan. Zouden ze 
bij Volkswagen werkelijk hardop 
de risico’s voor beurswaarde en 
reputatie hebben afgewogen 
voordat de fraudesoftware werd 
ingebouwd? 

De onweerstaanbare aantrek-
kingskracht van de ‘smoking 
gun’ schept zijn eigen dynamiek. 
Zoals tegen president Nixon werd 
gezegd toen de Watergate-affaire 
zich ontrolde: ‘Mr. President, 
 we’ve got a situation.’

Nu wordt niet elke turbulentie 
veroorzaakt door een storm van 
dezelfde categorie. Wie zoals bij 
Volkswagen frauduleus handelt, 
of zoals bij Watergate, regelrecht 
crimineel, gaat vroeger of later 
een keer publicitair voor de bijl. 
Perfecte misdrijven zijn schaars 
en dat is maar goed ook.

Veel vaker gaat het om infor-
matie die de bestuurder niet 
graag op straat ziet. Of in elk 
geval nóg niet. Wie zich koestert 
in de luwte, in de permanente 
wisselwerking met gedienstigen, 
gaat vaak tactisch om met trans-
parantie.

Maar de beslotenheid van de 
ministerskamer of de board-
room is schijn. Feitelijk wordt er 
gewerkt in de publieke ruimte. 

Uiteindelijk blijkt de dyna-
miek buiten groter dan binnen. 
Ontstaat er kortsluiting dan wor-
den formele procedures bord-
kartonnen decors: bij ProRail 
was de dialoog tussen bestuur en 
commissarissen over de feitelijke 
financiële situatie nog gaande. 
Maar de publieke ruimte is een 
dwingeland. Onder die druk 
blijkt de Staat een ongeduldige 
aandeelhouder.

Tussen de verschillende rollen 
doet vervaging haar intrede. Dan 
zit opeens de aandeelhouder op 
de stoel van de commissarissen, 
en voor je het weet zitten de toe-
zichthouders op de stoel van de 
raad van bestuur. En in alle op-
winding zit de Tweede Kamer op 
alle stoelen tegelijk. 

Dan gaat het niet meer over de 
vraag ‘was zo’n geënsceneerde 
foto van Volkert van der G. nu 
voor zijn veiligheid een goed 
idee?’. Nee, het gaat over: wie wist 
wat wanneer?

Dan is de vraag niet: hoe staat 
ProRail er nu voor, hoe erg is dat 
en wat kunnen we er aan doen? 
Nee, waar is de ‘smoking gun’? 
Wie alleen maar wil afrekenen 
heeft een smalle blik.

Als stemmingswisselingen in 
de publieke ruimte het politiek 
en bestuurlijk handelen bepalen, 
dan gijzelen de actoren elkaar. 
Maar het is zoals vroeger, met je 
tentje op de camping in de storm. 
Hoe harder het waait, hoe beter 
het dundoek moet worden ver-
ankerd.

Rolvastheid, daar komt het op 
aan. Geen tactische omgang met 
informatie: transparantie is een 
norm, geen handelswaar. Niets 
zeggen als je het niet zeker weet. 
En ‘slow politics’ als het te hard 
gaat.

De beslotenheid 
van de boardroom is 
schijn. Feitelijk wordt 
er gewerkt in de 
publieke ruimte

In ‘Land in zicht’ zoomt 
oud-politicus, bestuur-
der en toezichthouder 
Jacques Wallage in op 
het snijvlak tussen bur-
ger en bestuur en tussen 
bedrijf en overheid.
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