
In de weinige vrije tijd waarover Ton Verhulst beschikte was 

hij de laatste weken nogal druk bezig met inlees- 

werkzaamheden. Dit als voorbereiding op zijn entree bij de 

politieke partij waarvan hij onlangs moeiteloos het lidmaatschap had  

verworven. Hoewel Ton door zijn bedrijf, een chemisch concern, een  

succesvolle carrière in het vooruitzicht was gesteld, wilde hij toch wat meer 

podium. Zelf sprak hij liever over exposure.  

De politiek leek hem daarvoor zeer geschikt. Hij had zijn keuze laten vallen op een 

partij die het woord democratie in haar naamgeving had opgenomen; een partij ook 

die verzekerd was van een stabiel kiezersvolkje; een aanhang die zich in het  

stemhokje meer liet leiden door plichtsbesef, schuldgevoel of een bij geboorte bepaald 

religieus besef dan door thema’s die op het momentum de politieke agenda  

beheersten. 

Natuurlijk besefte Ton, die uit een activistisch milieu kwam, dat hij zijn familie en 

vriendenkring niet teleur kon stellen; bij tijd en wijle zou hij zich wel scharen achter 

een belangengroep met een zeker sociaal- of duurzaamheidsideaal. Maar dat was  

allemaal van later zorg; de plooibaarheid binnen elke politieke groepering was groot 

genoeg om in voorkomend geval zijn gelijk te kunnen afdwingen. 

Ambities 

Ton had er zijn zinnen op gezet om zo snel mogelijk een wethouderschap in zijn 

woonplaats Den Haag te gaan bekleden. Daar zou hij de nodige bestuurservaring  

willen opdoen. Ook verkeerde hij dan dicht genoeg bij het nationale vuur om te  

gelegener tijd zijn kans te pakken; een opstap maken naar een positie waarmee hij 

zijn droom, furore maken op landelijk niveau, zou kunnen realiseren. Tons bezoek aan 

de partijvoorzitter, voor minder ging hij niet, was onthutsend. Van Duuren maakte 

hem direct al duidelijk dat een “stip op de horizon” niet voldoende was; een gefaseerd 

meerjarenplan met haalbare targets was het minste dat nodig was om de ambities 

van Ton ook maar enige kans te geven. Wel was de voorzitter direct al uitermate 

gecharmeerd van Ton als persoon; hij had iets van de gedroomde kandidaat die de 

partij mogelijk weer uit het slop zou kunnen trekken. Ton was bovendien jong genoeg 

om voor een wat langere periode borg te staan voor enige rust en stabiliteit in de  

kippenren waarop Van Duuren met veel pappen en nathouden het toezicht uitoefende. 

Mogelijk had hij wel zijn toekomstige opvolger op bezoek… In stilte nam Van Duuren 

zich voor om deze kandidaat lijsttrekker grondig te gaan coachen.  
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Wethoudersonderzoek 

Om te beginnen hield Van Duuren de uitkomsten van het laatstgehouden 

wethouderonderzoek aan Ton voor. Hij meende daarmee korte metten te kunnen 

maken met de toch wat arrogante en te zelfverzekerde houding van Ton. “In 2014 

dienden 88 wethouders het veld te ruimen. Hoewel het bij meer dan de helft van de 

gevallen ging om een herindeling; moesten toch 27 wethouders om politieke redenen 

opstappen”. Van Duuren had een paar van die drama’s van dichtbij meegemaakt. Met 

wat recente voorbeelden toonde hij Ton aan dat zelfs kandidaten met een sterke 

persoonlijkheid, een scherpe geest, een Nyenrode-background en een meerjarige 

ervaring in het bedrijfsleven de meedogenloze strijd in de politieke arena niet hadden 

overleefd. 

Nee; daar was meer voor nodig. 

De centrale overheid 

“Leer om te beginnen van de centrale overheid”, zo stelde de voorzitter. Ton luisterde 

met toenemende aandacht naar het relaas van de voorzitter over het succesverhaal 

bij het Ministerie van Financiën. Daar had de top van de ambtenarij, in een zekere 

samenspraak met de minister, de gehele politieke context in korte tijd naar haar 

hand had weten te zetten. Door het uitzetten van eigen kweek bij de belangrijkste 

stakeholders was een immens netwerk opgebouwd. Door de wol geverfde 

ambtenaren bekleden topposities bij instituties als DNB en AFM, weer anderen zijn 

naar aanpalende ministeries overgeheveld. Ook de laakbare stunt om diverse 

ministeriële controle-instanties naar het departement aan het Korte Voorhout over te 

brengen begon haar vruchten af te werpen. Zonder bemoeienis van de Algemene 

Rekenkamer, de Tweede Kamer en de andere departementen voert Financiën nu 

binnen de gehele overheid onderzoeken uit; audits waarvan de uitkomsten via de 

eigen minister direct in het Kabinet kunnen worden gedropt. 

Het voorbeeld maakte Ton duidelijk hoe bepalend topambtenaren zijn bij het 

ontwikkelen en controleren van beleid. Als hij erin zou slagen het vertrouwen van die 

groep te winnen… 

De fractie 

Ton hoefde niet langer na te denken; zijn keuze was gemaakt; hij stapte in de 

politiek. Op voorspraak van Van Duuren nam hij al snel een verkiesbare plaats in op 

de gemeentelijke kandidatenlijst. De campagne die hij voerde en de 

voorkeurstemmen die hij van kennissen en vanuit het bedrijfsleven verwierf, leidden 

er mede toe dat hij na de verkiezingen in de raad belandde en zelfs tot 

fractievoorzitter werd gekozen. Het wethouderschap volgde na vier jaar. 



Doorpakken 

De snelle groei die Ton doormaakte sterkte Van Duuren in zijn overtuiging dat Ton 

een betekenisvolle rol in de landelijke politiek zou kunnen spelen. Hij was er glansrijk 

in geslaagd om de gestelde tussentijdse doelen te bereiken en de samenwerking met 

hem verliep uitstekend. Ook de echtgenote van de voorzitter, in moeilijke tijden toch 

het kompas waarop de voorzitter gewend was te varen, was gecharmeerd van de 

uitstraling van Ton; “ik zou best zo’n schoonzoon willen hebben”. Er moest nu snel 

worden doorgepakt; ook al omdat de voorzitter van de Tweede Kamerfractie wat 

butsen had opgelopen. 

Uur U 

“We gaan voor het Asschereffect” sprak Van Duuren. “Maak je onsterfelijk als 

wethouder en je landelijke kostje is gekocht. Wat een andere partij kan, moet bij ons 

toch ook lukken?”. De politieke adviseurs die de voorzitter voor een strategische 

sessie te Nijkerk had uitgenodigd kregen een tweeledige opdracht mee. In de eerste 

plaats een geschikt beleidsonderwerp; in de tweede plaats een strategische route om 

de wethouder bij de volgende verkiezingen in het Kabinet te parachuteren. Met de 

eerste opdracht hadden de adviseurs niet veel moeite. Het centrum van Den Haag 

was in een tijdsbestek van een tiental jaren van een voorname, statige, lommerrijke 

binnenstad vervallen tot een vormloos, troosteloos, opgebroken oorlogsgebied waar 

het ooit zo succesvolle en eenduidige HTM-tramnet uiteen was gevallen in bont 

uitgedoste deelverzamelingen van smalle, bredere en nog bredere trams. Vooral de 

laatste categorie zorgde voor de grootste naoorlogse kaalslag in de eens zo groene 

Hofstad. Hagenaars die in deze woestenij probeerden te overleven hadden de 

belangrijke stadsentree, het Korte Voorhout, al omgedoopt tot Karl Marx Platz. Niet in 

de laatste plaats omdat de voormalige Rijksgebouwendienst deze allee meende te 

moeten “verrijken” met een nieuw gebouw voor de Hoge Raad der Nederlanden; een 

blokkendoos die in het voormalige Oostblok niet zou misstaan. 

De adviseurs zagen hun kans schoon. Werden ze in de plaatselijk cafés en eethuisjes 

niet voortdurend aangeklampt door restauranteigenaren en horecalobbyisten? Het 

advies aan de wethouder was duidelijk: de entree naar de binnenstad is een 

bouwput; de horecajongens staan te wachten; de bewoners van de binnenstad zijn 

murw geslagen. 

Zeg maar dat het gewoon vrolijker moet worden; dat er veel meer terrassen moeten 

komen; dat muziek op de terrassen de zaak zal verlevendigen; dat terrassen ook ’s 

nachts open horen te zijn. Dat de geest van Huffnagel weer uit de fles moet komen. 

Kortom: “Den Haag moet gaan bruisen”. 

We schrijven een nieuwe Horecavisie! 



Het strategisch proces 

Getooid met flipovervellen en geeltjes gingen de adviseurs aan het werk om de juiste 

strategie voor de wethouder te bedenken. Dat ging gepaard met de nodige 

dubbelzinnigheden (“de bewoners zullen het mérken”), een zeker sarcasme (“naast 

de lusten ook de lasten”), een sneer naar Buurtschap bewoners (“onder die prieeltjes 

aan de Dennenweg zit je toch droog?”) en andere toespelingen op die vermaledijde 

bewoners op “het veen en het zand” van de binnenstad. Met een welgekozen 

negeerstrategie zouden ze om de tuin moeten worden geleid. Het was immers 

overduidelijk dat het eventuele bruisen van de binnenstad ten koste zou gaan van de 

levensvreugde van haar bewoners. De stevige aangezette en doordachte aanpak 

leidde tot een tien-punts- limitatieve-checklist die met de nodige overtuigingskracht 

aan Van Duuren werd gepresenteerd en door hem werd bekrachtigd. Tijd om Ton 

erbij te halen en het indoctrinatieproces op te starten. 

Ten Golden Rules 

Met de uitspraak “het ontwikkelen van een nieuwe Horecavisie hoeft niet moeilijk te 

zijn als de wethouder zich maar niet met de inhoud bemoeit, zich strikt aan de 

procedures houdt en zich volledig op mij verlaat” opende Jaap, de politiek assistent, 

de bijeenkomst om het doorwrochte 10-puntenplan aan Ton te openbaren. “Ton; hou 

je strikt aan het volgende”: 

1. De ambtenaren zullen je waarschijnlijk een volledig uitgewerkte Horecavisie 

aanbieden. 

Neem die visie probleemloos over; prijs de ambtenaren om hun out-of- the-box 

denken; schik je in je lot. 

2. Mocht een ambtenaar om feedback vragen. 

Trap er niet in; stel geen aanpassingen voor; doe wat suggesties uit de losse pols; 

vergeet die suggesties. 

3. Woon een keer het overleg met de Horecabond bij. 

Spreek dan uit dat je de belangeloze opstelling van de bond bewondert. 

4. Misschien wil een ambtenaar een expert inhuren. 

Sta dat toe; draag zelf geen bureau aan; ambtenaren hebben zo hun eigen 

contacten; zorg wel voor voldoende budget. 

5. Topambtenaren maken gewoonlijk korte metten met reacties uit de raad. 

Wees dankbaar; blijf vaag over wat je zelf vindt; sta pal achter je ambtenaren. 

6. Wil de raad een evaluatiemoment inbouwen? 

Toestaan! Wacht dat moment echter nooit af; kom ruim vóór die tijd met een 

aangepaste visie. 



7. Beleg persconferenties met dagbladreporters. 

“Bij binnenkomst staat voor jullie een bruisend (!) drankje klaar”. 

En geef een “Rutte-interview” af over het oorspronkelijke van de visie en de 

betekenis daarvan voor de stad. 

“First impressions, last forever”; “Make it yours” en “A night out in de Muziekwijk”. 

8. De ambtenaren zullen een fake-bijeenkomst voor de binnenstadbewoners 

organiseren om te voorkomen dat ze gaan meepraten. 

Blijf rustig; geef ook dat uit handen; je ambtenaren hebben meer met dat bijltje 

gehakt. 

9. Binnenstadbewoners zullen steevast beweren dat ze buiten de besluitvorming zijn 

gehouden. 

Blijf stoïcijns en beweer glashard dat ze juist wél zijn gehoord; wél zijn gehoord; wél 

zijn gehoord; wél zijn gehoord; wél zijn gehoord… 

10. De vaste insprekers zullen zich bij de griffie melden. 

Veins aandacht; realiseer je dat de inspreektijd zeer beperkt is. Herinner 

coalitiepartners eraan dat de geest van de gemaakte politieke afspraken belangrijker 

is dan een toevallig burgerincident. 

Jaap sloot af met de woorden: “Ton; bij het strikt volgen van bovenstaande 

instructies zal de Horecavisie ongehinderd door de raad worden aangenomen en 

hebben we ons doel, landelijke aandacht voor de kwaliteit van je wethouderschap, 

bereikt”. 

De Anticlimax 

Ton probeerde aandachtig te luisteren. Maar het lukte niet. Daarvoor waren de 

emoties de vorige avond in huize Verhulst te hoog opgelaaid. Dat hij “nogal 

veranderd was in de afgelopen jaren, en niet in zijn voordeel”, kon hij tot op zekere 

hoogte wel beamen. Hij was te verstrikt geraakt in het politieke metier; het had de 

andere, tamelijk harde, Ton in hem wakker geschut. Maar uitspraken als “je speelt 

ook thuis al spelletjes” en “kijk eens in de spiegel; herken je jezelf nog wel” en 

“meneer Van Duuren voor en meneer Van Duuren na” en “lees je wel eens wat ze 

over de vriendjespolitiek van die meneer schrijven?” kon hij moeilijk verteren. “Je 

neemt van die gladde spindoctors ook alles aan” was snoeihard binnengekomen.  

De Hofvijver 

Het meest pijnlijk was dat Jenny de kinderen erbij had gehaald. “Weet je wat het 

voor mij betekent als ik ze de betekenis van “je ziel verkopen” moet uitleggen?”. 

“Want dat is wat ze op school over jou zeggen Ton”. 

“Ook mijn vriendinnen beweren nu openlijk dat ze je niet meer herkennen; dat het 

jou naar de bol is gestegen. Die vreemde escapades die je nu weer met de Hofvijver 

uithaalt. Je moet toch verdomme, excusé le mot, heel goed weten dat je de 



binnenstadbewoners daarmee in het hart raakt. Het laatste ongerepte stukje van de 

historische binnenstad waarmee ze zich nog kunnen identificeren gooi je te grabbel”. 

“We hebben daar vorige zomer ook al woorden over gehad. Maar dat herinner je je 

natuurlijk niet meer. De vijver was toen, ik kan me er nóg over opwinden, geheel 

afgeschermd; dagjesmensen en buitenlandse bezoekers keken tegen manshoge 

plasschermen aan. Ontruimingsactie?; Militaire operatie?; Giftige blauwalg?” 

“Nee Ton; niets van dat alles; de gemeente met het langste en mooiste strand van 

Europa liet op de Hofvijver op een vloot pontons een compleet beachvolleybalveld 

aanleggen; compleet met viptribunes en ranzige ontvangstruimten! Zodanig 

afgeschermd dat het wandelende klootjesvolk geen glimp van het spektakel zou 

kunnen opvangen. Voor dat elitaire feestje waren ook nog eens tig-kolommen uit de 

eeuwenoude kademuren gezaagd; nodig om het drijvende stadsdeel op haar plek te 

houden”. 

“Waar ben je mee bezig Ton; komt de vader van mijn kinderen dan nooit tot zijn 

positieven?” 

“Realiseer jij je eigenlijk wel dat de kiezers jou hebben uitverkoren om deze erfenis, 

dit heiligdom, voor ons nageslacht te bewaren? Welke afslag heb je eigenlijk gemist, 

Ton? 

“Onlangs weer zo’n zogenaamd evenement. Weer offer jij dit exclusieve cultuurgoed 

op aan graaiende heidenen. Dat jij je daarbij ook nog eens durft te wagen op zo’n 

vliegdekschip is tot daaraan toe. Maar dat je met die commerciële, aculturele, 

barbaarse Bobo’s ook nog eens breed lachend in Den Haag Centraal op de foto gaat 

is toch deerniswekkend Ton; dat is toch *$>#’{@+%(^+ &%#!,?> the limit…..?” 

“Sorry hoor Ton, maar ik trek het niet meer…” 

Waterloo 

Onder het voorwendsel van een plotseling opkomende migraineaanval verliet Ton 

overhaast de speciaal voor hem georganiseerde indoctrinatiebijeenkomst. 

Dat gedoe met Jenny om dat speelvijvertje kwam hem nu even niet uit…… 

Hoewel? Drijvende terrassen…? 

Nee; loslaten! 

Eerst nadenken. 

Op een terras… 
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