
Jaarboek Vereniging van Griffiers 2021 

Thema 

Het raadsdebat dat deze week leidde tot het gedwongen vertrek van wethouder Pastors van 
Rotterdam, was hard. Het was kenmerkend voor de nare onderlinge verhoudingen. 
 
Een paar citaten uit het debat. De SP'er Cornelissen zegt in de hem toebedeelde speektijd van 
enkele minuten de volgende dingen: “Pastors wil met een touringcar de stad rond. Hij is een 

gefrustreerd katholiek jongetje. Een fundamentalistisch moslim-atheïst. Moslims proberen hier 
hun droom waar te maken. Pastors zegt 'Ze zijn dieven uit overtuiging'.” 
 
GroenLinks-voorman Kaija, die tegen Pastors de motie van wantrouwen indient: “Pastors verpest 
de sfeer in de stad. Hij moet niets van religie hebben. Zijn uitspraken over islam en moslims zijn 
zeer schadelijk, suggestief, discriminerend en beledigend.“ 
 

PvdA-fractievoorzitter Cremers: “De eerste dreigmails zijn binnen. Het in Rotterdam zeer beladen 

woord 'demonisering' is weer uit de kast gehaald.“ 
 
Sörensen van Leefbaar Rotterdam: “Cremers legt zelfs verband tussen Pastors en de rellen in 
Frankrijk. Hij daagt zelf uit tot rellen.“ 

 

Bovenstaande tekst is afkomstig uit een artikel Trouw van 12 november 2005. Kortom, 

ook iets meer dan vijftien jaar waren er zorgen over verruwing in de omgangsvormen 

tussen politici. Parlementair historici kunnen mooie anekdotes vertellen over hoe ruw het 

er ook al in de 19e eeuw in de Tweede Kamer soms aan toe ging.  

Maar er is ook in 2021 reden tot zorg: een gebrek aan wederzijds persoonlijk en politiek 

respect, verstoorde verhoudingen, aanvallen onder de gordel, onparlementair taalgebruik. 

En dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en effectiviteit van het lokaal bestuur. 

Nee, raadsleden hoeven elkaar niet te ontzien, meningsverschillen niet weg te stoppen 

achter wollige formuleringen. De taal van de straat mag soms ook best in de raadszaal 

worden gehoord. Een stevig en fel debat is soms hard nodig, wanneer de politiek-

bestuurlijke elite het samen iets te gezellig heeft. 

In dit jaarboek staat de vermeende verruwing van de omgangsvormen, in politiek, bestuur 

en samenleving centraal. We kijken daarbij naar het ongenoegen in de samenleving en de 

mate waarin politici daar oog/begrip voor hebben. Doen we nog moeite om elkaar te 

begrijpen of hebben de anderen het sowieso verkeerd, wat zij ook zeggen? Is het inmiddels 

hard op de inhoud én hard op de persoon? Ook is in het Jaarboek aandacht voor de 

dynamiek van vergaderen, het belang van informeel contact, het kunnen uitpraten na een 

aanvaring in de vergadering. En is het risico op ontsporing groter in een online discussie 

(waar politici zich vanwege corona vooral in begeven) dan in de raadszaal? Welke 

instrumenten kun je inzetten om op een minder ruwe en meer constructieve manier met 

elkaar om te gaan? Heeft het zin daar gedragsregels voor op te stellen? 

Auteurs gezocht! 

Graag nodigen we auteurs uit die zich door dit thema aangesproken voelen en daar uit 

eigen praktijk- of onderzoekservaring op willen reflecteren om een bijdrage te leveren aan 

het Jaarboek. Er is ruimte voor columns (max. 600 woorden), praktijkverhalen en 

opiniërende bijdragen (1500-2000 woorden), essays en onderzoeksartikelen (2500-3000 

woorden). Daarnaast is er de mogelijkheid om door redactieleden te worden geïnterviewd, 

als het niet lukt zelf iets te schrijven.    



De primaire doelgroep van het Jaarboek zijn de griffiers, maar daarnaast moet het 

Jaarboek ook interessant en relevant voor een ieder die zich met het openbaar bestuur 

bezighoudt. Van de verschillende bijdragen verwachten we dat die nieuw en actueel zijn, 

prettig en toegankelijk geschreven. In principe nemen we geen bijdragen op die al eerder 

ergens anders zijn verschenen. De redactie bespreekt alle (concept)bijdragen een geeft 

de auteur(s) feedback.    

Planning 

 Oproep en werving auteurs: 17 februari t/m 3 maart  

 

 Aanleveren conceptbijdrage: uiterlijk 26 april  

 

 Feedback vanuit de redactie: uiterlijk 10 mei  

 

 Aanleveren definitieve bijdrage: uiterlijk 21 juni  

 

Het Jaarboek verschijnt alleen digitaal en alle auteurs ontvangen een pdf. Op het congres 

van de Vereniging van Griffiers op 1 oktober wordt het Jaarboek gepresenteerd. 

Over de Vereniging en het Jaarboek 

De Vereniging van Griffiers (VvG) behartigt de belangen van de griffiers van 

gemeenteraden, Provinciale Staten, Eerste en Tweede Kamer. Primaire doelstelling is een 

kwalitatieve verbetering van het openbaar bestuur met als voornaamste aandachtsgebied 

het lokaal bestuur. De VvG handhaaft de positie van de griffier en draagt deze positie uit, 

bevordert een kwalitatief hoogwaardige uitoefening van de functie van griffier, rekening 

houdend met de diversiteit van de functie, bevordert regelmatige onderlinge contacten 

tussen de leden, fungeert als gesprekspartner van en voor derden en behartigt de 

materiële en immateriële belangen van de griffier. De VvG brengt elk jaar een Jaarboek 

uit, dat wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie, die ook het thema van dat 

jaar bepaalt.  

 

https://www.griffiers.nl/projecten/jaarboeken

