
 
 
Op de wereld is er veel 
waar je verstand bij stilstaat,  
maar niets dat meer 
verbijstert dan de mens. 
 
Antigone – Sophocles[i] 

 

Strafkorting – 16 december 2020 

Strafkorting. Dit woord in de openingsalinea van het krantenbericht[ii] over 
terugvorderingen van NOW-subsidies deed een rilling over mijn rug lopen. Typerend 
overheidsjargon. Typerend? Misschien moet ik eerder alarmerend gebruiken, want het 
duidt op een ingebakken wantrouwen vanuit de overheid jegens het individu. 

De NOW-subsidie is bedoeld om ondernemers die door de corona-crisis hard getroffen 
worden in staat te stellen om de lonen van hun werknemers door te betalen en zodoende 
werkgelegenheid en het inkomen van mensen in stand te houden. Hier toont de overheid 
zich van zijn menselijke kant en als een baken van barmhartigheid en rechtvaardigheid. 
Hoe kan het dat in de uitwerking van de regeling een strafkorting wordt bedacht? 

In het licht van de verhoren door de parlementaire ondervragingscommissie 
kinderopvangtoeslag omklemt kilte mijn hart. Een kilte die de barmhartigheid waaruit de 
NOW-regeling ontstond bekoeld. Had een regeling waarin op basis van nacalculatie al dan 
niet een terugvordering wordt gevraagd niet volstaan? Waren het kille boekhouders, 
argwanende juristen of bange bestuurders die erop stonden dat een strafkorting moest 
worden bedacht? Opdat de ondernemer het wel uit het hoofd laat om misbruik te maken van 
de goedheid van de overheid? 

Een stok achter de deur die nu meer kwaad doet dan goed. 



Opnieuw. 

Zullen we het ooit weten wie tot dit idee kwam? En kwam er tegenspraak? Ik moet denken 
aan de inmiddels beruchte “memo” van mevrouw Palmen, de jurist die in niet mis te 
verstane woorden al in 2017 de noodklok luidde. De passage die ze op verzoek van 
commissielid Leijten voorlas doet denken aan het schotschrift waarmee Emile Zola in de 
Dreyfus-affaire de heersende macht in staat van beschuldiging stelde. In vijf zinnen, die 
allen begonnen met “hoe is het mogelijk dat …” of een variatie daarop, legde zij haar vinger 
op de zere plek. Haar waarschuwing verdween echter in de leemlagen van het 
departement[iii]. 

En ik moest – onwillekeurig – denken aan Antigone, de heroïne in het verhaal van 
Sophocles die de goddelijke wet verkoos – die vereiste dat doden worden begraven – boven 
die van de stervelingen, in dit geval haar oom Kreon, heerser over Thebe. Wat is 
rechtvaardiger? Het volgen van overheidswetten of morele wetten van universeler aard? Of 
kunnen we Aristoteles volgen, die rechtvaardigheid opvat als het vermogen om “ieder het 
zijne” te geven op basis van morele afwegingen?[iv] 

Wetten, zoals de regels als de NOW-subsidie of die van de kindertoeslagen, worden toch 
door mensen van vlees en bloed gemaakt? Hoe kan het dan dat het vasthouden aan gestelde 
regels ontaardt in hard, mensonterend overheidsoptreden? In knevelarij? Als iets bij mij is 
blijven knagen na het volgen van de verhoren voor de ondervragingscommissie dan is het 
wel de onmacht waarvan de getuigen – de machtigste ambtenaren en bestuurders in dit 
dossier – stuk voor stuk blijk gaven. 

In een bijeenkomst die ik vorige week modereerde van de TafelvanXII[v] spraken we over 
het thema “techniek versus mens” en richtte het gesprek zich op de vraag hoe je een 
zelfstandig denkend en oordelend individu blijft terwijl je denken en oordelen tegelijkertijd 
– en onvermijdelijk – verbonden is aan wat je om je heen hoort en ziet, ieder in een eigen 
bekende bubbel, fabeltjesfuik of waargenomen werkelijkheid.  

Eén van de deelnemers sprak uit dat het soms nodig is partijdig te zijn en je uit te spreken. 
Op de vraag waarop die partijdigheid gebaseerd is, was zijn ondubbelzinnig antwoord: op 
het eigen moreel kompas. Dit doen vergt moed. Zoals mevrouw Palmen dat toonde in 2017, 
of zoals degenen die de vinger hadden kunnen opsteken toen het woord “strafkorting” 
voorbijkwam in de ontwerpregeling voor de NOW-subsidie. 

Ik zou zeggen: het wordt tijd voor een strafkorting voor overheidsdienaren, inclusief 
bestuurders, die nalaten dat te doen. 

Johan Bouwmeester 

 
 

[i] 3 tragedies: Sophocles, Euripides – vertaling Pé Hawinkels 

[ii] Trouw, 5 december 2020, “Fors deel NOW-subsidie moet worden terugbetaald” 

[iii] https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/pok_20201117-1_-_mw._palmen-
schlangen.pdf 



[iv] Waardegedreven Leiderschap: dansen met licht en duisternis - Bouwmeester & Luyer 

[v] https://thenewuniversity.eu/course/tafel-van-xii/ 

 
 


