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r zijn nogal wat grotendeels zelfbenoemde belangenbehartigers
in Neder-wapenland actief. In de vorige column heb ik de KNJV
van de jagermannen belicht en de NABV van de binnenlandse

airsoftstrijdkrachten. Geen heldenverleden en een zorgelijke toekomst. 
Dit keer kijken we naar wat ooit de meest vooraanstaande belangenbe-
hartiger was, de Nederlandse Vereniging ter Bevordering en
Instandhouding van Wapenverzamelingen Edouard de Beaumont, in de
volksmond én in deze column kortweg EdB genaamd.

EdB werd in 1989 opgericht, min of meer
gelijktijdig met het in werking treden van
de Wet wapens en munitie. Voor die tijd
bestonden er weliswaar al wapenverzame-
laars, maar omdat er toen geen limiet aan
het aantal wapens op het verlof (“bijzonde-
re machtiging”) was gesteld, was er geen aanleiding om verzamelaars
een status aparte te geven. Met de invoering van de Wwm werd echter
een maximum van 5 wapens van kracht en dus moest er wel iets voor de
reeds bestaande verzamelaars worden gecreëerd. Samen met het ministe-
rie van justitie timmerde een klein groepje wapenverzamelaars een con-
structie in elkaar die van meet af aan niet deugde. Ga maar na: geïnte-
resseerden konden alleen lid worden indien zij over een WM8 verzamel-
verlof beschikten. De politie aan de andere kant verstrekte alleen een ver-
zamelverlof indien de aanvrager ervan lid was van EdB. Op zie manier
kon de overheid samen met de verzamelaars de poort dichthouden en
werd alleen voor uitzonderingen (vrienden van de show) de deur even op
een kier gezet. En ach, zo nu en dan dook er  iemand op die op een of
andere manier buiten alle kanalen om, dat WM8 verlof had binnenge-
harkt en lid wilde worden van EdB. Omdat ieder EdB lid echter een veto-
recht had, was er bij geheime stemming maar één stem tegen nodig om
iemand buiten de deur te houden. 
Reeds na een jaar of vijf werd de druk op EdB en de minister te groot.
De foute constructie kwam steeds vaker onder vuur te liggen en het toe-
latingscriteria moesten wel versoepeld worden. Dat aangepaste deurbe-
leid kwam er medio jaren ’90. EdB begon gestaag te groeien met pakweg
vijf leden per jaar. 
So far so good. 

EdB werd onaantastbaar
Maar iets gaat goed, totdat het fout gaat. En het is kolossaal fout gegaan.
De tot dan enige voorzitter trad begin deze
eeuw terug. De bestuurders die daarna
richting en zin moesten geven aan EdB
maakten er in de jaren die volgden een in
toenmende mate ongelooflijke puinhoop
van.
Hebzucht, eigenbelang en kliekjesvor-
ming, onkunde en ouderwets slecht
bestuurderschap gedreven door machts-
wellust. Macht, gekregen van de minister van justitie. Immers, het EdB
bestuur geeft een gunstig/ongunstig advies over verzamelaars in spé die
een WM8 aanvragen bij de politie. Die politie kan niet anders dan dat

advies opvolgen omdat bij anders beslissen men de expertise van die-
zelfde EdB in twijfel trekt. Dat zou het systeem onderuithalen en dat wil
de hoogste politiebaas, de minister van justitie en veiligheid, niet.
Idem voor wie een ontheffing voor bijvoorbeeld volautomatische wapens
of geluiddempers aanvraagt. Idem voor de verklaring die een verzame-
laar iedere vijf jaar aan de politie moet overleggen. 
Deze voor een verzamelaar cruciale adviezen aan de korpschef en
minister worden dus door het bestuur van EdB afgegeven. Dat een en

ander corrumpeerde en dat flink wat EdB-
bestuurders zich ontpopten als wannabe
burokraten die zich allerlei privileges toe-
ëigenden en zich onaantastbaar gingen
wanen, was eigenlijk onvermijdelijk. Er
zijn gewoon niet veel mensen die met der-
gelijke macht en verantwoordelijkheid om

kunnen gaan. En nog minder mensen weten de juiste afstand en houding
ten aanzien van de overheid (justitie en politie) te bewaren. Zij vormden
veruit de minderheid in de opeenvolgende EdB besturen.

Ontluisterend
Nu begrijp ik uw roep om duidelijkheid. Om details van wát er dan pre-
cies foutgegaan is bij deze vereniging waarvan tot voor kort lidmaat-
schap verplicht was. Zulke voorbeelden zijn er bij de vleet, met alle
beschamende bijzonderheden. Ondermeer te vinden op een usb stick die
een anonieme bron naar mij gezonden heeft. Maar liefst vijf gigabyte aan
e-mailverkeer van het EdB bestuur van de afgelopen tien jaar. Namen,
toenamen, vrienden en vijanden van de show, leden en niet-leden, club-
jes in clubjes. De ons-kent-ons netwerkjes, het manipuleren, het rodde-
len, het tegen elkaar uitspelen van leden, het meten met meerdere maten
en het des-informeren van de leden en andere belanghebbenden. 
Behalve het e-mailverkeer zaten er papieren documenten in de envelop-
pe die de mij onbekende bron naar mijn zomerverblijf te Malta heeft
gestuurd. Ontluisterend materiaal, dat kan ik u verzekeren. 

Voorbeelden
Een paar voorbeelden om de ernst duidelijk te maken.
Wat te denken denken van een penningmeester die zonder toestemming
een slordige 58.000 euro van de EdB rekening opnam. Toen deze
onrechtmatige daad werd ontdekt, was hij bijna klaar met het in gedeel-
ten weer terugstorten van de buit. Waar hij het geld voor gebruikt heeft

en of er andere leden bij betrokken waren,
is nooit duidelijk geworden.
Of neem het EdB lid dat jarenlang in het
bestuur heeft gezeten terwijl hij verzweeg
dat hij zijn wapenverloven (WM4 en
WM8) had moeten inleveren na het plegen
van een ernstig delict van een categorie
waar echt niemand een goed woord voor
over heeft. De manier waarop deze man zo

snel zijn WM8 verlof heeft teruggekregen én in het toenmalige bestuur
van EdB zitting kon nemen, stinkt. Bovendien moeten andere EdB leden
ervan geweten hebben en eveneens hebben gezwegen. 
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“Samen met het ministerie van justitie
timmerde een klein groepje wapenverza-
melaars een constructie in elkaar die van
meet af aan niet deugde.”
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“Hebzucht, eigenbelang en kliekjesvor-
ming, onkunde en ouderwets slecht
bestuurderschap gedreven door macht-
wellust. Macht, gekregen van de minister
van justitie.”
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Dan die EdB bestuurder die een lastig lid wilde royeren vanwege vermeend
gesjoemel met een reiskostendeclaratie van een paar honderd euro. Ten
onrechte, zoals later bleek, maar zelf had het betrokken bestuurslid eerder
een politieke fractie in de Provinciale Staten moeten verlaten wegens...
sjoemelen met declaraties. Voor ongeveer het 40-voudige!
En wat te denken van de achterbakse, onterechte zorgmelding die het EdB
bestuur deed bij de politie over een hen voor de voeten lopend lid. Een
erkenninghouder. Met andere woorden: men probeerde dus bewust iemand
zijn broodwinning naar de knoppen te hel-
pen. Gelukkig voor hem had de politie geen
vertrouwen in de oprechtheid van de door
het EdB bestuur geuite zorgen.
Echt bizar was het schorsen van een lid
nadat ze het bestuur er volkomen terecht op
had gewezen dat men in een fatsoenlijke
vereniging niet zomaar iedereen kan schor-
sen! 
Zo zijn er nog veel meer bizarre kwesties
met als recent dieptepunt een strafrechtelijk
onderzoek dat door het Openbaar
Ministerie tegen deze vereniging is gestart wegens het verduisteren van een
aantal defensiewapens. Een onderzoek dat zo vertrouwelijk is dat inzage
vanuit de politieorganisatie niet eens mogelijk is. Een onderzoek dat het
gevolg is van de aangifte die nota bene door de EdB voorzitter werd gedaan
daags voordat hij zijn lidmaatschap opzegde.
Een voorzitter overigens, die toen hij nog in functie was professionele
wapendragers ernstig gecompromitteerd heeft door deze te betrekken in
activiteiten die domweg niet toegestaan zijn. En of men daarna wel even
een getuigschriftje wilde maken waarmee de indruk moest worden gewekt
dat een en ander bedoeld was om deze ambtenaren meer kennis van
wapens bij te brengen. Want zoiets maakt wel indruk bij het verlengen van
het verzamelverlof, nietwaar?...
Gelukkig hebben de leden eind vorig jaar ingegrepen. Maar op tijd?...

Der Untergang
Ja, u leest het allemaal goed. En ik begrijp
het heel goed als u er weinig meer van
begrijpt. Heel misschien gelooft u er zelfs
niets meer van. Trust me, de stukken laten
aan duidelijkheid niets te wensen over. Een
en ander doet op een gegeven moment den-
ken aan Der Untergang waarin de situatie
compleet en totaal door de vingers glipt van de fouterikken die hem zelf
veroorzaakt hebben.
Mind you, het afbranden van EdB is niet mijn bedoeling. Integendeel.
Maar de rottigheid moet maar eens verteld worden omdat diagnose en her-
stel anders niet mogelijk zijn. EdB is ziek geworden omdat de verenging
besmet is door een ziek systeem. De minister van Justitie en Veiligheid
weet dit ondertussen ook omdat vanuit EdB kringen vrijwel alle onfrisse
details naar “Den Haag” gecommuniceerd zijn. 

Hoop
Wat hoop geeft, is dat veruit het merendeel van de bij EdB aangesloten ver-
zamelaars niets van de ellende die over hun vereniging is gestort, heeft ver-
diend. De geëscaleerde stammenstrijd heeft namelijk zich grotendeels tus-
sen een zeer beperkt aantal (bestuurs-)leden afgespeeld, buiten het zicht en
controle van de meeste leden. 
Het is nu wel zaak dat de good guys binnen EdB de ogen openen en de
rampzalige gang van zaken tot in de details analyseren. Daarna inventari-
seren, reorganiseren en maatregelen treffen die herhaling voorkomen. Het
huidige kersverse bestuur, bestaande uit lui die kennelijk chronisch opti-
mistisch zijn, moet dat herstel faciliteren en bovenal transparantie betrach-

ten.  EdB als geheel kan niet verder op de oude manier en wellicht dat nu
het verplichte EdB-lidmaatschap voor verzamelaars afgeschaft is, er van-
zelf een veel gezondere sfeer binnen deze vereniging ontstaat. Wie dat niet
bevalt, kan tegenwoordig elders terecht*. EdB verdient na sanering een
tweede kans omdat de meeste leden deugen. Sinds het aantreden van een
nieuw bestuur begin dit jaar, is er in ieder geval weer enige rust in de tent. 
Men - het bestuur, de leden maar ook de betrokken minister en zijn beleid-
smakers - moet gaan beseffen én accepteren dat burgerverenigingen niet

gemaakt zijn om overheidstaken uit te voe-
ren. Het bestuursrecht voorziet daar boven-
dien niet in. 
Verenigingen zijn van rechtswege onvol-
doende geëquipeerd om de taak van  pseu-
do-bestuursorgaan correct te kunnen ver-
vullen. Zoiets vormt sowieso een te groot
risico. Al is het maar omdat de overheid die
een of meerdere van haar taken aan een ver-
eniging delegeert, de uitvoering ervan niet
kan controleren, laat staan de besluiten die
een heilig verklaarde vereniging neemt, kan

toetsen. Overheden mogen zich nu eenmaal niet in verenigingszaken men-
gen. Iets met de Grondwet en Europees verdrag voor de rechten van de
mens, weet u nog?... 

De minister wikt, de minister beschikt
Laat iedereen na 30 jaar Wwm nu eens de positie innemen die een veel
gezondere en effectievere omgang met elkaar mogelijk maakt. De politie is
een partij. De verzamelaars vormen een partij. De wapenhandelaren, de
sportschutters, de re-enactors, de jagers en vooruit, ook die airsoft-solda-
ten. Allemaal gelijkwaardige gesprekspartners die hun zegje kunnen doen.
De minister hoort ze allemaal aan, weegt de argumenten, neemt de beslui-
ten en heeft de eindverantwoording. Zo hoort het en zo is het voor de
betrokken burgers controleerbaar en eventueel aanvechtbaar. Stop met het
testen van onwettige en vooral onwerkbaar gebleken constructies. 

Heilige huisjes
Er is een kleine kliek “experts” die er de
afgelopen jaren een chaos van heeft
gemaakt door handig in te spelen op het
gebrek aan expertise op het ministerie. Zij,
alsmede praatgrage individuen met een
ego-probleem, moeten maar eens plaatsma-

ken voor lui die op volwassen en verantwoorde wijze met het behartigen
van legaal wapenbezit omgaan. De verouderde heilige huisjes die de
monopolisten belangrijker vinden dan de belangen van hun achterban,
moeten tegen de vlakte zodat er frisse, gezonde nieuwbouw kan komen. 

In de volgende column, de laatste in deze serie, ga ik het hebben over
belangenbehartigers in Nederwapenland die wél het belang van hun achter-
ban groter vinden dan het eigen belang. Met bestuurders en zegslieden die
wél over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Die wél met succes een
zinnige dialoog kunnen aangaan met de overheid. 
Heus, ze bestaan.

*Noot
De nieuwe verzamelaarsverenigingen die ontstaan zijn uit onvrede met de
gang van zaken binnen EdB lijken één ding gemeen te hebben: men kan uit-
sluitend lid worden op uitnodiging. Samenwerking lijkt vooralsnog onmo-
gelijk gezien de grote verdeeldheid en polarisatie binnen de Nederlandse
verzamelaarskringen. Voor wie nog geen WM8 verlof heeft maar wel wil
gaan verzamelen, is EdB nog steeds het enige door de minister aangewezen
punt om van start te gaan. Maar hoe lang dat nog standhoudt?...
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“Wat hoop geeft is dat veruit het meren-
deel van de bij EdB aangesloten verza-
melaars niets van de ellende die over hun
vereniging is gestort, heeft verdiend. De
geëscaleerde stammenstrijd heeft zich
grotendeels tussen een beperkt aantal
(bestuurs-)leden afgespeeld, buiten het
zicht van de meeste leden..”

“Verenigingen zijn onvoldoende geëqui-
peerd, zijn kwetsbaar en in geval van
EdB niet capabel genoeg gebleken in de
rol van  pseudo-bestuursorgaan. Zoiets
vormt sowieso een te groot risico.


