
150 

boeken SIGNALEMENT 

TITEL 

Haagse 

tegenstrijdigheden 

Vier essays over bur

gers. overheid en poli

tieke partijen in 

Nederland. 

Amsterdam 2002 

AUTEUR 

Bram Peper. Paul 

Schnabel. Herman 

Tjeenk Willink. Bart 

Tromp 

De relatie overheidburger is al decennia 

voorwerp van onderzoek en discussie. Een 

innige relatie zal het wel nooit worden en 

dat is maar goed ook. Het besturen van 

een complexe samenleving vergt van be

stuurders en volksvertegenwoordigers 

een zekere afstand tot de burger. De bur

ger bepleit immers zijn individuele. direc

te belang. De overheid is de (klassieke) 

hoeder van het algemeen belang. Hierin 

schuilt tevens de meerwaarde van de over

heid ten opzichte van de optelsom van in

dividuele belangen. De hier te bespreken 

boekwerkjes pogen een analyse te geven 

van het woelige jaar 2002. De auteurs zijn 

daar volgens Eric Janse de Jonge. gedepu

teerde ruimtelijke ordening en recon

structie in Noord-Brabant en redactie

voorzitter van Bestuursforum. 

gedeeltelijk in geslaagd. 
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In 2002 verscheen een bundel van vier es

says onder de titel "Haagse tegenstrijdighe

den". Deze bundel heeft een hoog PvdA-ge

halte. Dat verbaast geenszins omdat. 

intellectuelen uit PvdA-kring al vele jaren 

discussiëren over de inrichting en het func

tioneren van het openbaar bestuur. 

De bundel opstellen uit 2002 bevat een in

teressante bijdrage van de vice-voorzitter 

van de Raad van State. Herman Tjeenk 

Willink. Het betreft een inleiding ter gele

genheid van het 35-jarig bestaan van de 

Faculteit Sociale Wetenschappen aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Onduidelijk is wanneer deze lezing is ge

houden. Tjeenk Willink analyseert een 

groot aantal factoren. dat heeft geleid tot 

een andere positie van de overheid. 

Ik licht een aantal aspecten uit zijn betoog. 



De visie op de rol van de centrale overheid 

is ingrijpend veranderd. De maakbaarheid 

van de samenleving is niet langer meer 

richtinggevend. Veel groter is het probleem 

van de uitvoering van het overheidsbeleid. 

Het Oarenlange) streven naar meer bedrijfs

matig werken met de nadruk op doelmatig

heid en doeltreffendheid heeft het primaat 

van recht en politiek verdrongen. De bur

ger is dus niet meer een politiek subject, 

maar een "klant" geworden. Dat maakt de 

positie van de overheid moeilijker, omdat 

zij altijd gebonden is aan fundamentele 

rechtsstatelijke normen. Die normen zijn 

niet te vertalen in efficiency termen. 

Vervolgens wijst Tjeenk Willink onder 

meer op de moeizame verhouding tussen 

het ambtelijk en politiek systeem. In de be

leidsvorming is de invloed van ambtelijke 

organisaties en diensten steeds groter ge

worden. Ambtenaren bepalen hoe de sa

menleving eruit ziet, zij benoemen de pro

blemen en geven tevens de oplossingen 

erbij, aldus Tjeenk Willink. Dat maakt de 

scharrelruimte voor politici wel heel klein. 

Interessant is verder dat de auteur zich, 

ook als voormalig regeringscommissaris 

voor de reorganisatie van de Rijksdienst, 

beklaagt over de veel te grote invloed van 

organisatiedeskundigen. Hij vraagt zich af 

ofna 17 jaar dominantie van economen en 

bedrijfskundigen de overheid er in 1999 

nog wel beter voorstaat! 

Anderzijds geeft Tjeenk Willink aan dat de 

verkokering nog steeds niet is opgelost en 

dat de overheid meer dan voorheen pluri

centrisch is geworden. Dat alles manoeu

vreert de huidige overheid in een kwetsbare 

positie temidden van een zeer ingewikkeld 

proces van interacties, betrekkingen en af

hankelijkheden. 

CDV I LENTE 2003 

Tenslotte stelt Tjeenk Willink vast dat twee 

factoren deze kwetsbaarheid van de over

heid nog meer vergroten. Ten eerste lukt 

het de overheid niet haar diverse rollen als 

arbiter, speler, contractpartij én bewaker 

van het algemeen belang uit elkaar te hou

den. Ten tweede ontbreekt een spraakma

kende overheidselite die aanzetten zou 

kunnen geven tot een fundamentele bezin

ning op het verschijnsel overheid in de mo

derne samenleving. Met andere woorden: 

de overheid zit volledig klem tussen de (ver

waarloosde) staatrechtelijke theorie en de 

slecht geanalyseerde praktijk. Dat alles 

vraagt een herdefiniëring van de rol en po

sitie van de overheid. Teleurstellend is dat 

de auteur daarbij teruggrijpt op het leer

stuk van de Trias Politica en de ministeriële 

verantwoordelijkheid en daaraan niets 

nieuws toevoegt, waardoor hij zijn bijdrage 

wat flets afrondt. 

Betoog Schnabel 

Paul Schnabel voegt aan het betoog van 

Tjeenk Willink nog een aantal zaken toe. 

Hij stelt voor het zogenaamde 4-R-model te 

kiezen. Dit betekent dat de overheid zich 

zal moeten laten leiden door richting, 

ruimte, resultaat en rekenschap. Schnabel 

werkt deze benadering heel aardig uit en 

verwijst daarbij naar de Verkenningen 2002 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 

waarvan hij directeur is. Vervolgens stelt hij 

onder meer dat er behoefte is aan een over

heid die zich weer als de drager van het pri

maat van de maatschappelijke inrichting 

beschouwt en haar uitspraken niet alleen 

normatief richting geeft, maar ook gren

zen stelt en deze effectief bewaakt. Dat is 

op zich niets nieuws, maar is thans wel 

noodzakelijk nu de horizontalisering de 
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laatste tijd sterk is toegenomen. Ook be

pleit Schnabel een overheid die meer ruim

te laat aan de heterogeniteit van de samen

leving. Uitzondering op regels en 

experimenten moeten zijns inziens dus 

meer mogelijk zijn. 

Pleidooi Bram Peper 

Het betoog van Bram Peper is niet nieuw: 

het betreft het bekende opstel dat onder de 

titel "Op zoek naar samenhang en rich

ting" in juli 1999 via internet in de wereld 

is gebracht. Peper voert een pleidooi voor 

meer visie, richting en leiding in het over

heidsbeleid. Ook hij onderkent de funda

mentele trend richting horizontalisering 

van de maatschappelijke verhoudingen. De 

overheid zal zijn inziens afgerekend wor

den op de vraag in hoeverre zij in staat is 

om maatschappelijke problemen op te los

sen. Volgens Peper ligt het antwoord op 

deze trend mogelijk in een scherpe en 

duurzaam getinte vastlegging in welke do

meinen de overheid normatief en gezag

hebbend wil en kan zijn, en in welke do

meinen deze keuze wordt gemaakt, gelet 

op de aard van het maatschappelijk veld. 

Bart Tromp herhaalt zijn standpunt inzake 

de teloorgang van politieke partijen. Reeds 

in 1990 handelde zijn oratie over het einde 

van de politiek, in navolging van de be

faamde these van Francis Fukuyama uit 

1989 inzake het einde van de geschiedenis. 

Deze bijdrage biedt derhalve geen nieuwe 

gezichtspunten voor de aandachtige lezer. 

Vervolgbundel 2003 

Begin dit jaar verscheen een vervolgbundel 

inzake de Haagse tegenstrijdigheden. De in

houd van deze bundel spreekt helaas min-
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der tot de verbeelding. H.J. Schoo (de voor

naam blijft voor de lezer verborgen) gaat 

uitvoerig in op de parvenupartij pur sang, de 

LPF. De analyse is op zich niet onjuist, maar 

mist thans actualiteit. In essentie gaat het 

volgens Schoo om een club van politieke 

parvenu's met een lage moraal en een ge

mis aan raffinement, cultureel kapitaal en 

innerlijke beschaving. Interessant zou zijn 

wat de gevolgen van de doorbraak in 2002 

én de aftocht van de LPF in 2003 zijn ge

weest. Daar gaat het opstel helaas niet echt 

op in. Bart Tromp zet in zijn bijdrage deze 

analyse van Schoo in feite voort en gaat na

der in op het populisme in de politiek. 

Bovendien betrekt hij daarbij een analyse 

van de toestand in de PvdA, mede naar aan

leiding van zijn (mislukte) poging om van 

deze partij voorzitter te worden. De bijdra

ge krijgt daarbij een hoge mate van navel

staren en daar is de lezer niet echt mee ge

holpen. André Rouvoet gaat in op de 

mislukte restauratie van de burgerlijke 

waarden door Balkenende c.s. Het betoog is 

voor de meeste lezers bekend en voegt wei

nig toe aan de al bestaande analyses. 

Rouvoet benadrukt nog eens zijn principië

le stellingnames vanuit zijn reformatori

sche opvattingen. Tenslotte geeft Paul 

Schnabel een heel aardige analyse van 500 

dagen van verandering en verwarring. Zijn 

bijdrage is de interessantste van de bundel 

en zet de lezer aan tot nadenken en overwe

ging. Schnabellaat het (on)vermogen van 

de politiek goed zien en illustreert dat aan 

de hand van de ongelukkige afhandeling 

van affaires zoals de Bijlmerramp, 

Srebrenica en de slordige wetshandhaving 

in Enschede en Volendam. Bovendien bena

drukt hij nogmaals het primaa t van het 

ambtelijk-technologisch denken over het 

politiek-ideologische handelen. 



Conclusies 

Beide bundels zijn gemakkelijk en snel lees

baar. Enkele uren in de trein of in een 

wachtkamer zijn voldoende. De actuali

teitswaarde is hoog, zij het dat een aantal 

bijdragen zoals gezegd nu reeds als geda

teerd overkomt. 

Dat alles neemt niet weg dat het denken 

over de relatie overheid-burger met deze 

bundels weer een impuls heeft gekregen. 

En dat is mijns inziens hard nodig. De tij

den veranderen snel, de doorloopsnelheid 

van besluiten is steeds korter en de houd

baarheidsdatum van politici lijkt thans ui

terst beperkt. Dat geeft de noodzaak aan 

om meer aandacht te geven aan de politiek

ambtelijke omgeving en de burgerlijke mo

raal en cultuur. Over de analyse van de hui

dige context waarbinnen de overheid moet 

werken, is bijna iedereen het eens: mondi

ge burgers, juridificering, gezagsverlies van 

de overheid en de vraag wie - en hoe - nog 

kan sturen zijn in deze discussie de kern

punten. De vraag hoe als overheid de ko

mende jaren deze uitdagingen aan te gaan, 

is een veel lastiger te beantwoorden vraag. 

Toch enige aanzetten. Meer Europa en min

der Den Haag zal de komende j aren door

slaggevend zijn bij de beleidsvorming. 

Overheden, met name provincies en ge

meenten, dienen zich hierop voor te berei

den. Zolang de Algemene wet bestuurs

recht niet ingrijpend wordt aangepast, zal 

de juridificering verder toenemen. Het is 

tevens zaak dat overheden hun zaakjes be

ter op orde hebben als het gaat om het ne

men van appelabele besluiten ten aanzien 

van de burgers. Dat vergt een uitstekende, 

interne juridische kwaliteitszorg. Hierbij is 

het tevens zaak niet bevreesd te zijn voor 

fundamentele zelfkritiek op de eigen regel-
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geving, het eigen overheidshandelen en het 

niveau en de mate van handhaving. De 

scheiding tussen ambtelijke taken en ver

antwoordelijkheden en bestuurlijke opga

ven en verantwoordelijkheden zou veel 

scherper kunnen. Enige afstand is hier op 

zijn plaats. Helder moet zijn wie precies 

waarvoor verantwoordelijk is. Politici en be

stuurders dienen aanspreekbaar te zijn op 

de gevolgen van hun beslissingen. Dat geldt 

primair richting parlement, maar ook rich

ting onafhankelijke rechter. Een doordach

te en effectieve verantwoordelijkheidsrela

tie met het parlement, de Staten en de 

Raad is daarbij essentieel. De gang naar de 

rechter lost bestuurlijk vaak weinig op, be

trekt de rechter onnodig in bestuurlijke af

wegingen die hij niet kan en wil maken en 

leidt tot (nog meer) overbelasting van de 

rechterlijke macht. Vervolgens lijkt het ook 

zaak als overheid helder aan te geven waar 

en hoe men in de samenleving wil interve

niëren. De burger vraagt de overheid soms 

om een zeer actieve rol (men denke aan 

handhaving, gezondheidszorg en veilig

heid), dan weer om een meer afzijdige over

heid (bijvoorbeeld ten aanzien van wonen, 

werken, recreëren en de vrijheid van me

ning, pers en internet). Tenslotte dient hel

der te zijn dat privatisering in het alge

meen niet bijdraagt aan een heldere positie 

van de overheid. Publieke waarden en ver

antwoordelijkheden zijn onoverdraagbaar. 

Grondrechten, de nationale en vooral ook 

de Europese, vormen nog steeds de funda

menten van onze rechtsstaat. 

Dat alles, en ik kan niet uitputtend zijn, 

vergt een andere positionering van de over

heid. Deze gewijzigde positionering kan 

langs de volgende lijnen vorm krijgen. 

Heldere verantwoordelijkheden dienen ge

legd te worden op het niveau waar de over-
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heid het beste kan interveniëren. Sluit, met 

andere woorden, zo dicht mogelijk aan bij 

het maatschappelijk probleem ter plaatse 

en op maat. Vaak gaat het dan niet om het 

Rijk maar om gemeenten en provincies. 

Werkelijke decentralisatie (inclusieffinan

ciële middelen) dient nu eindelijk eens 

vorm te krijgen. Dat vergt in Den Haag be

stuurders met durf en visie. Start niet we

derom een sturingsdiscussie, maar maak 

afspraken over flexibiliteit en beleidsruim

te voor de diverse overheden. De financiën 

dienen dus niet maatgevend te zijn voor de 

te nemen besluiten. Van de kant van het 

parlement dient heel wel beseft te worden 

dat (te veel) enquêtes en onderzoeken in de 

praktijk vaak leiden tot inertie van het 

ambtelijk apparaat, dossiervorming en ge

brek aan durf en initiatief van ambtelijke 

zijde. Ik wil daarmee niet zeggen dat en

quêtes en onderzoek niet meer dienen 

plaats te vinden, maar wel dat men veel 

meer oog zal moeten hebben voor de onge

wenste bijeffecten van deze hang naar on

derzoek. Tenslotte dient scherp in het oog 

te worden gehouden dat het slecht functio

neren van overheden in hoge mate wordt 

bepaald door de enorme verkokering in de 

diverse ambtelijke organisaties. 

Het pleidooi van Tjeenk Willink om de or

ganisatieadviseurs de laan uit te sturen, 

verdient steun. Het ware beter de ambtena

ren zelfverantwoordelijk te maken voor de 

oplossing van dit hardnekkige probleem. 

Conclusie is dat de meeste bijdragen in bei

de bundels interessant zijn en dat zij aan

zetten tot nadenken over de relatie over

heid-burger. Ik vrees echter dat wij nog 

maar aan het begin staan van de funda

mentele aanpak van de geschetste proble

men. 
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