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Pleidooien voor interactief bestuur zijn gebaseerd op een oud en voor een deel 

achterhaald verhaal. In de radicale als postmoderne gepresenteerde versie van 

Frissen wordt zelfs voorgesteld de staat buiten spel te zetten en de oplossing 

van de maatschappelijke problemen over te laten aan de burgers en hun al dan 

niet virtuele netwerken. Het geloof in het zelfsturend vermogen van de samen

leving van onderaf is volgens Pessers echter even naïef als het geloof in de 

maakbaarheid van de samenleving van bovenaf. Het gaat voorbij aan de diepe 

conflicten die aan elke samenleving ten grondslag liggen en slechts verzoend 

kunnen worden indien er een geloofwaardige derde instantie bestaat (de 

rechtsstaat) die bij machte is duurzaam tussen de partijen te bemiddelen. 

De heden ten dage terugkerende godsdiensttwisten, generatieconflicten, ver

scherping van tegenstellingstelling door kenniseconomie en biotechnologie; 

ze vragen niet om afschaffing van staat en politiek maar juist om een reactive

ring van haar primaire taken. Nu beseffen Frissen c.s zelf ook wel dat de staat 

niet helemaal kan worden afgeschaft. Bij nader inzien blijkt succesvol horizon

taal bestuur omvangrijke verticale sturing te vooronderstellen. Ook een belang

rijke tweede vooronderstelling van interactief bestuur wordt verzwegen, name

lijk die van wederkerigheid tussen de onderhandelende partijen. 

De mogelijkheden en risico's van interactief bestuur hangen precies met deze 

l<ern samen. Staatkundige vernieuwing is onontkoombaar, maar horizontaal, 

interactief bestuur is geen optie zolang de vooronderstelling van verticale stu

ring en de voorwaarden voor wederkerigheid niet worden geëxpliciteerd. 

In haar artikel 'Democratie en rechtsstaat op een nieuw spoor' schetst Van 

Bijsterveld de krachtlijnen van het interactieve bestuursmodel zoals dat wordt be

pleit door postmoderne bestuurskundigen, van wie In 't Veld en Frissen de meest 

spraakmakende representanten zijn. l Kern van dit bestuursmodel is de gedachte 

dat de staat zijn soevereiniteit, de politiek haar primaat, en de samenleving haar 

grote, richtinggevende ideologieën heeft verloren. De maatschappij kan daarom 

niet meer door middel van autoritaire, verticale machtsverhoudingen worden be

stuurd, maar vraagt om horizontale bestuursverhoudingen tussen de staat en zijn 
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geëmancipeerde burgers, oftussen burgers onderling met de staat in de rol van 

regisseur. 
Voor bestuurskundigen mag het soevereiniteitsverlies van de staat een betrekke-

lijk nieuwe gedachte zijn, voor juristen is het een oud en op onderdelen achter

haald verhaal. Staatsrecht juristen als Belinfante en Prakke constateerden al in de 

jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw dat de staat in het kader van de na

oorlogse wederopbouw gedwongen werd zijn macht te delen met andere grote, en 

met name industriële spelers op het maatschappelijk veld. Hiërarchische wetten 

maakten toen al plaats voor horizontaal overleg, directieven werden onderhandel

bare standpunten, en onderdanen werden sociale partners. In de jaren tachtig 

volgden de bestuursrecht juristen de dialoog die samenwerkingsverbanden tussen 

overheid en burgers bepleitten. Het communicatiemodel werd als nieuw paradig

ma van het bestuursrecht gepresenteerd. Een van de resultaten was de invoering 

van de rechtsfiguur van de wederkerige rechtsbetrekking tussen staat en burgers 

in de Algemene Wet Bestuursrecht van 1994. Staat en burgers werden niet meer 

als principiële opponenten gedacht, maar als interdependente en interactieve ac

toren die tot op bepaalde hoogte met elkaars belangen rekening moeten houden. 

Konden de analyses van de gestage ontluistering van de staatsmacht op algemene 

instemming rekenen onder juristen, zo niet de bestuursrechtelijke antwoorden De voorstellen voor 

deze bestuursl<un- daarop. Van meet af aan werd, met name door de Maastrichtse school onder lei-

dige vernieuwingen ding van A.Q Tak, de vermeende horizontaliteit tussen staat en burgers bekriti-

lijl<en geïnspireerd seerd als een valse voorstelling van zaken. De zogenaamde wederkerigheid tussen 

door de slogan staat en individuele burgers kan, gegeven hun asymmetrische verhouding, niet 

'fucl< the rules and anders dan een pseudo-wederkerigheid zijn. Bovendien pretendeert de 

watch the traffic'. Nederlandse staat een rechtsstaat te zijn. Maar hoe kan de staat nog gebonden 

worden aan het recht en aan democratische controle, wanneer met de staat ook 

de controlemechanismen dreigen te verdwijnen in het interactieve tête à tête tus-

sen staat en burger? 

Ruk by men in plaats van mie by law 
Deze rechtsstatelijke bezwaren tegen interactief bestuur hebben bij bestuurskun

digen nooit veel indruk gemaakt, als zij er al serieus kennis van hebben genomen. 

In het radicale, als postmodern gepresenteerde, bestuursmodel van Frissen wordt 

voorgesteld om de staat zelfs buiten spel te zetten en de oplossing van maatschap

pelijke problemen over te laten aan de burgers en hun al dan niet virtuele netwer

ken. Aan de staat komt hoogstens de rol toe van een regisseur die met een 'esthe

tisch stijlrepertoire' het zelfbestuur van de burgers coördineert.
2 

Met het 

terugtreden van de staat, worden de garanties voor het rechtstatelijk karakter van 

het overheidsoptreden, zoals het legaliteitsbeginsel en de ministeriële verant

woordelijkheid, overbodig. Wel wordt van de zelfbesturende burgers ook zelfregu

lering verwacht. Privatisering van voormalige staatstaken wordt daartoe als een 

adequaat middel gezien omdat de logica van de markt wanbestuur afstraft. Voorts 
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wordt enthousiast gepleit voor controlemiddelen als gedragscodes, bench marking, 

monitoring, peer pressure en good practicc-criteria. Kortom, 'reinventing government' 

betekent dat de klassieke rule by law moet plaatsmaken voor het postmoderne ru Ie 

bymen. 

De voorstellen voor deze bestuurskundige vernieuwingen lijken geïnspireerd door 

de slogan 'fuck the rules and watch the traffic'. Een kreet uit de sociologische school 

van Elias waarmee aandacht wordt gevraagd voor het zelfregulerend vermogen 

van de deelnemers aan het drukke stadsverkeer. Dat daarin niet meer ongelukken 

gebeuren, heeft te maken met de oplossingen die de burgers zelf al fietsend, lo

pend ofautorijdend verzinnen om een veilig heenkomen te zoeken. Dit anarchis

tische verkeerssysteem berust op de doeltreffende coöperatie van burgers. 

Waarom dit zelfregulerend systeem niet toepassen op de samenleving in haar ge

heel? De condities zijn er immers naar. De burgers zijn geëmancipeerd, geïnfor

meerd, geïndividualiseerd en mondig. Zij vinden hun eigen weg wel. En waar ob

structies dreigen, is er op de achtergrond nog altijd de staat-regisseur. 

Maar is het geloof in het zelfsturend vermogen van de samenleving van onderaf 

niet even naïef als het geloof in de maakbaarheid van de samenleving van boven

af? Het anarchistische idee dat er tussen burgers spontane coöperatie ontstaat 

zodra de staat zich terugtrekt, is nooit geloofwaardig geweest. Het gaat immers 

voorbij aan de diepe conflicten die aan elke samenleving ten grondslag liggen en 

die slechts verzoend kunnen worden - zoals de historische ervaring leert - indien 

er een geloofwaardige derde instantie is die duurzaam tussen partijen bemiddelt, 

en bovendien de gelegitimeerde machtsmiddelen heeft om hun sociaal contract 

te handhaven. Die instantie is de rechtsstaat. De Europese geschiedenis heeft la

ten zien dat de rechtsstaat - in eerste aanleg ontstaan ter beslechting van de gods

dienstoorlogen in de zestiende eeuw - met vallen en opstaan die functie met enig 

succes heeft vervuld. 

Opnieuw leven we in een periode van fundamentele conflicten. 

Godsdiensttwisten keren zelfs terug in de Europese multiculturele samenlevin

gen. Het Midden-Oostenconflict dreigt zich te uit te breiden naar de grote steden 

van Europa. Het terrorisme dat met deze conflicten gepaard gaat, destabiliseert 

de samenlevingen in het Westen en in het Oosten. Van eigen bodem zijn de gene

ratieconflicten die de toenemende vergrijzing van de bevolking met zich mee

brengt. De kenniseconomie verscherpt de tegenstellingen tussen kennisrijken en 

kennisarmen, de biotechnologie tussen mensen met veel en mensen met weinig 

genetisch kapitaal. Kunnen deze conflicten worden opgelost door een samenle

ving waarin de staat onmachtig is verklaard en waarin - als het aan Frissen 

ligt - 'een radicale terugtred van de staat uit allerlei maatschappelijke domeinen' 

en 'een grootschalige ontregeling' hebben plaats gevonden? 3 Problemen van deze 

ongekende omvang en scherpte, en bovendien met gelijktijdige internationale, 

nationale, regionale en lokale dimensies en dynamiek, kunnen toch moeilijk wor

den overgelaten aan de autonoom geachte burger met zijn flexibele, al dan niet 
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virtuele, netwerken? Zelfs grote, internationale organisaties van burgers, zoals 

Green PeLlec, Amnesty International, Attac of de antiglobalistenbeweging bereiken -

gegeven hun doelstellingen -maar bedroevend weinig. Desondanks worden zij 

steeds als de succesvoorbeelden van postmodern bestuur aangehaald. Dat staat en 

politiek in veel opzichten falen - ik geef het meteen toe - betekent niet dat zij dus 

maar moeten worden afgeschaft. En zeker niet in het licht van bovengenoemde 

problemen. Het betekent wel dat de primaire taak van de politiek moet worden 

gereactiveerd: het ontwerpen van een nieuw sociaal contract waarin de belangen 

van alle partijen worden behartigd; het binden van de macht aan het recht en aan 

democratische controle; het herinrichten van de staat die - zelf gebonden aan het 

recht - het nieuwe sociaal contract handhaaft. 

Nu beseffen postmoderne bestuurskundigen ook wel dat de staat niet helemaal 

kan worden afgeschaft. Er zijn volgens hen nog enkele restfuncties. Frissen noemt 

de volgende: 1. Een zodanige versterking van de positie van de burger dat de voor

zieningen van de netwerksamenleving voor iedereen toegankelijk zijn; 2. Het 

voorkomen van negatieve effecten als gevolg van de privatisering van staatstaken; 

3. De bescherming van de zwakke partijen; 4. De zorg voor democratische besluit

vorming en 5. De organisatie van een systeem van checks and balances en countervai

ling powers. Een opmerkelijk rijtje. Want stroken deze taken niet precies met de 

ambitieuze doelstellingen van de moderne verzorgingstaten met hun door Frissen 

zo verfoeide maakbaarheidsidealen? Vereisen deze taken geen omvangrijke inter

ventieprogramma's? Hoe garandeer je gelijke startposities? Wie die ambitie seri

eus neemt, ontkomt niet aan een dwingende gelijkheidspolitiek die zich uitstrekt 

over het onderwijs, de gezondheidszorg, de huisvesting en het inkomen van de 

burgers. Om maar te zwijgen van de anti-discriminatie- en gelijkebehandelings

wetgeving die Frissen zo verfoeit. Hoe voorkom je de negatieve gevolgen van priva

tisering van staatstaken? Is dat geen heel oude kwestie die teruggaat tot het begin 

van de sociale rechtsstaat; het compenseren van burgers voor de schade die de 

vrije markt hen toebrengt? Hoe beschermen we zwakke partijen? Zijn daar niet de 

grote wetgevingsoperaties voor nodig die we in de vorige eeuw kenden? Zoals het 

arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, en bijstandsrecht? Hoe bevorderen 

we democratische besluitvorming en een systeem van checks and balances en coun

tcrvailing powcrs? Is de rechtsstaat niet de belichaming van een dergelijk systeem? 

Het legaliteitsbeginsel, de trias politica, de scheiding tussen kerk en staat, tussen 

een openbare en private sfeer, de grondrechten: ze beogen alle de politieke macht 

te spreiden en in een evenwichtig systeem te brengen. De staat die door Frissen 

c.s. door de voordeur eruit wordt gesmeten, wordt via de voordeur weer in vol or

naat binnengehaald. Zoals meer markt, meer staat veronderstelt (een uitspraak 

van Geelhoed), zo veronderstelt meer horizontaal bestuur kennelijk ook meer ver

ticale regulering. 
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Interactief en wederkerig 

Betekent dit alles dat er voor interactief bestuur geen plaats is in het kader van de 

staatkundige vernieuwing? Zeker niet. Op lokaal niveau zijn er wel degelijk ge

loofWaardige vormen van interactief bestuur mogelijk, zowel tussen burgers on

derling als tussen een gemeente en groepen van burgers. Maar zodra de proble

men die om een bestuurlijke oplossing vragen complexer worden, meer belangen 

en meer partijen gaan omvatten, wordt interactief bestuur riskanter. De mogelijk

heden en risico's van interactief bestuur hangen samen met dat wat de kern ervan 

is: de veronderstelde wederkerigheid tussen de onderhandelende partijen. 

In het ideale geval van interactiefbestuur - zoals door de rechtssociologen 

Hoekema en Van Manen in kaart gebracht - gaat het om minstens twee, in macht 

aan elkaar gewaagde partijen. Dankzij hun besefvan interdependentie en hun 

vertrouwen in elkaar, zijn zij bereid zich in elkaars positie in te leven en hun be

langen in overeenstemming te brengen in een duurzaam proces van geven en ne

men, in de gerechtvaardigde verwachting dat er op termijn verevend zal worden.4 

Gelijkwaardigheid, vertrouwen, duurzaamheid en zogenaamde role taking (het 

vermogen zich in de ander te verplaatsen) zijn de voorwaarden voor wederkerig

heid. Indien die aanwezig zijn, kan er sprake zijn van succesvol interactief be

stuur. Ons poldermodel kent er enkele voorbeelden van. Het gaat daarbij om sa

menwerkingsverbanden tussen staat en sectorale netwerken, zoals werkgevers en 

werknemers, oftussen staat en beroepsgroepen zoals medisch specialisten, oftus

sen staat en bepaalde industrieën. Rechtsstatelijk gelegitimeerd is dit interactieve 

bestuur pas indien ook de belangen van derden die niet aan de onderhandelings

tafel zijn uitgenodigd, toch worden behartigd, en indien er een duidelijke verant

woordelijkheidsstructuur overeind blijft. Staat, recht en politiek blijven in deze si

tuaties het laatste woord houden. 

Maar hoe vaak wordt buiten deze klassieke poldersituatie voldaan aan de voor

waarden voor wederkerigheid? Kan het poldermodel worden geradicaliseerd, zo

als Frissen lijkt te wensen? Tussen staat en individuele burgers bestaat in elk geval 

geen gelijkwaardigheid. In zijn contacten met overheidsorganen is de burger 

meestal een ane shatter, tegenover de overheid die als een repeat player optreedt. 

Tussen staat en individuele burgers bestaat bovendien geen duurzame onderhan

delingsverhouding van geven en nemen. Daarom kan er tussen staat en natuurlij

ke personen slechts sprake zijn van pseudo-wederkerigheid. 

Tussen staat en machtige rechtspersonen die grote groepen burgers vertegen

woordigen kan dat anders liggen. Maar hoe wordt gegarandeerd dat in die geval

len ook de belangen van derden worden vertegenwoordigd, en dat de verantwoor

delijkheid duidelijk wordt geregeld? Is de kritiek op het poldermodel juist niet 

dat het de deur openzet voor ondoorzichtige bindingen? Dat zakelijke verhoudin

gen overgaan in vriendschappelijke? Dat afspraken deels juridisch en dus af

dwingbaar zijn, maar ook deels sociaal en moreel verplichtend, en dus niet - al

thans niet juridisch - afdwingbaar? De wederkerigheid is dan niet langer rationeel 
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en toetsbaar door het recht en de politiek, maar wordt de wederkerigheid van de 

gesloten groep: onderling loyaal, maar buitenstaanders uitsluitend. Er kan dan 

wel transparantie worden geëist, maar juist het gebrek aan transparantie is de 

crux van de sociale wederkerigheid: het onderlinge vertrouwen berust op vaak on

uitgesproken, maar daarom niet minder dwingende verwachtingen dat de ene 

dienst de andere waard is, dat souplesse bij de ene partij beantwoord moet wor

den met souplesse bij de andere partij. Aan dit spel van geven en nemen dankt het 

sociale verkeer zijn effectiviteit. De eis van transparantie werkt in deze context 

con ta productief. De parlementaire enquête naar de bouwfraude bracht dit amalg

aam van juridische en sociale wederkerigheid in al z'n ondoorzichtigheid naar de 

oppervlakte. Ambtenaren en aannemers zaten samen aan de onderhandelingsta

fel ter behartiging van private en publieke belangen, en gingen daarna samen 

vriendschappelijk naar het bordeel. In een dergelijke setting worden de verhou

dingen even verplichtend als ondoorzichtig. 

Is het risico dat sociale wederkerigheid aankleeft, niet nog groter indien het om 

interactiefbestuur tussen groepen burgers gaat, waarbij de staat op afstand regis

seert? Niet alleen is transparantie dan nog moeilijker te realiseren, maar ook con

trolemiddelen als gedragscodes of peer pressure kunnen de ideale voorwaarden 

voor interactief, wederkerig bestuur niet vervangen. 

Staatkundige vernieuwing is onontkoombaar, maar horizontaal, interactiefbe

stuur lijkt me geen optie zolang de vooronderstelling van verticale sturing en de 

voorwaarden voor wederkerigheid niet worden geëxpliciteerd. 

De auteur is verbonden aan de juridische faculteiten van de UvA en de VU. 

Noten 

1 Zie met name de trilogie van Frissen: De virtuele staat. Schoonhoven 1996: 

De lege staat. Schoonhoven, 1999: De staat. Amsterdam, 2002. 

2 Frissen in De staat en in zijn bijdrage aan dit nummer. 

3 Frissen in zijn bijdrage aan dit nummer. 

4 A.].Hoekema, N.van Manen e.a. (red.) Integraal bestuur. De behoorlijkheid, 

effectiviteit en legitimiteit van onderhandelend bestuur. Amsterdam, 1998. 
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