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gesprel< 
met 
Tj eenl< Willinl< 
'Politici hebben hun 
eigen functie 
verwaarloosd' 

'De (met de mond beleden) terugtred van de overheid is 
vooral een terugtred van de politieke ideologie geweest. 
Politici hebben hun eigen functie verwaarloosd' aldus 
Tjeenk Willink vice-president van de Raad van State. 
Terugkijkend op het politieke debat over staatkundige 
en bestuurlijke vernieuwing constateert hij vooral het 
onvermogen van de politiek. Het ontbreekt aan een 
staatkundige visie, staatkundige regels vervagen, de pro
bleemanalyse is slecht en het collectief geheugen is 
zwak ontwildzeld. Zeker de afgelopen 15 jaar mist hij 
diepgang in het debat. Debatten over concrete beleidster
reinen als de sociale zekerheid, en ook recente discussies 
over het koningsschap ontaarden door gebrek aan histo
risch inzicht gemaldzelijk in 'geklets'. Deze manco's zul
len hedendaagse politici in toenemende mate opbreken. 
Wezenlijke vernieuwing vraagt om een stevig parle-
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ment, partijen met visie, om bewindspersonen die zelf 
weten waar zij heen willen. Nu is de politieke agenda 
veel te kortademig en te incidentgevoelig geworden. Niet 
de afstand tussen burgers en politiek, maar juist een ge
brek aan afstand, zorgt ervoor dat de echte problemen 
blijven liggen. Tj eenk Willink is niet erg optimistisch 
over de mogelijkheden van politieke vernieuwing. Hij 
ziet hiervoor drie, vooralsnog moeizaam begaanbare uit
wegen. Naast de al genoemde versterking van politiek is 

dhr. Tjeenk Willink 

het volgens hem nodig ruimte te geven aan de uitvoer
ders van beleid. Ook deze verandering zal volgens hem 
een hels karwei zijn. Het betekent namelijk 'de erken
ning dat anderen, de uitvoerders, deskundig zijn'. De 
derde uitweg is het bieden van meer ruimte voor burgers 
die zich voor het publiek belang willen inzetten. Het is 
volgens Tjeenk Willink merkwaardig dat als comple
ment van de gepretendeerde terugtred van de overheid 
het concept van het particulier initiatief niet veel meer 
aandacht heeft gekregen. Het opnieuw doordenken en 
vormgeven van de traditie van zelforganisatie is van we
zenlijk belang. Ook deze uitweg vraagt echter verdieping 
van het conceptueel vermogen, inzicht en kennis van de 
staat en van de historisch gegroeide verhoudingen. 
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CDV . 
Als u een algemene typenng zou moe-

ten geven van het debat over de staatkundi

ge en bestuurlijke vernieuwing, hoe zou die 

dan luiden? 

TJEENK WILLINK .. 
"Veel gedIscussIeerd over 

de overheid, weinig nagedacht over het 

staatsbestel'. De theorievorming over de 

staat en zijn burgers is in Nederland tradi

tioneel pover. Voorzover er van staatkundi

ge theorievorming sprake was, betrof die 

de verhouding staat/sociale verbanden (het 

maatschappelijk middenveld; het particu

lier initiatief). Op zichzelfbegrijpelijk in 

een land van godsdienstige en politieke 

minderheden. Het is tegen die achtergrond 

geen wonder dat de discussie over het func

tioneren van de staat, die eigenlijk sinds 

1918 nauwelijks meer had plaatsgevonden, 

opnieuw loskwam toen die sociale verban

den vanaf het midden van de jaren zestig 

van de vorige eeuw losser werden en het 

particulier initiatief mede daardoor insti

tutionaliseerde. Er ontstonden discussies 

over de relatie kiezers-gekozenen, bestuur

bestuurden en, soms, staat-burger. Met die 

laatste verhouding weten wij niet zo goed 

raad. Het staatsburgerschap als publiek 

ambt past niet zo in ons traditionele den

ken over de staat. De leer van de volkssoeve

reiniteit werd bij ons minder hoog aange

slagen dan subsidiariteit en soevereiniteit 

in eigen kring. We hadden niet voor niets 

een anti-revolutionaire partij. Het is eigen

lijk ook tekenend dat het praten en denken 

over de staat zich altijd concentreert op 

deelvragen. Alsof politieke, staatsrechtelij

ke, bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing 

niet direct met elkaar te maken hebben. 

Als je goed kijkt, gaat het in onze discussies 

over de staat eigenlijk altijd over het be

stuur. Het is overigens opmerkelijk dat we 
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liever de term overheid gebruiken dan de 

term staat. Die laatste term komt eigenlijk 

alleen terug in de discussies over de verzor

gingsstaat; een specifieke verschijnings

vorm van de staat waaraan vóóraf ook niet 

één theoretische concept ten grondslag lag. 

Dat concept is er eigenlijk achteraf pas on

derschoven op het moment dat de verzor

gingsarrangementen in discussie kwa

men." 

CDV. .. 
U mIst dus theoretIsche dIepgang? 

TJEENK WILLINK .. 
"Zeker de afgelopen VIJf-

tien jaar. De Commissie Hoofdstructuur 

Rijksdienst (commissie-Vonhoff) doet aan 

het eind van de jaren zeventig nog wel een 

poging om tot een soort theorie te komen. 

De overheid wordt getypeerd als een open 

systeem met als trefWoorden: invoer, door

voer en uitvoer. Toch koerste ook deze com

missie in haar publicaties en aanbevelin

gen heel snel af op het intern functioneren 

van de centrale overheid en dan in het bij

zonder op de ambtelijke organisatie aan de 

top van de Rijksdienst. Zelf heb ik zowel in 

de commissie als later als 

Regeringscommissaris Reorganisa tie 

Rijksdienst geprobeerd vooral de nadruk te 

leggen op de verbindingen: tussen minis

ters en parlement, tussen bestuurders en 

ambtenaren, en tussen overheid en maat

schappij. In mijn eerste jaarbericht als 

Regeringscommissaris heb ik het werk van 

een minister geanalyseerd als onderhande

lingen op vier fronten: met politici van ei

gen en andere partijen, met ambtenaren 

van eigen en andere departementen, met 

collega-ministers en met maatschappelijke 

organisaties. Overigens mag dat onderhan

delen vaak geen onderhandelen heten, 

maar overleg of coördinatie." 



'Nog steeds denk ik dat we ons veelmeer 

zouden moeten concentreren op de verbin

dingen tussen die fronten en de spelregels 

die daarbij gelden. Het is me als 

Regeringscommissaris niet gelukt dat vol

doende over het voetlicht te brengen. Dat 

heeft denk ik te maken met een andere 

handicap in de discussie over de staat: het 

gebrek aan goede analyses van het functio

neren van de staat in zijn historische con

text. Wie iets wil begrijpen van het functio

neren van de staat, moet toch beginnen 

met zich af te vragen hoe een en ander is 

gegroeid. Hetzelfde gebrek zien we op af

zonderlijke beleidsterreinen, bijvoorbeeld 

in de sociale zekerheid. Hoe is ons sociale 

zekerheidsstelsel ontstaan? Wat waren de 

problemen waarop het een antwoord wilde 

zijn? Bestaan die problemen nog? Als ze 

nog bestaan, hoe komt het dat dat ant

woord niet meer voldoet? Valt er iets aan te 

doen? Als een probleem niet meer bestaat, 

kan het arrangement dat het antwoord 

vormde dan niet gewoon worden afschaft? 

Wat is dan het huidige (nieuwe) probleem? 

Kortom, we zijn slecht in de analyse en het 

aanboren van ons eigen collectieve geheu

gen. We gaan over tot nieuw beleid zonder 

gedegen analyse van enerzijds de geschie

denis van het beleidsterrein, de geboekte 

resultaten en de neveneffecten, en ander

zijds van de actuele situatie in de samenle

ving." 

CDV U legt behalve op de analyse van actu-

ele situaties veel nadruk op hun historische 

ach tergronden. 

TJEENK WILLINK "Historische kennis is van 

groot belang voor het begrip van het feite

lijk functioneren nû en de mogelijkheden 

om dat functioneren te verbeteren. Neem 
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de trias politica. De inmiddels klassieke no

ties van macht en tegenmacht kwamen op 

in een periode dat er sprake was een krach

tige staat. Bestaat die nog in een tijd van 

globalisering, marktdenken, internationale 

samenwerking? En waaruit bestaat die 

kracht dan? In ieder geval kunnen we con

stateren dat de drie staatsmachten wetge

ver, bestuur, rechter voor de effectiviteit 

van hun werk steeds meer van elkaar af

hankelijk zijn geraakt. Voor een effectief 

optreden van de staat, ook in internatio

naal verband, zijn de drie op elkaar aange

wezen. Wat betekent dat nu voor hun on

derlinge verhouding en voor het systeem 

van checks and balances?" 

CDV.. d I ZIJn er an ere voorbee den? 

TJEENK WILLINK . 
"Hetzelfde gebrek aan hiS-

torisch inzicht valt op in de discussies over 

het koningschap. Ook daarover wordt veel 

te vaak, zonder enige kennis van zaken, ge

kletst. Voorbij wordt gegaan aan de vraag 

naar de betekenis van het koningschap in 

Nederland. Die staat niet los van zijn ont

staansgeschiedenis. Het Nederlandse ko

ningschap is a-typisch, omdat het niet is 

ontwikkeld uit een absoluut koningschap, 

maar juist door verzet daartegen, zoals 

mij n collega Hoekstra al eens in Christen

Democratische Verkenningen (CDV 2002, nr. 1, 

p. 3-11) heeft betoogd. In 1581 zwoer 

Nederland in het placaat van Verlatinge het 

absolute koningschap af. In zekere zin is 

het placaat van Verlatinge de voorloper op 

en de preambule van onze Grondwet. Het 

was ook de grondslag van de Dec1aration of 

Independence van de nieuwe republiek uit 

1776, van de Verenigde Staten van Amerika. 

Het placaat borduurde voort op de apologie 

van Willem van Oranje in 1579 waarvan de 

23 

-c 
z 

" '" z 

'" c 
Z 
Cl 
-; 

en 



24 

essentie was: het absolute koningschap be

hoort niet te bestaan. Nederland werd een 

republiek toen de meeste landen in Europa 

een koning hadden en kreeg een koning 

toen veel landen een republiek werden. Het 

karakter van onze staat bleef echter repu

blikeins, zoals het karakter van de Franse 

staat monarchaal bleef. Zoals bekend na

men na de afzwering van Philips II uitein

delijk de Staten-Generaal zelf de soevereini

teit op zich. Dat betekent niet dat de latere 

stadhouders geen dynastieke ambities had

den, maar ze functioneerden in een repu

bliek en steunden op de zogenaamde lagere 

en middenklasse in de samenleving. 

Klassen die niet behoorden tot de kleinere 

regentenelite met wie de Oranjes vaak 

strijd leverden. Steun van de bevolking is al

tijd onontbeerlijk geweest voor ons (latere) 

koningschap. Dat is, zou men kunnen zeg

gen, het democratische element van ouds

her. Het koningschap dat Nederland in ze

kere zin in 1815 werd opgedrongen (Willem 

I twijfelde ofhij niet 'gewoon' stadhouder 

moest worden), is het resultaat van een 

tweezijdig verbond tussen het Nederlandse 

volk en het Huis van Oranje-Nassau, berus

tend op wederkerige rechten en verplich

tingen met het Grondwet als gemeenschap

pelijke toetssteen. Dat zien we bijvoorbeeld 

terug bij de inhuldiging in de Verenigde 

Vergadering van de Staten-Generaal. 

Wij kennen geen kroning. Na de eed op de 

Grondwet leggen alle leden van die 

Verenigde Vergadering een plechtige ver

klaring af waarin zij bevestigen de on

schendbaarheid en de rechten van de 

Kroon te zullen handhaven, alles te zullen 

doen wat 'goede en getrouwe Staten

Generaal verschuldigd zijn te doen'. 

Wie al deze elementen niet kent, en dus 

zijn oordeel daarop niet kan baseren, be-
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grijpt weinig van ons koningschap en zijn 

inbedding in onze democratie. Het 

Nederlandse koningschap is ook altijd een 

tegenwicht geweest tegen de regenten. Wie 

dat niet ziet, snapt van Nederland eigenlijk 

heel weinig. De onlangs overleden histori

cus Kossmann heeft in 1992 gezegd: 'Ons 

constitutionele stelsel is ingewikkeld. Het 

is democratisch, parlementair en monar

chaal (ik zou liever zeggen: koninklijk). Het 

zal alleen dan goed werken wanneer ten

minste drie voorwaarden vervuld kunnen 

worden. Er moet ten eerste een persoon be

schikbaar zijn die het recht bezit om het 

monarchale ambt uit te oefenen, daartoe 

de capaciteit heeft en daartoe bereid is. Ten 

tweede, de groep mensen die men met hun 

vage term de politieke klasse noemt, moet 

het koningschap om welke reden dan ook 

als nuttig beschouwen. De meerderheid 

van de bevolking tenslotte moet de aanwe

zigheid van de vorst ervaren als een vreug

devol geruststellend opbeurend element in 

een soms ondoorzichtig lijkend regeersys

teem.' Het is misschien bij alle opwinding 

die zo nu en dan ontstaat goed ons te reali

seren dat over de eerste en laatste voor

waarde geen onzekerheid bestaat. Juist in 

onze pluriforme, zo niet versplinterende 

samenleving is de behoefte aan houvast en 

gemeenschappelijke symbolen groot. Wij 

zijn in het algemeen slordig met symbolen. 

Het is de wijze waarop de politieke klasse 

met het koningschap omgaat, die is veran

derd. De eenstemmigheid die tussen ko

ning, ministers en Staten-Generaal moet 

bestaan over de inhoud van de regel van de 

koninklijke onschendbaarheid en de minis

teriële verantwoordelijkheid en over de wij

ze waarop die regel wordt gehandhaafd, 

lijkt soms te ontbreken. 'Lijkt', want wordt 

de regel nog gekend? En daarmee stuit ik 



op een derde manco in de discussie over de 

Nederlandse overheid: het gebrek aan ken

nis van de regels die binnen het staatsbe

stel in acht moeten worden genomen. De 

regels die de verhouding tussen wetgever, 

bestuur en rechter bepalen. De regels van 

de ministeriële verantwoordelijkheid te

genover de Staten-Generaal. De regels die 

de waarde van een bureaucratie uitmaken. 

Het collectieve geheugen is zwak geworden. 

Het is ook een taak van de Raad van State 

dat collectieve geheugen te voeden." 

cov Hoe analyseert u zelf de vragen rond 

bestuurlijke en staatkundige vernieuwing? 

TJEENK WILLINK . . . "De dne handICaps die ik 

noemde, gebrek aan een deugdelijke staat

kundige theorie, zo u wilt staatkundige vi

sie, povere analyse en zwak collectief ge

heugen, breken de nieuwe generatie 

politici, bestuurders en ambtenaren die nu 

aantreedt op. Zij zijn opgegroeid in een tijd 

waarin de overheid als inefficiënt werd 

weggezet en het bedrijfsleven de norm 

vormde. Wat laat de vertrekkende genera

tie politici, bestuurders en (top)ambtena

ren hen na aan kennis en ervaring? Hoe 

kunnen zij gestimuleerd worden weer 

meer na te denken over de oorzaken van de 

problemen waarmee de overheid worstelt 

en de mogelijkheden voor gerichte oploss

ingen? Ook dat is de laatste vijftien jaar te 

weinig gebeurd. Wat is het probleem eigen

lijk (zo precies mogelijk gedefinieerd) en 

wie heeft dat probleem (zo precies mogelijk 

geduid)? Het is vaak niet helder. Een zorg

vuldige analyse van afzonderlijke proble

men die op de overheid afkomen is in een 

pluriforme maatschappij waarin die pro

blemen verschillend worden gewogen en in 

een democratie waar visies op de oplossin-

gen uiteenlopen even essentieel als moei-

lijk. Een van de uitgangspunten in onze de

mocratie is daarom het primaat van de po

litiek. Dat primaat houdt, in tegenstelling 

tot wat vaak word t beweerd of al thans ge

suggereerd, niet in dat politici het voor het 

zeggen hebben of dat de overheid alles be

stiert. Het houdt wel in dat politici aan

spreekbaar zijn op de problemen die op de 

overheid afkomen, die problemen definië

ren en bepalen of en wat de overheid daar

aan zou kunnen doen en wie daarbij moet 

worden ingeschakeld. Probleem is echter 

dat die eigen functie van politici onhelder 

is geworden. In Nederland lijkt soms alles 

bestuur te zijn geworden. 

Volksvertegenwoordigers oriënteren zich 

op het bestuur. Bestuurders worden opge

scheept met afwegingen die eigenlijk in de 

volksvertegenwoordiging zouden moeten 

plaatsvinden. Bestuurders, zeker onervaren 

bestuurders, leunen sterk op hun ambtena

ren. Ambtenaren die geen verantwoording 

afleggen aan de volksvertegenwoordiging 

maken keuzen die politieke bestuurders 

zouden moeten maken. Het lijkt soms alsof 

iedere ambtsdrager ook andermans functie 

uitoefent. Het is onduidelijk geworden wie 

aanspreekbaar is op wat en wie de proble

men die op de overheid afkomen eigenlijk 

definieert. Misschien moeten we constate

ren dat we de teloorgang van de verzuiling 

in ons politiek-bestuurlijk stelsel nog niet 

hebben verwerkt. De horizontale verhou

dingen van ons in wezen republikeinse 

staatsbestel, de directe betrokkenheid van 

velen, is onze sterkte, maar maakt ook 

kwetsbaar als het evenwicht wordt doorbro

ken; het evenwicht tussen ambtenaren en 

politici; tussen beleidsmakers en beleids

uitvoerders; tussen overheid en burgers. 

Die evenwichten zijn in de afgelopen jaren 
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verder verstoord in plaats van hersteld. Dat 

heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 

de verbureaucratisering van ons staatsbe

stel. Ergens moeten tenslotte afwegingen 

worden gemaakt en de staatsmachinerie 

draaiende worden gehouden. Er zijn aller

lei bureaucratische structuren tot ontwik

keling gebracht tussen beleidsbepalers en 

beleidsuitvoerders, tussen publieke en pri

vate instellingen, tussen overheid en maat

schappij. Op die tussenstructuren is nauwe

lijks meer greep of controle. Vrijwel 

niemand heeft nog het overzicht over het 

aantal mensen dat aan die structuren ver

bonden is en voor wie ze uiteindelijk wer

ken. Hoe gebrekkig de controle is, valt ook 

afte lezen aan de salarissen die aan de top 

van die (semi-)publieke organisaties wor

den betaald. Toch kan niemand dat verba

zen. Al tien á vijftien jaar weten we dat het 

ophogen van salarissen een van de eerste 

dingen is die na verzelfstandiging plaats

vindt. Iedereen zegt nu: hemel, dat wisten 

we helemaal niet. Men had het kunnen we

ten. Men heeft het gewoon laten lopen." 

CDV . '. d U was Regenngscommlssans voor e 

Reorganisatie Rijksdienst. Wat was dan te

gen die achtergrond uw inbreng in de jaren 

tachtig? 

TJEENK WILLINK 
"Ik heb al aangegeven dat 

ik me heb proberen te concentreren op de 

verbindingen. Het stelsel van evenwicht én 

tegenwicht, samenspraak én tegenspraak is 

essentieel in onze democratie. Toen de ver

zuilde structuren afbrokkelden en het poli

tiek debat verschraalde, hebben we juist 

ook als rijksoverheid nagelaten doelbewust 

te zoeken naar tegengeluiden en hebben 

we niet doelbewust het eigen tegenwicht 

gecreëerd. De rijksoverheid is opgesloten 
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geraakt in haar eigen dynamiek waarin de 

politici geen tegenwicht (meer) vormen en 

de uitvoerders op afstand zijn geplaatst. 

Dat was in mijn ogen een negatieve ontwik

keling, omdat niet het bureaucratische ka

rakter, maar het publieke en politieke ka

rakter de essentiële kenmerken van de 

overheid vormen. Daarom heb ik me altijd 

minder op de ambtelijke organisatie ge

richt en meer op de betekenis van het poli

tieke primaat, de publieke verantwoording 

en op de betekenis van de uitvoerders in 

hun contacten met de burgers. Als niet al

les tevoren te voorzien en en détail te rege

len valt, krijgt het beleid vorm in de uitvoe

ring. Voor de burgers zijn de uitvoerders 

van het beleid 'de overheid'. Mijn 'analyse

model', het is een beetje een groot woord 

voor een toch vrij simpele benadering, 

waarmee ik als Regeringscommissaris start

te, was het onderhandelingsmodel op vier 

fronten. Met dat model is uiteindelijk niet 

zo veel gedaan, omdat het tij keerde: no

nonsense, verzakelijking, depolitisering, 

bedrijfsmatig werken; decentralisatie, dere

gulering, privatisering, afslanking. De 

kwantiteitsvraag kwam centraal te staan in 

de hoop dat minder ook beter zou zijn. De 

vragen rond de eigen kenmerken van de de

mocratische rechtsstaat, de normen en 

waarden die de staat in acht moet nemen, 

de spelregels die binnen de staat zelf ge

volgd moeten worden, zij schoven naar de 

achtergrond. Terugkijkend denk ik dat we 

moeten constateren dat de terugtred van 

de overheid die velen met de mond hebben 

beleden toch vooral een terugtred van de 

politieke ideologie is geweest. Politici heb

ben hun eigen functie verwaarloosd. Dat 

heeft ertoe geleid dat de ambtelijke organi

satie aan zichzelf werd overgeleverd. Haar 

oriëntatie op het bedrijfsleven was daarom 



niet alleen een uiting van de heersende 

mode. maar ook een gelegenheidsoplos

sing. Onvoldoende werd in de ambtelijke 

organisatie onderkend dat bedrijfsmatig 

werken geen inhoudelijk ijkpunt inhoudt. 

Zeker. meten is weten. maar wat weten we 

als we de gemeten resultaten kennen. Die 

resultaten worden verschillend gewogen. 

omdat dat nu juist het kenmerk is van een 

pluriforme democratische samenleving. 

Een belangrijk initiatief als de derde 

woensdag in mei. verantwoordingsdag in 

de Tweede Kamer. loopt daarop vast." 

CDV . 
Is er nog een UItweg? 

TJEENK WILLINK "Inderdaad. nu staan we 

voor de vraag: wat doe je daaraan? Ik heb 

geprobeerd vier manco's aan te geven die 

tot nu toe de pogingen tot staatsrechtelijke. 

bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing. 

ook in hun onderling verband. hebben ge

blokkeerd. Het ontbreken van een staatkun

dige visie. het vervagen van de staatsrechte

lijke regels. het gebrek aan goede analyses 

van het feitelijk functioneren van de staat 

(en van eerdere pogingen tot verbetering) 

en onvoldoende duidelijkheid over wat het 

probleem precies is dat moet worden opge

lost en wie dat probleem heeft. Elke nieuwe 

poging tot vernieuwing zal uiteindelijk 

stuklopen als deze vier manco's niet wor

den opgeheven. 

Door de terugtred van de politieke ideolo

gie moeten we ons scherper de vraag stel

len wie dan wel de problemen definiëren 

die opgelost moeten worden. Zij kleuren 

die problemen en hun oplossing. Er is tot 

nu toe weinig aandacht besteed aan de ge

volgen van de verschuivende dominantie 

binnen en rond de overheid. van eerstjuris

ten. daarna sociale wetenschappers. thans 
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economen en organisatiedeskundigen. 

Problemen worden door hen verschillend 

gepercipieerd en gedefinieerd. De rol van 

de overheid wordt anders gezien. In zekere 

zin creëert elke elite haar eigen overheid. 

Naar mijn oordeel dient de vernieuwing 

van de overheid te beginnen bij een politie

ke vernieuwing. een hernemen van het pri

maat van de politiek waarin politici aan

spreekbaar problemen definiëren. richting 

wijzen. Politici die keuzen maken op grond 

van hun visie op waar het met de maat

schappij heen moet. Politici die een visie 

hebben op de staat en zich daarom steeds 

bewust zijn dat de eisen die aan de uitvoe

ring van iedere overheidstaak worden ge

steld - rechtsstatelijkheid. democratische 

legitimiteit en doeltreffendheid - niet au

tomatisch in elkaars verlengde liggen. 

Politici die bereid zijn een afWeging te ma

ken en daarvoor politieke verantwoordelijk

heid te nemen; verantwoordelijkheid in de 

zin van risicoaansprakelijkheid. Dat vraagt 

om een stevig parlement. om partijen met 

visie. om bewindspersonen die zelfweten 

waar zij heen willen. De organisatie van de 

staat is een politiek probleem. Als die poli

tieke vernieuwing uit blijft. heeft het daar

om ook minder zin de ambtelijke organisa

tie verder te verbeteren. De verhoudingen 

gaan dan nog verder uit het lood hangen. 

Dat loopt niet altijd direct in de gaten. om

dat er versluiering plaatsvindt. 

Ambtenaren dekken politiek onvermogen 

af. Dat blokkeert politieke vernieuwing nog 

verder." 

CDV . . . . 
Bent u optImIstIsch over dIe omslag? 

TJEENK WILLlNK .., "OptimIstIsch daarover 

ben ik niet op voorhand. We moeten een 

grote achterstand inhalen in ons denken 
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over de staat. Dat moet gebeuren in een tijd 

waarin ieder vooral gericht schijnt te zijn 

op actie, resultaten en wel nu. De plannen 

voor staatsrechtelijke vernieuwing moeten 

passen in een visie op de staat en een oplos

sing vormen voor goed gedefinieerde pro

blemen. De departementen staan daarbij 

met lege handen. En de ministers? Voor 

welk probleem is bijvoorbeeld directe ver

kiezing van de burgemeester - waar ik op 

zichzelf niet op tegen ben - een oplossing? 

Welke staatkundige visie ligt daaraan ten 

grondslag? Ja, hoor ik dan zeggen, het pro

bleem is de afstand tussen burgers en poli

tiek. Maar is niet ook het tegendeel het ge

val? Van Aartsen heeft onlangs gewezen op 

de hyperventilatie in het politieke debat. 

Dat wijst eerder op een gebrek aan afstand 

(en nuchterheid). De politieke agenda is 

veel te kortademig en te incident-gevoelig 

geworden. De echte problemen blijven lig

gen." 

CDV . ~ . 
Die alstand wordt soms gezocht 111 het 

defïniëren van kerntaken. De overheid zou 

zich met hetgeen daarbui ten valt niet moe

ten bemoeien? 

TJEENK Wru.INK "We moeten niet de fout 

maken ons in een kerntakendiscussie te be

geven. Dat is in wezen een discussie over de 

organisa tie van overheidstaken en niet over 

de verantwoordelijkheid daarvoor. Die be

nadering leidt tot fixatie van posities die 

niet gefixeerd moeten worden. De organisa

tie stolt. Als het dan toch moet, spreek dan 

over kernverantwoordelijkheden van de 

overheid, zoals die zijn vastgelegd in de 

klassieke en sociale grondrechten in de 

Grondwet van 1983. Laten we ons daarbij al

tijd realiseren dat die verantwoordelijkhe

den steeds opnieuw naar tijd en plaats ver-
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schillend zullen worden ingevuld en geor

ganiseerd; door de overheid zelf of door an

deren. Het komt er in cle politiek op aan tij

dig maatschappelijke vraagstukken in 

beeld te brengen, overtuigende politieke 

antwoorden te formuleren, daarover het 

debat te zoeken en van daaruit richting te 

geven aan de ambtelijke organisatie." 

CDV.. I 
U Wijst steevast op let belang van de 

politieke functie; de ruimte om die functie 

weer te kunnen uitoefenen. Zijn er nog 

meer zaken nodig om de overheid op koers 

te houden? 

TJEENK WILLINK 
"Jazeker. Zo is het brood-

nodig dat er meer ruimte komt voor de uit

voerders van het beleid. Dat is voor mij een 

oud, maar dierbaar punt. In 1985 heb ik dat 

al sterk onder de aandacht gebracht. Bij al

les wat de overheid wil doen, moet telkens 

weer leidend zijn: helpt dit de uitvoerders 

om problemen op te lossen? 

Langzamerhand is het mode geworden om 

dat ook algemeen te onderschrijven, maar 

het stemt toch wel somber dat er op dat 

vlak eigenlijk zo weinig verandert. Er is eer

der sprake van meer regels, meer controle. 

Ook in 1985 deelde iedereen wel min of 

meer mijn analyse over de kloof tussen be

leidsvormers en uitvoerders. Men heeft 

zich bij de verzelfstandigingsoperaties 

daarna kennelijk niet gerealiseerd dat ver

zelfstandiging van uitvoerende diensten 

niet automatisch aan het dichten van die 

kloof zou bijdragen. Ik heb wel eens gesug

gereerd dat elke regel of richtlijn die in 

Den Haag wordt bedacht of gesanctioneerd 

door de bedenker bij de uitvoerders wordt 

bezorgd en uitgelegd. Op de departemen

ten kent men de concrete problemen van 

de uitvoerders vaak niet. Dat veranderen is 



een hels karwei. Het betekent namelijk de 

erkenning dat anderen, de uitvoerders, des

kundig zijn. Het betekent ook dat beleids

posities en pretenties op het spel komen te 

staan. Het betekent tenslotte risico durven 

nemen." 

CDV .. . . . 
U WIjst op twee oplossmgsnchtmgen: 

een versterking van de politiek en meer po

sitie voor de uitvoerders. 

TJEENK WILLlNK "Inderdaad, maar er is een 

derde invalshoek. Er is stellig ook meer 

ruimte nodig voor burgers die zich willen 

inzetten voor het publieke belang. Dat 

noemden we vroeger particulier initiatief, 

met een kleine p; wel te onderscheiden van 

het Particulier Initiatiefmet hoofdletters: 

de inmiddels verstatelijkte instituties uit 

de verzuilde groepstraditie. In de definitie 

van Wijffels behoren tot het particulier ini

tiatief onafhankelijke organisaties van bur

gers die zich inzetten voor aspecten van pu

bliek belang en daarmee pogen een 

bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de 

maatschappelijke ontwikkeling. Aan deze 

definitie zouden twee elementen kunnen 

worden toegevoegd: de gemeenschappelijk 

gevoelde behoefte of de gemeenschappelijk 

beleefde inspiratie als grondslag voor deze 

organisaties en de eis de beginselen van de 

democratische rechtsstaat in acht te ne

men. Dat particulier initiatief doet zich 

thans in andere vorm voor dan vroeger, 

minder permanent, minder geïnstitutiona

liseerd, maar daarom niet minder belang

rijk. Het is merkwaardig te constateren dat 

als complement op de gepretendeerde te

rugtred van de overheid het concept van 

het particulier initiatief niet veel meer aan

dacht heeft gekregen en niet opnieuw is 

doordacht, ook niet door het CDA. Waarom 
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zouden we bijvoorbeeld het aloude concept 

van de coöperatie niet opnieuw doorden

ken? Zelforganisatie, daar is ons land altijd 

sterk in geweest. Waar de positie van poli

tieke partijen verandert, massapartijen tot 

het verleden behoren, zijn organisaties van 

burgers in een democratische samenleving 

van essentieel belang als aanvulling op de 

politieke democratie en als tegenwicht te

gen staat (én markt). Dit particulier initia

tief overschrijdt ook de grenzen van staat 

en markt. Het is niet beperkt tot ideële za

ken waar staat en markt buiten moeten 

blijven, noch tot de traditionele terreinen 

als zorg en onderwijs (ook ecologie en eco

nomie), noch tot Nederland. Het is ook niet 

aan één ideologische noemer gebonden. 

Het is de wens eigen bestaan vorm te geven 

en daarin eigen belang en algemeen belang 

te integreren. Nederland heeft hierin een 

traditie hoog te houden. Die traditie kleurt 

de verhoudingen die bij ons vanouds be

staan tussen staat en maatschappij. Die tra

ditie opnieuw vormgeven lijkt me van we

zenlijk belang. Ook binnen Europa." 

'Dat alles vergt - en dan ben ik weer terug 

bij mijn hoofdpunt - een verdieping van de 

theorie, van het conceptuele vermogen, 

van het inzicht in en de kennis van de staat 

en van de historisch gegroeide verhoudin

gen.' 

De heer mr. H.D. Tjeenk Willink is sinds 1997 

vice-president van de Raad van State. Eerder was 

hij onder meer Regeringscommissaris voor de 

Reorganisatie van de Rijksdienst, hoogleraar 

politieke en bureaucratische besluitvorming in 

Tilburg en voorzitter van de Eerste Kamer. 
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