
T
en tijde van de R.omein'>e 

repuhliek golden t}rauil£11 

I prudent oordeelwermo

genl, /lidds (hehoorli;k en 

p\icht'>getrouw hande\cn) en SJIJJ/l/icilds 

ieenvoud in zellpre,entatie en lcvem

wi)ze) a\., de lcidende per<,oonlijke 

waorden van de politiek-maahchappe

\ijke elite, cen nros 111<1iont11r die cen, in de 

vi,ie van Finer · 1 in principe onwerk

harc comtitutie, lcitclijk ellcctiel 

maakte Fen gc.interna\i,ccrde cmk 

voor het per<,oonlijke tunctioncren op 

de lcidinggevendc pmitie'> bn ze\t<, ge

compliccerdc politiek-hc'>tuurlijke he

trckkingcn en vcrhoudiilgl'll lcitelijk 

doen 'wcrken' 

In 'Nicuwc wcgcn, va-..tc 

wourdcn' wordt gcplcit 

voor ccn vcr'-.tcrking van 

'het prolc'>'ionclc karaktcr' 

van hct he,tuur. 

zekerheid en kwaliteit van IT'>ultaten. 

Hct puhlickc ambt verdient herwaarde

ring al"i dicnl)t aan hurgcr"i en ~anlcn

lcving" 

Rolopvattingen 
In de atgelopen ti;d '>peelden enkelc 'at

faire<,' die opnieuw attendeerden op het 

grotc belang van een integere rollinter

pretatie I voor en door publieke ambt'>

drager<,_ De bijzondere waarden waar

ovcr we het hier hehhen vinden hun 

uitdrukking in rolopvattingen, in cen 

mos 111£lionlll1 d1e zeit-, onwcrkbare <,truc

turcn werkbaar maken. 

Die rolopvattingen kunnen worden 

neergelcgd in lormelc regelingcn rond 

lharhiJ wordt nict aileen 

gcc\acht aJn de vcr'-.lcrking 

van de techni-,chc he

kwaamheid van politicke 

en arnhtelijke he'>tumder,, 

nlaJr vooral ook Zltlll ccn 

hcrhczinning op de cru

cialc hetekeni'> van de 

puhlickc amhtwcrvulling. 

de pm1t1e van politici en 

amhtenaren, welke kun

ncn rcikcn van Jntcgn

teit'>code, tot recht'>

pmitieregelingen. lawel, 

ook dat laat'>te· in zijn 

ana\y<,e van het voor onze 

rechhorde typerende le

gaal-rJtionclc gczag...,typc 

liet 1\lax Weber zien, dat 

de dien'>thaarheid aan het 

algemene belang bepaalde 

recht'>po<,itionelc voorzie-ProJdr ML l3cnirl111a11s

\ltdcc ningen (in ca<,u de va<,te 

aan'>telling cr1 hct rccht op pen'>ioen) 

wen'>elijk maakten. 

In hct vcrkJczJng-,progranlnla worden 

daZtr de volgcndc zinncn aan 

"Burger'> moeten vertrouwcn 

hehhen in de overheid, in de 

gewi;d 

kunnen 

he<,tuur-

li,kc intcgriteit van politiekc en amhte

!Jjkc he<,tuurder'>, rn democrati-,che 

procedure' en in'>titutic'>, in rccht'>-
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De rolopvattingcn '<,\aan ook ncer' 111 

-,rructurcn: in voor"ipclbarc, gcrcgu

lccrde betrekkingen en vcrhoudingen, 

zoa\-, die wclkc geldcn lu<,<,en politici 

en hun ambtelijke he,tuurtkr'>. 



z 'Voorleven' 
De moraal van dit korte vc1·haal is gele

gen in de vaststelling dat ook formclc 

hepalingen het uiteindelijk gedrag nict 

vollcdig ihlijken tel bepalen Dat zal 

uiteindclijk worden hepaald door de 

ge'internaliseerdc 11101 van de hetrokkcn 

persoonlijkheden Die ethos is de pcr

"'onliJke duiding van generale waar

den. Waar die 'generalc waardcn' aan 

slijtage onderhcvig lijken te zijn - ze 

worden nict mcer bcnadrukt, ccremo

nicel ondcrstrecpt - worden zc niet 

mecr hckcld als relevant. 

Waarden-overdrJLht kan plaatsvinden 

via uitdrukkelijkc imtructie: zo zouden 

in oplcidingen en in 'in-srwiu'-trainin

gen de rclcvantc codes en de achtcrlig

gende waarden vee! systematischer aan

dacht mocten krijgen, terwijl zc hi) 

forn1clc 'initiatie-..' en hcCdigingen nog 

ee11s plcchtig kunnen worden hckrach

tigcl. Waarden-overdracht vindt wel

licht het meest dfcctief plaats door ze 

eenvoudig 'voor-tc-lcven': door voor-

hccldige houding en gcdrag van zit

tcnde politieke en ambtelijkc gezags

dragcrs. 

Lcn herwaardering van het puhliekc 

ambt hctekent nadrukkelijk aandacht 

voor een I her!hekrachtiging van de 

grotc bctckenis van ccn dicnqhare, in

tegere en op hct puhliekc helang he

trokkcn rolopvatting Dat valt moeilijk 

te comhincrcn met alkrlci dwarscon

nec.tics naar mct private helangen ver

honden pnsi ties en IIIOill. Cepronon

ceerde puhlieke positiehepalingen, 

huitcn de ministerielc autonteit om, 

passen daar evenzecr niet hiJ. 

Het vraagt om 1}1<11Jil<1s, f'irt!ls en sinifJ/ill

lds 

Noot 
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In ,lc col1111111 1}li'Cll ,lr /cdCII 1'1111 ,/r rcd!ldir hun 
flmoon/ijkr of'P!IIImOcn IPCCI Zij hopcn d<7<7r

llllf ICIJ ll<liiZrl lc l}l1'lll POOr rcj/cctic of dcfJJII. 
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