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J.HALM 

Topambtenaar en bewindsman 

I. Inleiding 

Bij het overdenken van het onderwerp 'topambte
naar en bewindsman', waarover ik als oud-top
ambtenaar op verzoek van de redactie van dit tijd
schrift een artikel zou schrijven, realiseerde ik mij 
dat vele lezers weinig of niets afweten van de wereld 
van de ambtenarij. Dank zij de t.v.-camera's, die 
van tijd tot tijd tonelen uit de Tweede Kamer in de 

huiskamers brengen , heeft het grote publiek van het 
werk van poli tici wel enige weet en - zij het in min
dere mate - ook van dat van bewindslieden. Een 
enkele maal verschijnt een deskundig ambtenaar 
op de beeldbuis of krijgt er een wat ruimte in een 
krant om een technisch ingewikkeld probleem wat 
uit de doeken te doen, maar voor het overige vormt 
de ambtenarij in de ogen van het grote publiek een 
ietwat geheimzinnige en niet helemaal ongevaar
lijke bevolkingsgroep. 

Ik besloot daarom in het artikel wat licht te laten 
schijnen op het ambtelijk apparaat, in het bijzonder 
dat van het rijk; daar lag namelijk mijn werkkring. 
Verder zou de relatie tussen de ambtenarij en de 
bewindslieden de nodige aandacht moeten krijgen. 
Die relatie is daarom zo belangrijk, omdat daarin 
een van de scharnierpunten van ons politiek-be-

tuurlijk systeem ligt. 
Wat de aard van het artikel betreft, leek het mij 

beter mijn persoonlijke ervaringen met mensen i.c. 
bewindslieden niet op de voorgrond te plaatsen. 

Het artikel zou in dat geval een anekdotisch karak
ter krijgen en daardoor minder informatieve waar
de, terwijl ik mij voortdurend zou moeten dwingen 
tot grote behoedzaamheid bij het vermelden van 
persoonlijke eigenaardigheden van mensen. Door 
het artikel wat meer afstandelijk en beschouwelijk 
te houden zou het, naar het mij voorkwam, meer 
kunnen bijdragen aan de ideeën vorming over ver
dere democratisering van ons staatsbestel. Deze 

slotsom van mijn overwegingen had nog het voor
deel dat, nu mijn persoonlijke binding met het amb
telijk apparaat nog maar zo kort geleden is beëin
digd, mijn vermogen om de nodige afstandelijk
heid tot het onderwerp te krijgen , niet al te zeer op 
de proef zou worden gesteld. 

Il. Van Vadertje Staat en Moeder de Gans 

De klassieke opvatting van de rol van de ambte
naren in de westerse samenleving houdt in, dat zij 
uitvoerders zijn van de beslissingen van politici en 
bestuurders. In die visie is de ambtenaar - ik beperk 
mij nu verder tot de rijksambtenaar - in het maat
schappelijk geheel een passieve figuur; in politiek 
verband telt hij zelfs niet mee. In overeenstemming 
daarmee is 'de verantwoordelijkheid van de poli

tieke bewindsman het scharnierpunt in onze be
stuurlijke verhoudingen'.l Uit het feit dat de minis
teriële verantwoordelijkheid nog steeds zo wordt 
vertaald, dat de ambtenaar daarin niet voorkomt, 
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blijkt dat die klassieke opvatting nog ten volle op
geld doet en in de politieke structuren blijft ver
ankerd. 

Max Weber merkt ergens op, dat bureaucratie 
neerkomt op functionele deskundigheid en om on
persoonlijke, afzijdige attitudes vraagt. Deze ver
fijning van de klassieke voorstelling zou ons op de 
gedachte kunnen brengen, dat het beeld van de 
ambtenaar als uitvoerder tout court een uitvinding is 
geweest van sociologen. Ik vermoed echter, dat het 
een welbewust bedenksel is geweest van politici en 
hoge ambtenaren uit de vorige ofhet begin van deze 
eeuw. De democratie was in ons land tot 1887 een 
censusdemocratie en daarna tot ongeveer het einde 
van de eerste wereldoorlog zoiets als een standende
mocratie op basis van inkomen en ontwikkeling. De 
staatstaken Pon daarmede ook de bureaucratie waren 
in vergelijking met die van onze tijd zeer beperkt van 
omvang. Het bedrijven van politiek was tijdens de 
censusdemocratie het voorrecht van een dunne 
maatschappelijke bovenlaag; dezelfde laag waaruit 
bewindslieden, bestuurders en hoge ambtenaren 
werden gerecruteerd en die ongeveer samenviel met 
die der kiesgerechtigden. 

Met de élitaire afgeslotenheid van het politieke 
en bestuursapparaat strookte een mentaliteit die ik 
voor mijzelf aanduid als neo-regentenmentaliteit. 
Kenmerkend was een groepsexclusivisme, waaraan 
het gevoel inherent was dat de zorg voor het welzijn 
vande natie uitsluitend op de groep rustte en verder 
een elkaar de hand boven het hoofd houden. 

Vergeleken met de tijd, dat de republiek nog een 
wereldmacht was en de regenten de grandeur van 
het mondiale omgaf, had de autoriteit van de neo
regenten iets kneuterigs. Na het absolute koning
schap aan de kant te hebben gezet, waren zij het die 
Vadertje Staat belichaamden. Het ambtelijk appa
raat kwam niet voor het voetlicht, omdat dat niet 
zou stroken met het beeld van de vaderlijke bestuur
der. Zoals wij weten, is dat beeld een sprookje. Dat 
dit sprookje nog steeds verteld wordt, moet, denk ik, 

toegeschreven worden aan het feit dat de wereld van 
politiek en vooral van bestuur nog een sterk élitair 
karakter heeft. Ten dele is dat een gevolg van sociale 
kom-af en van opleidingsniveau van politici, be
stuurders en ambtelijke toplaag, zoals wel bijkt uit 
o.a. een studie van Rosenthal en Van Schendelen. 2 

De wijze waarop de verantwoordelijkheid van mi
nisters en bestuurders aan hun politieke lichamen is 
geregeld, heeft verder een conserverende invloed op 
de élitaire tendensen. In het volgende hoofdstuk kom 
ik hierop terug. 

Politieke invloed 
Dat topambtenaren invloed hebben op de politieke 
besluitvorming, weten alle insiders . Die invloed uit 
zich in het bijzonder in de gesprekken van de top
ambtenaren met hun bewindslieden, in de ideeën 
die zij ter tafel brengen, in hun adviezen aan de 
bewindslieden, in de selectie van het informatie
materiaal dat zij aan hen voorleggen en in de toe
lichting die zij daarbij geven. Doordat de meeste 
topambtenaren bepaalde, door de betrokken be
windslieden aan hen gedelegeerde bevoegdheden 
hebben, oefenen zij indirect invloed op de besluit
vorming uit door de veranderingen die zij middels 
die bevoegdheden in het politieke of bestuurlijke 

medium teweegbrengen. 
De politieke of bestuurlijke reikwijdte van die in

vloed kan licht overschat worden. Ik denk dat een 
indruk van die reikwijdte kan worden verkregen, 
als wij de ambtelijke invloed vergelijken met de po
litieke bewegingsvrijheid van bewindslieden. Die 
vrijheid wordtin belangrijke mate bepaald door het 
'vrije' bedrag waarover zij in hun jaarlijkse begro
ting kunnen beschikken. Aangezien het overgrote 
deel van het nationale overheidsbudget is vastge
legd voor de financiering van lopende projecten en 
van wettelijk geregelde inkomensoverdrachten, blijft 
er voor nieuwe zaken voor de meeste bewindslieden 
jaarlijks maar weinig geld over; voor sommige de
partementen of delen daarvan is dat vrije deel niet 
meer dan 10% van het budget. 
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Een andere factor die ik in dit verband nog 
noem, is de complexiteit van regelingen waarmee 
sommige soorten van subsidies worden bepaald. 
Die complexiteit is een uitvloeisel van de in ons land 
gehuldigde opvatting van rechtvaardigheid, name
lijk dat iedereen exact evenveel moet ontvangen. 
Dat het veel rechtvaardiger kan zijn als de een meer 
krijgt dan de ander is een gedachte waarover wij het 
nu niet zullen hebben. Bij het uitwerken van bijv. 

subsidieregelingen brengt de genoemde opvatting 
een zeer omvangrijke casuïstiek teweeg. Ik heb mi
nister Witte destijds horen verzuchten, dat de ver
delende rechtvaardigheid zonder enige twijfel in 
Nederland is uitgevonden, zulks bij het bespreken 
van een nieuwe subsidieregeling voor woningbouw. 
Ik heb wel de indruk gekregen, dat het op gezette 
tijden verschijnen van nieuwe subsidieregelingen 
voor eenzelfde zaak moet worden toegeschreven 
aan regelmatig weerkerende hermeneutische cata
strofen. Wanneer namelijk bij de ui tvoering van zo'n 
regeling, en dat wil zeggen bij het uitleggen van ar
tikelen ervan door de betrokken ambtenaren, blijkt 
dat het meergenoemde rechtvaardigheidsidee wordt 
gefrustreerd, moet bij een zekere opeenhoping van 
zulke frustraties noodzakelijk een betere regeling 
worden ontworpen. Maar mis chien zie ik dit alles 
niet goed. 

Wel staat vast dat de wettelijke kaders waarbin
nen bewindslieden en hun ambtelijke medewerkers 
moeten opereren, door de vérgaande differentiatie 
van allerlei regelingen in de loop der jaren een zo
danig technocratisch karakter hebben gekregen, 
dat de vrije speelruimte voor het bedrijven van poli
tiek erg klein is geworden. De dynamiek van het 

staatsapparaat heeft op mij een indruk gemaakt, 
waarvoor het vliegwiel mij een passend beeld lijkt. 
Veranderingen in tempo en stand van het wiel kun
nen alleen geleidelijk worden aangebracht. De gro
te inertie van deze vliegwiel-dynamiek zie ik als 
grond voor de noodzaak tot het ontwikkelen van 
een politieke lange-termijn visie en een daarop ge-

baseerd politiek handelen. De huidige voorkeur 
voor korte-termijn politiek bevordert de techno

cratische tendensen van onze tijd en vormt daar
door een gevaar voor de democratie. 

Politieke mentaliteit 
Dat de topambtenaar invloed op de besluitvorming 
heeft, wil niet zeggen dat die invloed altijd een par
tijpolitiek stempel heeft. Ik meen dat dit in het al
gemeen zelfs niet het geval is. De verschillen die de 

programma's der onderscheiden politieke partijen 
te zien geven met betrekking tot de korte-termijn 
doeleinden zijn trouwens in de meeste gevallen niet 
van dien aard dat bij behandeling van zaken in het 
ambtelijk apparaat dat stempel gemakkelijk als een 
criterium voor het schiften van informatiemateriaal 
en voor het opstellen van adviezen zou kunnen die
nen. Datgene wat in hoofdzaak de invloed van de 
topambtenaar kleur geeft is, wat ik zou willen noe
men, diens politieke mentaliteit. Onder dit begrip 
vat ik niet alleen de houding die iemand in alge
meen politieke zin inneemt, zoals democratisch of 
autoritair of een daartussen liggende houding, 
maar ook de persoonlijke houding tegenover de me
demens als het op praktisch politiek handelen aan
komt. Met dit laatste bedoel ik het omgaan met 
medewerkers en met bewindslieden, met collega's 
en met de zogenaamde clientèle, ook het aangeven 
van organisatorische lijnen, alsmede de kijk op 
waar de grens loopt tussen loyaal en déloyaal, etc. 
Ik moet hieraan nog toevoegen het hebben van kri
tische zin. De uitspraak dat heel wat mensen weinig 
kritisch in de omgang zijn en zich vaak door voor
oordelen en emoties laten leiden, geldt ook voor 
(top)ambtenaren en bewindslieden. Als ik in een 
voordracht vanJ.P.A. van Dam3 lees, dat de ver
taling van fundamentele strevingen in doeleinden 
voor de overheden tot op heden 'bol stond van irra
tionaliteiten en subjectiviteiten ' ,dan ben ik dat met 
hem eens. 

In dit verband noem ik een mij bekend geval van 
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een topambtenaar, wiens bewindsman voor de be
handeling van een bepaalde zaak een beleidslijn 

uitzette, die naar de overtuiging van die ambtenaar 
tot politieke moeilijkheden zou leiden. Bij bespre
king van die zaak met de bewindsman bleek hem, 
dat emotionele factoren een zakelijke benadering 
ervan blokkeerden. Hij stond toen voor de vraag, of 
hij wel gerechtigd was te pogen die beleidslijn om
gebogen te krijgen. Pas nadat hij zekerheid had ge
kregen, dat hij een ombuiging zou kunnen bevor
deren zonder déloyaal te zijn aan de bewindsman, 
heeft hij de nodige stappen ondernomen. Hoe deze 
zaak afgelopen is, weet ik niet en doet er hier ook 
niet toe. Ik bedoelde met dit voorbeeld duidelijk te 
maken de grote betekenis van de politieke mentali
teit van topambtenaren. 

Subjectieve speelruimte 
Het begrip 'politieke mentaliteit' is ook bruikbaar 

voor het bepalen van de subjectieve speelruimte die 
een topambtenaar heeft in het kader van de door 
hem vervulde functie. In sociologische en politico
logische literatuur wordt wel eens de rollenspel
theorie toegepast op een of ander onderwerp uit de 
politieke sfeer; mijn bezwaar tegen de manier waar
op het idee rol wordt opgevat, is dat de rolfunctie 
typologisch wordt ingeperkt. Men kan bijv.de va
derrol door enkele objectieve factoren omgrenzen, 
zoals hoofd van het gezin, opvoeder van kinderen, 
hoeder der rechtvaardigheid e.d. om even in de ou
derwetse sfeer te blijven. Binnen dit voor iedere va
der geldende objectieve kader bestaat een grote spe
ling voor de wijze waarop de rol wordt vervuld. Ie
dere vader heeft de vrijheid zelf te bepalen, ofhij een 
autoritair gezinshoofd zal zijn ofdat hij in zijn func
tie de menswaardigheid van zijn vrouwen van zijn 
kinderen ten volle zal doen gelden en zijn gezag dus 
niet als institutioneel voldoende bepaald zal achten, 
maar zal nastreven als een persoonlijke verworven
heid. Ik meen dat de waarde van het vaderschap, 
maatschappelijk en persoonlijk, vooral bepaald 

wordt door de wijze waarop de subjectieve speel
ruimte wordt benut. 

Deze uitspraak zou ik eveneens willen toepassen 
op het gebruik dat topambtenaren van de speel
ruimte in hun functies weten te maken. In de vele 

jaren ambtelijke praktijk heb ik talloze (top )ambte
naren leren kennen, die een voortreffelijk gebruik 
van hun speelruimte wisten te maken. Hun poli
tieke mentaliteit kenmerkte zich door respect voor 
de medemens, bereidheid en vermogen om te luiste
ren, oog hebben voor mogelijke verschillen tussen 
uitgesproken en diepere motieven. De persoonlijke 
integriteit noem ik niet in deze opsomming, omdat 
ik die eigenschap beschouw als te behoren tot de 
objectieve functie-eisen. 

Vierde macht 
Hiermee ben ik toe aan het behandelen van een 
volgend sprookje, dat van de bureaucratie als vier
de macht. Men zou kunnen denken, dat met die 
vierde macht bedoeld wordt een toevoeging van een 
macht aan de trias politica. In dat geval zou de bu
reaucratische macht een onderdeel van de staats
machtzijn, zoals bijv. de rechtelijke macht. Een on
derdeel dus en niet een zelfstandige macht in de 
staat, zoiets als een sectormacht. Zou inderdaad de 
term 'vierde macht' bedoeld worden als aandui
ding van een onderdeel van de staatsmacht, dan zou 
ik tegen die term niet zoveel bezwaar hebben. Uit 
het feit echter dat in tijdschriften, op congressen en 
in kranten ver uitgesponnen uiteenzettingen wor
den gegeven over het vraagstuk, hoe machtig de 
vierde macht wel is, moet geconcludeerd worden, 
dat wel degelijk een zelfstandige macht in de staat 
word t bedoeld. Om dit in te zien is het voldoende te 
bedenken dat niemand het in zijn hoofd haalt om 
door diepgaande analyses de lagen en listen van de 
rechterlijke macht aan te tonen met de bedoeling 
om de macht van de rechters te bewijzen. Er is maar 
één werkelijke macht en dat is de staat; de trias 
politica wordt gevormd door onderdelen van die 
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macht. Wie stelt dat er binnen de staat nog zelf
standige politieke machten zijn, vertelt sprookjes. 
Ik heb het over de Nederlandse staat. 

Het ontstaan van het sprookje van de vierde 
macht kan waarschijnlijk aan verschillende facto
ren worden toegeschreven. Eén daarvan is, denk ik, 
de afgeslotenheid van de ambtelijke apparaten , in 
het bijzonder van de rijks- en provinciale overhe
den. In de gemeenten is tegenwoordig een grotere 

openheid van ambtelijke diensten aan het ontstaan. 
De afgeslotenheid van de bureaucratie heeft op de 
burgerij psychologisch hetzelfde effect als de hoge 
muren waarmee vanouds machthebbers zich be
schermden: van ach ter die muren kan van alles van
daan komen. Macchiavelli heeft onderkend , dat 
onzekerheidsangst een belangrijk geestelijk terreur
middel is tot bescherming van de machthebber. 
Over de onzekerheid waaraan de burger in onze tijd 
zo kan lijden, hoefik hier niet uit te weiden. 

Een andere factor is ongetwijfeld het vreemde ge
bruik van het begrip 'macht' . Ik weet niet, wie de 
term 'bureaucratie' heeft uitgevonden, maar daar
bij moet een voorstelling van 'kratos' als zelfstan
dige macht een rol hebben gespeeld. Maar hoe dit 
zij, het gaat ons om het fenomeen macht. Een om
schrijving ervan die al voorbeeld kan dienen voor 
definities van dit fenomeen in literatuur over bureau
cratie, las ik in een voordracht van A. van Braam4 : 

'Macht is het vermogen van een individu, van een 
groep of van een organisatie om het handelen van 
andere individuen, groepen of organisaties in een 
bepaalde richting te sturen'. Mijn bezwaar tegen 
deze omschrijving is, dat het verschijnsel van de wil
lekeur er niet in ter sprake komt, terwijl het naar 
willekeur kunnen dwingen van anderen juist de es
sentie van macht is. Hierin ligt voor sommige men
sen het aantrekkelijke van het hebben van mach t; in 
de optiek van de machtsonderhorige geeft de wille
keur aan de macht het aspect van het blind-demo
nische. In verband met dit aspect omgeeft vanouds 
de macht zich met de nimbus van het numineuze. 

De omschrijving van Van Braam past beter bij een 
fenomeen als gezag ofinvloed, eventueel manipula
tie. Een definitie van deze aard heeft echter te wei
nig discretionair vermogen om een middel te kun
nen zijn om plaats en functie van de bureaucratie in 
de samenleving doorzichtiger te maken. 

Anarchistische chaos 

Ik kom nu toe aan de behandeling van het laatste 
sprookje in dit artikel. Ik vond dit in het boek van 
A. C. Zijderveld5 , 'De abstracte samenleving' . Na 
de vraag te hebben gesteld, 'welke kracht in de plu
ralistische samenleving (bedoeld wordt onze hui

dige westerse samenleving - H. ) de integratieve 
functie van de religie heeft overgenomen' (blz. 
164), stelt de schrijver voor 'de moderne bureau
cratie te zien als de algemene dwingende kracht in 
de pluralistische samenleving, die deze samenle
ving als een functioneel geïntegreerd geheel bijeen

houdt' (blz. 164- 165) ' 
Nu, ik moet zeggen, hier keek ik van op. 
Aan de hierboven gegeven citaten moet ik de toe

lichting toevoegen, dat de schrijver onder het be
grip bureaucratie ook de verambtelijkte organisa
ties van andere dan de overheden doet vallen. 

Het begrip integratie gebruikt hij als tegenstel
ling tot 'anarchistische chaos'; deze chaos zou zich 
voordoen als de bureaucratie er niet zou zijn. De 
integrerende functie van de bureaucratie voorkomt 
de chaos, nu 'de godsdienst haar integrerende func
tie met betrekking tot de samenleving als geheel ver
loren heeft' (blz. 164) ' 

Als ik de schrijver goed heb begrepen, zouden wij 
ons de zaken als volgt moeten voorstellen: Iedere 
ochtend als wij uit bed stappen, vormen wij met z'n 
allen dezelfde maatschappij als die van de vorige 
avond , toen wij erin stapten. Ondanks de bezwaren 
die zeer velen van ons tegen die maatsschappij heb
ben, vormen wij met grote hardnekkigheid dag in 
dat uit, jaar in jaar uit diezelfde maatschappij. De 
schrijver denkt nu, dat dit is toe te schrijven aan de 
bureaucratie. 
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Als oud-bureaucraat neig ik ertoe in het genoem
de boek een bewijs te zien, dat het magisch realisme 
in de bekende ivoren toren is doorgedrongen. Een 
mogelijke verklaring van deze merkwaardige kijk 
op bureaucratie is, dat de schrijver zijn gedachten
gang heeft gebaseerd op een veel te omvattende, 
welhaast absolu te betekenis van de godsdienst voor 
de samenleving, de christelijke wel te verstaan, 
want die bedoelt de schrijver kennelijk. 

Di t idee van de rol van de godsdienst in de tijden 
vóór de opkomst van de bureaucratie is niet te ver
enigen met het feit dat het christelijk Europa zich
zelf sedert de vroege middeleeuwen in vele oorlogen 
heeft verwoest en mensen van dezelfde denomina
ties elkaar bij tijd en wijle hebben trachten uit te 
roeien. Dit artikel is niet de plaats om verdere kri
tiek op dit boek te leveren. Wel wil ik zeggen, dat in 
dit boek een interessant vraagstuk aan de orde 
wordt gesteld, namelijk dat van de saamhorigheid 
die samenlevingen bijeenhoudt. Ik geloof dat dit 
een veel diepzinniger kwestie is dan de schrijver van 
dit boek vermoedt. 

lIl. Een democratie zonder muren 

In het vorige hoofdstuk heb ik enkele bezwaren ge
noemd, die ik heb tegen de wijze waarop de ministe
riële verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend. Die 

verantwoordelijkheid berust formeel op enkele 
grondwetsartikelen en verder op een aantal regels 
van ongeschreven staatsrecht. Eén van die onge
schreven regels is, dat de ambtelijke staf van een 
bewindsman, wanneer deze in het parlement zijn 
beleid uiteenzet of verdedigt, geach t word t geen po
litieke actor in de zaak in kwestie te zijn. Dit be
tekentdatófhet werk van de ambtelijke staf politiek 
niet relevant zou zijn óf dat met hetgeen de be
windsman over zijn beleid inhoudelijk aan de Ka
mer voorlegt, de zaak in kwestie uitputtend zou zijn 
behandeld. Beide veronderstellingen zijn in strijd 
met de feiten. Als ik zeg dat de genoemde onge-

schreven regel berust op een fictie, dan kom ik tot 
dezelfde conclusie als de commissie heroriëntatie 

overheidsvoorlichting in haar rapport van 1970. 
Op blz. 14 van dat rapport is te lezen: 'De wijze 
waarop de ministeriële verantwoordelijkheid tegen
over de in het openbaar optredende volksvertegen
woordiging thans functioneert, is ontoereikend om 
de openbaarheid van het bestuur waarover die ver
antwoordelijkheid zich uitstrekt, te waarborgen ' . 
Op blz. 20 zegt de commissie, dat uit een oogpunt 
van toezicht op het ambtelijk doen en laten de mi
nisteriële veran twoordelijkheid steeds meer een 
staatsrechtelijke fictie wordt. 

De commissie heeft het vraagstuk van de open
heid in algemene zin behandeld en aan de bijzon
dere aspecten ervan m. b. t. de relatie bureaucratie
parlement geen verdere uitwerking gegeven. Ik 
meen dat de fictie van het niet-bestaan van de bu
reaucratie als politieke actor juistin deze relatie een 
gevaar voor de democratie oplevert. Volledigheids
halve moet ik hierbij opmerken, dat in de laatste 
jaren een tendens is te bespeuren om in openbare 
Kamercommissies ook aan ambtelijke medewerkers 
van de bewindsman het woord te geven en dat Ka
merleden zich wat vrijer tegenover am btelijke dien
sten der departementen zijn gaan opstellen en recht
streeks aan ambtenaren informaties vragen. On
danks deze ontwikkeling staat de fictie van de bu
reaucratie als politieke nulliteit echter nog steeds 
overeind. 

Het ondemocratische van deze fictie ligt niet al
leen in de anti-politieke werking van de suggestie 
van een Kafka-achtige vierde macht, maar vooral 
in de ontoegankelijkheid voor de volksvertegen
woordigers van dat gedeelte van het poli tieke toneel 
waar het beleid wordt voorbereid. Met de voorbe
reiding van een nieuwe beleidsmaatregel (dat kan 
zijn een ontwerp van wet of van een Koninklijk Be
sluit, van een nieuwe subsidieregeling of een wijzi
ging van een bestaande regeling, etc. ) zijn door
gaans bepaalde delen van het betrokken departe-
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ment belast. Daartoe behoren veelal de diensten die 
met de uitvoering van zo'n maatregel worden of 

reeds zijn belast; op te merken is hierbij, dat een 
maatregel als hier bedoeld vrijwel altijd verband 
houd t met een reeds bestaande wet of regeling, waar
door kan worden voortgebouwd op bestaande er
varingen en praktijken van de ambtelijke diensten. 
Het is een goed gebruik om bij de beleidsvoorberei
ding ook de ambtelijke échelons in te schakelen, die 
de terzake dienende contacten hebben met de bij de 
maatregel belanghebbende personen of groepen, 
instanties of lagere overheden. Voorbereiding van 

een beleidsmaatregel betekent dan ook een inten
sieve gedachtenwisseling binnen een departement, 
die een grote hoeveelheid ideeën en argumenten 
pro en contra de doeleinden en middelen van de te 
ontwerpen maatregel oplevert. Door de afsluiting 
van de ambtelijke diensten heeft de Volksvertegen
woordiging geen mogelijkheid zich diepgaand in de 
zaken in kwestie te oriënteren, zodat de behande
ling van die zaken in de Volksvertegenwoordiging 
veelal de nodige grondigheid mist, a lthans indien 
de Kamerleden het manco niet zelf aanvullen. Het 
streven van de Tweede Kamer om de staven van 
wetenschappelijke en andere medewerkers steeds 
meer uit te breiden spreekt boekdelen. 

Bres 
Nu op 1 mei 1980 de wet Openbaarheid van be
stuur van kracht wordt, zullen Kamerleden de be
schikking krijgen over ambtelijke documenten, o.a. 
die welke bij de voorbereiding van een wet ofrege
ling een rol hebben gespeeld. Het lijdt geen twijfel, 
dat met deze wet een bres is geslagen in de muur 
rondom de bureaucratie, maar door die bres is de 
bureaucratie nog niet doorzichtig geworden. Dat 
doorzicht, dat vooral van belang is voor de Volks
vertegenwoordiging en in het bijzonder voor de le
den van de Tweede Kamer, kan naar ik meen alleen 
bereikt worden door aan deze leden het recht te 
geven op mondelinge informatie door persoonlijke 

contacten met ambtenaren uit alle échelons van de 
bureaucratie. Dat die contacten aan regels dienen 

te zijn gebonden hoeft nauwelijks betoog; er zijn 
belangen van mensen in het geding, van belangen
groepen, van politici en van de informatie gevende 
ambtenaren. Bovendien zijn regels nodig om het 

aanzien van het politieke bedrijf te beschermen, al is 
het dan ook dat dit aanzien vooral bepaald wordt 
door de politieke mentaliteit van politici en amb
tenaren. De regels zouden ook de ruimte moeten 
bieden voor het verschijnen van ambtenaren op de 
beeldbuis, in gesprek met Kamerleden; weinig din
gen lijken mij zo geschikt om het sprookje van de 
vierde macht de wereld uit te helpen als deze vorm 
van openheid. Het grote publiek zou langs deze weg 
kunnen gaan inzien dat de ambtelijke regels en voor
schriften mede ten doel hebben de rechtszekerheid 
van de burgers te beschermen. 

Als ambtenaren op de beeldbuis komen, die bij 
de uitvoering van wetten e.d. met de belangheb
bende burgers en zgn. clientèle te maken krijgen, 
dan zal dit voor bewindslieden en vooral voor de 
topambtenaren een aansporing zijn om er zorg voor 
te dragen dat bij de beleidsvorming een goede te
rugkoppeling tot stand komt van de ervaringen van 
de werkers 'uit het veld' met de top van het betrok
ken departement. De problemen die Glastra van 
Loon in zijn boek 'Kanalen graven' beschrijft, ko
men voor een belangrijk deel neer op het onvol
doende functioneren van een terugkoppelings
mechanisme. Het gevolg van een dergelijk manco 
is, dat de politieke kanalen uit de ambtelijke kana
len te weinig ter zake dienende informaties ont
vangen. 

Politieke mentaliteit 
Tenslotte wil ik nog een voordeel noemen van het 
doorzichtig maken van de bureaucratie en dat is de 

gunstige invloed op wat ik de politieke mentaliteit 
noemde. In een van haar boeken maakt Hannah 
Ahrendt de opmerking, dat in politicis de zelfver-
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heffing van meer betekenis is dan de wil tot macht. 
Ik geloofd at zij dat goed gezien heeft. In een demo
cratische staat is een van de mogelijkheden die het 
politieke toneel aan zelfverheffing biedt, het doen 
van beloften. Als iemand belooft iets te zullen doen of 
geven of juist niet-doen, dan gebeurt dat, zegt Ga
briel Marcel in een van zijn essays, in bepaalde om
standigheden en in een bepaalde gemoedstoestand . 
Als later de belofte moet worden ingelost, is alles 
anders. Niettemin moet de belofte gestand worden 
gedaan alsof er niets veranderd is. Een belofte zet de 
tijd stil, zegt Marcel. Voor gemakkelijk gegeven be
loften, zoals wij in de politiek en vooral in verkie

zingstijd vaak zien gebeuren, is inderdaad sprake 
van een lichtvaardige uitdaging van de lotsmach
ten, wat neerkomt op zelfverheffing. Het doorzich
tig maken van de bureaucratie maakt het hele poli
tieke bedrijf doorzichtiger. Vooral door dat bedrijf 
dan op de beeldbuis te brengen zal het doen van 

lichtvaardige beloften voor politici een extra risico 
opleveren. 

Het doen van beloften heeft echter nog een heel 
andere kant. Ik denk hierbij aan de eed ofbelofte die 
van iedere ambtenaar bij zijn indiensttreding wordt 

gevraagd. Beloven in bezonnenheid is een verbin
ding leggen met de toekomst. Hiermee wordt een 
element van menselijke evenwichtigheid gebracht 
in de rusteloze stroom van het politieke gebeuren. 
Laat die taak dan de trots van de bureaucratie mo
gen zijn. 
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