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Democratie, burgerschap 
en 'onze' overheid 

, 
,~ 

d oor A r th U r Doe ter s van Lee uwe' n 

D
e vraag lijkt bedrieglijk eenvou
dig: 'Wie is de overheid'? Echter, 
in werkelijkheid hebben wij te 

maken met een groot aantal machten en 
ambten met verschillende historische ach
tergronden; met bevoegdheden, taken, 
doelen, werkwijzen en culturen waarvan 
het niet eens makkelijk is om een grootste 
gemene deler te vinden. Met andere woor
den, als we spreken van 'de overheid' heb
ben we het in feite over een aantal ge
meenschappelijke kenmerken. We zouden 
dus het samenstel van die gemeenschap
pelijke kenmerken gemakshalve als de 
overheid kunnen kenmerken en vervol
gens daar dan iets verstandigs over probe
ren te zeggen. Maar zo'n werkwijze kan 
niet slagen en ik zal ook duidelijk maken 
waarom. De beelden en verwachtingen die 
we hebben en creëren van de overheiá 
slaan altijd maar op een deel van de over
heid en niet op de rest. En dat is van be
lang want daar waar de beelden niet van 
toepassing zijn, doen ze eigenlijk alleen 
maar schadelijk werk. Niet in het beeld, 
maar in de werkelijkheid ligt vernieuwing 
verscholen. 

In dit artikel gaat Docters 
van Leeuwen in op de vraag 
wat of wie de overheid nog is 
in de moderne samenleving. 
Deze vraag is onder meer 
acuut geworden door de 

tendens tot verzelfstandiging 
van overheidsorganisaties en 

de vele publieke-private 
samenwerkingsverbanden. 

Een analytische begrenzing 
van de overheid biedt geen 
perspectief, maar wel een 

normatieve waarin de 
overheid zich kenmerkt 

door de getrouwheid aan 
rechtsbeginselen en 
goed burgerschap. 

..---------------------------'. 

markt en gaan ze ook verbanden aan met 
organisaties die tot de marktsfeer worden 
gerekend, de zogenaamde public-priuate 

partnerships. 

Ik >ind deze vaagheid ten aanzien van de 
financieringsgrondslag - C.q. bestaans
grondslag - uitermate schadelijk. immers, 
er zijn organisaties die tegelijk kunnen 
putten uit eigen geld (verenigingsgeld), 
specifieke bijdragen, belastinggeld en 
marktgeld. De publieke omroepen zijn een 
voorbeeld. Doordat men van het ene afwe
gings- en toetsingskader in het andere 
kan vluchten, komen waarden als trans
parantie, effectiviteit en integriteit in het 
geding. 

Kan onderworpenheid aan de democratie 
misschien een gemeenschappelijk ken
merk van de overheid zijn? Ook dat is niet 
altijd waar en moet ook niet altijd waar 
zijn. Het is niet waar omdat de ministe
riële verantwoordelijkheid voor Zelfstan
dige Bestuurs Organen (ZBO's) lang niet 
altijd goed geregeld is (1). Het is niet waar 
omdat wij in het lokaal bestuur in het ka
der van de gemeenschappelijke regelingen 

Dè overheid bestaat niet 

Nu zal niet iedereen onmiddellijk overtuigd zijn van de juistheid 
van de stelling dat 'de overheid niet bestaat' en dat 'beelden en 
verwachtingen ten aanzien van de overheid altijd maar op een 
gedeelte slaan en voor het overige alleen maar schadelijk zijn'. 
Laat ik daarom een voorbeeld geven. Vroeger was een soort nega
tieve algemene noemer 'financiering uit publieke gelden'. Hier 
loop je al gauw vast omdat het niet altijd meer duidelijk is wat pu
blieke gelden zijn. Zijn het belastinggelden, sociale verzekerings
gelden, specifieke bijdragen? Als gevolg van de tendens tot - vaak 
halfslachtige - verzelfstandiging opereren veel overheden nu in de 

getrapte democratie regel zijn gaan vin
den en soms democratie voor de uitoefening van een aantal be
langrijke bevoegdheden helemaal niet prefereren. Kijk maar naar 
de bevoegdheden van korpsbeheerder, regionaal college en Hoofd
officier ten aanzien van de politiemacht. Toch zou de democratie 
hier juist wel moeten werken. Immers, ook politiezorg is gelijk aan 
dwang en dwang hoort onder controle te staan van zowel de rech
ter als het volk. En dat is nu dus niet zo! 

Mr Art/u" Docters van Leeuwen is voorzitter van het college van 
procllreurs-generaal. 
Dil artikel is een bewerking van een lezing van Arthur Doeters van Leeuwen 
in "el kacler van de Res publica leergang d.d. 26-6-1997. 
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Primaat van de poütiek 

De democratie zou in bepaalde opzichten dus niet rechtstreeks 
moeten werken. Ik zal nader aangeven wat ik hiermee bedoel en 

(1) Zie het rapport van de Rekenkamer hierover van 1996 
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daarmee komt meteen een beeld van de overheid aan de 
orde, dat ik maar zeer beperkt toepasbaar vind en voor het 
overige vooral schadelijk. 
Ik doel op h~t concept: het primaat van de politiek. Ruim 
opgevat kan iedereen het er mee eens zijn: de democra
tisch verkozenen maken in gemeen overleg met de rege
ring, die voor zijn voortbestaan afhankelijk is van het ver
trouwen van de gekozenen, wetten. Dat gebeurt in een 
open proces, waar een ieder invloed 'op kan uitoefenen en 
aan de uitkomst horen wij ons allemaal te houden. Daar
toe zijn onder diezelfde democratisch gekozenen via de re
gering allerlei organen geordend die ons de democratisch 
vastgestelde normen inscherpen. Prima toch? Maar wat 
als de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie 
aanneemt dat iemand op een bepaalde manier vervolgd 
moet worden, bijvoorbeeld in het geval van een aanrijding 
voor doodslag in plaats van een verkeersdelict? 
Andere voorbeelden: zouden wij het fijn vinden als het 
Europese monetaire beleid evenzeer onder politieke in
vloed zou komen te staan als het Franse? Wat vinden we 
van de vele functies die iets oordeelvormends in zich heb
ben, zoals ijken, financieel controleren, keuren etc.? Moe
ten die functies direct stuurbaar zijn door moties van het 
parlement? En tenslotte: wat te denken van de rol van de 
rechter? Moet die breed zijn en inhoudelijk, of smal en pro
cedureel? Het zal u verbazen, maar er zijn nogal wat be
stuurders en politici die de huidige breedte van die rol niet 
verkiezen. Ik persoonlijk vind het wel prettig dat ik in Nederland 
voor bijna alles, bijna altijd naar de rechter kan stappen. Ik denk 
dat het algemeen belang daarmee gediend is. Het algemeen be
lang gaat in concrete zaken namelijk geenszins à priori voor het 
bijzonder belang. 
Het gaat hier om misbruik van een concept dat eigenlijk alleen 
gelding heeft in de directe verhouding tussen parlement en minis
ter. Ministers moeten onderwerpen op de agenda plaatsen, leiden
de tot wetgeving, de aanwending van middelen etc. Met het instel
len van directe beïnvloeding van oordelende en toetsende functies, 
als ook de niet-wettelijke directe' beïnvloeding van de verhouding 
tussen administratie (bijvoorbeeld de belastingdienst) en burger 
zou ik voor grote terughoudendheid willen pleiten. 
Je kunt dus maar beter afzien van al te generieke uitspraken over 
de overheid. Desondanks kan men sterke opvattingen over de 
overheid hebben. Mao zei: "De omstandigheden zijn voortdurend 
aan verandering onderhevig en als wij onze gedachten steeds bij 
de nieuwe toestand willen laten aansluiten, moeten wij deze be
studeren". Dat vind ik ook. In toenemende mate is het nodig, zeer 
indringend op de concrete situatie in te gaan en als het ware de 
zeggingskracht daarvan te doorschouwen. 

Een normatieve benadering 

Er kan niet zo makkelijk deductief worden afgeleid wat de over
heid is en in het feitelijk analytische is het gemeenschappelijke 
niet zo gemakkelijk te vinden. Met een normatief analytische be
nadering ligt dat echter anders, het verbindende element ligt in de 
normatieve eisen waaraan we zullen moeten voldoen en moeten 
willen voldoen. 
Ik gebruik hier het woord 'we' niet zo maar. Laat ik ter toelichting 
beginnen met te zeggen dat dat 'we' belangrijker wordt naar mate 
we de overheid minder zien als de 'Hoge-Overheid', waaraan de 
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onderdaan nauwelijks deel heeft maar die hij wel heeft te gehoor
zamen. Een gehoorzaamheid die overigens wordt vergemakkelijkt 
doordat die overheid voorspelbaar en objectief is en scrupuleus ge
lijke gevallen, gelijk behandelt. Kortom, een hoge wetgever voor
zien van een perfecte bureaucratische machine, aan de wet ge
houden door een rechter die alleen de wet als norm heeft. Het 
voert nu te ver, maar wie in deze lijn doordenkt komt tot de conclu
sie dat de wet de res publica constitueert en de overheid deze ver
vult. 
Wij zullen afscheid moeten nemen van dit beeld dat nog altijd do
minant is in de West-Europese verhoudingen. Een beeld waarin 
Montesquieu, de liberale nutsfilosofen, met een snuif Hegel en een 
flinke dosis Weber tot één geheel zijn samengevloeid. Ik meen aan
nemelijk te hebben gemaakt dat dit beeld niet langer meer waar 
is. Aantonen dat het ook niet meer waar moèt zijn, kost mij meer 
moeite. Toch is het zo, immers na een korte restauratieperiode na 
de Tweede Wereldoorlog waarin de Overheid "op uw belangen let
te", vindt er in 1968 iets plaats dat bij nader inzien toch als revolu
tie kan gelden. Immers voor het eerst sinds lang waagt de burger 
zich letterlijk en figuurlijk direct in het publieke domein. Letter
lijk - op de straat - en figuurlijk allerlei vormen van zelfbeschik
king en zelfbestuur eisend. Uit deze tijd stammen ook bewegingen 
als Greenpeace en Amnesty International. Overheid en publiek 
domein vallen niet langer samen en de burger waagt zich weer zelf 
in het publieke domein. 
Een tiental jaren later krijgt de Europese gemeenschapsontwikke
ling eenzelfde betekenis. Immers, bij het streven naar een ge
meenschappelijke markt krijgen allerlei Europese regelingen di
rect betekenis voor het maatschappelijk verkeer, waarbij burgers 
en instellingen zich op die regels gaan beroepen, de Europese ju
risprudentie een grote rol gaat spelen en één ding zeker is: zowel 
de nationale als de lokale overheid zijn hun - laten we zeggen -
postweberiaanse monopolie definitief kwijt. 
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De burger wordt weer burger 

Wie over de res publica nadenkt, ziet dus niet meer een zowel 
functioneel als territoriaal geordend stelsel voor zich, maar een 
soort' arena, waarin de rechter (Securitel) soms uitspraken doet 
die wetgeving ongedaan maken en ideële belangenorganisaties 
handhavingsarrangementen met derden sluiten: Milieudefensie 
met Schiphol, Greenpeace met Shell etc. Wat de traditionele over
heid er van vindt, is niet irrelevant, maar zeker niet doorslagge
vend. Vandaar dat 'we', want we achten het algemeen belang niet 
langer à priori in goede handen bij de overheid. Vandaar de roep 
om en de behoefte aan zelfbestuur. 
Kortom, wie een en ander met een positieve bril beziet, ziet dat het 
algemeen belang weer een aspect van het maatschappelijk hande
len wordt. Anders gezegd, de burger wordt weer burger in de klas
sieke zin. Hij wordt weer civis in de civitas en draagt zelf bij in de 
civilisatie, door zelf te zorgen, op te komen ter verdediging etc. 
zoals de Atheners, Venetianen en Amsterdammers dat destijds 
deden. 
Ik wil daarom naar een verfijning van de tweede stelling, name
lijk 'dat je de overheid herkent aan het burgerlijk karakter van het 
handelen en omgekeerd dat de overheid datgene zal zijn en diege
ne zijn zal, die kennelijk en overtuigend in het algemeen belang 
handelt'. Maar alvorens dat te doen wil ik nog wijzen op twee ont
wikkelingen. Allereerst het feit dat burgers (organisaties en insti
tuties daaronder begrepen) via de elektronische snelweg en de 
luchtsnelwegen elkaar steeds makkelijker kunnen vinden, zodat 
alle instanties die nu nog bestaan om vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen, zoals banken, arbeidsbureaus en openbare bibliothe
ken en universiteiten niet in de huidige vorm zullen kunnen blij
ven voortbestaan. Juist in dit soort instituties lag veel paternalis
me verscholen, paternalisme dat ook goede kanten heeft en de 
mensen vaak tegen zichzelf beschermde. Klemmend wordt dan 
evenwel de vraag: waar heeft de goed opgeleide, gezonde, onderne
mende, Nederlandse burger de Nederlandse overheid eigenlijk 
nog voor nodig? 
De andere tendens waar ik op wil wijzen is de technologische ont
wikkeling die niet alleen steeds individuelere beslissingen, maar 
ook steeds omvangrijkere beslissingen mogelijk maakt. Wat dacht 
u van de 'Cern super Collider', de deeltjesversneller, die inzicht 
moet gaan bieden op het subatomaire niveau en de zinnigheid van 
allerlei stringtheorieën moet aantonen? Weet u hoeveel miljarden 
dat ding kost, weet u hoe de besluitvorming er over in elkaar 
steekt, sterker nog: weet u hoe u die besluitvorming had kunnen 
beïnvloeden? Welnu, ik weet het niet. Dit soort besluiten voldoen 
niet aan formeel-democratische vereisten en dat geldt zo langza
merhand voor heel veel giga-beslissingen. Zeker in het internatio
nale vlak, maar met reflecties op het nationale vlak, is er een auto
ritaire tendens waar te nemen, waarbij de zeer hoge heren half 
geheim hun gang kunnen gaan, zolang de volkswil zich maar niet 
tegen hen keert. 

Rechtsbeginselen 

Loopt dit goed af? De heer Van Gunsteren wijst er in zijn pread
vies voor de Vereniging van Bestuursrecht (2) over Europa op, dat 

(2) Zie: H. van Gunsteren, 'De rechtsstaat bedreigd? 
Over de rechtsstatelijke k-wa/iteit van bestuurlijk handelen in een Europese 
context ', blz. 93, uit "De rechtsstaat onbegrensd", Vuga 
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pluralisme niet erg is, maar dat het alleen maar goed gaat als er 
voldaan wordt aan drie voorwaarden: 
a. een florerend en betrouwbaar corpus iuris 
b. juridische inkadering van statelijk handelen (en dat van staats

lieden lijkt me) 
c. gebondenheid van gezags- en machtscentra en van verkeer 

daartussen aan rechtsbeginselen. 
Bij enig doordenken komt het me voor dat die rechtsbeginselen 
toch het belangrijkste zijn en wel omdat alleen die op termijn ga
ranties bieden voor zowel de vorming van een betrouwbaar corpus 
iuris als het rechts statelijk handelen van machthebbers. Ik verde
digde eerder al de stelling' dat de vraag of je het algemeen belang 
dient, dus de publieke zaak en daarmee tot de overheid gerekend 
wordt, juist van het uitdragen van die rechtsbeginselen afhanke
lijk zal zijn. 

Leven in waarheid 

Tot slot nog een aantal opmerkingen daarover. Om te beginnen 
strekt deze eis om zich zichtbaar als een goed burger te gedragen 
zich niet alleen uit tot politici, maar ook tot ambtenaren die bur
gerschapsvereisten in de publieke arena kunnen vertegenwoordi
gen. De politieke rituelen erkennen dat nog niet, maar ze bestaan 
wel. Hoeveel ambtenaren ruimen niet het veld, omdat zij een soort 
Lord Carrington-achtige verantwoordelijkheid opgelegd krijgen 
voor hetgeen er fout ging. 
Hij die de res publica wil dienen, kan dat alleen door zichtbaar 
burgerschapsdeugden te beoefenen. Ik zal hier geen opsomming 
van die deugden geven, daarvoor vind ik het te vroeg. Ik houd het 
derhalve bij één deugd, namelijk: het dienen van de waarheid. Die 
deugd is zo belangrijk, omdat hij alle andere deugden als het ware 
ontsluit. Wie mij niet gelooft, kan beter Václav Havel geloven. De
ze typisch burgerlijke dissident, thans staatsman en president 
van Tsjechië is wereldberoemd geworden vanwege zijn essay 'Po
ging om in de waarheid te leven' (3). Dit essay eindigt als volgt: 
''Wij weten niet wat de uitweg is uit deze wereld in verval, en het 
zou getuigen van onvergeeflijke hoogmoed als wij het weinige dat 
wij doen beschouwden als een fundamentele oplossing, of als wij 
onszelf, onze gemeenschap en onze oplossingen voor hoogst be
langrijke problemen zouden presenteren als het enige dat de moei
te waard is. Toch denk ik, gezien al deze gedachten over de post
totalitaire omstandigheden, en gezien de situatie en de innerlijke 
samenstelling van de toenemende inspanningen om mensen en 
hun identiteit onder dergelijke omstandigheden te verdedigen, dat 
de vragen die ik gesteld heb relevant zijn. Zij zijn in elk geval een 
uitnodiging om concreet na te denken over onze eigen ervaringen 
en enige aandacht te besteden aan de vraag of bepaalde elemen
ten van die ervaring niet - zonder dat we ons daar echt van bewust 
zijn - ietwat verder wijzen, voorbij hun ogenschijnlijke grenzen, en 
of hier en nu, in ons dagelijks leven, niet al bepaalde uitdagingen 
liggen besloten, en rustig afwachten tot ze gelezen en begrepen 
worden. De eigenlijke vraag is namelijk of de 'betere toekomst' 
echt altijd zo ver ligt. Stel dat die toekomst al een hele tijd hier is 
geweest, en dat alleen onze verblinding en zwakheid ons verhin
derd hebben te zien dat zij in en om ons is, ons weerhouden heb
ben haar verder te ontwikkelen?" • 

(3) Zie: 'Poging om in de waarheid te leven', Václav Havel, 
Uitgeverij en boekhandel Van Gennep bv., Amsterdam. 
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