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de burger geslaagd? 

doo r Ke e s Sc hu y t 

I n het debat over de relatie tussen 
burger en overheid zijn grofweg drie 
soorten vragen te · onderscheiden. 

Zijn overheden enerzijds verontrust over 
doen of laten van burgers? Of zijn burgers 
anderzijds verontrust over de dadendrang 
ofhet gebrek daaraan van de overheid? Of 
- de derde mogelijkheid - is er sprake van 
een kloof tussen burger en overheid? 

Tijdens het afscheidsymposium 
voor Jan Terlouw evalueerde 

de socioloog Kees Schuyt 

Het interessante is dat ik alledrie de vra
gen zou willen beantwoorden met een "ja 
en nee". In het tweede stuk van mijn be
toog zal ik dezelfde drie kwesties - zeggen
schap, toegankelijkheid en verantwoorde
lijkheid - toepassen op de positie van de 
overheid. Mijn verhaal zal eindigen met 
een hopelijk prikkelende vraag voor dit 
tijdsgewricht: hebben politieke partijen 
beginselprogramma's nodig? 

in een korte beschouwing de 
emancipatie van de burger 

in de afgelopen 30 j aar. 

In deze bijdrage heb ik ervoor gekozen om 

de relatie tussen burger en overheid te be
zien vanuit de verwachtingen, die in de ja
ren zestig, preciezer gezegd in 1966, wer
den geuit. De belangrijkste daarvan kan 
worden samengevat onder de noemer 
'emancipatie van de burger'. Zoveel moge
lijk leden van de samenleving zouden zich 

Zijn oordeel kwam neer op 
een weifelend 

'zowel p ositief als negatief'. Zeggenschap 

H ierbij een bewerking Terug naar het thema van de emancipatie 
van de burger. Ik zou deze wel en niet 
geslaagd willen noemen en dat is niet zo
maar een wetenschappelijk genuanceerd 

van zijn voordracht. 
.. --------------------------. 

moeten transformeren tot meedenkende, meesturende en meebe
slissende burgers. Wat is er dertig jaar later terechtgekomen van 
dit lofwaardige streven? 

Van onderdanigheid tot autonomie 

Om te beginnen zou ik willen opmerken dat de stemming in en 
rondom het openbaar bestuur en de politiek thans totaal anders is 
dan toen. Niet 'mee-sturen', maar 'aan-sturen' is nu de leidende 
metafoor, die een nieuw soort leiderschap onthult. Alles moet wor
den aangestuurd, van boven af wel te verstaan. Veel bestuurders 
zijn vergeten dat de metafoor van het aansturen afkomstig is uit 
de landbouw: je stuurt een paard aan. Mensen met een agrarische 
achtergrond weten hoe subtiel en soepel je dat dient te doen. Wat 
tegenwoordig onder aansturen wordt verstaan, lijkt meer op com
manderen dan op een subtiele wijze van dirigeren. Hetgeen overi
gens niet de verstandigste manier is om gemakkelijk in het zadel 
te blijven. Hoe zit het trouwens met de verdeling van verantwoor
delijkheid bij deze nieuwe sturingsprocessen? 
Ik zou de ontwikkeling van de emanciperende burger graag met 
een vrij en kritisch oog willen bekijken en zal dit doen door op drie 
concrete punten de emancipatie nader toe te spitsen: 

• is het streven naar meer zeggenschap van de burger geslaagd? 
• is het streven naar meer toegankelijkheid van de overheid en 

overheidsvoorzieningen geslaagd? 

• is het met emancipatie gepaard gaande streven naar meer 
verantwoordelijkheid van de burger geslaagd? 

Kees Schayl Î$ hoogleraar in de sociologie aan de Universileil van 
Amslerdam 
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en halfslachtig antwoord. Het hangt er namelijk maar van af wat 
je naar voren haalt, waar je naar kijkt als het gaat over toegeno
men zeggenschap en zelfstandigheid van burgers. 

Het eerste antwoord is dus ja, sinds 1966 is de Nederlandse sa
menleving flink gedemocratiseerd, zowel in formele als in infor
mele zin. De zeggenschapsverhoudingen zijn veranderd, er is wei
nig onderdanigheid te bespeuren, ook niet bij de jonge(re) genera
ties - daar zie ik eerder een zekere mate van bedeesdheid. In mijn 

• bijdrage aan een vriendenboek voor Jan·Glastra van Loon (1) heb 
ik als kenmerk van een open samenleving genoemd: een angst
vrije houding jegens gezag en gezagsdragers. Dit is inmiddels me
de dankzij de in 1960 ingezette vernieuwingen wel degelijk be
reikt. In de dagelijkse omgang tussen burgers en overheden is dit 
waar te nemen, zelfs tot ergernis soI.Jls van diezelfde overheden, 
voor wie het allemaal wel wat minder zou mogen. Vooral in het ge
drag van journalisten als vertegenwoordigers van de nieuwsgie
rige burger, is eerder een nieuwe vorm van autoritarisme dan van 
beleefde onderdanigheid te bespeuren. 
Ook in formele zin zijn er vele medezeggenschapsregelingen, in
spraakprocedures, klachtenregelingen en beroepsmogelijkheden 
bijgekomen, zelfs zo veel dat bestuurders soms beweren dat de 
praktijk van de medezeggenschap enigszins te ver is doorgescho
ten. In dit begrip 'te ver doorgeschoten' treffen we de tweede lei
dende metafoor van deze dagen aan. Alles schijnt te ver doorge
schoten, de medezeggenschap, de verzorgingsstaat en wat al niet. 
Een niet vaak opgemerkt nevenproduct van deze medezeggen
schapsontwikkeling is dat de sterke polarisatie in de samenleving 

anno 1960 - werknemers die lijnrecht stonden tegenover werkge-

(1) Zie: 'De open samellieving en haar vrienden', C. W. de Vries ell 
K. Schayl, Boom, Meppel, 1995 
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vers, jong tegen oud, gevestigd te
gen het zootje ongeregeld, studen
ten tegen docenten etc. - heeft 

plaatsgemaakt voor een opvallen
de consensus. Sociale cohesie 
wordt altijd sterk bevorderd door 
conflict. Het feit dat tegenwoordig 
vele bestuurders - met name van 
grote en middelgrote steden - aan
voelen dat de sociale cohesie, het 
ergens bij horen, is afgenomen, 
kan te maken hebben met deze 
vermindering van het openlijke 
en openlijk uitgevochten conflict. 
Brede lagen van de bevolking en 
van het parlement zijn het zo erg 
met elkaar eens, dat men de afwe
zigheid van oude en warm maken
de groepsconflicten aanziet voor 
de afwezigheid van cohesie. 
Dit moet als één van de gevolgen 
van de toegenomen zeggenschap 
van de burger worden gezien. 

Kentering 

Maar nu het nee-antwoord. 
Juist de laatste tijd kan men een kentering zien in de zeggen
schap, die enerzijds te maken heeft met de vorming van een vrij 
aanzienlijke groep burgers - in Europees onderzoek van onder an
dere Dahrendorf geschat op 20 tot 25 % van de totale beroepsbe
volking - die afhaakt of moet afhaken. Zij raken los van de rest van 
de samenleving en worden tweederangsburgers. Deze ontwikke
ling staat haaks op de eerder geconstateerde toename in zeggen
schap. Ik heb dit verschijnsel onlangs (2) 'sociale overbodigheid' 
gedoopt. Dit verschijnsel moet met name democraten zorgen ba
ren. Werk gaat boven inkomen, maar afwezigheid van werk mag 
geen excuus zijn om de deelname aan de democratie te vergeten. 
Een tweede ontwikkeling treft alle burgers, rijk of arm, slim of 
dom, actief of passief. Dat is de tendens om bij het nemen van 
ingrijpende en levensbelangrijke investeringsbeslissingen en 
infrastructurele beslissingen voorbij te gaan aan de vaak hopeloos 
verdeelde belangen en verlangens van alle burgers, van alle ge
meentebestuurders en van alle provinciale bestuurders. Of de 
overheid, vooral de centrale overheid, dit voorbijgaan doet met 
opzet of noodgedwongen, door de haast en de ernst en de interna
tionale concurrentie en de dwang van het systeem, is minder rele
vant dan de constatering van een groeiend ongeduld, een nieuw 
autoritarisme bij bestuurders, hoge ambtenaren en politici gelij
kelijk. Ze weten zoveel meer dan burgers, ze hebben zoveel meer 
weet van het dwingende buitenland, de nieuwe economische we
reldorde, ze hebben zo veel meer verantwoordelijkheid voor de toe
komst, dat ze al die inspraak van burgers en medezeggenschap 
maar een lastig ding zijn gaan vinden. 
Misschien is hier het begrip 'concurrentie tussen overheid en bur
ger' zelfs op zijn plaats. Deze discrepantie tussen het wereldbeeld 
van de overheid enerzijds en dat van de burgers anderzijds is 

(2) Zie: hel NRC Handelsblad van 30-11 -96. 
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gemakkelijk aan te wijzen bij de grote projecten: Betuwelijn, HSL, 
nachtvluchten, uitbreiding Schiphol etc. Het gaat zelfs zover dat 
de Tweede Kamer haar meerderheidsmening opgeeft "omdat het 
kabinet het wil". 

Hoe valt dit nieuwe autoritarisme van de jaren negentig tegemoet 
te treden? Niet met de ideeën en idealen van de jaren zestig. Dat 
hebben de jaren tachtig met hun realisme ons wel geleerd. Maar 
hier ligt sociologisch en staatsrechtelijk toch een interessante ge
dachte te wachten: het referendum. Het gevaar van al die grote 
projectbeslissingen, die in toenemende mate aan de burgers wor
den opgelegd, is het verlies van legitimiteit van zowel de openba
re besluitvorming als van de politiek en de politici als geheel. 
Natuurlijk kan men bij alle beslissingen wijzen op de grote con
currentie van het economisch model van de Aziatische tijgers, 
maar hoeveel van onze democratische aspiraties moeten we daar
bij opgeven? In dit korte bestek is een diepergravende analyse van 
deze nieuwe ontmoeting tussen democratie en bureaucratie, tus
sen economie en politiek niet mogelijk, maar het behoort in elk 
geval tot de grote opgave van de huidige politieke partijen om een 
nieuwe democratiebeschermende koers uit te zetten. Het theoreti
sche voordeel van het klassieke referendum is de grotere door
zichtigheid van de publieke besluitvorming en daarmee de vergro
te acceptatie en legitimiteit. 

Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid van de overheid en van overheidsvoorzieningen 
. vormen een tweede toetssteen voor de emancipatie van de burger 
in de afgelopen dertig jaar. De toegankelijkheid, bijvoorbeeld van 
gezondheidszorg, is in rechten vastgelegd en hierin valt het te 
onderscheiden van het vorige punt, de zeggenschap. Ook als je 
niet aan de besluitvorming deelneemt of deelgenomen hebt, kan 
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Stadsdeelkantoor in Amsterdam: een poging tot het verkleinen van 
de afstand tussen bestuur en burgers 

een burger drager worden van hem/haar toegekende rechten. 
Rechten die aanmerkelijk bijdragen aan de emancipatie. Dus ook 
achtergebleven groepen, waarvan bekend is dat men in onevenre
dige mate vertegenwoordigd is in allerhande vertegenwoordigen
de lichamen, kunnen door rechtentoekenning en door een zelfstan
dig rechtenbewustzijn zich wel degelijk emanciperen. De vraag of 
dit gebeurd is, is retorisch. Het is .niet slechts gebeurd, het is een 
ware successtory geworden. 
De toename van op rechten gebaseerde aanspraken op overheids
subsidie, voorzieningen en inkomensoverdrachten - vaak samen te 
vatten in het begrip verzorgingsarrangementen - is goed gedocu
menteerd. Uit de ' verschillende statistieken op diverse gebieden 
blijkt dat de spectaculairste stijging vooral na 1972 begon en dat 
deze toename duurde tot ongeveer 1986. 
Achteraf bezien en met de wijsheid die daarbij hoort, heeft de 
Nederlandse samenleving als geheel hiermee wel veel risico's gelo
pen, die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn. Immers de olie
crisis van 1973 en de economische crisis haalden het economisch 
draagvlak voor de explosie in rechten weg op het moment dat die 
net begon. Niet de jaren zestig, maar juist de jaren zeventig beho
ren zodoende tot de meest frivole jaren van de naoorlogse Neder
landse samenleving. 

Zijn de burgers geslaagd in hun emancipatie? Ja en nee. Ze zijn er 
in elk geval economisch wijzer van geworden. 
Het 'nee' bij deze vraag zal zich toespitsen op enerzijds de ontwik
keling van wat 'juridisering' is gaan heten en anderzijds op het 
vraagstuk van de calculerende burger. Beide hebben natuurlijk 
met elkaar te maken en beide roepen een soortgelijk verzet op als 
die van de te ver doorgeschoten inspraakregelingen. Wie veel rech-

ten heeft, kan er mee gaan 
rekenen. Vooral als veel van 
die rechten in geld waar

deerbare schaarse goederen 
representeren. Dit heeft 
zich dan ook voorgedaan, 
hoewel de ontwikkeling van 
juridisering altijd nog min
der is dan in de Verenigde 
Staten. 
Wat zijn nu precies de na
delen van verregaande juri
disering en calculatie van 
gedragingen? Ik meen dat 
de kern van het bezwaar is 
dat met excessieve juridise
ring het onderling vertrou
wen uit een samenleving 
wordt weggenomen. Ster
ker: waar het vertrouwen 
verdwenen is, wordt met 
advocaten gesmeten. Zo'n 
ontwikkeling kan beroeps
groepen en hele organisa
ties kapot maken. Kijk 
maar eens naar de KNVB. 
Het evenwicht is zoek en 
om evenwicht gaat het nou 
juist. Bij het begin en het 
einde van het leven, bij het 

naar school gaan op 4 jarige leeftijd en bij het afstuderen in 4 jaar. 
De nieuwe regeling van studiefinanciering met het recht op ver
lenging ervan na vertraging door ziekte is het allernieuwste, ik 
moet helaas zeggen, allergruwelijkste product van een gejuridifi
ceerde samenleving. 
Vandaar mijn weifelende 'ja' en 'nee' op de vraag naar de geslaag
de emancipatie. Natuurlijk moet de positie van burgerschap be
rusten op fundamentele rechten, .maar de huidige situatie nood
zaakt zowel een vaak erg willekeurige bezuiniging en een even 
willekeurige rechtstoepassing. Beide zijn ondermijnend voor het 
gezag van de overheid. 

Verantwoordelijkheid 

Vormt het benadrukken van de plichtenkant dan een oplossing? 
De eenzijdige beklemtoning van rechten, en niet van plichten, van 
lusten en niet van lasten, zou tegengegaan kunnen worden door 
een 'charter van de plichten van de mens te maken', zoals met 
regelmaat, met name door Jan Terlouw, wordt bepleit. Ik zie daar 
zelf niet zo veel in. Logisch gezien zijn rechten en plichten teveel 
met elkaar verweven: elke plicht kan ook vertaald worden als een 
recht en omgekeerd. Ik zie daarom meer in het uitdiepen van het 
leerstuk van verantwoordelijkheid. Dit begrip heeft een goede 
staatsrechtelijke verankering - de ministeriële verantwoordelijk
heid - en het biedt een combinatie van zaken zelfstandig ter harte 
nemen en tegelijk verantwoording willen en durven afleggen voor 
eigen daden. Verantwoordelijkheid van burgers - eigen initiatief, 
eigen financiering voor die initiatieven, eigen zeggenschap e.d.
biedt veel mogelijkheden om de onevenwichtige ontwikkeling in 
de voorgaande twee aspecten het hoofd te bieden. Verant-
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woordelijkheid is nooit helemaal alleen gebaseerd op eigen belang: 
je bent altijd verantwoordelijk voor iets of iemand, iemand anders, 
hetgeen verwijst naar een grotere kring dan alleen maar dat ene, 
autonome individu. Er zou veel meer werk gemaakt kunnen wor
den van een verdere doordenking en operationalisering van dit 
verschijnsel 'verantwoordelijke burger', waarbij onder de retori
sche brij wel degelijk iets belangrijks kan worden gevonden. 

Heeft de emancipatie van de burger in .de laatste dertig jaar de 
verantwoordelijkheid doen toenemen? Ook hier ben ik geneigd te 
zeggen: ja en nee. Ja, in zoverre de verantwoordelijkheid voor 
schendingen van mensenrechten elders, voor fundamentele waar
den aanwijsbaar is toegenomen. Nee, voorzover een passiviteit, 
misschien mede gevoed door al die gemakkelijke verzorgingsrech
ten, verantwoordelijkheid voor de directe nabijheid heeft doen ver
minderen. De hoogste verantwoordelijkheid van kinderen is te
genwoordig er voor zorgen dat ouders een plaatsje in het verzor
gingshuis krijgen. 

Verschil in beleving 

Welke conclusie zou men kunnen trekken uit de voorgaande, he
laas te korte analyse? Naar mijn mening is er een discrepantie aan 
het ontstaan tussen de manier waarop burgers de politiek en het 
openbaar bestuur beleven en de manier waarop de bestuurders 
dat doen. Het scherpst vind ik dat te zien bij het vraagstuk van de 
zeggenschap en de medezeggenschap in openbare kwesties. Er is 
veel bestuurlijk ongeduld en burgers kunnen zich vervolgens in 
onverschilligheid in eigen kring terugtrekken - zolang ze zichzelf 
nog verzekerd weten van al die verzorgingsrechten. Maar ook op 
dit punt is er een groeiende discrepantie: de bestuurlijke noodzaak 
tot zuinig beheer en budgettair gezonde voorzieningen en de vrij 
lange gewenning van de burgers dat er wel voor je gezorgd zal 
worden. De gemoedsrust van de verzorgingsstaat staat op het 
spel. En ten derde een discrepantie tussen de opvatting van ver
antwoordelijkheid van bestuurders en van burgers: de bestuur
ders rekenen op verantwoordelijkheid van de kant van burgers en 
worden vervolgens vaak teleurgesteld; de burgers rekenen op 
automatische verantwoordelijkheid van bestuurders die tegen
woordig echter in toenemende mate uitsluitend letten op wat zo 
mooi hun core business heet. Kortom, een terugtrekkende over
heid die verantwoordelijkheid afschuift naar een burger die die
zelfde verantwoordelijkheid doorschuift. Naar wie? Waarheen? 
Naar de zwakste schouders die niet gewend zijn verantwoordelijk
heid te dragen? 

De noodzaak van een beginselprogramma 

Er is geen gemakkelijke oplossing te vinden voor bovenstaande 
discrepantie. Zelf zou ik vooral willen wijzen op het formuleren 
van een beginselprogramma door politieke partijen, juist om de 
band tussen burger en toekomstige bestuurders ideologisch en 
moreel weer terug te krijgen. Beginselprogramma's zijn in de poli
tiek nodig als emotionele, waarderende en inspirerende richting
aanwijzers, die kiezers en gekozenen aan elkaar binden. Ze zijn 
niet alleen nodig voor de eigen politieke organisatie, om een cor
porate identity te vinden, maar juist om kiezers, jonge kiezers, te 
tonen wat men wil en waar men waarde aan hecht. Politiek is een 
kwestie van machtsvorming en overtuiging. Als de overtuiging 
geheel gaat wegvallen ten gunste van politieke opportuniteit met 
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Ook voor de ouderen in onze samenlevilIg staat de 
gemoedsrust van de Verzorgingsstaat op het spel. 

het oog op macht, dan valt een principiële binding met de poten
tiële kiezer weg. Het beginselprogramma zegt waar men waarde 
aan hecht, de praktijk van de alledaagse politiek laat zien wat 
men waard is in het zich houden aan ten minste een aantal hard
op geformuleerde waarden. Het is vooral een kwestie van eerlijk
heid tegenover de kiezer. Dit sluit compromissen en haalbaar
heidsdenken in de politiek van alledag niet uit. In de Nederlandse 
politieke constellatie moet men nu eenmaal compromissen aan
gaan en water bij de verkiezingswijn doen. Verkiezingsprogram
ma's verouderen snel en worden daardoor waardeloos. Beginsel
programma's daarentegen tonen het karakter van een politieke 
partij. Beginselloosheid is een politieke ondeugd en een grove bele
diging van alle burgers. • 

IDEE - APRIL'97 


