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'Den Haag heeft steeds 
minder te vertellen.' Zo 
luidde de kop boven het 
artikel dat Mark Bovens, 
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samenleving te beschikken. 
Herstel van het primaat van 
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een hersenschim na. De 
verplaatsing van de politiek 
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verscheen' (Bovens e.a., 1995) . Bovens cum suis 
stellen een verlies aan democratische controle vast. 
Hun probleemdefinitie is relevant, maar de aanbe
velingen die zij aan hun analyse verbinden zijn voor
al juridisch-bestuurlijk van karakter. Doel van het 
nu volgende is de analyse van de rol van de overheid 
met een politiek-ideologische dimensie te verbre
den. Als publieke zeggenschap en publieke waarden 
aan betekenis hebben ingeboet en gesproken kan 
worden van een 'privatisering van het publiek 
domein', welke consequenties zou een partij als de 
PvdA daaraan kunnen verbinden? 

Technocratische val 
Anders dan de aangehaalde krantekop doet ver
moeden betreft het rapport van Bovens en zijn 
mede-auteurs - zelf spreken zij van een 'pamflet' 
een heus program voor staatkundige en bestuurlijke 
vernieuwing. De vijf sociaal-democraten stellen 
een afnemend vertrouwen in de politiek vast. 
Daarbij heeft de politieke macht zich verplaatst 
zonder dat de mogelijkheden van publieke verant
woording zijn vergroot. Voorzover bestuurlijke 
vernieuwing op de agenda staat is sprake van oude 
thema's daterend uit de jaren zestig (gekozen bur
gemeester) danwel van technocratische oplossin
gen (kerndepartementen) . Bovens cum suis willen 
discussie over andere agendapunten. Een democra
tisch tekort vraagt om democratische vernieuwing. 

vraagt om 'bindend be
stuur' en een drieledige 

overheidsrol: responsief, stimulerend en orde
nend. De vijfbepleiten het creëren van nieuwe vor
men van publieke verantwoording, het scheppen 
van garanties tegen ambtelijk falen en beleidswille
keur en het vergroten van de directe invloed van 
burgers op het beleid. 

Voorwaar, een plausibele redenering. De ver
plaatsing van de politieke macht vraagt om vergro
ting van de mogelijkheden tot verantwoording. De 
analyse is steekhoudend, (maar) geldt dat ook 
remedie? Verschillende aanbevelingen van Bovens 
en zijn mede-auteurs zijn bestuurlijk-technisch van 
aard. Zo bepleit het vijftal een stelselmatige evalu
atie van overheidsbeleid, een rechterlijke toetsing 
van nieuwe wetgeving, zelfs nationale televisie
debatten . Dergelijke voorstellen hebben de charme 
van het concrete. Het is evenwel de vraag of zij uit
zicht bieden op een oplossing voor de problemati
sche situatie waarin het publiek domein zich thans 
bevindt. De auteurs doen herstel van het primaat 
van de politiek af als een illusie . Daardoor ontstaat 
de kans dat zij, hoewel zij ertegen waarschuwen, 
zelf in de val van technocratische oplossingen 
lopen. Die kans is er wanne~r zij opteren voor het a 
priori van minder sturing. In combinatie met het 
uitgangspunt van een overheid die niet mag 'dirige
ren', komen de vijf sociaal-democraten op een wat 
diffuse overheidsrol uit. Deze technocratische val 
kan worden vermeden door het probleem in een 
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politiek-ideologisch perspectief te plaatsen. Door 
herstel van het evenwicht tussen publiek en privaat 
zou juist een sociaal-democratische partij, in 
samenwerking met anderen, kunnen streven naar 
een herinrichting van het publiek domein. 

GEZAGSCRISIS EN PUBLIEK DOMEIN 

Het vertrouwen in de politiek is afgenomen, terwijl 
de politieke macht allang niet meer alleen op het 
Binnenhof ligt, stellen Bovens en zijn mede-auteurs 
terecht vast. Er is echter meer aan de hand. De 
dynamiek in de relatie tussen overheid en samenle
ving kan worden gevat met de term publiek 
domein. Daarmee wordt de sfeer bedoeld waarin 
de belangen van de gemeenschap worden behartigd 
omwille van die belangen zelf2. De probleemstel
ling van Bovens cum suis dat de politieke macht is 
verplaatst, krijgt reliëf tegen de achtergrond van de 
hier gevolgde redenering dat in het publiek domein 
de balans in de richting van private organisaties, 
maar ook van private waarden is doorgeslagen. 
Deze hebben zodanig aan betekenis gewonnen dat 
de evenwichtige behartiging van de belangen van de 
gemeenschap omwille van die belangen zelf, onder 
druk komt te staan3. Zowel maatschappelijk als 
ideologisch wordt de betekenis van 'het publieke' 
zo sterk gerelativeerd dat van een gezagscrisis in het 
publiek domein gesproken kan worden4. Deze 
gezagscrisis is historisch en sociologisch als volgt te 
beredeneren. 

Private oraanisaties 

In de periode direct na de Tweede Wereldoorlog 
lijkt van een evenwicht in het publiek domein spra
ke. Publieke organisaties en waarden zijn sterk aan
wezig, terwijl in het 'maatschappelijk middenveld' 
de verzuilde elites zich als het ware als rentmeesters 
van het publiek domein gedragen. Het is de tijd van 

een krachtige opbouw van de oeiale zekerheid. In 
1952 wordt bijvoorbeeld de ww van kracht; in 
1957 de AOW. Het is de periode van Willem 
Drees, als de verpersoonlijking van 'Vadertje 
Staat'. 

Vervolgens is er een snelle stijging van het wel
vaartspeil. De economische groei maakt het de 
overheid in de jaren zestig mogelijk om aan veel 
maatschappelijke wensen tegemoet te komen. In de 
jaren zeventig slaat in het publiek domein de balans 
door in de richting van publieke organisaties en 
publieke waarden. Omdat de samenleving maak
baar wordt geacht, mag de overheid zich tot alles
hoeder ontwikkelen5. 

Een reactie blijft niet uit: in de jaren tachtig gaat 
de wijzer van de weegschaal de geheel andere kant 
op. De crisis van de verzorgingsstaat wordt gepro
clameerd, waarna een teruacred-activisme ontstaat. 
Met het aantreden van het eerste kabinet Lubbers 
breekt een nieuw tijdperk aan: dat van de Nieuwe 
Zakelijkheid. Politici zelf bepleiten privatisering 
van overheidstaken in de vorm van een af te bake
nen grote operatie, maar ook als kern van een alge
hele terugtredfilosofie. Organisatie en. werkwijze, 
evenals normen en waarden ontleend aan het 
bedrijfsleven worden het openbaar bestuur recht
streeks ten voorbeeld gehouden. De overheid lost 
geen problemen op; de overheid is het probleem, 
zoals de Amerikaanse president Reagan het uit
drukt. Het openbaar bestuur in Nederland lijkt in 
de jaren tachtig een 'weg met ons' -opvatting te hul
digen6. De staat lijkt een deel van zijn identiteit op 
te geven7. Zowel op het niveau van intermediaire 
organisaties als op dat van burgers en van politiek 
systeem is sprake van een privatisering van het 
publiek domein: een terugtred ten gunste van pri
vate organisaties en private waarden. 

* De auteur bedankt Paul Dekker en 
V ie Veldheer voor hun commentaar op 
een eerdere vcrsic. 

3· Zie eerder: Hupc, P.L., 'De priva
tisering van het publick domein ' , in: 

en Maatschappij, jrg. X, nr. 1 o, 

oktober 1983, pp. 263 -276. 
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Private waarden 

Eveneens in sociologisch opzicht vertoont het 
publiek domein dynamiek. Sinds de jaren zeventig 
is een 'cultuur van de verzorgingsstaat' zichtbaar. 
Welvaart, ontzuiling en democratisering creëren 
de basis voor het ontstaan van de zogenoemde cal
culerende burger. Kenmerk van de cultuur van de 
verzorgingsstaat is een op alle gebied verregaande 
indivï'dualisering8. Tegen die achtergrond is het 
niet verbazingwekkend dat een carrière in de 
zakenwereld menig student aantrekkelijker voor
komt dan een loopbaan in publieke dienst. Aan het 
vooruitgangsgeloof is een einde gekomen; aan het 
maakbaarheidsdenken eveneens. Zelfs de elites tre
den terug uit het publiek domein. 

De publieke moraal vertoont tekorten. Bij 
volksvertegenwoordiging en regering groeit het 
besef dat veel gecompliceerde en fraudegevoelige 
wet- en regelgeving is ontwikkeld, terwijl de con
trole op de naleving daarvan problematisch is. 
Recentelijk maakt de overheid ernst met een stren
ger optreden tegen fraude en criminaliteit. Zij 
wordt daarin echter niet geloofwaardiger, wanneer 
de burger zich in toenemende mate geplaatst ziet 
voor gevallen van fraude en corruptie bij de over
heid zèlf. Dergelijke inbreuken op de integriteit van 
het bestuur vcrschaffen burgers een rechtvaardiging 
zich van de reguliere politiek af te keren en sommi
gen zelfs om, nog een stap verder, hun heil in extre
misme en nationalisme te zoeken. 

DIAGNOSE 

De diagnose van Bovens cum suis dient te worden 
verbreed: door verschuivingen tussen publiek en 
privaat in het publiek domein blijkt van een gezags
crisis sprake. Bij de relativering van de betekenis 
van het publieke spelen verschillende factoren een 
rol. De gezagscrisis betreft 'de verplaatsing van de 
macht', maar ook de wijze waarop problemen in de 
samenleving beleidsmatig worden benaderd, als
mede de maatschappelijke functie van politieke 
partijen. Daarbij hebben sociaal-culturele ontwik
kelingen de electorale positie van zuilpartijen zoals 

9· Bekke, A.J.G.M. & P. Kuypers, red . , 
Afzien van macht: Adviseren aan een andere 
overheid, sou Uitgeverij, Den Haag, 
1990. 
1 o. Swaan, A. de, Zore en de staat: 
Welzijn , onderwijs en aezondheidszora in 
Europa en de Vereniade Staten in de nieuwe 

de PvdA aangetast. Elk van deze punten behoeft 
nadere aandacht. 

Een wijkende overheid 

Bovensen zijn mede-auteurs wijzen op de verplaat
sing van macht weg van het Binnenhof. Ook waar in 
een parlementaire democratie 'het centrum' eer
der in de functionele spanning tussen de drie mach
ten van de Trias Politica dan op één plek te lokalise
ren valt, houdt de constatering van verlies aan 
democratische controle stand. Naast deze sluipen
de ontwikkeling is een actieve vorm van 'afzien van 
macht'9 te onderscheiden. Sinds het aantreden van 
het eerste kabinet-Lubbers is vanuit de overheid 
zelf benadrukt dat burgers en hun organisaties de 
oplossing van maatschappelijke problemen niet pri
mair van haar hebben te verwachten. Verwijzend 
naar de markt en een beroep doend op de eigen ver
antwoordelijkheid van burgers is de overheid sinds
dien terughoudend in het aanvaarden van nieuwe 
taken. Haar bestaande taken tracht zij zo geprivati
seerd, gedereguleerd en gedecentraliseerd moge
lijk vorm te geven. 

Eind jaren zestig maakt economische groei het 
mogelijk 'enige rechtstreekse verplichting aan een 
vreemdeling die een dringend beroep om hulp 
doet' 10 massief op de overheid te projecteren. 
Vuijsje spreekt van het ontstaan van een afzijdig
heidscultuur' '. Begin jaren tachtig is het de over
heid zelf die zich non-interventie tot norm stelt. Op 
economisch gebied, maar ook op andere terreinen 
zoals in de gezondheidszorg ziet de overheid er 
steeds vaker bewust van af haar interventievermo
gen te (blijven) benutten 12 . Bij voorkeur stelt zij 
zich op als partij tussen de partijen. Haar rol 
beschouwt zij als inwisselbaar voor die van andere 
maatschappelijke actoren. Het identiteitsverlies 
van de overheid op nationaal niveau, ten dele onge
wild, ten dele uit eigen beweging, vormt de eerste 
factor van invloed op de gezagscrisis in het publiek 
domein. Juist ook de elites zeggen het elkaar na: 
van de overheid is weinig te verwachten. 

tijd, Uitgeverij Bert Bakker, Amster~am, 
1989, p. 26o. 
11. Vuijsje, H., 'De bemoeial in de ban: 
Hoe afzijdigheid een deugd werd en 
slachtoffers maakte', in: N RC 

Handelsblad, 4 november '995· 
1 2. Zie noot 1 1 • 
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Technocratisch bestuur 
Een tweede factor betreft de financiële benadering 
van maatschappelijke problemen en de bedrijfsma
tige, technische aanpak van bestuurlijke vraagstuk
ken. De verzorgingsstaat lijkt koud te worden gesa
neerd. Bovens en zijn mede-auteurs wijzen op de 
technocratische wijze waarop de overheid sinds de 
jaren tachtig terugtreedt. Er is een abstracte filo
sofie, die van terugtred, waarvan de concrete invul
ling juist op de terreinen specifiek voor de verzor
gingsstaat door overwegingen van staathuishoud
kunde wordt gedomineerd. Financiële prioriteiten 
verdringen politiek-inhoudelijke doelstellingen. 
Het politiek debat beperkt zich tot de representatie 
van sectorale belangen. 

Overheidsactivisme en -interventionisme ver
minderen wat betreft de oplossing van maatschap
pelijke problemen; zij krijgen evenwel nieuwe 
impulsen vanuit bestuurskundige invalshoek. 
Terwijl de overheid naar het vrije spel der maat
schappelijke krachten verwijst, wordt haar eigen 
functioneren object van organisatiekundig advies. 
De overeenkomsten tussen publieke en private 
organisaties worden benadrukt. Daarin past een 
bedrijfsmatige aanpak van bestuurlijke vraagstuk
ken. Ook in het openbaar bestuur komen organisa
tie en management centraal te staan. Uitvoerings
taken worden uitbesteed, dan wel aan verzelfstan
digde diensten toevertrouwd. Treedt de overheid 
maatschappelijk terug, het - afgeslankte en gereor
ganiseerde - bestuur stuurt 'op afstand'. De poli
tieke zeggenschap en mogelijkheden tot publieke 
verantwoording nemen daardoor eerder af dan toe. 

Politici als managers 
Veel burgers zijn de overheid als een supermarkt 
van publieke diensten gaan zien, stelt Van 
Kemenade 1 3. Zij beschouwen politici minder als 
hun vertegenwoordigers, dan als onderdeel van de 
overheidsmachinerie. Van Kemenade spreekt van 
een politiek-bureaucratisch complex. Politieke par
tijen en politici zijn tot managers va 1 het overheids
bedrijf geworden. In een ingewikkeld netwerk 
beheren zij met ambtenaren, commissies en advi
seurs en met behulp van mandaten en regels de 
overheid als supermarkt. De keuzes die in de 
bedrijfsleiding worden gemaakt en de overwegin-

gen daarvoor zijn voor de burger niet altijd helder. 
Mede daarom voelt hij zich steeds minder als kiezer 
aangesproken en gaat hij zich meer als klant gedra
gen'4. 

Door de hierboven genoemde terughoudende 
opstelling van de overheid (eerste factor), alsmede 
de financiële benadering van maatschappelijke pro
blemen en de technisch-bedrijfsmatige aanpak van 
bestuurlijke vraagstukken (tweede factor) worden 
zichtbare programmatische verschillen tussen de 
politieke partijen kleiner. Naarmate politieke par
tijen meer de nabijheid van de Uitvoerende Macht 
zoeken versmallen zij hun rol. Ongewild dragen zij 
daarmee bij aan een relativering van d betekenis 
van het publieke. Zonder de postmoderne procla
matie van 'het einde van de politiek' over te 
nemen, kan men het maatschappelijk functieverlies 
van politiek en politieke partijen dan ook als derde 
bepalende factor voor de gezagscrisis in het publiek 
domein beschouwen. 

Electorale verschuivingen 
Voor de korte termijn lijkt de PvdA van deze 
gezagscrisis niet zoveel hinder te ordervinden 0 

Sterker nog, in het hart van politiek en bestuur 
functionerend heeft zij haar aandeel in de geschetste 
ontwikkelingen geleverd; en niet zonder succes. 
Sinds het aantreden van het 'paarse' kabinet laten 
opiniepeilingen een grote steun voor minister-pre
sident Kok zien. Was er in de afgelopen twaalf jaar 
sprake van een 'Lubbers-effect', wellicht kan nu 
reeds van een 'Kok-effect' worden gesproken: een 
premier die zijn taken goed vervult verkeert in de 
positie om tot staatsman uit te groeien. De popula
riteit van de politiek leider van de PvdA maskeert 
evenwel de electorale terugval van deze partij. De 
PvdA deelt overigens haar achterbanprobleem met 
een andere zuil partij, het c DA. Veel (post)moderne 
kiezers, ontzuild als zij zijn, herkennen zich steeds 
minder in de programmatische prioriteiten en cul
tuur van de partijen waarop zij plachten te stem
men. Bij de PvdA lijkt daarbij steeds meer een iden
titeitsprobleem te worden onderkend. 

Sinds de jaren dertig is de politieke kracht van de 
sociaal-democratie de nadruk op de eigen identiteit 
van de overheid, gecombineerd met hoge sturings
aspiraties geweest. Steeds streefden sociaal-demo-

13. Kemenade, J.A. van, ' Burger moet 
van klant weer kiezer worden', in: De 
Volkskrant, 4 november 1995. 
'4· Zie noot '3· 



eraten praktisch-bestuurlijk en politiek-program
matisch naar gezagsuitoefening in het publiek 
domein door publieke actoren, vanuit publieke 
waarden. Dat kwam niet uitsluitend uit een ideolo
gisch principe voort 1 5. Minstens zozeer had (en 
heeft) deze nadruk te maken met de ernst en het 
belang van bepaalde maatschappelijke aangelegen
hede':l, die om een aanpak op collectief niveau vra
gen. Thans lijkt het soms alsof de PvdA tegelijker
tijd de nadruk op de eigen identiteit van de over
heid èn de hoge sturingsaspiraties heeft opgegeven. 
De partij afficheert zich niet langer primair en een
duidig als strevend naar een overheid die actief 
optreedt als 'schild voor de zwakken'. In de omar
ming van private oplossingen voor publieke proble
men heeft de PvdA moeite zich van andere partijen 
te onderscheiden. Met meer of minder overtuiging 
wordt, bijvoorbeeld in de werknemersverzekerin
gen, een voorkeur voor publieke arrangementen 
ingeruild voor een keuze voor marktwerking. 
Daarmee vindt de gezagscrisis in het publiek 
domein een directe uitdrukking in de opstelling van 
de PvdA. Doordat de Partij van de Arbeid op de 
profielbepalende punten van overheidsrol en stu
ringsambities in de richting van D66 respectievelijk 
de vvD is opgeschoven ondervindt zij op de kie
zersmarkt van deze partijen concurrentie. Zij gaat 
als het ware in haar standpunten meer op die partij
en lijken, terwijl zij electoraal haar traditionele ach
terban van zich vervreemdt. Koestering van de tijd
geest vergroot de kans voor de sociaal-democratie 
dat zij achter het (neo )liberalisme onzichtbaar 
wordt. In het defensief gedrongen dreigt de PvdA 
daardoor als politieke partij in een identiteitscrisis 
te geraken. 

Het is overigens een empirische vraag in hoever
re die traditionele achterban nog wel bestaat. 
Immers, in sociaal-cultureel opzicht zijn veel werk
nemers zich als 'eigen baas' gaan beschouwen. 
Stemde een groot aantal van hen tot voor enkele 
jaren op de PvdA, thans lijken velen zich met het 
vrijheidsideaal van de VVD verwant te voelen t6. 

Voor zover deze verschuiving in het zelfbeeld 
van grote groepen werknemers zich doorzet - en 
de laatste reeks verkiezingsuitslagen wijst in die 
richting - heeft de PvdA met een structureel pro
bleem te maken: haar traditionele achterban lijkt te 
verdwijnen. Ondanks de goede pers voor de soci-

15. Vergelijk: Thijn, Ed. van, 'De w os 
als klokkcluider', in: Socialisme en Demo
cratie,jrg. 53, nr. 3, 1995, pp. 154-159· 

aal-democratische minister-president ziet een 
vooruitdenkende PvdA de noodzaak onder ogen 
om nieuwe delen van de kiezersmarkt aan te boren. 
Zij zou dit kunnen doen door enkele wezenlijke 
principes trouw te blijven en zich sterk te maken 
voor een nieuw elan in het publiek domein. 

PERSPECTIEF 

De diagnose is aldus verbreed. In een perspectief 
gericht op herstel van het evenwicht tussen publiek 
en privaat zou de gezagscrisis in het publiek domein 
moeten kunnen worden overwonnen. Door een 
combinatie van een zichtbare staat, het primaat van 
het politieke en een bredere rol van politieke partij
en kan de betekenis van het publieke worden ver
sterkt. De positionering van de sociaal-democratie 
verdient daarbij bijzondere aandacht. 

Een zichtbare staat 

Allereerst heeft de samenleving het meeste baat bij 
een overheid die haar eigen verantwoordelijkheid 
neemt en haar sturingsaspiraties daarop afstemt. 
Alleen in dat geval ook kan de overheid van burgers 
en maatschappelijke organisaties verlangen dat zij 
zich verantwoordelijk gedragen. Verantwoorde
lijkheid veronderstelt identiteit. De overheid is 
geen instrument, maar meer dan grensbewaker. 
Het deel van het nationaal inkomen dat door de 
overheid wordt uitgegeven weerspiegelt een actie
ve rol; het vereist ook de handhaving daarvan. Veel 
maatschappelijke kwesties vragen eerder om een 
geprononceerder dan om een meer terughoudend 
overheidsoptreden: een evenwichtige ontwikkeling 
van en deelname aan arbeid, educatie en cultuur; 
duurzaam beheer van het natuurlijk milieu; vraag
stukken van veiligheid; kwesties van internationale 
samenwerking; een innovatief informatietechnolo
giebeleid gericht op versterking van de concurren
tiepositie van Nederland als land van kennisproduk
tie en -distributie. 

Dat de overheid een specifieke identiteit heeft 
betekent niet dat zij de belangen van de gemeen
schap uitsluitend zelf behartigt. Als overheden op 
de verschillende bestuursniveaus maatschappelijke 
vraagstukken met private ,organisaties ter hand 
nemen, is hun bijdrage evenwel specifiek. De eigen 
verantwoordelijkheid is uitgangspunt en zichtbaar. 

16. Zie: Hupe, P.L., 'De Partij van de 
Arbeid is een partij van de elite gewor
den', in: NRCHandelsblad, 1 aprilt99S· 
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Het gaat om een zichtbare staat en een betrouwbaar 
bestuur. Betrouwbaar in die zin dat de zwaksten in 
de samenleving erop moeten kunnen rekenen dat 
zij door de overheid worden beschermd. Betrouw
baar ook in de zin dat overheden en overheidsfunc
tionarissen zelf tenminste doen wat zij van de 
samenleving vragen. De overheid is wellicht als 
partner te zien, maar dan toch zeker als betrouwba
re partner. 

De publieke zaak zelf verdient het, in ere te 
worden hersteld. Burgerschap houdt meer in dan 
een geïndividualiseerd bestaan en een 'moet kun
nen'-houding17. Voor het onderhouden van de 
publieke moraal is opvoeding - hoe ouderwets -
belangrijk. Dan echter ruet bepel'kt tot de taak van 
ouders, maar ook van school en andere instituties. 
Veronderstelling daarbij is dat de bestuurlijke en 
maatschappelijke elites voorbeeklig gedrag verto
nen. De 'weg met ons' - mentaliteit clie nogal wat 
overheidsfuncionarissen in de jaren tachtig uits
traalden elient plaats te maken voor een houding 
waarin een loopbaan in publieke clienst als eervol en 
nastrevenswaardig voor the Best and the Briahtest 
wordt gezien. De combinatie van professionaliteit 
en inzet voor de publieke zaak rechtvaarcligt een 
passende beloning. 

Het primaat van het politieke 
Het tweede element in een perspectief gericht op 
het ontwikkelen van een nieuw publiek elan betreft 
het primaat van de politiek. Het huidige sociaal
liberale kabinet heeft herstel van clit primaat tot 
motto gemaakt en is actief begonnen in het bijzon
der de publiekrechtelijke betekenis van de samen
werking tussen werkgevers en werknemers te 
redresseren. Bovens en zijn mede-auteurs achten 
het een illusie dat het Binnenhof weer het centrum 
van politieke macht zou kunnen worden. ln hun 
remedie leggen zij nogal veel nadruk op technische 
hulpmiddelen zoals televisiedebatten. Daarmee 
erkennen zij impliciet dat 'het politieke' in de eer
ste plaats een focus betreft clie door in het bijzonder 
politici en burgers als drager , op meer dan één 
plek inhoud wordt gegeven 1 8. Bij clie inhoud gaat 

1 7. Zie: Gunsteren, H.R. van, vervaar
digd onder leiding van, Eigentijds burger
schap, WRR-publikatie, Den Haag, 
1992. 
18. Zie: Hupe, P.L., ' Het betwiste pri
maat van de politiek', in: P. de Jong, 
A.F.A. Korsten, A.J. Modderkolk & 
I.M.A.M. Propper, red., Verantwoor-

het om opvattingen over de vormgeving van de 
samenleving. Met behulp van politiek bepalen bur
gers in een democratie welke belangen collectief 
zijn. De belangen van de gemeenschap behoren niet 
in het privé- maar in het publiek domein te worden 
behartigd. Die behartiging kan door publieke en 
private organisaties en in mengvormen geschieden. 
In alle gevallen is sprake van politieke sturing. Deze 
wordt op verschillende plekken en in een uiteenlo
pende bestuurlijke vormgeving van de Trias 
Politica, in de eerste plaats door politici en via ver
tegenwoordigende organen uitgeoefend. 

Een empirische relativering van het primaat van 
de politiek maakt dat primaat in normatief opzicht 
geenszins achterhaald. Integendeel, de betekenis 
van het politieke is zowel beleidsinhoudelijk als in 
bestuurlijke vormgeving te vergroten. 'De vraag is 
nu aan de orde welke politiek eigenlijk gevoerd 
moet worden om het primaat (van de politiek-PH) 
weer overtuigend ter hand te nemen' stelt 
Wallage 19. In het voorafgaande werd reeds een 
aantal maatschappelijke thema's genoemd ten aan
zien waarvan het overheidsoptreden kan worden 
versterkt. Daarnaast lenen veel ogenschijnlijk tech
nisch-bestuurlijke vraagstukken zich erbij uitstek 
voor, tot onderwerp van politiek debat te worden 
gemaakt. De aanleg van de Betuwe-spoorlijn; de 
bouw van de hoge snelheidslijn al of niet door het 
Groene Hart van Zuid-Holland: het zijn kwesties 
die de kern raken van politieke visies op economi
sche ontwikkeling, ruimtelijke ordening en het 
duurzaam beheer van het natuurlijk milieu. Een 
politieke partij clie zichzelf respecteert gaat hier
over op nationaal niveau de confrontatie met ande
re partijen aan. 

'De politiek' heet zich naar elders te hebben 
verplaatst. Veeleer doen zich op een verscheiden
heid aan plekken in de samenleving verschijnselen 
van ongecontroleerde machtsuitoefening en gebrek 
aan machtsevenwicht voor. Daar is behoefte aan 
vergroting van publieke verantwoording en politie
ke zeggenschap. Dit vereist initiatief, onder andere 
op het gebied van bestuurlijke vormgeving. Rond
om de nieuwe centra van de macht kunnen counter-

delijkheid en verantwoording in het 
openbaar bestuur, Geschriften van de 
Vereniging voor Bestuurskunde, 
Congrespublicatie 1994, VUGA Uitgeverij, 
Den Haag, 1995, pp. 61-70. 
19. Wallage, J., 'Regeren is het uitlok
ken van veranderingen', in: N RC 

Handelsblad, 27 september 1995. 
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vailina powers worden geïnstitutionaliseerd. Tegen
over het bestuur van en door direct belanghebben
den vraagt het terugwinnen van publieke zeggen
schap om een combinatie van een versterking en 
decentralisatie van het primaat van het politieke. In 
plaats van het 'pp afstand zetten' van uitvoerende 
en andere diensten kunnen voorwaarden voor poli
tieke wils- en oordeelsvorming worden gecreëerd 
juist dichter bij de plekken waar voor de gemeen
schap belangrijke beslissingen worden genomen. 

Voorzien van de nodige tegenwichten in de 
vorm van toezicht en democratische controle kun
nen organisaties van particulier initiatief publieke 
taken vervullen. Soms zullen verbindingen met ter
ritoriale bestuursvormen in de rede liggen. De 
nieuwe rol van de gemeenten op het gebied van de 
arbeidsvoorziening is daarvan een illustratie. Meer 
in het algemeen zijn de bestaande organen van bin
nenlands bestuur belangrijke 'loci' waar het pri
maat van het politieke kan worden gerealiseerd. Zo 
laat bijvoorbeeld de uitvoering van de Algemene 
Bijstandswet zien hoe aan ambtelijke taakuitoefe
ning door lokale politieke prioriteitsstelling rich
ting kan worden gegeven. In de nieuwe Bijstands
wet wordt de bestaande praktijk op een aantal pun
ten gesanctioneerd. De gemeente krijgt een grotere 
financiële verantwoordelijkheid, waardoor zij 
gestimuleerd wordt een eigen 'uitvoeringsbeleid' 
te ontwikkelen. De politieke aanspreekbaarheid 
voor de burger wordt daarmee vergroot. Besturen 
wordt niet aan ambtenaren of andere deskundigen 
overgelaten, maar heeft een belangrijke politieke 
component . 

Als mede-overheden bezetten gemeenten en 
provincies sleutelposities bij de herinrichting van 
het publiek domein. Deze bestuurslagen zijn geen 
uitvoeringsorganen van de centrale overheid 20

. Bij 
uitstek vormen zij fora voor publieke verantwoor
ding. Bovens c.s. bepleiten maatregelen zoals stads
gesprekken, kwaliteitspanels en cliëntenraden ter 
vergroting van de directe invloed van de burger op 
het beleid. Dergelijke maatregelen, die ten dele 
reeds realiteit zijn, kunnen leiden tot vergroting 
van democratische controle met behoud en benut
ting van de niet-Haagse, maar wel aanwezige centra 
van politiek en bestuur. Naarmate met name de 
gemeente als mede-overheid de ruimte gebruikt 
die de rijksoverheid haar laat, kunnen op lokaal 
·niveau, dus dichter bij de burger, nieuwe machts-

2o. Zie noot 8. 
2 1 . Zie noot 1 3. 

evenwichten ontstaan. Inhoud en vorm gegeven als 
vergroting van de betekenis van het politieke in 
beleid en bestuur is het primaat van de politiek dan 
niet ontoereikend; het biedt juist mogelijkheden. 

Politieke partijen als aids 

Voorwaarde voor een dergelijk primaat van het 
politieke is - een derde element - dat politieke 
partijen zich op nieuwe gezichtsbepalende issues 
profileren. Zij zouden zich minder als beheerder 
van de overheidssupermarkt kunnen opstellen, 
maar meer vanuit eigen gezichtspunten hun visie op 
de te behartigen belangen van de gemeenschap kun
nen formuleren. Politieke partijen zouden er met 
hernieuwde opzet naar kunnen streven 'interme
dair tussen de burgers en de overheid te zijn, een 
platform voor meningsvorming over publieke 
vraagstukken, een integrerend kader voor gemeen
schappelijk handelen' 21 • Daartoe bepleit Van 
Kemenade meer openheid en overleg met betrok
kenen bij de beleidsvoorbereiding, heldere profi
lering van de te maken keuzes en een meer zichtba
re afweging van voor- en nadelen in de besluitvor
ming. 

Vanuit hun visie op de zorgen van morgen zou
den politieke partijen nieuwe punten op de agenda 
kunnen plaatsen . Daarbij geldt dat in de Staten
Generaal de afweging van belangen op nationaal 
niveau in alle zichtbaarheid behoort plaats te vin
den. Het Binnenhofkan weer opnieuw de betekenis 
van politiek forum krijgen, van kristallisatiepunt 
van het publiek debat. Daar behoort een echte, dat 
wil zeggen politieke discussie over de kerntaken 
van de overheid te worden gevoerd. Willen tegen
stellingen zichtbaar kunnen worden, dan moeten ze 
er ook wel zijn. Politieke partijen zouden juist in 
hun verscheidenheid beelden van een gewenste toe
komst zichtbaar kunnen maken en daarmee de bur
ger oriëntatiepunten kunnen verschaffen. 

Als het politieke op verschillende plaatsen in en 
buiten Den Haag inhoud en vorm krijgt, zijn er 
voor politieke partijen evenredig veel mogelijkhe
den de maatschappelijke functie die zij vervullen te 
verbreden. Politici en politieke partijen zijn bij uit
stek dragers van het politieke. Oriëntatie en oor
deelsvorming, de zichtbare af~eging van relevante 
belangen in vertegenwoordigende organen, het 
dragen van politiek-bestuurlijke verantwoordelijk
heid en het in diezelfde organen afleggen van ver-
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antwoording daarover; dit alles gericht op de 
behartiging van de belangen van de gemeenschap -
het zijn primaire taken voor politieke partijen en 
politici. 

De veranderde maatschappelijke verhoudingen en 
cultuurpatronen vragen eerder om initiatief en 
politieke profilering dan om ideologisch conformis
me. De uiterste consequentie van het benutten van 
de technische mogelijkheden in de informatiemaat
schappij om de directe invloed van burgers op het 
beleid te vergroten, is dat politici overbodig wor
den. Hun rol als gids wordt daarmee miskend. 
Waar politiek vooral ook zingeving en gedeelde 
oordeelsvorming betreft, omvat zij meer dan het 
stimuleren van het probleemoplossend vermogen 
van de maatschappij. 

Een zichtbare staat, het primaat van het politie
ke in beleid en bestuur, alsmede een functieverbre
ding van politieke partijen zijn elementen van een 
perspectief gericht op herstel van het evenwicht 
tussen publiek en privaat in het publiek domein. 
Het zijn ook politiek-ideologische oriëntaties op 
zoek naar een politieke partij. 

Met hun program voor staatkundige en bestuurlijke 
vernieuwing willen Bovens en zijn mede-auteurs 
een bijdrage aan de profilering van de PvdA leve
ren. Het program is opgesteld door sociaal-demo
craten. Wat het evenwel inhoudelijk sociaal-demo
cratisch maakt is niet meteen duidelijk. Het afwij
zen van een 'dirigerende' overheid en het ontoerei
kend verklaren van het primaat van de politiek pas
sen in de postmoderne tijdgeest. Bij uitstek van 
sociaal-democraten kan echter worden verwacht 
dat zij de niet-inwisselbare eigen identiteit en ver
antwoordelijkheid van de overheid benadrukken. 
Zowel principieel als praktisch lijkt dit een voor
waarde voor de toekomst van een partij van de 
arbeid. 

PROGRESSIEVE SAMENWERKING 

Linkse middenpartijen 
In de praktische politiek heeft de sociaal-democra
tie de afgelopen jaren de neiging getoond zich tegen 
het (neo)liberalisme aan te schurken. Deze neiging 
heeft dè PvdA met de VVD en D66 in een kabinet 

22. Vermeulen, F., 'Na grotesuccessen 
twijfelt o66 over zijn eigen bestaan, ' in: 
N RC Handelsblad, 24 november 1995. 
23. Krancnburg, M., 'GroenLinks op 

gebracht. Voor een vernieuwd politiek-ideologisch 
profiel en grotere electorale herkenbaarheid van 
eerstgenoemde lijkt evenwel voor de wat langere 
termijn meer nodig. In feite kampen zowel de PvdA 
als o 66 en GroenLinks met een meer of minder 
sluimerend identiteitsprobleem. Volgens bericht
geving in N RC Handelsblad 'twijfelt o 66 (na grote 
successen) aan zijn eigen bestaan' 2 2 , terwijl Groen
Links 'op zoek (is) naar een eigen gezicht' 2 3. 

Interne partijpolitieke verwikkelingen (leider
schap) en de hierboven aangeduide cultuur van de 
verzorgingsstaat lijken elkaar te versterken. Ont
wikkelingen op de kiezersmarkt zijn mede debet 
aan het feit dat deze partijen over hun politieke 
positionering discussiëren, maar bieden op termijn 
wellicht ook mogelijkheden. Na jaren van ontzui
ling lijkt zich een nieuwe sociale differentiatie af te 
tekenen. In een grove indeling kan de hedendaagse 
samenleving in de volgende 'horizontale' segmen
ten worden verdeeld: een omvangrijk deel bestaan
de uit ondernemers en ook veel werknemers die 
zich als 'eigen baas' beschouwen; een deel dat zich 
oriënteert op de normen en waarden van de tradi
tioneel-burgerlijke maatschappij; een 'intellectu
eel' deel bestaande uit mensen met een hogere 
opleiding die met hoofdarbeid hun brood verdienen 
en een deel dat tot voor kort de 'zwakkeren in de 
samenleving' werd genoemd. De categorie 'eigen 
baas' wordt electoraal bediend door de vvo die 
zich tot een volkspartij ontwikkeld heeft. De cate
gorie van de traditionele middenklasse kan op het 
CDA stemmen, terwijl de progressieve hoger opge
leide uit drie partijen kan kiezen : D66, GroenLinks 
en PvdA 24. Het onderste segment van de sociale 
stratificatie ziet zich in toenemende mate aangewe
zen op kleinere partijen danwel voelt zich politiek 
dakloos. 

Het middenklasse-karakter van de samenleving 
wordt aldus weerspiegeld in een breed middendeel 
van het politieke spectrum. In feite zijn vv D, c DA, 

D66, PvdA en zelfs GroenLinks alle partijen van het 
midden geworden. Zij zijn dat in die zin dat zij de 
maatschappelijke status quo meer of minder, maar 
geen van alle radicaal willen veranderen. De ideolo
gische hegemonie van de Nieuwe Zakelijkheid zorgt 
voor een brede overeenstemming over wat finan
cieel-economisch als 'gezond' beleid wordt gezien. 
Naarmate partijen zich op dit vlak minder van 

zoek naar eigen gezicht,' in: 
N RC Handelsblad, 25 november '995· 
24. Zie noot 16. 
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elkaar onderscheiden wordt het voller in het poli
tieke midden. Daarmee ontstaat voor de linkse 
middenpartijen des te meer reden zich op hun iden
titeit te bezinnen. 

Met GroenLinks deelt de PvdA van oudsher de 
nadruk op de eigen identiteit van de overheid en het 
besef van de noodzaak van een overheid die voor de 
zwaksten in de samenleving opkomt. GroenLinks 
en o GiJ besteden naar verhouding veel aandacht aan 
milieuvraagstukken. Alle drie partijen hebben 
gemeenschappelijk dat zij lang of korter geleden 
weliswaar de waarde van de markt hebben ontdekt, 
maar zich nog steeds op hun hoge sturingsaspiraties 
laten aanspreken. Deze gedeelde kenmerken bie
den aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke identiteit. 

Politiek-bestuurlijke vernieuwins en sociale intearatie 
Juist het feit dat het resultaat van de herverkaveling 
van de kiezersmarkt nog onbepaald is biedt de link
se middenpartijen de kans over een vernieuwd pro
fiel na te denken. Hoe paradoxaal ook, zij zouden 
de eigen identiteit kunnen herijken door een gelei
delijke, maar gerichte realisatie van de in de jaren 
zeventig vaak bepleite 'progressieve samenwer
king'25. Bij de veranderingen op de kiezersmarkt 
die zich sindsdien hebben voltrokken zouden de 
PvdA, D66 en GroenLinks elkaar kunnen vinden in 
een toekomstgerichte invulling van de eigen identi
teit van de overheid gecombineerd met eigentijds 
vormgegeven, maar hoge sturingsaspiraties. Een 
Partij voor Bureerschap en Solidariteit zou zich bij uit
stek sterk kunnen maken voor het herstel van het 
evenwicht tussen publiek en privaat in het publiek 
domein. 

Daarmee is reeds de eerste opgave aangegeven 
die zij zich tot hoofdtaak zou kunnen rekenen: een 
fundamentele politiek-bestuurlijke vernieuwing. In 
een door bundeling van krachten tot stand te bren
gen progressief program zou het herstel van even
wicht in de relaties tussen burger, maatschappelijke 
organisaties en overheid een centraal thema kunnen 
zijn. Het gaat hier om het in de politieke en culture
le verhoudingen van het jaar 2ooo waarmaken van 

de bestuurlijke idealen waarvoor D66 werd opge
richt. Zoals in het voorgaande beschreven betreft 
deze taak echter meer dan de gekozen burgemees
ter of het invoeren van een referendum. Machts
vorming is belangrijk: partijpolitiek, maar ook in de 
vormgeving van bestuurlijke relaties. 

Bij de tweede opgave gaat het om verdelende 
rechtvaardigheid, in het bijzonder om de sociale 
integratie van de 'onderkant van de samenleving'. 
De positieve functies van de werking van de markt 
laten onverlet dat het marktmechanisme welhaast 
per definitie bepaalde in sociaal opzicht negatieve 
gevolgen oproept. De aanpak van hardnekkige en 
ernstige sociale problemen vraagt om overheidsin
terventies-op-maat. 26 Vooral ook in de politiek
inhoudelijke discussie over de taken van de over
heid kunnen PvdA, D66 en GroenLinks laten zien 
wat hen verbindt en waarin zij zich van andere poli
tieke stromingen onderscheiden. Ook milieupro
blemen kennen verdelingsaspecten. Zelfs in onze 
hoog-ontwikkelde verzorgingsstaat wordt gespro
ken over maatschappelijke tweedeling en nieuwe 
armoede . Zolang dat zo is, blijft de bestaansgrond 
voor een parlementair-democratische staat die ver
delende rechtvaardigheid nastreeft en pacificerend 
optreedt, gehandhaafd 2 7. En daarmee is er zeker 
voor sociaal-democraten alle reden om de eigen 
principes opnieuw te profileren. De naar inhoud, 
vorm en prioriteitsstelling hernieuwde zorg voor 
de zwaksten in de samenleving zou dan ook een 
hoofdtaak voor een brede partij met een progressief 
profiel behoren te zijn. Het betreft de taak waar
voor 'links' ooit ontstond. Nu vele arbeiders zich in 
de verzorgingsstaat mede door de sociaal-democra
tie tot werknemers/'eigen baas' hebben kunnen 
verheffen en de middengroepen zijn gegroeid, lijkt 
de segregatie van wat een nieuwe onderklasse kan 
worden genoemd tegelijkertijd toe te nemen. Als 
niet een partij voor burgerschap en solidariteit zich 
het lot van de daklozen, de analfabeten, de onge
schoolden, de langdurig werklozen, de laagstbe
taalden aantrekt, van wie mag dit dan worden ver
wacht? 

25. Beus, J.W., de, P. Kalma & 
P. Scheffer, 'Op zoek naar een hervor
mingspartij' in: N R c Handelsblad, 
30 september 1995; ook: Hupe, 
P.L. (1995); zienoot 16. 
26. Zie noot 8. 
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Conclusie 
Bij de diagnose van een verschuiving van de balans 
in het publiek domein in de richting van private 
organisaties en private waarden past een andere 
remedie dan een relativering van het probleem
oplossend vermogen van de politiek. De betekenis 
van het publieke en het politieke dient juist te wor
den versterkt. Het voorstel van Bovens en zijn 
mede-auteurs andere maatschappelijke actoren 
mede-verantwoordelijk te maken voor de oplossing 
van sociale problemen is over te nemen voorzover 
de bevestiging van de eigen identiteit en verant
woordelijkheid van de overheid voorop staat. Door 
een zichtbare staat, het primaat van het politieke in 
beleid en bestuur alsmede een ve-rbreding van de 
maatschappelijke functie van politieke partijen kan 
opnieuw een evenwicht tussen publieke en private 
organisaties en waarden in het publiek domein wor
den bereikt. Een sociaal-democratie die wil overle
ven zal het initiatief nemen om' in samenwerking 

met anderen een politiek te ontwikkelen die weer 
herkenbaar en wervend is. Met een appèl op bur
gerschap en solidariteit kunnen hoger èn lager 
opgeleiden worden aangesproken. In een program 
van een dergelijke partij is echte bestuurlijke ver
nieuwing een punt van de eerste orde. Dialoog en 
debat zijn belangrijk. Zij hebben evenwel zonder 
machtsvorming ook in de wijze waarop bestuurlijke 
relaties worden vormgegeven slechts academische 
waarde. Daarnaast past een gerepolitiseerde discus
sie over de kern van de verzorgingsstaat, in het bij 
zonder wat betreft de integratie van achterblijvende 
groepen. 

Door bestuurlijke oplossingen aldus in een poli
tiek-ideologisch perspectief te plaatsen kan het 
publiek domein worden heringericht. Dit publiek 
domein is te kostbaar om het te laten verkomme
ren. Daar immers worden de belangen behartigd 
die wij allen delen. 




