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Voorwoord

In augustus 2001 loopt de zittingsperiode van de huidige Raad voor ver-

keer en waterstaat af; een aantal leden zal dan afscheid nemen. Een van

de vertrekkende leden, prof.dr. C.J. Zwart, heeft een essay geschreven

over de ontwikkelingen in de maatschappij en gewenste veranderingen in

de turbulente relatie tussen de overheid en de burger.

De titel van dit essay is: “De overheid is geen geluksfabriek”.

De thema’s die de heer Zwart in dit essay aansnijdt hebben, de een meer,

de ander minder, een rol gespeeld bij de gedachtewisselingen over de ver-

schillende raadsadviezen, die in de afgelopen periode tot stand zijn 

gekomen. Sommige aspecten zijn in de discussie expliciet aan de orde

gekomen, andere hebben meer op de achtergrond meegespeeld.

Gelet op de stand van zaken van de discussie in de Raad geeft het essay

nog niet de eensluidende mening van de Raad weer over diverse aspecten

van het essay. De Raad is echter wel van oordeel dat het essay zodanig

interessante gezichtspunten en mogelijke oplossingsrichtingen aangeeft,

dat zij in het kader van de afsluiting van de raadgevende periode dit essay

gaarne als een soort afscheidscadeau aan opdrachtgever, relaties van de

Raad en andere geïnteresseerden wil aanbieden.

De Raad ziet dit ook als een passende vorm van communicatie, aangezien

dit thema de grenzen van de Raad voor verkeer en waterstaat duidelijk

overschrijdt.

W.E. Scherpenhuijsen Rom RA

Voorzitter Raad voor verkeer en waterstaat
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zijds en de impulsen in de samenleving anderzijds. In een terugblik op de

afgelopen decennia wordt het “verhaal” verteld van deze wisselwerking.  

Dit leidt tot het inzicht, dat we een andere overheid nodig hebben. Voor

het zover is zal er dan eerst wel anders gedacht moeten worden. Wat dit

zou kunnen opleveren wordt uitgewerkt in een proeve van heroriëntatie. 

In het nawoord tenslotte wordt er op gewezen, dat niet alleen het sociaal-

politieke leven, maar ook het culturele en het economische leven aan een

heroriëntatie toe zijn.

Hopelijk is het maatschappelijke debat gebaat met deze poging tot 

reflectie.

1 Inleiding

Het publieke domein gaat ons allemaal aan. Ongetwijfeld, maar het is

tegenwoordig niet makkelijk om goed zicht te houden op de grote ont-

wikkelingslijnen. Laat staan op hun onderlinge samenhang. De turbulen-

tie van het dagelijkse leven verleidt ons er vaak toe om voorrang te geven

aan de korte termijn, het incident, de hype. Met het gevolg, dat reflectie

er meer dan eens bij inschiet. Dit geldt voor politici, bestuurders en amb-

tenaren. Maar het gaat ook op voor de burgers, die in een democratische

rechtsstaat als de onze nu juist de sleutelfiguren zijn in de wordings-

geschiedenis en het wordingsperspectief van het publieke domein.

Dit essay wil bijdragen aan reflectie en heroriëntatie. Het is geen poli-

tieke agenda in de gebruikelijke betekenis van het woord. Er worden wel

kritische kanttekeningen geplaatst bij het sociaal-politieke bestel. Maar in

de eerste plaats met het doel om de concrete maatschappelijke relevantie

van de algemene gedachtegang te illustreren en bepaalde uitspraken plau-

sibel te maken. Er worden geen recepten gegeven.

De focus is het functioneren van de overheid. Hier opgevat als het geheel

van ambtdragers, organen en instellingen, die samen de institutionele

bedding vormen voor de levende democratie. Een vraag, die aan de orde

komt is in hoeverre de spontane dynamiek in de samenleving en de geri-

tualiseerde democratie elkaar thans nog aanvullen dan wel elkaar in de

weg zitten.

Eerst worden enkele karakteristieken geschetst van de maatschappelijke

werkelijkheid in de afgelopen halve eeuw. Niet zelden vormen deze karak-

teristieken aanleiding voor de opvatting, dat we in een overgangstijd

leven. Daarom wordt de relevantie van deze opvatting besproken. Voorts

wordt kort ingegaan op de diagnostiek van maatschappelijke overgangs-

verschijnselen. Daarna wordt beschreven hoe de maatschappelijke dyna-

miek van de tweede helft van de twintigste eeuw zich spiegelt in het

wetenschappelijke discours. Met name in de veranderkunde en de orga-

nisatiekunde. Speciale aandacht krijgt de wetenschappelijke discussie over

orde en chaos. Dit geeft aanleiding tot conclusies met betrekking tot 

het functioneren van de overheid als “Bevoegd Gezag”. Leer en praktijk

vertonen spanning, niet in de laatste plaats als gevolg van de traditionele

preoccupatie van de overheid met orde.

Overheidsgezag is noch een constante grootheid, noch een onafhankelijke

variabele. Het is eerder de resultante van de wisselwerking, die er in enige

ontwikkelingsfase van het maatschappelijke bestel bestaat tussen de poli-

tieke dromen, de concrete politieke prioriteiten en de bestuursstijl ener-
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ten onrechte. Het gaat dan ook jaarlijks om een indrukwekkend aantal

financiële kengetallen en begrotingsposten. Achter al deze getallen zit

natuurlijk het ingewikkelde vraagstuk van een evenwichtige, zo mogelijk

rechtvaardige inzet van gemeenschapsgelden. Kapitaal dus, dat we  - laten

we het vooral niet vergeten - op de een of andere manier samen gegene-

reerd hebben. Dit kapitaal ligt ergens in Den Haag in een grote pot te

wachten op verdeling, denken heel wat burgers. Er zijn trouwens politici

te vinden, die een dergelijke indruk zelf ook van tijd tot tijd lijken te wil-

len bevestigen dan wel oproepen. 

Of het hierdoor komt valt moeilijk vast te stellen, maar feit is wel, dat de

samenleving ontdekt heeft, dat het loont om allerlei claims - liefst fors

gedramatiseerd - rechtstreeks in Den Haag te deponeren. Niet zelden

onder openlijke, ja zelfs schaamteloze bedreiging met acties, waarvan men

weet, dat ze het maatschappelijk verkeer zullen kunnen ontwrichten. 

Hoe dan ook, er ontstaat zo een gecompliceerd onderhandelingsspel met

volstrekt onvoorspelbare afloop. Voor wie ervan houdt is dit een creatie-

ve uitdaging, maar het kost ook heel veel energie, die niet tegelijkertijd

aan andere zaken besteed kan worden. 

Het spel kan in beginsel twee kanten op. Soms ligt de nadruk meer op het

verdelen van de tekorten en soms meer op het verdelen van de over-

schotten. Lastig blijkt het allebei te zijn. Daarom kun je maar beter mik-

ken op zakelijkheid dan op bevlogenheid, menen moderne politici. 

Hoe begrijpelijk dit allemaal op zichzelf ook is, het neemt niet weg, dat

er een vraag blijft knagen. Moeten we het dan in de samenleving voortaan

maar helemaal zonder richting gevende visie stellen, zonder verbindende

"leidbeelden"? Geld op zichzelf heeft zo'n functie niet of nauwelijks,

weten wij allen. Welke  verdelingscriteria er ook bedacht en afgesproken

worden, geld alleen blijkt mensen uiteindelijk  eerder uit elkaar te drijven

dan te verbinden. Net als bij erfenissen. Bovendien vormt het geen garan-

tie, dat de echte onderliggende problemen samen worden aangepakt.

In een samenleving die - terecht - veel gewicht toekent aan emancipatie,

mondigheid, autonomie, zelfsturing en keuzevrijheid heeft het antwoord

op de vraag of we het voortaan zonder gezamenlijke mentale maatschap-

pelijke oriëntatie kunnen of moeten stellen grote praktische relevantie.

Fragmentatie of terugval in repressieve methoden liggen immers op de loer.

Niet iedereen tilt even zwaar aan een dergelijke dreiging.

Sommigen wijzen er met enige nadruk op, dat van mondige burgers ver-

wacht mag worden, dat zij het belang inzien van gemeenschappelijk

Fragmentatie

2 Wereld in beweging

In kringen die zich bezig houden met de politiek en met het openbaar

bestuur valt tegenwoordig meer dan eens te beluisteren, dat het tijdperk

van het "Grand Design" - het grootse en meeslepende toekomstontwerp

- definitief achter ons ligt. Filosofen bevestigen dit. Postmodernisme staat

op gespannen voet met  “Grote Waarheden”. Daarom zijn ook alomvat-

tende maatschappelijke vergezichten per definitie verdacht, zo niet uit

den boze, waarschuwen ze.  Zeker wanneer ze aangeboden worden als een

programmatische blauwdruk in ideologische verpakking.

En inderdaad, er valt wat voor te zeggen om ideologieën met gepast wan-

trouwen tegemoet te treden. Het verleden heeft namelijk genoegzaam

aangetoond, dat zij - zeker op den duur - bevangen blijken te kunnen

raken in een hardnekkige neiging om het eigen vermeende gelijk in het

sociale leven door te drukken met uitsluiting van andere opties. Utopieën

- de maatschappelijke tegenvoeters van ideologieën - hebben een andere

werking. Zij zijn eerder open dan gesloten, eerder dromerig dan dwang-

matig. Misschien hebben we daarom doorgaans minder moeite met deze

variant van de toekomstverkenning. Fantasievolle voorstellingen over de

toekomst zijn blijkbaar voor het moderne levensgevoel toch altijd nog

acceptabeler dan mentale modellen, die de toekomst in een dwangbuis lij-

ken te stoppen. Het gevaar van utopieën is, zoals bekend, natuurlijk wel,

dat ze ontaarden in luchtfietserij  of geheel verdampen in vrijblijvendheid.

In een cultuur, die zo gesteld is geraakt op resultaat en afrekenen scoren

utopieën dus al evenmin hoog.

Zo bezien is het zeker niet toevallig, dat de politiek op zijn hoede is voor

ideologische verstarring en utopische dweperij. Sinds ongeveer 1989 -

toen de bipolaire wereldorde, die we sinds 1945 gekend hadden, onver-

wachts tot een einde kwam - heeft de politiek gekozen voor zakelijkheid.

Het parlement is daarmee ook meer een bedrijf met daarbij horende

onderhandelingscultuur geworden dan een plaats voor beraadslagingen

en afwegingen.

Politici vergelijken zich nu ook graag met managers. Het politieke bedrijf

moet liefst zo efficiënt mogelijk “gerund” worden. "Wij zijn zakelijk en

op resultaat gericht. Wij zouden elders in de samenleving ook een goede

baan kunnen vinden", zegt Marja Wagenaar, fractielid van de PvdA in de

Tweede Kamer kennelijk met enige trots in een reportage1.

Daargelaten of dit zonder meer een aanbeveling genoemd moet worden,

is het begrijpelijk, dat er in de publieke sector aandacht is gekomen voor

meer bedrijfsmatig werken. Eindelijk, verzuchten sommigen zelfs, niet
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Het is in dit verband dan ook hoogst waarschijnlijk niet toevallig, dat in

de spraakmakende literatuur over stijlen van leiderschap een duidelijke

verschuiving heeft plaatsgevonden van dirigistisch naar coachend leider-

schap en van instructie naar “empowerment”. Dit duidt meer op hori-

zontale dan op verticale regie en meer op het zoeken dan op het bepalen

van de goede koers. Dat er ook nog dictators, fundamentalistische 

geestelijke leiders en autocratisch-paternalistische zakenlieden van onver-

sneden snit in deze wereld rondlopen, is met het voorgaande allerminst in

strijd. Alle echte ontwikkeling voltrekt zich immers in het spanningsveld

van polaire tegenstellingen.

Iets scherper gesteld komt de eerste redenering neer op het volgende: de

samenleving raakt om zo te zeggen meer en meer aangewezen op het ver-

mogen van de burgers om cohesie en gezamenlijk perspectief al zoekende

“bij elkaar te sprokkelen”. Nu weten allen, die wel eens kamperen, dat uit

sprokkelhout een prachtig vuur kan ontvlammen. Maar een ontstekings-

bron blijft noodzakelijk. In het geval van maatschappelijk vuur is 

dit bezieling: de kracht, die verbeelding, inspiratie en intuïtie omvat. 

We moeten er kennelijk aan wennen, dat bezieling niet langer een aange-

legenheid is van een kleine bovenlaag in de samenleving, maar van ons

allemaal. Overigens is daar bepaald niets mis mee. Integendeel, het her-

innert ons aan de idealen, die in de achttiende eeuw aan de wieg stonden

van de moderne democratische rechtsstaat. Het publieke domein is niet

van de bestuurders, maar van de bestuurden, niet van de gekozenen, maar

van de kiezers. Is dit makkelijk? Nee, natuurlijk niet. Maar meer dan ooit

wel de moeite waard.

Volgens de tweede redenering is het gebrek aan regie in de eerste plaats het

gevolg van de omstandigheid, dat er - ondanks andere verwachtingen

direct na de Tweede Wereldoorlog - wereldwijd een situatie is ontstaan,

waarin de contrasten en tegenstrijdigheden in de sociale werkelijkheid te

groot of te diep zijn geworden om nog veel heil te verwachten van een-

duidig geregisseerde pogingen tot overbrugging. 

Ook voor dit standpunt valt veel te zeggen. Ter illustratie en dus zonder

de pretentie van volledigheid wijs ik op de volgende markante kwesties.

Ten eerste: in Nederland zijn wij tussen 1945 en 2000 na een betrekkelijk

korte periode van ontzuiling zonder aarzeling overgestapt van groepsge-

bonden naar persoonlijke emancipatie. Individualisering zijn we dit gaan

noemen. Mondigheid werd hiermee verbreed van het recht op inspraak

tot het recht om het lot in eigen hand te nemen. Met het vanzelfspreken-

de solidariteitsgevoel, dat er voorheen was, ging het daarentegenminder

Contrasten en

tegenstrijdigheden

Individualisering 

gedragen verantwoordelijkheid voor de publieke zaak. Oké, maar hoe zit

het dan met het wijdverbreide beeld van de calculerende burger, die alleen

uit zou zijn op maximalisering van het eigenbelang op korte termijn?

Anderen zeggen geruststellend, dat het voorkomen van fragmentatie - zo

er al sprake zou zijn van een dergelijke dreiging - gewoon een kwestie is

van er “een goede regie op zetten”. Maar hoe is dan te verklaren, dat een

stroom van incidenten - niet alleen in Nederland trouwens -  duidelijk

laat zien, dat het niet bij uitzondering ontbreekt aan effectieve maat-

schappelijke sturing. Of - nog ernstiger - dat de regie, die er was op de

keper beschouwd de toets van de integriteit niet kan doorstaan. En vallen

zulke geruststellende woorden wel te rijmen met het pijnlijke ervarings-

feit, dat falende regie vaak pas na krachtig aandringen en langdurig onder-

zoek boven tafel komt. En met het even zorgwekkende ervaringsfeit, dat

de regisseurs vervolgens wel zeggen dat er natuurlijk van gemaakte fouten

geleerd moet worden, maar in werkelijkheid blijken zij met hun aandacht

al vrij snel weer elders te vertoeven. Niet in de laatste plaats, omdat het

lastig is om voldoende lang en nauwkeurig in de spiegel van het eigen

geweten te kijken. 

Degenen, die van mening zijn, dat er al enkele decennia - vooral onder

hectische omstandigheden - sprake is van tekortschietende maatschappe-

lijke regie, houden er in hoofdzaak de volgende twee redeneringen op na.

Volgens de eerste is gebrek aan richting of oriëntatie in de samenleving

het directe gevolg van de omstandigheid, dat er vrijwel geen grote, cha-

rismatische leiders meer zijn, die in staat zijn met een inspirerende visie

het hart van grote groepen mensen in een gelijk ritme te laten kloppen.

En inderdaad, topconferenties van onze huidige politieke leiders monden

zelden uit in gedeelde visioenen over een betere wereld. Meestal moeten

we blij zijn met moeizaam bereikte pragmatische compromissen. En dan

nog slechts voor de korte termijn.

Geestelijke leiders blinken tegenwoordig al evenmin uit in diepzinnige

beschouwingen over een eigentijdse en aansprekende invulling van ons

mens- en wereldbeeld.

Om maar te zwijgen van het industriële leiderschap. Er valt bij onze “cap-

tains of industry” zonder twijfel een spectaculaire inzet te bewonderen

voor gestage vergroting van de zogeheten “shareholder value”, maar de

motivatie voor menselijke, maatschappelijke en morele toegevoegde

waarde houdt hiermee in de regel geen gelijke tred.

Ik denk dus, dat er goede argumenten zijn om de hierboven geschetste

redenering over de positie van het leiderschap in het moderne maat-

schappelijke leven uiterst serieus te nemen.
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hiermee de tegengestelde opties van schaalvergroting en schaalverklei-

ning. Zelfs de klassieke tegenstelling van arbeid en kapitaal is nog volop

in de lucht. Soms lijkt het wel even anders, maar dat is gezichtsbedrog.

Kijk maar naar het vreemde verschijnsel, dat bedrijven er niet voor terug-

deinzen om zelfs bij stijgende winsten uit “kostenoverwegingen” over te

gaan tot massaontslag. Hoe bestaat het.

Ten vierde: “duurzame ontwikkeling” kwam door de inspanning van zeer

velen in veel landen hoger op de maatschappelijke agenda te staan.

Tegelijkertijd moeten we echter vaststellen, dat de roofbouw op het

natuurlijke milieu doorgaat. Zelfs wanneer het gaat om de door onszelf te

beïnvloeden kwaliteit van leven, blijken velen de verantwoordelijkheid

voor de eigen gezondheid wel erg luchtig te nemen. Zo blijkt er een wijd-

verbreide neiging in de samenleving te zijn gegroeid om ook de gevolgen

van evident ongezond leven handig van het eigen bord af te schuiven en

bij anderen te deponeren. De gezondheidszorg moet voor alles wat ons

overkomt of wat we over ons afroepen onmiddellijk en pasklare oplossing

te bieden hebben en liefst nog volledig gedekt ook door een verzeke-

ringspolis zonder kleine lettertjes.

Ten vijfde: we zijn tegen het einde van de twintigste eeuw ook nog beland

in een mondiale digitale revolutie.

Een virtuele werkelijkheid met vrijwel onbegrensde mogelijkheden ging

voor ons open, inclusief het perspectief van een meer immateriële wereld-

economie met een aanzienlijk lagere uitputtingsgraad van onze gemeen-

schappelijke klassieke hulpbronnen. Dat dit enthousiasme oproept 

spreekt vanzelf. Niet in de laatste plaats omdat de nieuwe mogelijkheden

ook daadwerkelijk binnen ieders bereik komen.

De communicatiemogelijkheden zijn immers - met name door het

Internet en de E-mail -  in duizelingwekkend tempo toegenomen. We

“surfen” dus op de virtuele wereldzee, dat het een lieve lust is. Toch is er

een vraag. We komen elkaar onderweg wel voortdurend tegen, maar ont-

moeten we elkaar ook echt? Het spel van de vluchtige relaties hebben we

inmiddels aardig leren spelen, maar het verzorgen van duurzame relaties

blijkt een heel andere zaak te zijn. Enkele jaren geleden waarschuwde het

Sociaal Cultureel Planbureau waarschijnlijk niet voor niets, dat eenzaam-

heid - vooral onder ouderen - een ernstig maatschappelijk probleem aan

het worden is. Verder “chatten” we natuurlijk ook heel wat af. Maar com-

municeren, hoe zit het daar mee? We praten wel veel tegenelkaar, maar

leren we via de PC ook metelkaar te praten. Iets samen innerlijk delen en

in de dialoog blijven zoeken naar een bindend gezichtspunt is nog wel iets

anders dan het vullen van een babbelbox met “oneliners”.

Duurzame 

ontwikkeling

Digitale revolutie

voorspoedig. En zo kon het dus ook gebeuren, dat we het toch maar beter

vonden om de AOW - één van onze grote sociale verworvenheden - niet

meer als een omslagstelsel te beschouwen en te hanteren.

Meer in algemene zin is het thans opvallend, dat de gretigheid, waarmee

we allerlei rechten claimen in schril contrast is komen te staan tot de

bereidheid om ook plichten tot het reguliere maatschappelijke assorti-

ment te rekenen. Een simpele strategie om dit contrast te overbruggen is

niet aanwezig.

Ten tweede: de mensenrechten zijn allerwegen hoger op de agenda geko-

men. Tegelijkertijd moeten we echter bij de overgang van het tweede naar

het derde millennium vaststellen, dat het aantal brandhaarden in de

wereld niet is afgenomen maar is toegenomen. Met veelal bizarre, drama-

tische uitingen van vernedering en verkrachting van de menselijke

waardigheid. Een aanzienlijk deel van deze conflicten blijkt als

eigenaardige karakteristiek te hebben, dat  het heel moeilijk en soms zelfs

onmogelijk is om een helder onderscheid te maken tussen vriend en vij-

and. De klassieke tweevoudigheid van “goed” en “fout” blijkt in deze situ-

aties niet meer te werken. Laat staan, dat er simpele opties voor over-

brugging dan wel “eliminatie” zouden zijn. En dit blijkt dan weer samen

te hangen met de opkomst van een wereldomspannend en zeer vertakt

zwartgeldcircuit. Met begeleidende vervaging van de grenzen tussen de

bovenwereld en de onderwereld. Ook in dit veld is er sprake van een

scherp contrast. Er worden stellig grote inspanningen geleverd om de -

georganiseerde - misdaad te bestrijden.

Tegelijkertijd echter blijken de rechtsorde en de rechtspleging zo weinig

of zo langzaam mee te bewegen, dat er door nieuwe slimmigheden in het

criminele milieu altijd weer voldoende ontsnappingsroutes blijken te zijn.

Een schijnbaar heldere opdracht aan de politie om meer boeven te van-

gen zal daar dan ook waarschijnlijk met een glimlach ontvangen worden. 

Ten derde: ergens in de tweede helft van de twintigste eeuw is de econo-

mie een volwaardige wereldeconomie geworden. Dit heeft gezorgd voor

een indrukwekkende welvaartsgroei, maar ook voor toenemende domi-

nantie van het economisch leven. Of het hier door komt, valt niet met

zekerheid te zeggen, maar feit is, dat de tegenstellingen niet afgenomen

zijn. Om te beginnen natuurlijk de tegenstelling tussen rijk en arm. Deze

is niet kleiner maar groter geworden. Wie het schrijnende contrast, dat er

op dit punt bestaat, snel kan overbruggen, mag het zeggen. Er zijn 

vervolgens tal van andere tegenstrijdigheden in onze door de economie

gedomineerde maatschappij. Zoals de nadruk op mondialisering en de

gelijktijdige aandacht voor regionalisering  en onder meer samenhangend
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hoogst waarschijnlijk dezelfden - de stichting “Stop de uitverkoop van de

beschaving” opgericht. Ik bedoel maar!

Tenslotte is er in deze samenhang nog te wijzen op de moeilijk grijpbare,

maar wel klemmende tegenstelling tussen materiële tevredenheid en

immateriële levensvervulling. Ook daar waar aantoonbaar sprake is van

overvloed aan spullen blijkt zich tegelijkertijd grote geestelijke nood, zo

niet geestelijke leegte te kunnen manifesteren. Is er schriller contrast

denkbaar dan dit: we hebben meer vrije tijd dan ooit, de mogelijkheden

tot ontspanning en amusement zijn rijkelijk en tegelijkertijd neemt

levensmoeheid blijkbaar zo'n prominente plaats in, dat we ernstig over-

wegen om de symptomen, die er mee samenhangen te rangschikken

onder de formule van het ondragelijke en uitzichtloze lijden. Met respect

voor politici en andere voortrekkers, die in de vorige eeuw de noodzaak

zagen om materiële achterstanden op te heffen of te verzachten en onder

erkenning, dat ze er vandaag - zelfs in het verwende Nederland, maar

zeker in andere delen van de wereld - nog steeds zijn,  mag toch met recht

de vraag gesteld worden, of er niet meer dan voldoende signalen uit de

samenleving komen, die er op wijzen, dat burgers - naast natuurlijk de

vanzelfsprekende behoefte aan brood en spelen - in toenemende mate ook

behoefte blijken te hebben aan immateriëel voedsel.

In dit verband valt overigens nog te bedenken, dat van al dat “surfen” en

“chatten“ wel de suggestie uitgaat, dat onze beweeglijkheid - virtueel -

toeneemt, maar we blijven fysiek gesproken tegelijkertijd toch maar mooi

gekluisterd zitten aan die steriele muis. En laat gebrek aan beweging -

vooral bij jongeren - nu net een belangrijke oorzaak zijn van problemen

met de gezondheid!

Ten zesde: in 1989 kwam, volstrekt onverwachts - een einde aan de bipo-

laire wereldorde (Washington-Moskou), die we sinds de Tweede

Wereldoorlog gekend hadden. 

Met het uiteen vallen van de Sovjet-Unie werden opeens het geduld en

het uithoudingsvermogen beloond van mensen - de dissidenten - die let-

terlijk in de onderstroom van een totalitair systeem op de bres bleven

staan voor de menselijke waardigheid. Vervolgens kregen hun inspannin-

gen - toen de tijd rijp bleek - vleugels in de talloze burgerinitiatieven, die

leidden tot de zogeheten “Fluwelen Revolutie”. Een huzarenstuk, dat later

overigens elders - onder meer op de Filippijnen en in Indonesië -  her-

haald zou worden. Maar er valt meer over te zeggen dan dit.

In de euforie van 1989 werd kennelijk over het hoofd gezien dan wel

onderdrukt, dat zich een nieuw hoofdstuk bezig was aan te dienen in de

al sinds de zestiger jaren bestaande controverse tussen activisten en de

gevestigde orde. Terwijl sommigen in de gebeurtenissen van 1989 aanlei-

ding vonden om de zege en de superioriteit van de vrije markt te bejube-

len, bonden anderen - de “cultural creatives”, verenigd in wat later de

“nieuwe sociale bewegingen” zouden worden genoemd  - de strijd aan

tegen het elite-kapitalisme. Wie even gedacht mocht hebben, dat het hier-

bij ging om een kortstondige nastoot van de impuls, die destijds in de

zestiger en zeventiger jaren met het protest van de bloemenjeugd tegen

het militair-industriële complex in de wereld kwam, schrok in 1999 wak-

ker. De “Battle of Seattle” spreekt andere taal.  En voor wie het toen nog

niet zag volgde in de eerste maanden van 2001 het volgende signaal: het

World Economic Forum - afgeschermd door prikkeldraad en militairen -

in Davos, Zwitserland, tegenover de “Open Space Conference” van het

World Social Forum in Porto Allegre, Brazilië. Contrast of niet soms.

Nederland was weliswaar voor een keer geen gidsland, maar het bleef toch

ook niet aan de zijlijn staan.

Terwijl de “kleptocraten” van de Nieuwe Economie zichzelf, ondanks

winstwaarschuwingen en massa-ontslagen voor hun “inspanningen” 

meenden te moeten belonen met disproportionele financiële vergoedin-

gen, werd in Noordwijk aan Zee op 2 December 2000 het “Treaty of

Noordwijk” ondertekend en wat later werd door anderen - maar in wezen 
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De historicus H.W. von der Dunk merkt terecht op, dat elke tijd een

overgangstijd is. Hij gaat zelfs nog een stap verder. Wanneer we het woord

“crisis” in de samengestelde term “cultuurcrisis” meer algemeen opvatten

als “keerpunt” of "wending" bevinden we ons in elke tijd ook altijd in een

cultuurcrisis. Wanneer crisis het besef is, dat waarden en tradities, die ons

gevormd hebben en waarop wij ons bij de zingeving en inrichting van het

leven georiënteerd hebben zich aan het omvormen zijn of verdwijnen,

dan is crisisbesef inherent aan de wordingsgeschiedenis van het cultuur-

leven2.

Het voordeel van deze zienswijze is, dat crises hun  pessimistische om niet

te zeggen depressieve lading kwijt kunnen raken. Ze horen om zo te zeg-

gen bij het leven zoals dag en nacht. We gaan dan ook meestal de nacht in

met de verwachting, dat het weer dag zal worden. Zelfs wanneer een crisis

veel weg heeft van een compleet nulpunt kan op een later tijdstip blijken,

dat het zich ontpopt heeft als een gebeurtenis in een wordingsproces, 

waarop niet alleen het oude moest afsterven, maar ook het nieuwe gebo-

ren kon worden. Hiermee is uiteraard niet gezegd, dat elke crisis een

"happy end" zal krijgen. Omgekeerd is het echter ook niet zo, dat elke cri-

sis per definitie een zwarte bladzijde in de geschiedenis vormt. 

Omdat we nooit van te voren met zekerheid kunnen weten, of wendingen

in de loop der gebeurtenissen uiteindelijk ten goede of ten kwade zullen

blijken te zijn, vormen ze meestal onaangename verrassingen. Ze doorbre-

ken de planning en ze veroorzaken daarom onrust en onzekerheid. Toch

heeft het weinig zin om ons daarover te beklagen. Het is verstandiger om

ons lerend vermogen te vergroten. In veel recente publicaties wordt dit ver-

mogen dan ook niet zonder reden gerekend tot de kerncompetenties van

moderne managers en bestuurders. 

Een probleem blijft wel, dat het niet eenvoudig blijkt om overgangsfeno-

menen zo te beschrijven, dat ze betrouwbare bakens worden voor de 

sturing van de sociale werkelijkheid.

Vroeger deden we dit door trends en trendbreuken met elkaar te confron-

teren. Als gevolg echter van aanzienlijke taalvervuiling is dit helaas op deze

wijze niet goed meer mogelijk. Wie het tegenwoordig heeft over een trend

heeft het meestal - geheel contrair aan hetgeen er oorspronkelijk mee

bedoeld werd - over een betrekkelijk kortstondige beweging, eerder een

modegril of een hype dan een stabiele ontwikkeling.

Wat dan nog een trendbreuk zou moeten zijn wordt zo volstrekt onduide-

lijk.

Meer perspectief bieden zorgvuldige inhoudsanalyses, die het “verhaal”

achter de feitelijke wordingsgeschiedenis van thema's en contrathema's

Trendbreuken

3 Leven in een overgangstijd

Uiteraard dringt zich na dit alles de vraag op hoe het eigenlijk met ons

gaat. Zo'n vraag willen beantwoorden is onbegonnen werk. Hoe worden

we het eens over de juiste maatstaf? In kwesties als deze blijkt zelfs in pol-

derend  Nederland toch ieder vogeltje te zingen, zoals het gebekt is. En dat

is maar goed ook. Want blijf op je hoede voor de al-weters, de sterke man-

nen, die het allemaal wel even op een rijtje zullen zetten. Zij blijken in tij-

den van moeizaam koers zoeken hun hand gemakkelijk te kunnen over-

spelen, zelfs zonder dat zij het schaamrood op de kaken krijgen. 

Hoe dit ook zij, juist omdat de vraag hoe het met ons gaat logisch-

rationeel eigenlijk niet eenduidig beantwoord kan worden is het 

verstandig om de emotioneel-intuïtieve signalen in de samenleving, die het

actuele levensgevoel van mensen articuleren uiterst serieus te nemen. 

De “kleine verhalen” van gewone mensen, daar gaat het om. Goed luiste-

ren naar de concrete belevingswereld, die er uit spreekt, levert aanwijzin-

gen op, die behulpzaam kunnen zijn voor het corrigeren, of zelfs volledig

herschrijven van de “grote verhalen”, de rationele modellen van de beleid-

smakers.  Het is werkelijk geen overbodige luxe om het beleid beter aan de

praktijk te binden. Het wachten is daarom op de Troonrede, waarin aan-

gekondigd wordt, dat de Nederlandse beleidsmakers elk jaar een deel van

hun overvloedige vrije dagen zullen inleveren om vrijwilligerswerk op de

vloer van de samenleving te kunnen doen. Om oog te krijgen voor de wer-

kelijkheid en om te leren luisteren naar wat daar echt leeft. Dan zullen ze

horen, dat velen het gevoel hebben, dat we in een overgangstijd leven. Dat

drukt zich uit in verzuchtingen, dat er weinig richting in de samenleving

te vinden is. Ook in gevoelens van onzekerheid en angst. Verder zullen zij

ervaren, dat er groot ongeduld heerst. Ze zullen jongeren horen zeggen,

dat je het eigenlijk toch vóór je vijf en dertigste jaar gemaakt moet hebben.

Daarna begint de afbouw immers. Die kun je met joggen en voedings-

supplementen wel proberen uit te stellen, maar in feite blijft het een hope-

loze strijd tegen de aftakeling.

Dus tijd voor reflectie, bezinning, is verloren tijd. Weer anderen blijken

het met de overgangstijd op een akkoordje te hebben gegooid. Je ogen slui-

ten en zo lang mogelijk gewoon doorgaan dus. Ik wind mij niet op, want

het zal mijn tijd wel duren. Desinteresse en vrijblijvendheid, maar de over-

heid blijft uiteraard aansprakelijk, wanneer het mis gaat.  

Hoezeer er in de actuele belevingswereld van talloze mensen ook sprake

mag zijn  van de grondstemming, dat we in een tijd van haastige overgang

leven, het begrip “overgangstijd” als zodanig blijft lastig te hanteren. 
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knop eenvoudig zouden kunnen omzetten op “zero tolerance”.  

Met andere woorden: het verdient aanbeveling, dat politici en bestuurders

elkaar met grote zorgvuldigheid eerst het "verhaal" vertellen, hoe het in de

afgelopen decennia precies gegaan is met de strafrechtelijke handhaving

van de rechtsorde en de handhaving van de openbare orde. Doet men dit

niet dan is de kans op miskleunen groot. Dat dit met name in de sfeer van

de openbare orde geen loze kreet is, bleek maar weer eens in 2000 bij de

huldiging van Feyenoord in Rotterdam en – natuurlijk – ook in

Amsterdam  tijdens Koninginnedag 2001. Nauwelijks voorzienbare mas-

sale emotionele uitbarstingen van het type, dat we toen zagen - en die

tegenwoordig in meer algemene zin ook wel worden gekarakteriseerd als

"Diana bewegingen" - laten er geen twijfel over bestaan, dat moderne

"crowd control" een aangelegenheid is van uiterst alert zijn en van een zeer

subtiele mix van handhaven en gedogen. Hoe zo, streng optreden!

Naast of in aanvulling op de mogelijkheden, die de diagnostiek door

middel van het thematische verhaal biedt kan voor hetzelfde doel ook heel

goed gebruik worden gemaakt van nieuwe inzichten uit de veranderkun-

de omtrent de betekenis en de werking van continuïteit en discontinuïteit

als een polair paar in alle overgangsdynamiek. Nog niet zo lang geleden

was het gebruikelijk om continuïteit en discontinuïteit keurig gefaseerd op

elkaar te laten volgen. Tegenwoordig wint de gedachte veld, dat het meer

in overeenstemming is met de fluctuaties die zich thans in de maatschap-

pelijke werkelijkheid voordoen om ze als tegelijkertijd werkende krachten

te zien, maar wel met een polaire signaalfunctie.

Het signaal, dat continuïteit uitzendt luidt: doorgaan op de ingeslagen

weg, maar wel alert blijven op verbetering.

Het signaal, dat discontinuïteit uitzendt luidt: het is tijd om de bakens te

verzetten, maar wel met bewustzijn voor de essenties, die beslist behouden

dienen te blijven.

De kunst is nu om alle signalen enerzijds te verankeren in de feiten, maar

anderzijds tevens te verbinden met de achterliggende beleidsuitgangspun-

ten. Dan kan de juiste taxatie gegeven worden van de spanning tussen de

plek, waar het knelt en het sturingsprincipe, dat daar dominant is.

Zo kan er in de diagnostiek voor elke overgangssituatie een concrete “ont-

wikkelingsmix” zichtbaar gemaakt worden van continuïteit en disconti-

nuïteit. 

Naarmate in deze mix de discontinuïteit krachtiger blijkt te werken,

beweegt het overgangsproces zich in de richting van onrust, doorbraak en

uiteindelijk zelfs revolutie. Overheerst daarentegen de werking van de

Continuïteit en 

discontinuïteit

zichtbaar maken. Vooral omdat zo eenzijdigheden in het proces van

beleidsvorming opgespoord kunnen worden en aldus tijdige bijsturing een

kans krijgt. Hierbij valt het volgende te bedenken. Eenzijdigheden in ont-

wikkelingsprocessen zijn niet zonder meer disfunctioneel. Integendeel, zij

zijn tot op zekere hoogte nodig om grotere differentiatie mogelijk te

maken en voorts voor grotere stootkracht en specifieke richting. Dit neemt

niet weg, dat het met eenzijdigheden ook uit de hand kan lopen. Ze kun-

nen gaan woekeren, waardoor wildgroei ontstaat. Tenslotte drijven ze zich-

zelf in het absurde. Dit roept wel tegenkrachten op, maar inmiddels is de

mogelijkheid van tijdige - en betrekkelijk milde - bijsturing dan al uit han-

den gegeven. Verzuimt men deze kans te pakken, dan moet later het roer

plotseling heel krachtig om of de wal moet het schip keren. Wanneer het

eenmaal zo ver is gekomen weten bestuurders - zo leert de ervaring - vaak

niet veel beter meer te doen dan - zogenaamd daadkrachtig, maar in feite

zonder al te diep na te denken - een ander thema als reddingsboei te grij-

pen. Een goed voorbeeld biedt de beleidsvorming met betrekking tot

gedogen en handhaven in het publieke domein. 

Na decennialang moeiteloos gedoogbeleid  door de politiek - niet zelden

tot frustratie van inspecties, politie en justitie, wordt er sinds kort plotse-

ling in het openbaar bestuur heldhaftig geroepen, dat het zo echt niet lan-

ger kan. Dus wordt er - bijna per decreet - overgeschakeld op het contra-

thema "handhaven". Daar is over nagedacht zou je denken, maar dat blijkt

toch niet mee te vallen. Zo is kennelijk niet grondig onderzocht of dit op

basis van de bestaande wet- en regelgeving wel een kans van slagen heeft.

Wanneer regels in de praktijk niet te handhaven blijken, of elkaar tegen-

spreken, dan heb je wel een probleem. Nu zou men kunnen tegenwerpen,

dat er helemaal geen probleem is, omdat we toch kunnen terugvallen op

ervaringen van vroeger, toen er nog volop gehandhaafd werd. Maar dat is

nu juist precies de valkuil. Een thema kan zich herhalen, maar voor de

werkelijkheid zelf gaat dit niet op. Sociale verandering is nu eenmaal niet

omkeerbaar. Daarom heeft elk volgende moment in beginsel dus ook een

andere dramatiek. En dit is zeker het geval in een tijd, waarin sprake is van

voortdurende verschuivingen in de constellatie van contrasten en tegen-

strijdigheden. 

Ook al zijn de instrumenten, die ons voor handhaving inmiddels ter

beschikking staan inmiddels uitgebreid en verfijnd, het is zo beschouwd

daarom ondenkbaar, dat beleidsmakers met goed gevolg zonder meer zou-

den kunnen teruggrijpen op het repressieve handhavingsmodel van pak-

weg dertig jaar geleden. Laat staan, dat we in een land als Nederland de
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De hand in  eigen boezem dus, of, zoals het sinds de Commisie Oosting

heet, de overheid is toe aan een fundamentele cultuuromslag.

Jazeker, maar hoe?

Om de gedachten te bepalen en bij wijze van vooruitblik op wat nog volgt

geef ik hier vast een paar overwegingen.

Het lijkt me aannemelijk, dat politici er niet meer om heen zullen 

kunnen om te erkennen, dat er meer energie moet worden gestopt in de

kwaliteit van het beleid dan in het eindeloos rondpompen van geld en

vervolgens zal er in het hele traject van beleidsvoorbereiding tot en met

handhaving in ieder geval meer nadruk moeten komen te liggen op pro-

cesarchitectuur dan op systeemarchitectuur. Voor wat betreft de instituti-

onele vormgeving en de sturing van ons land zal voorrang moeten wor-

den gegeven aan flexibiliteit boven massiviteit, we zullen moeten leren

ontdekken, dat integreren onder de huidige omstandigheden uiteindelijk

minder energielekkage oplevert dan coördineren en dat horizontale regie

effectiever is dan verticale regie. 

In de praktijk van het openbaar bestuur zal overtuigen op basis van echte

argumenten gebruikelijker moeten gaan worden dan afdwingen van

gedrag op basis van louter formele legitimering. Het ritueel van de zoge-

heten “politiek correcte standpunten” zal plaats moeten maken voor de

moed om authentieke persoonlijke gezichtspunten te vertegenwoordigen

en verder zal menselijke zeggingskracht het moeten gaan winnen van

machtsuitoefening krachtens het ambt of de functie. Tenslotte zal de

thans zo geadoreerde tucht van de markt - de doelmatigheid dus - gelou-

terd moeten worden door de tucht van de gerechtigheid en de tucht van

de geloofwaardigheid. Door te erkennen, dat gerechtigheid en geloof-

waardigheid in de positieve zin van het woord elk een specifieke “tuch-

tende” werking hebben, worden recht en spiritualiteit ten opzichte van

economie niet alleen bevestigd in hun eigen aard, maar ze verwerven zo

bovendien de status van gezonde tegenkracht tegen de woekering van het

economische voortbrengingsproces in het totale maatschappelijke bestel.

Aan zichzelf overgelaten heeft het economische leven nu eenmaal de

onbedwingbare neiging om andere levensgebieden, zoals het sociaal-poli-

tieke leven en het sociaal-culturele leven aan zich te binden, om niet te

zeggen aan zich te willen onderwerpen. Het economische leven staat nu

eenmaal van nature onder het primaat van het begeerteleven. En dit kan,

zoals wij weten, bijzonder krachtig en zelfs roekeloos hebzuchtig zijn werk

doen. Het was uitgerekend Adam Smith - de ook vandaag nog bejubelde

grondlegger van de moderne economie - die dit heel goed wist en ook

ondubbelzinnig uitdroeg in zijn geschriften. “An inquiry into the causes

Cultuuromslagencontinuïteit dan beweegt het overgangsproces zich in de richting van rust,

verstarring en uiteindelijk stagnatie. 

Crises in het maatschappelijke leven  kunnen dus zowel opwindende wer-

veling als ook vervelende eentonigheid als karakteristiek in zich dragen.

De nogal eens bij crises optredende menselijke impasse wordt door

psychologen en psychotherapeuten in het eerste geval heel toepasselijk

een “warm” conflict en in het tweede geval een “koud” conflict genoemd.

Het is niet al te gewaagd om te concluderen, dat het maatschappelijk

bestel bij de overgang van het tweede naar het derde millennium een ont-

wikkelingsmix vertoont waarin discontinuïteit meer op de voorgrond

treedt dan continuïteit. Gelet op deze conclusie valt het  niet te verbazen,

dat allerwegen behoefte wordt gevoeld aan meer richting, meer koers en

dat hierbij natuurlijk ook de vraag wordt gesteld naar de regie. De publie-

ke sector vormt hierop geen uitzondering. Sterker nog, er is eigenlijk geen

beleidsterrein te noemen, dat buiten schot zou kunnen blijven. Of het nu

gaat over mobiliteit, veiligheid, infrastructuur, ruimtelijke ordening,

defensie, onderwijs, gezondheidszorg, milieu, sociale zekerheid of econo-

mische groei, het is duidelijk, dat de energie niet in de eerste plaats meer

gestopt moet worden in marginale verbeteringen, maar in anders denken.

Meer van hetzelfde is een gepasseerd station, wanneer aan de orde is hoe

we creatief kunnen omgaan met de maatschappelijke dynamiek van deze

en de komende tijd.

Een overheid, die onder deze omstandigheden in het hele traject van

beleidsvorming, prioriteitsstelling, wetgeving, uitvoering, handhaving en

evaluatie betrouwbaarheid en consistentie wil blijven uitstralen, zal - op

straffe van autoriteitserosie - zelf iets moeten ondernemen met het gege-

ven, dat de contrasten in de samenleving zo structureel en ook zo existen-

tieel blijken te zijn, dat er geen plaats meer is voor suggesties aan de bur-

ger, dat er nog simpele oplossingen zijn voor de belangrijke vraagstukken,

die ons bezig houden. Iets ondernemen wil vooral zeggen, dat daadwer-

kelijk begonnen wordt met gemeenschappelijk en open koers zoeken.

Anders gezegd: niet meer handelen uit vermeende alwetendheid, die ant-

woord geeft op niet gestelde vragen, maar durven handelen vanuit het

vertrekpunt het nog niet precies te weten, vertrouwende er door “part-

nership” met anderen onderweg uit te zullen komen.        

Zo'n heroriëntatie staat uiteraard niet alleen in dienst van een beter func-

tioneren van de burger, maar ook van de overheid zelf. Het handelen, dat

van anderen gevraagd wordt en het eigen handelen moeten congruent

zijn. 
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4 Orde en chaos

De tweede helft van de twintigste eeuw was dus bepaald niet saai te noe-

men. Tal van opmerkelijke gebeurtenissen kruisten ons pad. Soms moch-

ten we ons verheugen over nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, soms

waren we alleen maar verbaasd, maar soms ook behoorlijk ongerust.

Nu is het zo, dat enthousiasme, verwondering en verontrusting  voor de

mens van oudsher belangrijke drijfveren zijn geweest voor de ontsluiering

van de raadsels, die de werkelijkheid hem onophoudelijk voorschotelt.

Kennis, inzicht en theorievorming zijn - voorlopige - antwoorden die

hieruit ontstaan. En zolang de werkelijkheid niet tot stilstand komt zal

het ook zo blijven. Het ligt dus voor de hand, dat de specifieke bewegin-

gen die zich in de afgelopen decennia op het wereldtoneel hebben gema-

nifesteerd ook terug te vinden zijn in het wetenschappelijke discours en

in de literatuur. Het lijkt me daarom op zijn plaats te zijn om hier een

kleine greep te doen uit de  wordingsgeschiedenis van de veranderkunde

en de organisatiekunde, de twee wetenschapsgebieden bij uitstek die zich

bezig houden met de dynamiek, die ik aan de orde heb gesteld.  Ik zal mij

hierbij in dit kader uiteraard moeten beperken  tot eens schets op hoofd-

lijnen.    

In de tweede helft van de twintigste eeuw - ongeveer aan het einde van de

jaren vijftig en het begin van de jaren zestig - wordt het in de theorievor-

ming gebruikelijk om verandering niet langer te zien als uitzondering,

maar als regel. Onderzoek naar de wetmatigheden van herstructurering,

vernieuwing en hervorming neemt toe. Uiteraard weerspiegelt zich hierin

de geweldige druk, die destijds vooral door de democratiseringsbeweging

uitgeoefend werd om het hele maatschappelijke bestel “om te turnen” tot

een basisdemocratie. Zo groot was die druk bij onderhandelingen over

arbeidsvoorwaarden, dat niemand verbaasd opkeek wanneer het overleg

dreigde te mislukken, omdat er geen of te weinig toezeggingen werden

gedaan om “fundamentele maatschappelijke hervormingen” in gang te

zetten. Parallel hiermee komt er een stroom van publicaties op gang, die

benadrukken dat het in de veranderkunde nu eindelijk maar eens afge-

lopen moet zijn met de klassieke top down benadering. Voortaan dus

alleen nog bottom up veranderingsprocessen. Inmiddels zijn we gelukkig

nuchterder geworden. Noch in de praktijk, noch in de theorie is de strijd

over de beste veranderingsaanpak echter verdwenen. We benoemen de

kwestie vandaag alleen anders. We hebben het tegenwoordig over vertica-

le versus horizontale regie en dit klinkt natuurlijk een stuk rustiger. 

Verandering niet

langer uitzondering

of the wealth of nations” van 1776 mag eigenlijk niet gelezen worden

zonder eerst "The theory of moral sentiments" van 1754 geraadpleegd te

hebben3.

Kortom, wij zouden het minder over de tucht en meer over de ontucht

van de markt moeten hebben. 

De moderne leermeesters van de vrije markt verzuimen doorgaans hun

leerlingen te vertellen, dat de strijd om het dagelijkse brood een mysterie

is, waarvan de diepte in de verste verte niet gepeild wordt wanneer alle

menselijke handelingen gereduceerd worden tot ruiltransacties met het

oogmerk om het eigen voordeel zo groot mogelijk te maken. Het zou me

niet verbazen wanneer iemand binnenkort zal aantonen, dat voornoemd

verzuim simpelweg het gevolg is van de omstandigheid, dat moderne eco-

nomen gemakshalve vergeten, dat hun wetenschap geen hogere wiskunde

is, maar hogere menskunde. Dit is spijtig, omdat we zo langzamerhand

ook dreigen te vergeten, dat beschaving geen luxe is, geen toevoeging aan

het gewone bestaan, maar zuurdesem, dat het hele leven doortrekt en het

tot volle rijping brengt. Vertaald in maatschappelijke dynamiek, houdt dit

in, dat we beschaving moeten leren hanteren als het keurmerk, dat tot uit-

drukking brengt wat de kwaliteit is van de driehoeksverhouding tussen

doelmatigheid, gerechtigheid en geloofwaardigheid, tussen financieel-

economische bedrijvigheid, politiek-staatkundige bedrijvigheid en geeste-

lijk-morele bedrijvigheid.

Allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Toegegeven, maar is er dan

soms iemand geweest, die beloofd heeft, dat het in de nu begonnen eeuw

eenvoudiger dan vroeger zou worden om het publieke domein in te rich-

ten als een onomstreden thuishaven voor moderne burgerzin? Ik bedoel:

zoals het oorspronkelijk bedoeld was toen er democraten in de dop waren,

die in de Griekse stadstaten gestalte gaven aan de “Agora” als de verga-

derplaats waar niet het voorgekookte debat heerste, maar de open dialoog. 

Niet om te onderhandelen, maar om te beraadslagen. Niet om alleen

maar belangen te behartigen, maar tevens om belangen af te wegen.
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In de ruimte raken de vaste en vertrouwde posities en ijkpunten op drift.

Wat we gewend waren hier te lokaliseren duikt  onverwachts daar op, vice

versa. Zo’n toestand zijn we gewend te omschrijven met de term “insta-

biliteit”.

In de tijdsorde raken de vastgestelde en geplande volgorde en voortgang

op drift. Vroeger en later raken in de war met alle gevolgen voor het

onderscheid tussen korte en lange termijn. Voor deze situatie gebruiken

we de term “onvoorspelbaarheid”.

De resultante van instabiliteit  en onvoorspelbaarheid heet “onbeheers-

baarheid”.

Instabiliteit en onvoorspelbaarheid hebben in het publieke domein aan-

leiding gegeven voor uiteenlopende ervaringen Nederlandse kabinetten

komen, zoals bekend, van oudsher tot stand op basis van coalitievorming.

De politiek heeft daardoor geleerd om het spel van instabiele machtspo-

sities tot in alle finesses te spelen. Politici blijken vaak meesters in het

bespelen van de kleine instabiele ruimte. Bedrijfsongevallen niet meege-

rekend natuurlijk. Met onvoorspelbaarheid weet men echter veel minder

goed raad. Om te beginnen omdat regeerperiodes van vier jaar een cesuur

in de tijdsorde veroorzaken, waar de onvoorspelbaarheid helaas geen 

boodschap aan heeft. Met het gevolg dat de korte termijn de lange ter-

mijn meestal opeet. Vervolgens hebben politici er ook nog een gewoonte

van gemaakt om aan het begin van een kabinetsperiode min of meer gede-

tailleerde regeerakkoorden te sluiten. Ook voor dergelijke gebruiken

blijkt de onvoorspelbaarheid geen enkele eerbied te hebben.

Zoals wij allen kunnen zien is het resultaat dat zich bij gewijzigde 

omstandigheden soms bizarre begrotingsavonturen afspelen. Voor wie

ervan houdt kan het natuurlijk voldoening schenken wanneer het goed

afloopt. Zou het echter op deze wijze in het bedrijfsleven gebeuren, dan

zouden dergelijke praktijken door de politiek zonder enige twijfel rap ver-

oordeeld worden als een vorm van “onoorbare creatieve boekhouding”.

Ik pak de draad van de wetenschappelijke discussie weer op. De resul-

tante van instabiliteit en onvoorspelbaarheid heet onbeheersbaarheid. In

de loop van de jaren tachtig wordt er door de opkomst van de zogeheten

chaostheorie een buitengewoon interessant nieuw licht geworpen op dit

fenomeen.

De bij turbulentie optredende chaotisering van ruimte en tijd raken hier-

door hun toch wel wat bedreigende lading kwijt.

Alles in de chaostheorie berust op de these, dat situaties, die ver uit even-

wicht verkeren even normaal zijn als situaties, die in evenwicht zijn.

Onbeheersbaarheid

De organisatiekunde laat zich niet onbetuigd. Om te beginnen maakt het

concept “reorganisatie”  plaats voor de idee “organisatieontwikkeling”. 

Verandering is hiermee niet langer een incidentele ingreep met een dui-

delijk begin en eind, maar een permanent en open proces. De structuur

volgt het proces en niet omgekeerd. Destijds was dit nieuwlichterij. 

Nu we in een tijd terecht zijn gekomen, waarin organisaties en instituties

moeten ervaren dat de ene herstructurering nog niet voltooid is terwijl de

volgende al opgestart wordt is deze zienswijze veel dichter bij gekomen.

Helaas echter komt het gehanteerde instrumentarium vaak nog uit de

werkplaats van het saneren en ombuigen. Niet zelden met twijfelachtige

gevolgen. De tragedie, die zich thans afspeelt bij de NS laat op pijnlijke

wijze zien wat er kan gebeuren wanneer men in de veranderingsaanpak

last krijgt van achterstallig onderhoud.     

In de tweede plaats breekt de opvatting door, dat verandering op het

niveau van de totale organisatie meer omvat dan gedragsverandering van

mensen alleen. 

Bij organisatieontwikkeling gaat het altijd ook om structurele wijziging

van het organisatiebeleid, om herziening van de stijl van werken, om her-

ijking van sturende waarden en opvattingen en om herijking van de “leid-

beelden”, die de positionering van de organisatie bepalen.

Tenslotte ontstaat er toenemende belangstelling voor de relatie van de

organisatie met de omgeving. Ik wil in dit verband graag wijzen op het

baanbrekende werk van Emery en Trist4.

Zij introduceren het “turbulente veld” als een moderne omgevingskarak-

teristiek. De organisatie opereert dan in een omgeving, waarvan het

grondvlak zelf - het weefsel van oorzaak en gevolg - in trilling raakt. Met

het onvermijdelijke gevolg, dat er onzekerheid over de afloop der gebeur-

tenissen ontstaat.

Emery en Trist hadden kennelijk een vooruitziende blik. Hoe vaak hoor

je  mensen tegenwoordig - zonder dat ze overigens de wetenschappelijke

duiding precies kennen - niet zeggen, dat we in turbulente tijden leven.

En bedoelen ze dan eigenlijk niet gewoon, dat de basis van het leven zo

in beweging is geraakt, dat ze existentiële onzekerheid beleven over de

afloop? 

Voor de duidelijkheid voeg ik hier nog het volgende aan toe. Turbulentie

is een toestand, waarin de ruimtedimensie en de tijdsdimensie - de sche-

ring en inslag dus van het weefsel, dat wij aardse werkelijkheid plegen te

noemen - radicaal chaotiseren.
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dan eigenlijk een vanzelfsprekende stap om organisaties en instituties eer-

der te zien als organismen dan als mechanismen.

Wat betreft de maatschappelijke implicaties van de chaostheorie vallen er

in de discussie twee accenten waar te nemen. 

Er zijn auteurs, zoals Beck6, die als gevolg van zich wijzigende verhouding

tussen orde en chaos een ontwikkeling zien in de richting van een risico-

maatschappij, maar er zijn ook auteurs, zoals Castells7, die in dezelfde

dynamiek aanleiding zien voor de verwachting, dat we op weg zijn naar

een netwerksamenleving.

In de meeste beschouwingen over de risicomaatschappij is onbeheersba-

rheid weliswaar geen schrikbeeld, maar wel iets om vanuit een oogpunt

van adequaat openbaar bestuur met grote behoedzaamheid mee om te

gaan. Gebeurtenissen, die zich plotseling en onverwachts voordoen in het

publieke domein zijn bij turbulentie, zoals we gezien hebben, onvermij-

delijk.

De klassieke vermaning dat voorkomen beter is dan genezen gaat niet

meer op. In de sturing gaat het om het volgen van twee sporen tegelijker-

tijd. Aan de ene kant moet de eventuele schade - van welke aard dan ook

- die bij grillige ontwikkelingen kan optreden zo klein mogelijk worden

gehouden (damage control), maar aan de andere kant moet de samenle-

ving - de burger dus - ook met nadruk gewezen worden op de noodzaak

om ook zelf risico's te willen dragen. Uiteraard zonder een massale angst-

psychose te bevorderen. Dit vraagt behoedzaamheid en behendigheid,

eerlijkheid en terughoudendheid. Geen paniek zaaien, maar evenmin de

suggestie wekken van een zorgeloos bestaan.

In de meeste beschouwingen over de netwerksamenleving is onbeheers-

baarheid een uitdaging, een oproep tot origineel gedrag. De klassieke ver-

ticaal geïntegreerde organisatie en de bekende bureaucratische institutie

raken uit het zicht. Hiervoor in de plaats komen beweeglijke constellaties

van mensen, die bij elkaar blijven zolang er duidelijk functionele toege-

voegde waarde mee verbonden is. Dit geldt zowel voor commerciële 

als niet commerciële, zowel voor legale als illegale verbanden. Het grote

probleem voor het openbaar bestuur is hierbij om niet achterop te raken.

Het formele maatschappelijke bestel kan gemakkelijk door creatieve net-

werken links en rechts ingehaald worden. Meestal zijn netwerkende men-

sen daar trouwens op uit.

Ook al hebben de redeneringen over de risicomaatschappij en de net-

werkmaatschappij verschillende invalshoeken, op één punt is er volledige

overlapping. Aan onzekerheid valt niet te ontkomen. Dat sommige

auteurs blijkbaar een voorkeur hebben voor de term onzekerheid wil aller-

Risico en netwerken

Typische representanten zijn Prigogine en Gleick5. Deze zienswijze 

betekent een complete omdraaiing in de verhouding tussen orde en

chaos. Gebruikelijk is om uit te gaan van orde als het normale of het

gewenste. Chaos is een - noodlottige - verstoring van de orde. Nog ster-

ker, chaos is wanorde. En omdat wanorde vermeden moet worden mag

chaos dus niet. De omdraaiing bestaat hierin, dat chaos juist een zinvol

vertrekpunt wordt voor orde. Chaos is open ruimte, beweging, die crea-

tieve wendingen mogelijk maakt. In een iets andere formulering is chaos,

energie of potentie, die zoekend naar richting - in welk tempo dan ook -

allengs meer ordening teweeg brengt. Orde ontstaat dus uit chaos. Dit

kan omdat alle chaos intrinsiek ordenende kracht bezit. Deze kracht

wordt afwisselend “zelfsturing” en “zelforganisatie” genoemd. Inmiddels

hebben deze termen in de wereld van management en bestuur een zekere

populariteit verworven. Daarom is een waarschuwing op zijn plaats.

Zelfsturing of zelforganisatie zijn in de menselijke werkelijkheid nooit

automatismen. Hun effectiviteit hangt af van de vraag of er in turbulen-

te omstandigheden voldoende gemeenschappelijk bewustzijn bestaat van

richting en binding. Hebben we wat met elkaar en staan we samen ergens

voor? Zonder zulke noties kan er snel contraproductieve autonomie

optreden. Ieder voor zich en we zien wel waar we uitkomen! En dit kan

dan heel goed willekeur en fragmentatie blijken te zijn. In het sociale

leven dient zelfsturing in mijn ogen altijd gemeenschappelijk gedragen te

zijn. In het persoonlijke leven kan dit niet letterlijk genomen. Dit neemt

niet weg, dat anderen - mits goed gekozen - heel goed kunnen fungeren

als innerlijk baken. En daar gaat het om bij zelfsturing en zelforganisatie:

het serieus nemen van innerlijke bakens, die de weg naar ordening wijzen

zonder een dwingend kader te worden. Uiteraard onder de voorwaarde,

dat men het gedachtegoed niet zonder meer naar het rijk der fabelen ver-

wijst heeft de chaostheorie verstrekkende gevolgen voor de mensweten-

schappen. Het paradigma dat er - ook in de menselijke werkelijkheid -

een natuurlijk streven naar evenwicht zou bestaan heeft traditioneel een

dominante rol gespeeld in de economie, de psychologie en de sociologie,

maar met name ook in de veranderkunde en de organisatiekunde, de jon-

gere loten aan de stam van de humaniora. De chaostheorie zet dit op de

helling en dat is even slikken. Wat er ook geslikt moet worden is het

afscheid van de gedachte, dat sociale verandering omkeerbaar zou zijn.

Herstel van vroeger evenwicht is geen optie. Evenwicht als zodanig kan

zich herhalen als tijdelijk houvast in het voortgaande proces van ordening

en herordening. De inhoudelijke context, de innerlijke kwaliteit is echter

niet voor herhaling vatbaar, hoogstens nabootsbaar. Eenmaal zover is het
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tegenstelling tussen harde en zachte vaardigheden, tussen rationele en

intuïtieve vermogens en ga zo nog maar even door. In turbulentie gaat het

om menselijke compleetheid en niet om eenzijdigheid; om overbruggen

en niet om isoleren. Specialisatie en eenzijdigheid overbruggen niet, com-

pleetheid en integratie wel.

Ik geef hier nog twee voorbeelden van auteurs - Senge8en Sennett9- die

laten zien, dat het mogelijk is om nieuwe wegen in te slaan in het denken

over kerncompetenties.

Senge vertrekt vanuit de constatering dat managers steeds vaker beslissin-

gen moeten nemen, waarvan de gevolgen noch in de ruimte, noch in de

tijd te overzien zijn. Dit komt nauwkeurig overeen met datgene wat ik

eerder het turbulente veld heb genoemd. De nieuwe kerncompetentie,

waarover mensen in dergelijke omstandigheden moeten kunnen beschik-

ken noemt Senge persoonlijk meesterschap. Wie hiermee vertrouwd is

geraakt heeft de volgende menselijke kwaliteiten verworven. 

•Het leven wordt gehanteerd als een creatief bouwwerk.

•Een visie wordt niet gezien als louter een goed idee, maar eerder als 

een roeping.

•Het leven bestaat niet uit aankomen, maar uit blijven bewegen. 

Invloed uitoefenen wordt gezien als een reële mogelijkheid zonder 

dat men in de fout vervalt te denken, dat men de wereld eenzijdig 

veranderen kan.                                           

•De huidige werkelijkheid wordt gezien als een vriend, niet als een 

vijand.

•Men voelt zich diep verbonden met anderen en met het leven zelf 

zonder iets van zijn authenticiteit op te geven.

Sennett begint met de constatering, dat we leven in een samenleving van

het ongeduld. Dit is geheel in lijn met wat ik eerder over turbulentie zei.

Ongeduld, aldus Sennett kan erosie van het karakter veroorzaken.

Karakter vormt zich doordat wij ontdekken wat van blijvende waarde is

in het leven en dit verankeren in onze persoonlijkheid.

Ik voeg hieraan toe: hoe zal de confrontatie met turbulentie uitvallen,

wanneer managers en bestuurders wel de kortstondigheid kennen van het

ongeduld, maar niet de duurzaamheid van het karakter.

Natuurlijk is het laatste woord over al deze inzichten nog niet gesproken.

En zeker niet over hun onderlinge samenhang. Hoe dit ook zij, naar mijn

mening staat het vast, dat een overheid, die een eigentijdse plaats wil

innemen in onze samenleving zich niet kan distantiëren van de verschui-

vende verhouding tussen orde en chaos. Op straffe van autoriteitsverlies.

minst zeggen, dat ze iets totaal anders zouden bedoelen dan degenen, die

gebruik maken van het begrip onbeheersbaarheid. Onzekerheid en onbe-

heersbaarheid zijn broertje en zusje uit de familie turbulentie. Met onze-

kerheid wordt in eerste aanleg verwezen naar de afloop der gebeurtenis-

sen terwijl de term onbeheersbaarheid primair iets te melden heeft over

de sturing der gebeurtenissen.

Of het nu gaat over de risicomaatschappij of over de netwerksamenleving,

onbeheersbaarheid en onzekerheid blijven lastige fenomenen. Toch kun-

nen zij op het lijstje worden gezet van aangelegenheden, die bestuurlijk

gezien goed hanteerbare proporties hebben. Mits de wetten van de tur-

bulentie geëerbiedigd worden. Dit wil zeggen: samen blijven zoeken naar

richting en binding.

Concreet betekent blijven zoeken naar richting het volgende. Niet alleen

werken met doelstellingen en gefixeerde resultaatvoorstellingen, maar ook

met leidbeelden en open kernwaarden. Doelstellingen en taakstellingen

zijn nodig om iets te bereiken. Kwalitatieve toekomstbeelden zijn ook

nodig. Niet direct als bereikbaar eindpunt, maar als oriëntatie aan de

horizon en als mentaal toetsingskader.

Blijven zoeken naar richting houdt in, dat alle betrokkenen bereid zijn

onderweg niet alleen de successen te delen, maar ook de miskleunen.

Leren van ervaringen is essentieel. Daarbij zijn ongunstige ervaringen

minstens zo belangrijk als gunstige.

Blijven zoeken naar binding betekent het volgende: Niet alleen vertrou-

wen op zaken als procedures, regels en functiebeschrijvingen, die beogen

gedrag te kanaliseren. Directe afspraken tussen mensen zijn zeker zo

belangrijk bij turbulentie. Omdat de regels van het spel pardoes zonder

vooraankondiging gewijzigd kunnen blijken te zijn. Duurzame afspraken

tussen mensen baseren zich niet alleen op intellectuele, maar ook op emo-

tionele en geestelijk-morele verwantschap. Hiernaar blijven zoeken is

belangrijk. En verder: onderweg meer vertrouwen op compenserend dan

op rivaliserend gedrag. Binding ontstaat niet door te zagen aan de poten

van een stoel, waarop een ander net lekker zit, maar door aan de sterkte

van een ander ruimte te geven en de zwakte van een ander aan te vullen

waar mogelijk.

Hiermee zijn we beland in het gebied van de moderne kerncompetenties,

of menselijke kernkwaliteiten. Het is zeer verheugend, dat parallel aan de

in het kort geschetste wetenschappelijke discussie ook het gesprek over

“managerial skills” in een nieuwe interessante fase is gekomen. Te lang

hebben we last gehad van een volstrekt kunstmatige en dus onvruchtbare
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Het laatste geldt niet alleen bij de uitoefening van taken, waarvoor justi-

tie en politie geautoriseerd zijn, maar het is aan de orde bij alle overheid-

staken. Op alle beleidsterreinen dus!

Op grond van het voorgaande zou men dus kunnen denken, dat het alle-

maal heel goed in elkaar zit bij ons. In beginsel is dit ook zo. Echter, zoals

meestal het geval is, gooit de praktijk roet in het eten.

Om te beginnen is met het zojuist geschetste perspectief helemaal niet

vastgesteld hoe nadrukkelijk de overheid zich in de samenleving moet

manifesteren. Anders gezegd: wanneer het gaat over de aard en de inten-

siteit, waarmee de sturing van de samenleving gebeurt, kan het openbaar

bestuur nog alle kanten op. De geschiedenis laat zien, dat er in dit opzicht

sprake is geweest van geweldige verschillen.

De Nachtwakersstaat aan het einde van de achttiende en het begin van de

negentiende eeuw lijkt wat betreft sturing niet op de Interventiestaat in

de tweede helft van de twintigste eeuw. Wat de overheid als geheel betreft

maakte een laag profiel plaats voor massieve zichtbaarheid; terughou-

dendheid en overzichtelijkheid op het gebied van de regelgeving werd

gevolgd door gedrevenheid en versplintering en bescheiden politieke 

pretenties werden ingeruild voor spectaculaire verlanglijsten. 

Pleidooien in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw voor een

terugtredende overheid, voor deregulering, deconcentratie en voor het op

afstand zetten van de uitvoering hebben in feite slechts tot maatregelen

geleid met een cosmetisch effect. Een doorbraak in de richting van een

nieuwe inspirerende benadering van bevoegd gezag en openbaar bestuur

leverde dergelijke pleidooien in ieder geval niet op.

Dit viel ook niet te verwachten, omdat het uitgangspunt bleef, dat de

overheid de “regie” wel stevig in handen moet houden. 

Wanneer ik mij niet vergis vertoont de overgang van het tweede naar het

derde millennium echter tekenen, dat er een begin van een zoektocht is

naar een nieuwe benadering. Het besef groeit, dat noch het één, noch het

ander het beste is. Alles overlaten aan het vrije spel van de maatschappe-

lijke krachten werkt niet goed, maar ingrijpen in de levende dynamiek

van de samenleving vanuit complete blauwdrukken levert onder de hui-

dige omstandigheden kennelijk ook geen adequate sturing op.

Niet voor niets, lijkt mij, merkt de Raad van State dan ook op, dat de

overheid niet alleen moet terug treden, maar ook moet aantreden10.

Achter zo’n keurige uitspraak gaat natuurlijk de verzuchting schuil, hoe

een moderne overheid geloofwaardig kan blijven als bevoegd gezag. Een

heldere leer spiegelt zich blijkbaar niet vanzelfsprekend in een heldere

praktijk. Dit gegeven noopt eigenlijk steeds weer opnieuw tot 

Het bestel zit 

goed in elkaar

5 Het gezag van de overheid: leer en praktijk

Zoals geformuleerd is de verhouding van de overheid tot het thema orde

en chaos  nogal moeizaam. De overheid heeft traditioneel een preoccupa-

tie met orde. Chaos is gedoe en al gauw een glijpartij, die kan eindigen

met gezagsverlies. Daarom haasten autoriteiten zich ook altijd om ieder-

een tijdens een crisis gerust te stellen met krachtige uitspraken. Alles is

onder controle, het evenwicht is hersteld.

Stel je voor, dat de Minister President aan het begin van zijn wekelijkse

TV-interview op vrijdagavond na de Ministerraad opeens zou zeggen:

dames en heren, ik heb het helemaal gehad. Alle controle is zoek, de situ-

atie is totaal uit evenwicht. Ik schaam me er wel voor, maar ik heb geen

spijt van de beslissingen, die genomen zijn. Probeer niet om mij de schuld

in de schoenen te schuiven, want we hebben allemaal kilo’s boter op het

hoofd. Ik vind het bar lastig om dit zo tegen U te zeggen, maar het is wel

bevrijdend. Trouwens, deze chaos is een open kans om samen een nieuwe

richting voor de toekomst te zoeken. Ik roep U daarom op om Uw eigen

verantwoordelijkheid te nemen. 

Zo werkt het natuurlijk niet. Het gezag van de overheid is niet afhanke-

lijk van één ongebruikelijk optreden van de Premier. Ook niet van één

meesterzet zijnerzijds. Uiteindelijk wordt het bepaald door de kwaliteit

van de dromen, die de politiek op enig moment beheersen, door de con-

crete politieke keuzes, die hieruit voortkomen, door de bestuurspraktijk

en tenslotte  - niet te vergeten - ook door het staatkundige perspectief,

waarin dit allemaal staat.

Om met het laatste te beginnen. Het staatkundige perspectief is glashel-

der. De overheid fungeert, namens alle burgers, als Het Bevoegd Gezag.

In deze kwaliteit  hebben we haar de handhaving van de openbare orde

en de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde toevertrouwd. Dit is

bepaald niet niks. Ongehinderde toegankelijkheid van de openbare ruim-

te, veiligheid en integriteit in het tussenmenselijke verkeer zijn – letterlijk

- van levensbelang. Uiteraard is handhaving geen doel op zichzelf, maar

een dienst ten behoeve van goedwillende  burgers. In beginsel zijn we dit

zonder uitzondering allemaal, want boos opzet, kwade trouw en verwijt-

bare nalatigheid moeten eerst overtuigend en omgeven door zorgvuldig-

heidscriteria voor de rechter bewezen worden. En omdat we aan de over-

heid – meer in het bijzonder aan de politie – ook nog het geweldsmo-

nopolie in handen hebben gegeven luidt een gulden regel sinds ongeveer

de opkomst van de moderne democratische rechtsstaat, dat de burgers niet

alleen beschermd worden door, maar ook tegende macht van de overheid.
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leert helaas, dat de haastige greep naar oplossingen – mede als gevolg van

druk die de media uitoefenen om bij spanningen onmiddellijk met con-

crete maatregelen en actiepunten te komen – grotere aantrekkingskracht

heeft dan de bezonnen terugblik. Precies op dit punt ook ligt een fikse

zorg. Ik denk, dat we te weinig tijd hebben genomen voor een funda-

mentele terugblik op de verzorgingsstaat en de maakbare samenleving: de

twee politieke dromen, die vanaf de jaren vijftig tot in de jaren negentig

van de twintigste eeuw het maatschappelijke toneel beheerst hebben.

Evenmin is het gelukt om een fundamentele herwaardering te maken van

de bestuurspraktijk, die met deze dromen verbonden raakte. Er is niet

echt werk van gemaakt, niet door de politiek, maar ook niet door de

samenleving zelf.

Natuurlijk waren er wel aanzetten, maar tot een brede en serieuze maat-

schappelijke discussie is het niet gekomen.

fundamenteel debat over de vraag in hoeverre het bevoegd gezag uit de

leerboeken en de concrete gebruiken in een bepaald tijdsgewricht elkaar

versterken dan wel verzwakken. Uiteraard met de bedoeling vast te stellen

of bijstelling in de ene of de andere richting gewenst is. Helaas komt het

daar te weinig van. Iedereen heeft het druk en dus blijft het meestal bij

sleutelen in de marge. Het valt te hopen, dat de zoektocht, die ik meen

op gang te zien komen niet hetzelfde lot ten deel valt.

De werkelijkheid gooit nog op een andere manier roet in het eten. Er zijn

in de politieke praktijk aanzienlijke interpretatieverschillen met betrek-

king tot de kwestie wat precies verstaan dient te worden onder veiligheid

en wat beschouwd kan worden als een aanvaardbaar niveau van bescher-

ming door de overheid. Een compleet continuüm van mogelijkheden

blijkt er te zijn. Lopende van minimale bescherming, namelijk uitsluitend

voor risico’s, die door burgers redelijkerwijze niet zelfstandig gedragen

kunnen worden tot en met maximale garanties om de samenleving 

als geheel onkwetsbaar te maken voor onheil en ongeluk. Aangezien de

frequentie en de aard van rampen helaas niet per kabinetsperiode in een

regeerakkoord kan worden vastgelegd, zal het wel behelpen blijven en de

discussie – afhankelijk van de actuele politieke relevantie – ergens op het

continuüm blijven steken. Voor het overheidsgezag op het gebied van de

veiligheid kan dit betekenen, dat gemakkelijk de indruk ontstaat, dat men

maar wat doet en dat er dus iets niet klopt. En wanneer het niet klopt op

zo’n belangrijk terrein zal het op andere punten ook wel niet deugen,

redeneren heel wat burgers dan al gauw. Gunstig voor het overheidsgezag

is dit vanzelfsprekend niet.

Er is nog een andere en wat mij betreft beslissende reden, waarom enige

zorg op zijn plaats lijkt over de manier, waarop in het openbaar bestuur

vandaag de dag wordt omgegaan met de spanning tussen leer en praktijk.

Overheidsgezag hangt, zoals gezegd, uiteindelijk af van de politieke

droom, die op enig moment dominant wordt, van de politieke keuzes,

waarmee zo’n droom min of meer bewust wordt vertaald in wetgeving en

vervolgens ook van de bestuursstijl, waarmee geprobeerd wordt om de

vastgestelde politieke opties en de per definitie weerbarstige maatschap-

pelijke werkelijkheid goed op elkaar af te stemmen.

Bij turbulentie vraagt dit hele, vaak tijdrovende gebeuren om een para-

doxale menging van scherpte en zorgvuldigheid. Nieuwe opties moeten

soms snel handen en voeten kunnen krijgen, maar zonder degelijke eva-

luatie van de dingen, die nog lopen kan er gemakkelijk energie weglekken

in het moeten bestrijden van inconsistenties en willekeur. De ervaring
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le wapenwedloop – schijnbaar onbekommerd de drempel over naar de

kennelijk zeer begeerde verzorgingsstaat.

Of was het wellicht helemaal niet zo merkwaardig? Was het een begrijpe-

lijk verlangen van de toenmalige generatie politici om eindelijk te kunnen

afrekenen met de boze ervaringen van de Tweede Wereldoorlog en het

ultieme geluk te oogsten vóórdat het nogmaals te laat zou zijn? 

Om welke reden dan ook, het – bescheiden – doel van de kabinetten

Drees om de burgers een vangnet te bieden voor een redelijke bestaans-

zekerheid wordt verlaten. Het nieuwe wenkende perspectief wordt goede

zorg voor iedereen gedurende het hele leven. Dit wordt omgezet in een

meta-plan voor een zo hoog mogelijk niveau van maatschappelijke voor-

zieningen over een zo breed mogelijk front. Natuurlijk  toegankelijk voor

iedereen, betaalbaar of liever nog “gratis” en voorts zonder enige bezorgd-

heid over misbruik. Toezicht? Waar zou dat voor nodig zijn in een gezags-

getrouw en niet corrupt land als Nederland.

De eerste grote waarschuwing komt aan het begin van de jaren zeventig.

De Amerikaanse regering schakelt over op een ander monetair beleid.

Hierdoor wordt in feite de historische overeenkomst van Bretton Woods

uit 1944 op losse schroeven gezet. Tegelijkertijd breekt de internationale

oliecrisis uit.  Daarna krijgt de wereld te maken met hardnekkige stagfla-

tie en hoge structurele werkloosheid. Een combinatie van verschijnselen,

die de beleidsmakers zware hoofdpijn bezorgt, omdat er op dat moment

geen goede scenario’s voor blijken te bestaan. In Nederland leidt het alle-

maal niet tot herijking van de verzorgingsstaat. Integendeel, de politiek

blijft jaar na jaar welbewust te optimistische ramingen hanteren teneinde

de overheidsuitgaven conform de droom te kunnen opvoeren. Het gevolg

hiervan is, dat de overheid in betrekkelijk korte tijd een uitdijend heelal

wordt van presterende taken. Geen nood, volgens bekend recept worden

al deze taken onderdeel van het ambtelijk apparaat. Opgenomen in de

staande organisatie, zoals het heet. Als ambtelijke dienst of uitvoeringsor-

gaan onder het bevoegd gezag. En zoals dit in een volwassen democratie

hoort, politiek gelegitimeerd en gecontroleerd. Niets aan de hand dus. 

Of toch? Jazeker, maar dat zal pas later blijken wanneer de verschuivende

verhouding tussen orde en chaos met steeds klemmender nadrukkelijk-

heid laat zien, dat stringente scheiding van beleid en uitvoering, tussen

formele zeggenschap en feitelijke verantwoordelijkheid, een illusie wordt.

Inmiddels is de overheid dan echter wel grootleverancier geworden van

een onoverzichtelijk assortiment maatschappelijke voorzieningen, verpakt

in gedetailleerde, verregaand versplinterde regelgeving. Hiermee roept zij

over zichzelf af, dat de bevolking royale publieke dienstverlening gaat zien

1971 - 1973

6 Maakbare of kwetsbare samenleving: 
een terugblik

Nu ik de samenleving zelf in mijn kritiek betrokken heb ligt het voor 

de hand om als gewoon burger mijn eigen terugblik in het betoog in te

voegen. 

Zonder de pretentie van volledigheid, maar wel met de hoop een zinvol-

le bijdrage te leveren aan een heroriëntatie, die mijn inziens – nu we

beginnen aan een nieuw millennium – noodzakelijker is dan ooit. 

Erkennende, dat er historische lijnen zijn, die verder in het verleden terug

voeren, lijkt het mij een juiste keuze te zijn om mijn terugblik te laten

beginnen na de Tweede Wereldoorlog. Ten eerste, omdat kort daarop de

dromen, die ik op het oog heb in het politieke leven bespeurbaar werden,

ten tweede omdat de Tweede Wereldoorlog ook in de ontwikkelingsgang

van het publieke domein een cesuur vormde. Dat daarna ook met een

zekere gretigheid werd terug gegrepen op tradities, waarden en normen

van vóór de oorlog doet aan dit gegeven niets af.

De droom van de verzorgingsstaat gaat over politieke idealen, over een

wereld liefst zonder de bittere strijd om het naakte bestaan, over een leven

zonder angst voor onheil en ongeluk, over een bestaan in veiligheid en

zekerheid en een maatschappelijk bestel, dat onkwetsbaar is. Het is in

zekere zin een droom, die van alle tijden is. Zolang er politiek bestaat heb-

ben politici overal ter wereld hun kiezers vóór de  verkiezingen veiligheid

en zekerheid beloofd. Stem op mij en ik zal U beschermen!Eenmaal aan het

bewind blijkt dit nogal eens tegen te vallen. Maar omdat politici ook aan

de volgende verkiezingen moeten denken, blijven ze – soms zelfs tegen

beter weten in – beloftes rondstrooien over oplossingen voor allerlei klei-

ner en groter ongemak. Ik zeg U toe alles in het werk te zullen stellen, opdat

dit nooit meer zal gebeuren!

Het specifieke van de droom over de verzorgingsstaat is, dat zij haar allu-

re niet zozeer ontleent aan dit bijna als beroepsdeformatie te beschouwen

gedrag, maar aan een krachtig herlevend vooruitgangsoptimisme na de

Tweede Wereldoorlog. Het succes van de snelle wederopbouw vermengt

zich in de loop van de jaren vijftig met gunstige economische vooruit-

zichten, spectaculaire onderzoeksresultaten in de toegepaste wetenschap-

pen en een wassende stroom van publicaties met optimistische toekomst-

voorspellingen, die zelfs reiken tot aan het dan nog in de verte liggende

jaar 2000. Het is deze combinatie van factoren, die aan de droom om zo

te zeggen vleugels geeft. De politiek gaat – merkwaardig genoeg ondanks

de dreigingen, die verbonden zijn aan de op gang gekomen internationa-

34 De Overheid Is Geen Geluksfabriek

De verzorgingsstaat



De Overheid Is Geen Geluksfabriek     37

tuaties. Voorts kan er geen misverstand zijn, dat de overheid het tot haar

taak dient te rekenen om barrières te helpen slechten, die mensen verhin-

deren om zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen voor een gelukkig

leven in de eerder bedoelde betekenis van het woord. Nimmer echter kan

het in mijn ogen de kerntaak van de overheid zijn om geluk te garande-

ren, laat staan op bestelling te leveren. 

Helaas is door de manier waarop de droom van de verzorgingsmaat-

schappij met name in jaren zeventig gestalte krijgt in concrete politieke

keuzes, een dergelijke suggestie min of meer wel gewekt. En helaas ook is

door deze keuzes het accent in de beleidsvoering wel erg nadrukkelijk

komen te liggen op materiële tevredenheid. 

Maar zelfs voor materiële tevredenheid kan de overheid niet aansprakelijk

worden gesteld. Wanneer de samenleving zelf niet bereid is door geza-

menlijke inspanning in het economische leven voldoende draagvlak te

genereren staat de overheid letterlijk met lege handen. 

Noch in materiële, noch in immateriële zin is geluksgarantie derhalve een

kerntaak van de overheid. 

De tweede grote waarschuwing, dat de droom van de verzorgingsmaat-

schappij zonder grondige herwaardering van de onderliggende paradig-

ma’s mogelijkerwijze zou kunnen veranderen in een nachtmerrie, wordt

afgegeven door samenvallende gebeurtenissen in de korte periode van

1979 – 1982. In 1979 wordt de wereld verrast door de dreiging van een

tweede oliecrisis en in 1982 breekt onverwachts de schuldencrisis uit.

Aanvankelijk in Mexico, maar de ijlings bijeen geroepen ministers van

financiën en topbankiers uit de hele wereld moeten vaststellen, dat het

om een internationaal probleem gaat van geweldige omvang. Deze twee

markante gebeurtenissen worden begeleid door drastisch teruglopende

rendementen in het bedrijfsleven en door een onrustbarend oplopend

financieringstekort van de rijksoverheid. Voeg hierbij het al eerder in de

jaren zeventig opgedoken nieuwe fenomeen van de stagflatie en een struc-

tureel hoge werkloosheid en er ontstaat een totaalbeeld, dat een indrin-

gend alarmsignaal uitzendt. Zo indringend zelfs, dat ook die geluks-

ridders er niet om heen kunnen, die primair ten strijde zijn getrokken

voor materiële tevredenheid en dus niet gehinderd worden door diep-

zinnige beschouwingen over de essenties van geluk. Het niet te ontlopen

signaal zegt luidt en duidelijk, maar ook “down to earth”, dat de financi-

ële bomen niet tot in de hemel groeien. Het is uit met de leuke dingen

voor de mensen.

1979 - 1982

als een vanzelfsprekende zaak. Voor wie de weg weet valt er altijd wel wat

te “halen”.

Niet omdat iemand dit bewust beoogt, maar eenvoudig door de loop der

gebeurtenissen, gaat zo in de samenleving het beeld circuleren, dat de

overheid een soort geluksfabriek is met verplichte levering. De droom van

de verzorgingsmaatschappij heeft iets van een zichzelf vervullende profe-

tie zou je kunnen zeggen. Inclusief een voorstelling van geluk als de afwe-

zigheid van ongeluk en met een toverformule, die mensen doet geloven

dat meer geluk ongeveer gelijk is aan meer consumptie. Inclusief de idee

ook, dat zorg een kwestie van goede systeembouw is en met de veronder-

stelling, dat levensvervulling hoogstens een aanvulling of toegift is op

materiële tevredenheid.

Natuurlijk weten we eigenlijk wel, dat materiële tevredenheid nooit vol-

doende is voor duurzaam geluk. Geluk is: kunnen en willen beantwoor-

den aan je wezen. En je wezen is niets minder dan een verbijzonderde,

geïndividualiseerde manifestatie van datgene wat we de menselijke

waardigheid plegen te noemen. De menselijke waardigheid houdt mijns

inziens in essentie in, dat ieder van ons op zo’n wijze in de wereld tot haar

of zijn recht kan komen, dat dit overeenkomt met zijn of haar levensbe-

stemming. Hiermee is de cirkel rond. Immers, onze bestemming wordt

uiteindelijk in het leven vervuld door de  authentieke beantwoording aan

ons wezen.

Uiteraard is dit allemaal geen automatisme. Het is eerder een open kans,

die slechts verzilverd kan worden door het leven te leven. Dit wil zeggen:

door zelf verworven motivatie om te blijven leren. Niet alleen van posi-

tieve, maar evenzeer van negatieve ervaringen. Genieten en lijden vormen

schering en inslag van het weefsel, dat gedurende het leven ontstaat uit dit

leerproces. Elk volwassen mens is in beginsel zelf verantwoordelijk voor

het al dan niet oppakken van dit leerproces en de effecten die dit heeft.

Anders gezegd: wanneer het uitgangspunt de mondigheid van de mens 

is, dan is de conclusie onvermijdelijk, dat we zelf verantwoordelijkheid

dragen voor de kwaliteit  van het bestaan.

Het afwentelen van deze verantwoordelijkheid op de overheid is een 

doodlopende weg. Omgekeerd is het ook zo, dat geen overheid er in de

tegenwoordige tijd nog verstandig aan doet om op dit punt beloftes te

doen, die niet waargemaakt kunnen worden. Dit werkt als een boemerang

op het gezag.

Natuurlijk laat dit onverlet, dat de overheid zich iets kan en moet aan-

trekken van de zwakkeren in de samenleving en van schrijnende noodsi-
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Deze derde factor bestaat uit de uitstraling van de tweede droom: de 

maakbare samenleving. Tot hier toe heb ik daarover nog niet gerept. De

reden is, dat het droombeeld van de maakbare samenleving weliswaar

ongeveer gelijktijdig met de droom van de verzorgingsmaatschappij is

ontstaan – in de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw – maar pas

tot volle ontplooiing in de werkelijkheid van de publieke sector kwam

gedurende de jaren tachtig. Met ongunstige effecten, die we kennelijk niet

graag belichten.

Maar eerst een enkel woord over de aard van de tweede droom. 

De maakbare samenleving gaat niet in de eerste plaats over politieke ide-

alen en doelstellingen, maar over het bestuurlijke instrumentarium. Alles

in deze droom ademt de sfeer van een rotsvast vertrouwen in logisch rati-

onele sturing. Het is niet overdreven om te zeggen, dat de verzorgings-

maatschappij geen schijn van kans zou hebben gehad zonder dit vertrou-

wen. Alsof de Schikgodinnen van het lot het onderling zo afgesproken

hadden reikten nieuwe wetenschapsgebieden na de Tweede Wereldoorlog

de modellen en de methoden aan, die de maakbare samenleving binnen

handbereik leken te brengen. Ik denk dan in het bijzonder aan de

bedrijfskunde, de bestuurskunde en de flankerende zogeheten beleidswe-

tenschappen. Door deze “samenloop van omstandigheden” ontstond het

perspectief, dat zekerheid van geluk in het persoonlijke leven innig vere-

nigd zou kunnen worden met onkwetsbaarheid van het maatschappelijke

bestel. Wat wil je nog meer, mijn liefje! 

Ook zonder aan de Schikgodinnen een bijzondere rol toe te kennen, blijft

er toch over de hele gang van zaken een merkwaardig waas hangen van

tegenstrijdigheid. De zekerheid van het persoonlijke geluk en de onkwets-

baarheid van het maatschappelijk bestel waren van meet af aan bepaald

niet onomstreden. Al in de zestiger jaren immers had de bloemenjeugd

materiële tevredenheid als een schijnzekerheid aan de kaak gesteld, res-

pectievelijk ontmaskerd als verslaving aan het consumentisme. 

Voorts had een lange reeks van actiegroepen over de hele wereld aange-

toond hoe makkelijk het in feite is de moderne samenleving ernstig te

ontwrichten.

Desondanks blijft het streven naar systeemverzorging voor het leven en

het vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving ongeschokt.

Zo kan het gebeuren, dat aan het begin van de jaren tachtig een nieuwe

type ambtenaar de overheid verovert. De “beleidsmakers” rukken op.

Later zullen zij letterlijk tot in alle uithoeken van de publieke sector te

vinden zijn. Ook binnen het politieke bedrijf in engere zin, het parle-

ment. Geholpen door niet onaantrekkelijke terugkeerclausules kunnen zij

Maakbaarheid

Dus komt er – na enig geharrewar en touwtrekken – een programma op

gang van ombuigingen in de publieke sector. Onze Oosterburen noem-

den dit destijds met een geheel eigen gevoel voor dramatiek: “gesund-

schrumpfen”. Dramatisch was het zeker. Het ambitieniveau moest terug

en heel wat toezeggingen kwamen in de gevarenzone, of moesten zelfs

helemaal overboord gezet worden. Dat doet pijn. Ik denk, dat het dan

ook vooral hieraan ligt, dat zelfs deze tweede - krachtige - waarschuwing

niet leidt tot een echte herwaardering van de droom zelf. We hadden het

blijkbaar te druk met het verwerken van de pijn, die de ombuigingen

alleen al op operationeel niveau veroorzaakten.

Overigens beginnen de ombuigingen al betrekkelijk snel vruchten af te

werpen, namelijk in de loop van de tweede helft van de jaren tachtig.

Uiteindelijk blijken de inspanningen zelfs succesvol. Het financierings-

tekort smelt als sneeuw voor de zon. Ere wie ere toekomt!

Maar wel met de kanttekening, dat de prijs, die betaald wordt bestaat uit

een aanzienlijke achterstand van de publieke sector ten opzichte van het

inmiddels weer voorbij galopperende bedrijfsleven. Niet alleen in financi-

eel opzicht trouwens maar ook wat organisatie en werkmethoden betreft.

Er zijn in hoofdzaak drie factoren, die bijdragen aan het succesvolle ver-

loop van de ombuigingsoperaties op operationeel niveau. In de eerste

plaats het akkoord van Wassenaar, dat in 1982 gesloten wordt. Dit schept

een overlegklimaat, waarin lastig te verkopen afspraken voor de lange 

termijn toch tot stand blijken te kunnen komen. Een verademing na het

driftige polariseren van de jaren zeventig. Laten we het vooral niet 

vergeten!

Later wordt dit bejubeld als het begin van het Poldermodel. Hierbij wordt

ten onrechte soms niet vermeld, dat de Nederlandse overlegtraditie

ondanks het speelkwartier van de polarisatie in feite van veel oudere

datum is.

Dit als troostende gedachte voor degenen, die vandaag vrezen, dat het

Poldermodel aan zijn einde is gekomen en als waarschuwing aan degenen,

die van mening zijn, dat we vandaag best wel weer wat meer polarisatie

kunnen gebruiken. 

In de tweede plaats worden de autoriteiten geholpen door een krachtig

herstel van de wereldeconomie, gevolgd door een langdurige periode van

hoogconjunctuur.  We zijn dan overigens al in de jaren negentig.  

Onderbelicht is tot nu toe gebleven, dat er nog een derde factor in het

geding is geweest, die niet onbelangrijke invloed heeft gehad op de feite-

lijke loop der gebeurtenissen.
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regio).  Voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde is het de

Hoofdofficier van Justitie. In de eerste politiewet van 1957 komt de 

korpschef – in de wandeling de hoofdcommissaris genoemd – in het

geheel niet voor. In de tweede wet van 1993 komt hij wel voor, namelijk

als deelnemer aan het zogeheten Driehoeksoverleg. Daarin heeft hij ech-

ter formeel slechts een adviserende stem. De politie stond en staat der-

halve opgesteld als een puur uitvoerend orgaan. 

Zij is letterlijk “zwaard in handen van het bevoegd gezag”. We nemen nu

een kijkje hoe dit in de praktijk werkt bij de handhaving van de openba-

re orde. Verstoringen van de openbare orde bedreigen de vrije toeganke-

lijkheid van de publieke ruimte.

De orde moet dus hersteld worden. Derhalve geeft de burgemeester als

“baas” van de openbare orde en in zijn rol van korpsbeheerder aan de poli-

tie opdracht om op te treden.

De klassieke uitgangspunten hierbij zijn beheersbaarheid en gehoorzaam-

heid. En op basis van deze uitgangspunten is er ook een klassiek patroon

voor het optreden van de politie. De politie rukt uit en beweegt zich

gezwind naar de plaats van het onheil. Daar aangekomen dient zij

onmiddellijk en ondubbelzinnig de ordeverstoorders te onderscheiden

van de brave burgers. Zonder dralen wordt de megafoon aan de mond

gezet en vervolgens schalt het luid en duidelijk: “Hier spreekt de politie

tot U. Verwijdert U in de door de politie aangegeven richting of geweld

zal worden gebruikt”. 

Na het uitspreken van deze bezweringsformule wordt gerekend op voor-

spelbaar gedrag. Dit betekent, dat verwacht wordt dat het publiek ook

inderdaad gehoorzaam zal reageren. Sinds de tijd van Provo weten wij hoe

gemakkelijk het is om dit soort optreden belachelijk te maken en te ont-

regelen. Zelfs wanneer de Mobiele Eenheid wordt ingeschakeld.

Dat was eind van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Jawel, maar even

goed gebruikte de politie in het voorjaar van 2001 bijna letterlijk dezelf-

de bezweringsformule alvorens tot charges over te gaan bij ongeregeldhe-

den in Kootwijkerbroek tijdens de MKZ-crisis. Is er dan niets geleerd?

Natuurlijk wel. De politie heeft inmiddels hard gewerkt. De werkmetho-

den zijn verfijnd en het instrumentarium is aanzienlijk verbeterd. 

De politie in de grote steden is heel goed in staat om snel op te schakelen

van surveillance met de platte pet naar optreden in gesloten ME-formatie

en er is ook hard geoefend hoe de aanwezigheid weer afgebouwd kan wor-

den, zodra dat beter lijkt te werken. Er zijn zelfs vliegende brigades, die

snel en op elk tijdstip inzetbaar zijn.

zich daar zonder al te veel risico voor de carrière vestigen. Met het gevolg,

dat de politieke en ambtelijke analyses vaak grote verwantschap gaan ver-

tonen. Met de kanttekening, dat de conclusies, die aan analyses verbon-

den worden door politici niet zelden onnavolgbaar fantasievoller zijn dan

wat de departementale beleidsmakers en hun adviseurs als inhoudelijke

vulling voor de politieke agenda aanreiken. Zo gaat dit nu eenmaal zegt

men.

De opkomst en de invloed van de beleidsmakers valt vooral af te lezen aan

een vloed van nieuwe instrumenten en documenten: sturingsmodellen,

beleidsbomen, structuurschema’s, rationele beslismodellen, planprocedu-

res, stelselherzieningen, terugkoppelingsmechanismen, kengetallen,

systeemcycli en nog wat ander werktuig uit de keuken van de rationeel

logische sturing stromen de burelen binnen. Het gunstige effect hiervan

is ontegenzeggelijk, dat er meer systematische aandacht voor de toekomst

ontstaat.

Partijprogramma’s worden voor het eerst keurig doorgerekend en met

elkaar vergeleken op grond van hun financiële effecten, er worden dek-

kingsplannen verlangd voor nieuw beleid, de begrotingsdiscipline wordt

onder vuur genomen en meerjarenramingen verschaffen een verifieerbaar

kader voor het wispelturige politieke spel. Dit is allemaal winst te noe-

men. Er is echter ook een, zoals gezegd, onderbelicht ongunstig gevolg.

“BELEID” wordt een afgezonderde grootheid, een bijzondere, bijna hei-

lige categorie. En geïnstitutionaliseerd in speciale afdelingen en gremia

komt het beleid als het ware hoog en droog te hangen boven de eigenlijke

werkstromen, boven de spetters van het werk in uitvoering. 

De afzondering van beleid als een bijzondere, zelfstandige categorie wordt

gestimuleerd door het al eerder vermelde gegeven, dat het in politieke zin

een legitimatiebron is. 

Beleidsvorming – meer in het bijzonder de wetgeving, die tot afronding

en formalisering leidt – dient als referentiekader, dat het bevoegd gezag de

mogelijkheden en de grenzen aanreikt voor het rechtmatig sturen van de

samenleving alsmede voor het uitoefenen van zeggenschap over de uit-

voering, zowel in de publieke als de private sector. Een schoolvoorbeeld

van de dynamiek tussen beleid en uitvoering in het publieke domein – het

zwaartepunt van deze beschouwingen - is te vinden in de geformaliseerde

verhouding tussen bevoegd gezag en de politie. Sinds de eerste politiewet

van 1957, is wettelijk geregeld, dat de politie haar taak verricht in onder-

geschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met het gel-

dende recht. Voor de openbare orde bestaat het bevoegd gezag uit de

korpsbeheerder, de burgemeester (thans van de grootste gemeente in de
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Het is dan ook niet terecht om gebreken in de uitvoering zonder meer op

het bord  van de uitvoering alleen te leggen. In het voorbeeld dus de poli-

tie. We zouden er beter aan doen in  voorkomende gevallen in de eerste

plaats zorgvuldig te kijken naar de bestuursstijl, die gehanteerd is door het

bevoegd gezag. Naar de keuzes dus, die al dan niet zijn  gemaakt door

politici en naar het anticiperend vermogen van bestuurders. Zolang beide

groeperingen in hun manier van aansturing als vanzelfsprekend in de eer-

ste plaats gericht zijn op beheer en zeggenschap valt  te vrezen, dat het

aantal keren, dat men verrast wordt door de onvoorspelbaarheid van tur-

bulentie eerder groter wordt dan kleiner. Dit geldt in beginsel voor alle

uitvoeringsorganen. Alleen, bij de politie zijn de gevolgen direct zichtbaar

en meestal ook dramatischer, omdat  dienders nu eenmaal altijd moeten

functioneren in een maatschappelijk vooruitgeschoven en dus zeer kwets-

bare positie. Dat het desondanks gelukkig toch heel vaak goed gaat is dan

ook in niet onbelangrijke mate te danken aan hun loyaliteit en hun pro-

fessionele improvisatievermogen. 

Tot zover de principiële kant van de zaak, geïllustreerd met het 

voorbeeld van de politie. Maar hoe ziet het er nu in de jaren negentig op

het maatschappelijk grondvlak zelf in het algemeen uit en wat zijn de

gevolgen voor de stijl van het openbaar bestuur?

Welnu, kort door de bocht zit het zo. Wat Provo nog in ludieke vorm aan-

toont, namelijk dat de samenleving in het algemeen en het bevoegd gezag

in het bijzonder makkelijk te ontregelen zijn, wordt in de jaren negentig

bittere ernst. Blind vertrouwen in logisch rationele sturing wordt onge-

paster dan ooit. Het hele instrumentarium, dat geslepen is op de slijp-

steen van de maakbaarheid blijkt opeens bot geworden te zijn. Nog kor-

ter gezegd: maakbaarheid legt het af tegen kwetsbaarheid. Hetgeen onver-

mijdelijk betekent, dat het eerder door mij als de grote tovenaar omschre-

ven overkoepelende paradigma van de beheersbaarheid evenzeer in het

geding raakt. Dat dit geen theorie maar praktijk is wordt op uitvergrote

manier zichtbaar bij rampen en catastrofes. De bestrijding is geënt op

logica en rationaliteit. En het zal elke volgende keer ook beter gaan. Niet,

omdat de gezagsdragers over meer intuïtie en meer tegenwoordigheid van

geest beschikken, maar omdat de plannen beter in elkaar zullen zitten en

omdat de systemen nog beter zullen functioneren. Het geloof in de syste-

matiek is blijkbaar overweldigend. Desondanks laat het bevoegd gezag

zich keer op keer verrassen. Zoals een deskundige jaren geleden al

opmerkte: “we hebben in Nederland helaas te weinig rampen om echt

goed te kunnen oefenen met de scenario’s”. Onaangename verrassingen

Ontregelen wordt

bittere ernst

Duidelijker gezegd: dienders zijn niet langer alleen maar instructies uit-

voerende ambtenaren, ze zijn ook, of liever ze zijn in de eerste plaats echte

professionals. 

Ze oefenen een vak uit. Eigenlijk zelfs niet één vak, maar differentiaties

van één vak met heel verschillende beroepskwaliteiten Recherchewerk en

buurtregie stellen uiteenlopende professionele eisen. Uit een oogpunt van

professionalisering is elke stringente scheiding tussen beleid en uitvoering

bedenkelijk. Om een organisatie professioneel te kunnen noemen moet

zij namelijk tenminste voldoen aan de volgende twee kenmerken. 

De organisatie als geheel moet vrije ruimte hebben voor eigen identiteits-

ontwikkeling en voor positionering in de omgeving, die op maat gesne-

den is. Verder moet elke individuele medewerker zichzelf kunnen beleven

als identiteitsdrager en hierdoor om zo te zeggen zijn eigen autoriteit kun-

nen worden. Volgens de wet is nu juist de eigen identiteitsontwikkeling

niet aan de orde met het resultaat, dat medewerkers, die als professionals

verantwoordelijkheid dragen voor datgene wat vanuit het zogeheten

beleidsniveau wordt bestempeld als uitvoering in wezen niet serieus wor-

den genomen.  Hoe gevoelig dit ligt bleek aan het begin van de jaren

negentig, toen enkele markante korpschefs er goed aan meenden te doen

zich te uiten over enkele brandende maatschappelijke vraagstukken. De

politiek reageerde als door een adder gebeten. Terug in jullie hok was de

korte boodschap, die er volgde.

Zelfs de ruimte, die dan nog wel oogluikend wordt toegestaan voor het

operationele beleid kan al snel onder curatele komen te staan. Zowel in

de primaire als in de ondersteunende processen. Denk maar aan bovenre-

gionale criminaliteit en aan ICT-systematiek.

Is deze hele situatie onder normale omstandigheden al moeilijk te hante-

ren, bij turbulentie wordt het extreem lastig. 

Om twee redenen dreigt dan de mogelijkheid verloren te gaan om effec-

tief in te spelen op wisselende omstandigheden. 

In de eerste plaats omdat beleid, dat onder dergelijke omstandigheden

afgezonderd van de uitvoering ontworpen wordt, in toenemende mate

onpraktische en vaak zelfs volstrekt onbruikbare opdrachten, instructies

en procedures oplevert en in de tweede plaats, omdat de uitvoering geen

echt motief meer heeft voor zelfevaluatie en zelfcorrectie, activiteiten die

bij turbulentie essentieel zijn om de beweeglijkheid en de integriteit van

handelen op peil te houden. Hieruit volgt, dat bij toenemende dynamiek

beleid en uitvoering niet als afzonderlijke categorieën, maar als fasen van

één samenhangend proces dienen te worden gehanteerd.
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En of dit allemaal nog niet genoeg is, blijkt het vervolgens ook nog zo te

zijn, dat andere traditioneel toch redelijk van orde doortrokken terreinen

epidemisch besmet kunnen raken met het virus van de onbeheersbaar-

heid. 

Wat te denken van allerlei onaangename verrassingen in de sector verkeer

en vervoer, in de milieusector, bij landbouw, bij onderwijs en bij gezond-

heidszorg. Een paar dagen staken, blokkeren of demonstreren en het 

maatschappelijke bestel dreigt te kraken. Kwetsbaarheid is troef en het

bevoegd gezag krijgt het van dag tot dag moeilijker om geloofwaardig op

te treden. Het zou te ver gaan om te zeggen, dat het overheidsgezag in de

jaren negentig wankelt, maar de onaantastbaarheid van het bevoegd gezag

loopt zeker een aantal kleinere en grotere scheuren en deuken op. 

Gelet op de ontwikkelingen in de jaren negentig valt het niet te verbazen,

dat de bestuursstijl paradoxale trekken is gaan vertonen. Enerzijds is er de

neiging om de onaantastbaarheid van het bevoegd gezag hoog te houden.

Deze neiging wordt door de ontwikkelingen op twee fronten versterkt.

Om te beginnen door de roep om op te houden met gedogen en nu ein-

delijk eens ernst te maken met handhaven. Liefst volgens het recept van

“zero tolerance” en kennelijk niet gehinderd door vrees, dat het een glij-

baan zou kunnen blijken te zijn naar verwerpelijke repressie. Provocerend

gezegd is het volgens de voorstanders van de harde lijn heel eenvoudig:

Het bevoegd gezag is en blijft Bevoegd Gezag, met hoofdletters dus. 

Het koste wat het kost.

Hierbij voegt zich op parallel spoor de neiging van de politiek om te pas

en te onpas het primaat van de politiek in stelling te brengen. Wij zijn de

baas, omdat wij bepalen wat legitiem beleid is. Dus, doen wat wij zeggen,

uitvoeren wat wij willen, punt uit.

Het paradoxale is nu, dat het openbaar bestuur – geheel conform de wet-

matigheden van turbulentie – zelf tegelijkertijd meer en meer te maken

krijgt met de verstrengeling van beleid en uitvoering. Lees: min of meer

weggezogen wordt in de uitvoering. Het wordt hierbij “een handje gehol-

pen” doordat de enorme uitbreiding van presterende taken en de verza-

kelijking puur pragmatisme en opportunisme oproepen.

Uiteraard weerspiegelt deze kant van de paradox zich ook in het politieke

handwerk. In parlementaire kringen en wat daar direct omheen cirkelt

raakt men meer en meer – soms tegen de eigen wil - verknoopt met de

uitvoering. Bevangenheid in het detail en in de korte termijn is geen uit-

zondering.  Veel energie stoppen in ragfijne projectspecificaties, in pro-

grammabeschrijvingen tot in kleinste kleinigheden, in talloze financiële

herschikkingen en heroverwegingen tijdens werk in uitvoering en ten-

Onaangename 

verrassingenn

blijken in de jaren negentig eerder regel dan uitzondering te worden.

Sindsdien is het er zeker niet beter op geworden. En bovendien niet alleen

in het geval van rampen en catastrofes.

Eerder wees ik al op de gebeurtenissen van 2000 in Rotterdam bij de hul-

diging van Feyenoord en van 2001 in Amsterdam tijdens Koninginnedag. 

Orde blijkt razendsnel om te kunnen slaan in chaos. Maar zelfs wanneer

het niet echt uit de hand loopt lijkt de openbare orde van nu in geen

enkel opzicht meer op de openbare orde van pakweg enkele decennia

terug. En dat beslist niet alleen in het gedogende Nederland. Neem als

voorbeeld de jaarlijkse finale van de Champions League.

Uitingen van uitzinnige  vreugde bij de winnaars en hun supporters naast

onpeilbaar diep verdriet bij de verliezers en hun supporters. Een prachtig

sportfeest zeggen we na afloop. Maar hoe ziet het er uit vanuit de balans

van beheersbaarheid en onbeheersbaarheid? Kan zo’n massale manifesta-

tie nog met klassieke opvattingen over orde en chaos en met de fictie van

een scherpe scheiding tussen beleid en uitvoering benaderd worden?

Naarmate de turbulentie groter wordt bevestigt de huidige werkelijkheid

– niet zelden op een onthutsende manier - dat een dergelijke scheiding

moeilijk tot onmogelijk te hanteren is. Hierbij komt nog, dat de moei-

lijkheidsgraad van ordehandhaving in de klassieke betekenis van het

woord bij grote manifestaties en evenementen aanzienlijk verhoogd

wordt, omdat er lang niet altijd meer sprake is van duidelijk identificeer-

bare groepen “relschoppers” met herkenbare en benaderbare leiders.

Natuurlijk kunnen zich wel relschoppers in de menigte bevinden, maar

ervaringen, die sinds de jaren negentig zijn opgedaan tonen, dat ze in

meer dan één situatie bepaald niet de eenduidige, exclusieve oorzaak van

ordeloosheid zijn.

Ze fungeren eerder als katalysator in processen, die zich niet doelgericht

maar diffuus voltrekken en bovendien met volstrekt onvoorspelbare

schaalgrootte en verspreidingssnelheid. Begin daar maar aan met het para-

digma van de beheersbaarheid.

Bleef de problematiek van de kwetsbaarheid nu maar beperkt tot het ter-

rein van de openbare orde, maar dat is helaas niet het geval. In het aan-

palende gebied van de criminaliteitsbestrijding kan men er ook over 

meepraten. Na het aarzelende begin in de jaren tachtig zijn de duidelijke

grenzen van destijds tussen een nette, ordelijke bovenwereld en een perfi-

de, ordeloze onderwereld definitief vervaagd. In zo’n mate zelfs, dat het

de vraag is, waar nog orde heerst: in de bovenwereld of in de onderwereld? 
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Het is gelukkig nooit te laat voor een herkansing. Nu de nieuwe econo-

mie zijn aanspraken op eeuwige hoogconjunctuur inmiddels heeft moe-

ten matigen, vindt de politiek wellicht als nog gelegenheid voor funda-

menteel debat over menselijk geluk. Hoe dan ook, in de jaren negentig

was dit blijkbaar nog te veel gevraagd.

In de tweede plaats kwam het er waarschijnlijk ook niet van, omdat er

juist in die tijd sprake is nieuw jeugdig politiek elan. Paars wordt gebo-

ren. En dat is niet het ogenblik om te gaan zitten kniezen over een even-

tueel belast verleden. Dus vooruit met fikse tred. Pragmatisch en zakelijk

en zonder al te veel levensbeschouwelijke ballast te hoeven meeslepen.

Het blijkt voordelen te hebben. De traditionele opponenten te linker en

te rechter zijde van het politieke spectrum blijken het redelijk goed met

elkaar te kunnen vinden en tot een zinnige aanpak te kunnen komen. 

Er komen politieke keuzes tot stand, die vrij zijn van een zware conflic-

tueuze lading. Dat is mooi meegenomen. 

De keerzijde is wel, dat het verschil tussen politieke richtingen steeds klei-

ner wordt. Zo klein, dat er voor de kiezers weinig te kiezen overblijft. Dit

lijkt me voor de identiteit en de geloofwaardigheid van politici als volks-

vertegenwoordigers – als “snuffelpalen” dus in een samenleving, die juist

gekenmerkt wordt door contrasten en tegenstrijdigheden – geen goede

zaak. Maar wellicht, dat, dit gegeven wordt gezien als een herkansing voor

diepgaand beraad. Of het zou moeten zijn, dat men meent door sponsor-

gelden en verkiezingscampagnes naar Amerikaans voorbeeld nog wel

enige tijd te kunnen verhullen, dat er achter de opgepoetste voorgevel bij

de meeste politieke partijen niet veel verheffends te beleven valt. Reeds nu

zijn er politieke partijen, die burgers tegen een “bescheiden vergoeding”

graag in de gelegenheid stellen om de maaltijd te gebruiken met  één van

hun politieke kopstukken. Of dit echt zal helpen valt te betwijfelen.

Ik sluit de terugblik af met twee conclusies.

De eerste is, dat de politiek te lang  bevangen is gebleven in een preoccu-

patie met materiële tevredenheid. Hoe begrijpelijk dit aanvankelijk ook

geweest mag zijn, het is op de duur een blok aan het been gebleken. Het

heeft de overheid als geheel bovendien opgezadeld met een identiteits-

probleem en tegelijkertijd een cultuur van beloftes doen gegenereerd, die

contraproductief is geworden.

De tweede is, dat de bestuursstijl kortademig is geworden. Hierdoor is

maatschappelijke stootkracht verloren gegaan, die juist nu broodnodig is. 

Logisch rationele sturing  met de begeleidende suggestie van beheers-

baarheid biedt geen optimale uitgangspositie voor effectieve sturing in

een samenleving, waarin turbulentie overheerst.

slotte ook in parlementair onderzoek, dat aangewend wordt om de com-

plexe meervoudigheid van vraagstukken voor politiek gebruik te reduce-

ren tot een enkelvoudige relatie van oorzaak en gevolg. Het debat op 

hoofdlijnen heeft het moeilijk en de integrale visie verkommert. Zelfs aan

Raden van Advies, die expliciet ingesteld worden om boven de departe-

mentale materiedeskundigheid uit te stijgen wordt verzocht om vooral

niet te hoog te vliegen. 

Na het loslaten van de grote ideologieën bij de overgang van de jaren

tachtig naar de jaren negentig is het in de politiek allemaal erg gaan lijken

op een haastige race van detail naar detail en van gebeurtenis naar gebeur-

tenis. 

Niet toevallig beklagen politici zich, dat de Kamer een soort uitvoerings-

machine is geworden. De media dragen hun steentje bij aan het kweken

van een klimaat, waarin haastigheid en vluchtigheid beloond schijnen te

worden. 

Soms gedragen parlementariërs zich net als een “meute ijverige jachthon-

den”, ingezet door de jagende pers. Soms ook kwispelstaarten ze tevreden

naar de jagers, wanneer ze incidenten – als betrof het kostbare prooi – aan

de jagers kunnen aanreiken.

Zo is het ook niet verwonderlijk, dat er volksvertegenwoordigers zijn, die

hun controlerende taak primair tot gelding brengen door luid te blaffen

bij elk incident, dat voorbij komt.

Men zou verwachten, dat de hier geschetste dynamiek van jaren negentig

- de spanning tussen maakbaarheid en kwetsbaarheid - aanleiding zou

vormen om alsnog tot een herwaardering te komen van de politieke dro-

men, die lange tijd zo op de voorgrond stonden. Het gebeurt echter

wederom niet. In het politieke circuit komt een diepgaand debat niet op

gang.

Opnieuw zijn er verklaringen te geven. In de eerste plaats gaat het gewoon

te goed met de economie. De stuwkracht van de digitale revolutie blijkt

zo groot, dat we opeens met grote vaart in de “Nieuwe Economie” belan-

den. Zonder dat iemand overigens precies kan vertellen wat het verschil

is met de oude economie. Misschien wilden we dit ook helemaal niet

weten. Toen onze angst voor de millennium bug eenmaal ongegrond 

was gebleken leek het er immers nog maar één prioriteit te zijn: snel rijk

worden zonder verder moeilijke vragen te hoeven beantwoorden. Het

eigenaardige is echter, dat nu juist dit streven uitgerekend helemaal niet

nieuw is. Van Kooten en de Bie lanceerden de nieuwe economie al in

1982 ter gelegenheid van de oprichting van de Tegenpartij: “geen gezijk,

iedereen rijk. Saame voor je eige”.
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7 Anders denken

De terugblik laat er mijns inziens geen twijfel over bestaan, dat we een

andere overheid nodig hebben. Werken aan een andere overheid  komt

om te beginnen neer op anders denken. Het is heel onnozel, maar alle

echte verandering vangt aan met nieuwe ideeën, originele denkbeelden.

Niet voor niets wordt er wel eens gezegd, dat er niets zo praktisch is als

een goed idee. Wie daar om welke reden dan ook niet aan toe komt blijft

bezig met het opschudden van de kussen, die er al liggen. Soms zijn er

echter mooie, nieuwe kussens nodig om de overgang van de ene naar de

andere dag comfortabeler te kunnen maken.

Anders denken in deze context gaat wel over een bepaald soort ideeën of

denkbeelden.  Toekomstbeelden of leidbeelden, die nieuw elan, nieuw

perspectief uitstralen en die een  bron zijn voor nieuwe zingeving. Het is

niet relevant of dergelijke denkbeelden waar zijn. Ze verklaren ook niets.

Ze maken energie vrij en ze dragen bij aan koersbewustzijn. Vervolgens

moet de vertaling plaatsvinden in datgene wat we tegenwoordig een 

missie noemen. Ik aarzel dit woord te gebruiken, omdat het al enige tijd

ernstige slijtageplekken vertoont om niet te zeggen, dat het gecorrum-

peerd wordt door de thans gangbare gebruiken. Vaak zijn missieverkla-

ringen niet veel meer dan narcistische projecties: wij willen de beste zijn in

onze branche, wij willen bij top drie behoren, wij staan voor topkwaliteit etc.

Hierbij wordt geredeneerd van binnen naar buiten. Een echte missiever-

klaring gaat van buiten naar binnen. Er wordt geredeneerd vanuit een

visie op ontwikkelingen, die zich buiten onszelf, buiten onze eigen orga-

nisatie voltrekken en vervolgens wordt aangegeven tot welk concreet com-

mitment dit leidt.

Zonder zichtbaar te maken aan de buitenwereld, waarop men aanspreek-

baar is blijft een missie min of meer luchtfietserij. Vandaar dat de eerder

geciteerde Senge zegt, dat een visie niet zo maar een goed idee is, maar

eerder de kwaliteit heeft van een roeping. 

Wanneer we eenmaal deze horde genomen hebben volgt uiteindelijk de

stap naar concrete taakstellingen. En het formuleren van de resultaten, die

maatstaf zijn voor een goede taakvervulling. Geen woorden alleen, maar

ook daden en vervolgens altijd ook weer terugkoppeling naar de visie.

Denken en doen vormen zo een iteratief proces. De effectiviteit van dit

proces hangt af van de mate, waarin het leidt tot stappen, die aansluiten

bij de gegroeide werkelijkheid, de wordingsgeschiedenis. Wanneer dit

lukt kunnen wordingsperspectiefen wordingsgeschiedeniselkaar de hand

reiken. Hetgeen de grondslag vormt voor duurzame transformatie.

De noodzaak van

een andere overheid

Al met al reden genoeg voor een fundamentele heroriëntatie. Hiermee

daadwerkelijk een begin maken betekent wel, dat er een duidelijke wil

moet bestaan om anders te denken.
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gevoelens over de toekomst zo indringend op ons afkomen, dat de inzich-

ten uit het verleden, die we opgebouwd hebben  lijken weg te spoelen in

de draaikolk van de turbulentie. Tenslotte kan de ingeving, die zo ken-

merkend is voor het intense, intuïtieve beleven van het nu weggedrukt

worden tussen verleden en toekomst. Maar het komt ook voor, dat de

momentane ingeving zo uitvergroot beleefd wordt, dat alles als het ware

“nu” wordt. 

Veel symptomen, die met de verzamelterm “stress” geëtiketteerd worden

- merk ik terzijde op – hebben te maken met dit soort verwarringen. 

Ik laat dit aspect hier verder onbesproken ter wille van de hoofdlijn in het

betoog.

Het logisch rationele denken heeft ook een uitgesproken voorkeur voor

het schematiseren van de werkelijkheid in twee tegengestelde en onver-

zoenbare polen: licht en donker; progressief en conservatief; goed en fout;

jong en oud; coalitie en oppositie; plan en implementatie; overheid en

markt; mannelijk en vrouwelijk en ga zo maar door. Uiteraard wordt dit

soort tweevoudige denken krachtig gestimuleerd door de digitale cultuur,

waarin we zijn komen te leven. Jaren geleden is er  - ondermeer door

Boerwinkel, die zich voorstander toonde van het zogeheten “inclusieve”

denken12-  al op gewezen, dat tweevoudig denken in het sociale hande-

len gemakkelijk kan neerslaan als polarisatie. 

Met de kanttekening, dat het polariseren van standpunten – door oppo-

sitionele spanning op te roepen in het denken – inhoudelijk gezien nog

wel kan leiden tot creatieve wendingen. Ik onderschrijf de conclusie, dat

polarisatie als manier van handelen in het sociale leven, als systematische

strategie dus – in het algemeen eerder tot conflict en zelfs complete

impasse aanleiding geeft dan dat het tot opmerkelijke doorbraken leidt. 

Het inclusieve denken slaat een geheel andere weg in. Het vervangt het

“of-of” in “en-en”. Op deze weg is het streven erop gericht om  voor iets

dat zich in het denken aanvankelijk als een onverzoenbare tegenstelling

voordoet een overbruggend gezichtspunt te vinden. De tegenstelling

wordt hiermee niet weggenomen. Hij wordt opgenomen in één meer

omvattende werkelijkheid. 

Het denken, dat de neiging heeft om complexiteit zo veel mogelijk te

reduceren tot enkelvoudigheid en te schematiseren tot tweevoudigheid is

diep in onze cultuur verankerd.

Ook in het sociale leven van alledag wordt het gretig gehanteerd. Ter

adstructie het volgende. Bij sociale misstanden, uit de hand gelopen ont-

wikkelingen en catastrofale miskleunen is er altijd wel iemand, die roept

dat de onderste steen boven moet komen. Vindt hij gehoor en heeft de

Anders denken heeft niet alleen  een inhoudelijke, maar ook een metho-

dische kant Leidbeeld, missie en taakstelling bijvoorbeeld verwijzen naar

water gedacht wordt. Minstens zo belangrijk is het hoe, de manier van

denken.

In mijn boek De strategie van de hoop heb ik drie manieren onderschei-

den, namelijk het causale, het synchrone en het finale denken11. 

Causaal denken is gericht op oorzakelijkheid, verklaren en redengeving,

synchroon denken op gelijktijdigheid, overzien en vormgeving en finaal

denken op toekomstigheid, voorspellen en zingeving.

De logisch rationele benadering van de werkelijkheid kent eigenlijk alleen

het causale denken. Het verleden is hiermee de beslissende factor gewor-

den in de sturing. 

Voorzover de toekomst als een zelfstandige categorie erkend wordt is zij

hoogstens geprogrammeerd of geprojecteerd verleden. 

Het causale denken doet niets liever dan complexiteit reduceren tot één

oorzaak en één gevolg. Enkelvoudigheid is het heerlijkste wat er is.

Immers, wanneer je die ene, ultieme oorzaak hebt vastgesteld  kun je ook

met zekerheid voorspellingen doen. Bij gelijke oorzaken horen in begin-

sel gelijke gevolgen. En dus ook gelijke oplossingen. Makkelijk toch!

Alleen, bij turbulentie  zijn gelijke omstandigheden eerder uitzondering

dan regel. De werkelijkheid is voortdurend anders dan gepland en voor-

speld. Erwin Krol, onze onvolprezen nationale weersvoorspeller heeft

uiteraard in de praktijk ook nogal eens te maken met onverwachtse tur-

bulentie. Achteraf zegt hij dan – alsof hij er persoonlijk verantwoordelijk

voor is  en verontschuldiging dus op zijn plaats – dat het toch best aardig

weer was. In het sociale leven is dergelijk optimisme in het algemeen min-

der adequaat. Daarvoor zijn de effecten van falend denken in de enkel-

voudigheid van oorzaak en gevolg emotioneel doorgaans te ingrijpend.

Door chaotisering raken bij turbulentie, zoals gezegd  niet alleen “hier”en

“daar”, maar ook “eerder” en “later” op drift. Met het effect, dat we in ons

gevoelsleven nog slechts met grote moeite of zelfs in het geheel niet kun-

nen vasthouden, dat de transities van verleden naar heden en toekomst

keurig in volgorde, rechtlijnig of lineair verlopen. In ons gevoel en ver-

volgens ook in onze voorstellingen blijft het verleden soms zo hardnekkig

aan ons kleven, dat de toekomst, die zich bij turbulentie plotseling kan

aandienen totaal geen kans krijgt. Of we nemen daarentegen zonder enige

reflectie hals over kop afscheid van het verleden in een vlucht naar voren.

In andere gevallen kan de toekomst door turbulentie zo zonder enige her-

kenbare richting zijn, dat alleen nog krampachtig vasthouden aan herha-

ling zekerheid lijkt te bieden. Het kan ook heel goed zijn, dat allerlei
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ondanks blijkbaar vooralsnog als één gemeenschap en als één staat wil

blijven functioneren.

Wat op het niveau van het denken  inclusieve meervoudigheid is weer-

spiegelt zich op het maatschappelijke grondvlak in fijnmazige, fluctue-

rende gedragspatronen en in precaire, dynamische  sociale evenwichtstoe-

standen. Ik gebruik bewust deze wat geladen kwalificaties, om nogmaals

aan te geven, dat het op dit punt in de wordingsgeschiedenis niet gaat om

zo maar een willekeurige samenleving, maar om een kwetsbare samenle-

ving, die worstelt met haar bestuurbaarheid. Hierbij is van cruciale bete-

kenis hoe het staat met onze voorkeur voor sociale technocratie of socia-

le ecologie. Op grond van het feit, dat  onder de huidige omstandigheden

de verwachtingen aangaande de effectiviteit van puur rationeel logische

sturing duidelijk naar beneden toe dienen te worden bijgesteld, gaat mijn

voorkeur uit naar meer nadruk op sociale ecologie.

Ik ben niet zo naïef te veronderstellen, dat dit het er makkelijker op

maakt. Maar hoogst waarschijnlijk wel interessanter en in ieder geval

meer in overeenstemming met een eigentijdse invulling van wat mensen

in de samenleving beweegt.

Sociale ecologie is geen automatisme. Nooit, maar zeker niet in dit tijds-

gewricht. Ondanks de verbijsterende grofheid van menselijke uitingen,

die er helaas ook is, dienen wij te bedenken dat het maatschappelijke 

weefsel als zodanig thans een hoge graad van subtiliteit kent. De kwaliteit

van dit weefsel wordt uiteindelijk bepaald door keuzes, die mensen

maken. Keuzes, niet alleen van een handjevol leiders, maar van ons alle-

maal samen. Het staat vast, dat deze keuzes geïmpregneerd zijn met een

forse dosis individualisering. Het behoeft geen toelichting, dat individu-

alisering – gezien als de voortzetting van een eeuwenlang streven naar

emancipatie – een groot goed is. Althans, wanneer het een proces is, wa-

rin mensen geleidelijk leren om hun lot op een verantwoorde manier in

eigen handen te nemen. Gelukkig zijn dit er velen. Individualisering

wordt een omstreden goed, wanneer het mensen aanleiding geeft om snel

en gemakkelijk de grens te overschrijden van gerechtvaardigd eigenbelang

naar plat egoïsme. Helaas zijn dit er ook velen. In het huidige stadium en

in de huidige vorm blijkt individualisering niet per definitie altijd bij te

dragen aan groter maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, aan

gemeenschapszin en belangstelling voor de publieke zaak. Het is dan ook

terecht, dat de politiek  weer aandacht begint te vragen voor solidariteit

en voor de kwaliteit van de menselijke gemeenschap. Wel echter met de

kritische kanttekening, dat het nauw luistert of dit wordt ingegeven door

een verlangen naar revitalisatie van een archaïsch collectief bewustzijn of

Nadruk op 

sociale ecologie

politiek er belang bij dan volgt er een parlementaire enquête of in ieder

geval een “diepgaand onderzoek”. En wat gebeurt er vervolgens? Er wordt

driftig gezocht naar één oorzaak, die alles verklaart. Hetgeen in  praktijk

neerkomt op het aanwijzen van een zondebok. Voorts wordt er een fra-

ie lijst met actiepunten opgesteld, die moeten leiden tot concrete oplos-

singen en natuurlijk ook tot  “herstel” van vertrouwen.  En wanneer dit

hele ritueel zich voltrokken heeft gaan we opgelucht over tot de orde van

de dag.

Met de RSV-Enquête lukte het nog om één zondebok aan te wijzen.

Daarna is er de klad in gekomen. Maar we gingen stug door. Ook al leid-

de dit in het recente verleden  tot heel vreemde situaties, omdat vrijwel

altijd blijkt, dat  een heleboel mensen boter op het hoofd hebben. 

Het andere uiterste is, dat de zondebok geanonimiseerd wordt. 

Hetbedrijfsleven of Deoverheid heeft gefaald. Dat schiet ook niet op.

Ik denk dat de tijd rijp is om te erkennen dat er in het huidige sociale

leven geen enkelvoudige oorzaken zijn en evenmin enkelvoudige oplos-

singen, die herhaling definitief elimineren. Meestal zijn er talloze oorza-

ken en talloze oplossingen. Soms is er helemaal geen oorzaak te vinden,

laat staan dat er een oplossing is. Wat is bijvoorbeeld deoorzaak van

mobiliteit, stijgende criminaliteit onder jeugdigen, afnemende voedsel-

veiligheid, stress, spijbelen, faillissement, zinloos geweld, treinvertragin-

gen etc. En wie de oplossing weet mag het zeggen.

Evenmin helpt schematisering in tweevoudigheid ons onder de huidige

omstandigheden nog veel verder. Het schept soms nog de illusie van 

helderheid. Maar dat is dan ook wel zo ongeveer alles.

We kunnen bijvoorbeeld doen alsof coalitie en oppositie twee gescheiden

werelden zijn, maar in werkelijkheid lopen de breuklijnen vaak dwars

door de fracties zijn. Sterker nog, zo hoort het ook te zijn. Hetzelfde geldt

voor verslaafd zijn en schoon zijn, voor werken en vrije tijd, voor man zijn

en vrouw zijn, voor noem het maar op.

Anders gezegd: We zijn hard toe aan meervoudig denken. En uiteraard

omvat dit ook inclusief denken. Bij meervoudig denken staat differentia-

tie voorop, maar integratie is nooit uit het bewustzijn. Bij inclusief den-

ken staat de samenhang voorop, zonder de tegenstellingen te ontkennen.

In feite draait het in beide benaderingen om het klassieke vraagstuk hoe

we eenheid en verscheidenheid allebei een plek kunnen geven.

Het aardige van inclusief en meervoudig denken is, dat het haarscherp

aansluit bij het paradoxale gegeven, dat we leven in een pluriforme, 

diffuse en van wisselende contrasten doortrokken samenleving, die des-
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Behoudens degenen, die onze planeet blijven beschouwen als een berg

stoffelijkheid, die  men naar het uitkomt kan verwerken en weer kan

dumpen en afgezien van degenen, die het menselijke lichaam zien als een

chemische fabriek, die je kunt volpompen en leegpompen is  het  in brede

kringen aanvaard om te spreken over de “integriteit” van het menselijke

lichaam en de “integriteit” van de planeet aarde. En het is deze integriteit,

die uitdrukkelijk in verbinding te brengen is met duurzame ecologie.

Ik vind het merkwaardig, dat dit kennelijk anders ligt, wanneer de kwa-

liteit van het maatschappelijk bestel aan de orde wordt gesteld.  Hoewel,

je weet maar nooit, want sinds kort wordt er in de politiek ook al gespro-

ken over “duurzaam begroten”. Desondanks is duurzame sociale ecologie

niet bepaald een thema, dat  prominent op de voorgrond wordt gezet.

Niet in de politiek, maar ook niet in de wetenschap. Laat staan, dat het

algemeen aanvaard zou zijn om te spreken van de “integriteit van het

macro sociale organisme”. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat bij som-

migen de rillingen over de rug lopen bij zo’n formulering. Toch – zo hoop

ik te hebben laten zien – zijn we er wel aan toe om in die richting te den-

ken. Krasser gezegd: we hebben een ecologie van de staat nodig, want die

is er niet. Nota bene, terwijl Thorbecke ons een staatsleer en een staatsin-

richting heeft nagelaten, die voortkwam uit organisch denken. Het con-

cept van de gedecentraliseerde eenheidsstaat is gebaseerd op dergelijk den-

ken. De invulling, die het in de loop der tijden heeft gekregen ademt al

lang niet meer de geest,  die woei in de werkkamer van Thorbecke.

Het feitelijk functioneren van de instituties, die de moderne rechtsstaat

vormen is zo duidelijk gaan lijken op het ideaaltype van de bureaucratie,

dat zelfs  een kritische Max Weber er uiterst  tevreden over zou zijn gewe-

st. Max weber (1864 – 1920) was zoals bekend de Duitse socioloog, die

het model ontwierp van overheidshandelen, niet gebaseerd op willekeur,

maar op rationaliteit. De overheid, zoals wij die zijn gaan kennen verto-

nt alle trekken van dit model: concentratie op regelgeving en formele pro-

cedures teneinde rechtsgelijkheid te verzekeren, redeneren vanuit recht-

matigheid en zeggenschap teneinde beslissingen te kunnen legitimeren en

sturen vanuit bevoegdheden en geparafeerde hiërarchie  teneinde geho-

rzaamheid te kunnen afdwingen en eigenrichting te voorkomen.Dit alles

heeft onvermijdelijk bijgedragen aan het beeld van een verheven, onaan-

tastbare overheid. Er zijn tekenen, dat de overheid  deze pretentie jegens

de samenleving alleen nog overeind kan houden met krachtige en deug-

delijke verantwoording. Vindt zij de echte argumenten hierbij niet dan is

er geen ander alternatief dan opschuiven  naar een ander – voor de bur-

gers herkenbaar – optreden en naar een andere werkwijze en bestuursstijl. 

De onaantastbare

overheid

door het streven naar moderne verbondenheid op basis van vrije, bewuste

persoonlijke keuzes. 

De inschattingen hoe het in werkelijkheid verder zal gaan met het klas-

sieke sociologische thema van individu en gemeenschap zullen ongetwij-

feld uiteenlopen. 

Dus valt er ook niet met zekerheid te zeggen hoe het zal aflopen met de

spanning tussen kwetsbaarheid en bestuurbaarheid. Wel valt met enige

zekerheid te verwachten, dat er een soort tweestromenland - zo niet een

scheiding der geesten -  zal  ontstaan.

In groeperingen, die kijken in de richting van de risicomaatschappij zal

kwetsbaarheid in toenemende mate gezien worden als een bedreiging, die

gepareerd moet worden. En wat betreft de sturing zal er gehamerd wor-

den op de wenselijkheid en de mogelijkheid om schade te beperken door

verticale, proportionele regie: hoeveel gewicht moet je  waar en wanneer in

de schaal werpen  om risico’s van ontsporende processen zo veel mogelijk in te

dammen.

In groeperingen, die bij voorkeur kijken in de richting van de netwerk-

maatschappij, zal men kwetsbaarheid hoogst waarschijnlijk voornamelijk

zien als een prachtige kans, die opgepakt moet worden. En wat de sturing

betreft zal horizontaliteit  met sequentiële regie worden benadrukt: hoe

kom je tijdens processen – onderweg – tot voldoende onderlinge afstemming

om te bereiken, dat je samen uitkomt waar je naar toe wilt.

De twee benaderingen zullen ook iets te delen en te communiceren heb-

ben. Namelijk zorg over binding, cohesie, gelijkgerichtheid en gelijkge-

zindheid. 

We zullen hoe dan ook gezamenlijk nieuwe ervaringen opdoen wat het

betekent, wanneer naast  of ter omzeiling van geformaliseerde instituties

steeds vaker en steeds nadrukkelijker informele constellaties en configu-

raties van mensen het verkeer in de sociale ruimte gaan beheersen.

Wie denkt over ecologie denkt vanzelfsprekend ook over duurzaamheid.

In tegenstelling tot de wetmatigheden van het machinemodel gaan de

wetmatigheden van het organisme niet over maximaliseren van de presta-

tie met zo min mogelijk tijdverspilling, maar over zo lang mogelijk van de

tijd, die gegund is kunnen blijven genieten.

In de organica staat daarom reserveren van energie voorop en niet uit-

putten van energie en verder harmonie en niet exploitatie, ritme en niet

tempo. Wanneer we de wetmatigheden van het organisme niet in acht

nemen krijgt de aarde last van ernstige stofwisselingsstoornissen. De mens

krijgt last van verschijnselen, die we tegenwoordig samenvatten met de

term “burn out”.
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En om redenen, die ik al gegeven heb is dit denken bepaald geen onder-

steuning voor het gezag van de overheid.

Na deze oefeningen in anders denken staan we op het goede been om de

contouren van een andere overheid te zien.

Zo’n teken is de toenemende druk om een falende overheid strafrechte-

lijk te kunnen aanpakken, zelfs op terreinen waar zij exclusiviteit meent

te kunnen claimen.

Andere tekenen zijn, dat in navolging van de private sector  in het leider-

schap naast dirigeren en opdragen ruimte begint te komen voor coachen

en stimuleren, terwijl in het sturen niet alleen meer de formele posities

van de bestuurders beslissend zijn, maar ook de bijdragen van de beslis-

sers aan het concrete resultaat.

Desondanks durf ik staande te houden, dat de cultuur van de overheid

nog steeds doortrokken is van bovenschikking en onderschikking  en een

hardnekkige neiging om de regie liever niet uit handen te geven. 

Intern blijkt dit  ondermeer uit het gegeven, dat provincie en gemeente

gepositioneerd zijn als “lagere”overheden en in feite alleen armslag krijgen

voor aangelegenheden, waarover de rijksoverheid zich om welke reden

dan ook niet wil bekommeren.

Extern blijkt het met name uit de neiging om bewust of onbewust te blij-

ven denken en handelen alsof burgers nog onderdanen zijn van het

Staatshoofd.

In ons bestel heeft het Staatshoofd natuurlijk al lang niet meer de forme-

le macht om onderdanigheid af te dwingen – gesteld al dat de Koning, die

bij ons het Staatshoofd  is dat in deze tijd nog op prijs zou stellen – maar

het lijkt er soms op, dat het openbaar bestuur ter compensatie, of wellicht

om een regenteske of koninklijke allure aan te nemen, gehoorzame onder-

danigheid niet onplezierig vindt. Ik kan het niet laten hierbij  te denken

aan de “bobo’s”, die in het voetbalstadion, hoog en droog gezeten in hun

skybox, wachten op het moment, dat de spelers scoren en het publiek uit

zijn dak gaat. Zou het kunnen zijn, dat voor sommige bestuurders “het

publiek” een nette moderne vertaling is van “het gemene volk” of wellicht

zelfs van “het gepeupel”?  Pikant detail in dit verband is trouwens, dat

“dèmos” - in het begrip “democratie” – niet alleen “ het volk” als politie-

ke eenheid was, maar ook het lagere volk, dat op het land woonde en het

bewerkte. 

Het zou zinvoller zijn over de archaïsche trekken van het openbaar

bestuur een fundamenteel parlementair debat te houden dan over de

monarchie discussies te voeren, die bol staan van de schijnargumenten.  

In een dergelijk debat kan mogelijkerwijze het inzicht doorbreken, dat

hardnekkig vasthouden aan exclusieve onaantastbaarheid een begrijpe-

lijke maar achterhaalde uiting is van het enkelvoudige denken. 
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relatie tussen kabinet en coalitie te verankeren in een regeerakkoord en we

hebben een variant voor ogen van het typisch Nederlandse poldermodel.

Het parlement regeert min of meer mee en stelt daarmee de eigen con-

trolerende taak onvermijdelijk op de proef. Immers, het moet  door de

gang van zaken, die gegroeid is, altijd – min of meer - ook zichzelf con-

troleren. De ervaring leert, dat het niet veel mensen gegeven is om dit

gewetensvol en geheel belangeloos te doen. Het zou kunnen zijn, dat al

deze mensen nu juist in het parlement zitting hebben, maar statistisch

waarschijnlijk is het niet. Omgekeerd hebben kabinetten de neiging om

hun voorgenomen besluiten als uitvoerende macht – inclusief de wets-

voorstellen, die hiermee eventueel verbonden zijn – via torentjesoverleg

en andere proeverijen “voor te koken” in plaats van zelfverzekerd te rege-

ren en af te wachten of het vertrouwen, dat in ons democratische bestel

het natuurlijke uitgangspunt is, na verantwoording in het parlement

bevestigd wordt of niet. Deze hele gang van zaken, die de feitelijke invul-

ling van de trias politica bepaalt, maakt dat het publieke domein veel weg

heeft van een web, waarin talloze spinnen bezig zijn hun draden te 

spinnen.

Dit verdraagt zich maar moeilijk met het enkelvoudige gezichtspunt, dat

de politiek altijd het primaat heeft. Er is wel het primaat van de rechts-

staat, maar dit is per definitie, zoals gezegd nu juist gebaseerd op een sub-

tiel geheel van “checks”en “balances”. 

De overheid is dus geen eenheid, maar wel een web. Hoe ga je daar mee

om? Heel kort gezegd, door enerzijds energie te bundelen, die verscholen

ligt in de diversiteit en anderzijds zonder pardon het spinrag te  verwijde-

ren. In het jargon van de transformatieleer: enerzijds begroeten van kan-

sen, die wijzen op convergentie en anderzijds afscheid nemen van dis-

functionele restwerkingen van het verleden. Hierover gaat de rest van deze

proeve van heroriëntatie.

Eerst iets over het mobiliseren van convergentie. 

Wat is het, dat de verscheidenheid in het functioneren van de overheid  zo

bundelt, dat burgers  te maken krijgen met uitspraken en handelwijzen,

die consistent en betrouwbaar zijn?

Het antwoord luidt: duurzame bundeling ontstaat door een leidbeeld, dat

transparant is en dat passie, bezieling toont. Ik denk, dat dit zelfs het hart

zou moeten zijn van een  proeve van heroriëntatie. Ik kom dus niet weg

zonder hierover iets te zeggen.

In NRC Handelsblad van 14 juni j.l. zet Klaas de Vries, minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar aanleiding van het par-

Geen eenheid,

wel een web

8 Een proeve van heroriëntatie

Het zou van lichtzinnigheid getuigen te verwachten, dat door anders den-

ken bereikt wordt, dat de overheid in een paar maanden tijd ook anders

gaat functioneren. Het zal een betrekkelijk lange worsteling zijn, die ver-

beeldingskracht, onderling vertrouwen en uithoudingsvermogen zal ver-

gen. Gelet op de gegroeide tradities en op de belangen, die op het spel

staan zal het een proces moeten zijn dat in stappen  tot transformatie

leidt. In zo’n proces past een bescheiden begin in de vorm van een 

proeve van heroriëntatie. Geen blauwdruk, geen reorganisatieplan, maar

overwegingen. Een aanzet, waarin gepoogd wordt wordingsperspectief en

wordingsgeschiedenis met elkaar in verbinding te brengen. Met het

motto: nooit geschoten is altijd mis. Ik zal mij in dit bestek vrijwel geheel

moeten beperken tot de Rijksoverheid. En voorzover ik hierbij de politiek

betrek zal het dus ook in hoofdzaak gaan over de landelijke politiek.

Uitgangspunt is, dat “De Overheid” niet bestaat. De overheid is namelijk

geen eenheid. Om te beginnen zijn er lagere en hogere overheden, met

uiteenlopende taken en posities in het totale staatsbestel. Hierbij horen

ook verschillen in de manier, waarop de democratie werkt: meer

monistisch of meer dualistisch. Om de gedachten te bepalen: de verhou-

ding tussen wethouders en gemeenteraad is anders dan de verhouding

tussen ministers en parlement.  Voorts is er sprake van grote institutione-

le verscheidenheid. Al naar gelang we kijken naar wetgeving, uitvoering

of handhaving vallen er bij  Kamers, Raden, Colleges, Organen,

Instellingen, Diensten en Commissies etc. niet alleen opmerkelijke ver-

schillen in formele taakstelling waar te nemen, maar ook in snelheid van

werken, communicatie, vergadercultuur, sociale rollen, competenties en

niet te vergeten beslag op de financiële middelen. 

Bovendien is er ook nog het uiterst gewichtige historische gegeven, dat de

moderne rechtsstaat functioneert op basis van de scheiding der machten,

de beroemde zogeheten “trias politica”: de wetgevende, de uitvoerende en

de rechtsprekende macht. Door de scheiding der machten – zo is de

bedoeling – vormt zich een subtiel geheel van “checks” en “balances”, dat

ongewenste machtsconcentratie ergens in het hele democratische circuit

voorkomt. 

Bij ons bestaat een staatkundige praktijk, waarin de scheiding der mach-

ten minder stringent is doorgevoerd dan in sommige andere democrati-

sche landen het geval is. Dit is geen slordigheid, het is een bewuste keuze.

Anders zou het parlement ook niet zo gehecht zijn aan zijn budgetrecht

en zijn recht van amendement. Voeg hierbij de bewuste keuze om de 
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gebonden verantwoordelijkheid – vooralsnog slechts in het geval van een

complex probleem als een ramp, waarin hele ketens van gebeurtenissen

aan de orde zijn – verdwijnen op grond van de overweging, dat er in zo’n

situatie geen rangorde is aan te brengen in de verantwoordelijkheden, die

al dan niet gedragen zijn. Dit lijkt me te getuigen van te grote ijver op het

gebied van meervoudig denken. De omstandigheid, dat er ondermeer bij

rampen ketens blijken te zijn van meervoudige oorzaken en gevolgen mag

er niet toe leiden, dat men te ijverig wordt in het laten verdwijnen van

individuele verantwoordelijkheid. Het ligt juist omgekeerd. Door meer-

voudige analyse kan juist de hele rangorde van zwak en sterk optreden,

van kleinere en grotere verantwoordelijkheden perfect in kaart worden

gebracht en dus ook evenwichtig beoordeeld worden. 

In NRC Handelsblad van 19 juni j.l. veegt  Ed van Thijn dan ook terecht

de vloer aan met de manier, waarop het kabinet  in het genoemde parle-

mentaire debat is omgegaan met de ministeriële verantwoordelijkheid14.

Zelfs wanneer alles zou verlopen volgens de regels van het spel, zou ik nog

niet geneigd zijn verantwoording – en nog minder de staatsrechtelijke

ministeriële verantwoordelijkheid - de ziel van de democratie te noemen.

Het meest centrale van de ziel is passie. En menskundig gesproken is er

passie wanneer we het hart op de goede plaats dragen en het durven te

laten spreken. Het hart is om zo te zeggen de geboortegrond van alle pas-

sie. Leidbeeld en missie zijn er om richting en inhoudelijke lading te

geven aan onze gezamenlijke passie.  

Wat mij betreft hebben we gewoon een overheid nodig met passie. Of, zo

men wil, met compassie. Een overheid, die natuurlijk ook zakelijkheid

kent, maar dan wel voortkomend uit passie. Verantwoording gaat over de

vraag hoe dit proces gehanteerd is, niet over technische details. In essen-

tie gaat verantwoording over de vraag wat er in het tumult van de dage-

lijkse werkelijkheid is geworden van de passie en het leidbeeld, dat hier-

aan richting gaf. De kern van het verantwoordingsproces bestaat uit visio-

neren en corrigeren, niet uit informeren en controleren. Verantwoording

gaat dus ook niet in de eerste plaats over de vraag hoe men is omgegaan

met bevoegdheden. Dit leidt in de regel tot rechtvaardiging en niet tot

verantwoording.

Gepassioneerde zakelijkheid, dat is het leidbeeld. Maar wel vertaald in een

inspirerende missie – een kernopgave - die voor alle burgers herkenbaar is

en waaruit commitment blijkt. Zonder commitment is passie niet 

compleet.  

Een overheid

met passie

lementaire debat over de ramp in Enschede geduldig uiteen, waarom

ministers vooral niet te snel moeten aftreden13. 

Zijn redenering is helder en niet van logica ontbloot. Uitgangspunt is, dat

elke minister krachtens artikel 68 van de Grondwet  aan de Staten-

Generaal – het parlement – alle verlangde inlichtingen verschaft. Dit

wordt ook wel de informatieplicht genoemd. De informatieplicht is

uiteraard geen doel op zichzelf. De strekking is, dat een bewindspersoon

altijd aanspreekbaar moet zijn op  het handelen of het nalaten van han-

delen, dat geacht wordt tot het gebied van zijn bevoegdheden te behoren.

Aanspreekbaarheid houdt voorts in, dat er een openbaar debat kan 

plaatsvinden. Pas in zo’n debat ontstaat – op grond van de inlichtingen –

een oordeel. En pas daarna komt de afweging met betrekking tot het al

dan niet aftreden. Het parlement kan het vertouwen opzeggen. Maar de

minister kan – gelet op het debat – ook zelf besluiten op te stappen. Het

is zelfs denkbaar, dat het parlement het vertrouwen niet opzegt, maar dat

de bewindspersoon desondanks besluit om af te treden. Tot zover de rede-

nering van minister de Vries. Zijn conclusie – ook al eerder in het betref-

fende parlementaire debat door hem persoonlijk verwoord – luidt nu, dat

de ministeriële verantwoordelijkheid de ziel is van onze democratie. Ik zeg

hem graag na, dat verantwoording zeer belangrijk is in een democratie.

Maar daar dient dan wel in één adem aan te worden toegevoegd, dat par-

lementariërs dan ook – uiteraard op een open, verantwoorde manier –

hun eigen verantwoordelijkheid dienen te nemen. Hetgeen inhoudt, dat

zij gebruik durven te maken van hun recht om het vertouwen op te zeg-

gen. Maar daar wringt hem nu juist de schoen. Mede als gevolg van de

omstandigheid, dat de verhoudingen tussen kabinet en parlement op een

web zijn gaan lijken maakt het parlement nog slechts in uitzonderingsge-

vallen van dit recht gebruik. Wat in werkelijkheid  gebeurt noem ik

“standpuntbepaling op basis van gecalculeerd risico”. Dit is wel heel iets

anders dan het laten ontstaan van een oordeel tijdens het debat. Was het

maar zo! Kortom, de ministeriële verantwoordelijkheid kan op dit punt

dus gemakkelijk een lege huls worden. En veel onnozele burgers vermoe-

den, dat dit inderdaad het geval is.

Hierbij komt nog, dat het kabinet ter gelegenheid  van nu juist ook weer

hetzelfde parlementaire debat over de ramp in Enschede een meesterlijke

verdwijntruc heeft laten zien.

Het was de eerste keer, maar voor we het weten wordt het wegens succes

een vast nummer. In de verdwijntruc wordt gegoocheld met datgene wat

minister de Vries de ziel van de democratie noemt, met de ministeriële

verantwoordelijkheid zelf dus. Het kabinet laat deze individueel 
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– in het kielzog van het thans zo populaire marktdenken – aan de burgers

de indruk geeft, dat zij slechts nog dierbare klanten zijn. Inclusief vraag-

gestuurde dienstverlening. Verderop in deze proeve van heroriëntatie

volgt hierover nog wat meer. Op deze plaats wil ik benadrukken, dat

luisteren vooral inhoudt, dat de overheid – politici, bestuurders en amb-

tenaren – beter gebruik maakt van de schat aan ervaringskennis, die aan-

wezig is in de samenleving. Alleen, zulke deskundigheid ligt niet als pro-

fessionele informatie opgeslagen in computers, maar in de harten van

mensen. En zulke deskundigheid uit zich niet in nota’s met rationele rede-

neringen, maar in kleine verhalen met een emotioneel-intuïtieve lading.

Een overheid, die midden in de samenleving wil staan kan zich niet ver-

oorloven om neerbuigend te doen over zulke uitingen. De kleine verha-

len zijn er om de grote verhalen uit Den Haag te aarden en met het leven

zelf te verbinden. Omgekeerd is het uiterst zinvol om ook de grote 

verhalen te blijven vertellen. Mits zij licht werpen op wat ik eerder de 

verbinding noemde van wordingsgeschiedenis en wordingsperspectief.

Ze vormen dan een kader voor de kleine verhalen. Wanneer gezegd

wordt, dat de overheid zich meer zou dienen te beperken tot het aange-

ven van algemene kaders valt te bedenken, dat het grote historische ver-

haal het beste kader is wat er bestaat. Wij gunnen ons te weinig tijd voor

beeldvorming en oordeelsvorming over de tijdstroom, waarin we met z’n

allen aan het “schipperen” zijn. 

Het parlement zou hierbij – meer dan thans het geval is – een sleutelrol

dienen te vervullen. Parlementariërs zouden aan elkaar en aan de samen-

leving periodiek het “verhaal” van het maatschappelijk bestel moeten ver-

tellen. Dit zou goed kunnen tijdens de Algemene Beschouwingen aan het

begin van het parlementaire jaar. Ik bedoel natuurlijk niet, dat er in de

Tweede Kamer openbare geschiedenisles wordt gegeven. Ik bedoel, dat we

af en toe tijd moeten inruimen om – zonder met een schuin oog te 

kijken naar de begroting – met elkaar gevoelens te delen over wat we in

het maatschappelijke ontwikkelingsproces waardevol en waardeloos vin-

den. Dialoog dus over signalen in de samenleving, die aangeven, dat er

iets aan de hand is met de historie van onze gemeenschappelijke kern-

waarden. Ten goede of ten kwade, dat kan allebei.

Door vrijelijk – zonder geprogrammeerde partijpolitieke inkleuring – ook

hierover hun stem meer te laten horen, dragen parlementariërs niet alleen

bij aan de verlevendiging van de democratie, maar ook aan beter zicht op

de actuele situatie van de menselijke waardigheid. En van gemeenschap-

pelijke beeldvorming en oordeelsvorming daarover moeten we het in een

Burgers zijn 

niet alleen 

dierbare klanten

We hebben gezien, dat het niet de kernopgave van de overheid is om een

geluksfabriek te zijn. Wat dan wel? Mijns inziens is het de kernopgave van

de overheid om onverkort en belangeloos op de bres te staan voor de

menselijke waardigheid. 

Volgens de klassieke terminologie komt dit neer op dienstbaarheid aan

het algemeen belang of – nog ruimer – aan de publieke zaak. Als gevolg

van het feit, dat er in het postmoderne tijdperk, zoals aan het begin van

dit essay al vastgesteld werd, een zekere afkeer bestaat van “Grote

Waarheden”, maar vooral ook omdat velen blijkbaar politiek nog slechts

zien als enkelvoudige belangenbehartiging, doet de opvatting de ronde,

dat “Het Algemeen Belang” niet bestaat. Materieel – naar de inhoud

gemeten – klopt het, dat elk volgend moment ingevuld moet worden wat

het algemeen belang hier en nu inhoudt. Dit is een zoekproces. Niets staat

onomstotelijk vast. Daarom is dan ook de politieke arena – het parlement

– de plek waar in het openbaar beraadslaagd wordt en waar afwegingen

op basis van geëxpliciteerde kernwaarden zichtbaar moeten worden.

Dit proces van wikken en wegen met inhoudelijk wisselende uitkomsten,

doet niets af aan het gegeven, dat het een grondhouding van politici,

ambtenaren en bestuurders moet zijn om in de uiteindelijke besluitvor-

ming bovenpartijdig te zijn. Deze grondhouding maakt precies het ver-

schil uit tussen politicus en staatsman, tussen fractiespecialist en volks-

vertegenwoordiger en tussen materiedeskundige en dienaar van de Kroon.

De paradox is, dat het algemeen belang  meer betekenis krijgt naarmate

de samenleving pluriformer wordt. 

Ik houd het er daarom vooralsnog toch maar op, dat het op de bres staan

voor de menselijke waardigheid een voor ieder herkenbare en zinvolle

kernopgave voor de overheid is. Een dergelijke missie heeft ingrijpende

consequenties voor het strategisch gedrag van de overheid. Een overheid,

die op de bres staat voor de menselijke waardigheid bevindt zich midden

in de samenleving. In turbulentie is het niet effectief meer om de samen-

leving vanuit  Den Haag door de bocht te willen krijgen. Vasthouden aan

zo’n strategie zal er vroeger of later slechts toe leiden, dat de arrogantie

van de macht het aflegt tegen de eigengereidheid van de samenleving.

Goed luisteren wordt daarom een kerncompetentie. Aan de andere kant

wil dit ook weer niet zeggen, dat de overheid een instantie is van het type

“U vraagt en wij draaien”. De overheid heeft immers ook de taak om de

burgers verplichtingen op te leggen van allerlei aard.

In de vorm van wetten en regels, van heffingen, vergunningen, boetes en

zelfs van vrijheidsontneming. Daarom is het riskant, wanneer de overheid

62 De Overheid Is Geen Geluksfabriek



De Overheid Is Geen Geluksfabriek     65

van State – toch niet direct een college, dat bekend staat om publicitaire

gretigheid – bij herhaling publiekelijk meent te moeten waarschuwen

voor teruglopende kwaliteit van de wetgeving. Een forse investering in

wetgevende kwaliteit – dus in mensen met kaliber – lijkt al met al 

bepaald geen overbodige luxe.

Wie over wetgeving spreekt heeft het tegelijkertijd over handhaving.

Wetten, die niet gehandhaafd worden zijn lege hulzen. Een kwaliteitsim-

puls in wetgeving  dient dus gepaard te gaan met een kwaliteitsimpuls op

het gebied van de handhaving. Daarbij valt niet alleen te denken aan poli-

tie en justitie – die tegenwoordig voor taken staan, waarvan iedereen kan

zien, dat ze professioneel buitengewoon ingewikkeld zijn – maar ook aan

allerlei andere overheidsinstanties, die in de regel minder in de schijnwer-

pers staan, zoals de brandweer, controlediensten, toezicht houdende

organen en inspecties.

Een belangrijk punt hierbij is, dat het bij deze tweede groep in belangrij-

ke mate ook gaat over handhaving, die betrekking heeft op de manier

waarop de overheid zelf haar taken uitvoert. In dit verband is het zonder

meer bedenkelijk te noemen – ik baseer mij nogmaals mede op uitspra-

ken van de Raad van State16– dat juist de controle van de eigen uitvoe-

ring bij de overheid zwak is. Een kwaliteitsimpuls op het gebied van toe-

zicht en controle, die zich richt op de overheid zelf zal onvermijdelijk ook

het vraagstuk dienen te omvatten van de onafhankelijkheid, die gegund

wordt aan controlerende en toezicht houdende instanties. Thans is het in

veel gevallen nog zo, dat dergelijke instanties  gepositioneerd staan als

onderdeel van ministeries – als ambtelijke dienst - dus dicht in de buurt

van de minister.  Een heroriëntatie is hier dringend gewenst. Makkelijk

zal dit niet zijn, want de politiek heeft het vaak moeilijk met onafhanke-

lijke, professionele ambtenaren.

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden, dat  een overheid, die

op de bres staat voor de menselijke waardigheid geen toegeeflijke overheid

is. Integendeel, merkwaardig genoeg heeft juist onze geëmancipeerde

samenleving blijkbaar een overheid nodig, die – met het juiste maatgevoel

– ook gestreng kan zijn. 

Ik roep hier graag in herinnering, dat ik eerder gewezen heb op het gevaar,

dat individualisering er helaas toe kan leiden, dat gerechtvaardigd eigen-

belang soms al te gemakkelijk ontaardt in plat egoïsme. De overheid moet

hiertegenover standvastigheid tonen. Met name door te bevorderen, dat

individualisering in de samenleving ingebed wordt in moderne vormen

van solidariteit. 

volwassen democratie meer en meer hebben. Vandaar, dat ik eerder

opmerkte, dat het parlement de plek is waar in openbaarheid afwegingen

gemaakt worden op basis van geëxpliciteerde kernwaarden. Natuurlijk

moeten er in het parlement ook politieke prioriteiten gesteld worden en

concrete keuzes worden gemaakt. Dit neemt echter niet weg, dat het al

snel armoe troef wordt, wanneer dit politieke handwerk niet geplaatst

wordt in de context van een open dialoog over kernwaarden, zoals hier

bedoeld wordt. Zonder het mentale referentiekader, dat in en door zo’n

dialoog kan gevormd worden blijft er voor het politieke handwerk als

toetsingsmogelijkheid eigenlijk alleen het geld over. En dat leidt in de

regel slechts tot intensief zwartepieten. Provocerend gezegd: in het parle-

ment minder aandacht voor zondebokken en meer voor klokkenluiders.

Niet het schandaal is interessant, maar het signaal. Deftig gezegd: de

spontane dynamiek van de samenleving en de institutionele democratie

kunnen elkaar in beginsel aanvullen en ondersteunen. Maar vanzelf zal dit

niet gaan. De overheid dient zo te handelen, dat er geen dam wordt opge-

worpen tegen de spontane dynamiek, maar dat er een bedding voor ont-

staat. 

De geformuleerde kernopgave heeft nog andere strategische consequen-

ties voor het gedrag van de overheid. Wij moeten af van het beeld, dat de

regering – nauwkeuriger het kabinet – een soort Raad van Bestuur is van

de BV Nederland. 

Het kabinet werkt niet voor een firma, die producten verkoopt op een

externe markt. Het heeft een kernopgave, die primair naar binnen gericht

is en die bestaat uit de dure plicht om -  zonder concessies te doen - de

kwaliteit van het publieke domein te bevorderen en te bewaken. Het beste

instrument hiervoor is en blijft kwalitatief hoogwaardige wetgeving. 

Dit is de kern van de zaak. Juist op dit cruciale punt zijn er niet onbe-

langrijke zorgen. Professor Willem Witteveen, rechtsgeleerde en senator

voor de PvdA, zegt in een interview onomwonden, dat de kwaliteit van

de wetgeving bedroevend is. “Er komen wetten voorbij, waarvan je denkt:

hoe is het mogelijk”15.

Nog ernstiger is het, dat in de Eerste Kamer – ingesteld en bedoeld als

onafhankelijk college van “wijzen” en als kwaliteitsorgaan - vóór wetten

gestemd wordt, waarvan senatoren individueel menen, dat de kwaliteit

geen aanvaardbaar niveau heeft. Dit gebeurt kennelijk vanwege fractie-

discipline en gebondenheid aan belangen van de regeringscoalitie.

Hoewel senator Witteveen kennelijk niet alleen staat, verandert er weinig

of niets aan de gegroeide praktijk. Blijkbaar is de druk van de gegroeide

rituelen te groot. Hoe dan ook, de zorg is van dien aard, dat zelfs de Raad
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mee bemoeit en van burgers, die ergens op moeten wachten. Er is geluk-

kig heel veel uitvoering in de samenleving, die gewoon zijn gang kan gaan

of alleen maar bekrachtigd hoeft te worden. Of desnoods begrensd. Maar

in ieder geval niet expliciet goedgekeurd, of toegestaan hoeft te worden

door de overheid. Laat dit vooral zo blijven, want hoe zouden burgers

anders kunnen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Uitvoering is dus een zeer veelzijdig fenomeen. Er is niet één manier, die

de beste is. Waar het op aankomt is, dat de overheid zich dienstbaar

opstelt. Handelende vanuit haar missie – boven partijen staande – bete-

kent dit: bevorderen, dat er adequate maatschappelijke uitvoeringsarran-

gementen tot stand komen. Niet generiek, maar specifiek. Hiertoe kan

behoren, dat zij de uitvoering zelf ter hand neemt, maar een vast gegeven

hoeft dit allerminst te zijn. Eigenlijk is er een heel continuüm van moge-

lijkheden.  Van overheidsbedrijf aan het ene uiterste via zelfstandig 

bestuursorgaan, publiek-private samenwerking, maatschap, management-

of prestatiecontract tot en met volledige private uitvoering aan het ande-

re uiterste. In de richting van de laatste variant verschuift de rol van de

overheid van zelf uitvoeren naar faciliteren. 

En daarmee verandert natuurlijk ook de aard van de regie. Van instrueren

en opdragen naar coachen en stimuleren. Daar is overigens niets mis mee.

Integendeel, hoogstwaarschijnlijk kan de aanwezige professionele ambte-

lijke expertise  veel vruchtbaarder ingezet worden. Namelijk zonder de

pretentie bij voorbaat alles al te weten en dus ook zonder het lastige gevoel

van een voetstuk te vallen wanneer later blijkt, dat de ervaringsdeskun-

digheid in het maatschappelijke veld verrassend veel groter blijkt te zijn

dan vermoed werd. 

Bij de handhaving ligt het accent op wat ik eerder standvastigheid en

gestrengheid noemde. Vanzelfsprekend – ik herhaal het nog maar een

keer – gaat het hierbij om goede waarborgen voor de onafhankelijkheid.

Niet alleen ten opzichte van individuele burgers en maatschappelijke

organisaties, maar evenzeer ten opzichte van overheidsinstanties. 

Als gevolg van de gewijzigde verhouding tussen orde en chaos in het 

maatschappelijke veld, meen ik, dat er nog een vierde kerntaak in het

vizier is gekomen, namelijk expliciete aandacht voor het transformerenvan

de rechtsorde. Niet dat er in het verleden nooit iets is gewijzigd aan de

rechtsorde, maar ik denk toch, dat een kwetsbare, turbulente samenleving

behoefte heeft aan een overheid, die het ook tot haar taak rekent om 

duurzame maatschappelijke transformatie systematisch te bevorderen. In

andere publicaties17heb ik uiteengezet, dat transformatie – in tegen-

Transformatie 

als kerntaak

Maar standvastigheid betekent uitdrukkelijk ook, dat de overheid er niet

voor terug deinst om – indien noodzakelijk – gestreng op te treden. Mits

de overheid ook streng voor zichzelf is. Zie mijn opmerkingen over haar

zwakte om de eigen uitvoeringstaken adequaat te controleren. Ter ver-

mijding van misverstand voeg ik hier in één adem nog iets aan toe. 

Gestreng optreden dient hand in hand te gaan met liefdevol optreden.

Anders ligt de klassieke repressie op de loer. In ander jargon geformule-

rd: gestreng zijn en liefdevol zijn vormen de mannelijke en de vrouwelijke

component van handelen, dat er op gericht is om mensen weer op het

spoor te brengen van de menselijke waardigheid. Algemeen wordt tegen-

woordig erkend, dat vrouwelijkheid en mannelijkheid precies ook de twee

basale componenten zijn van het emancipatieproces, dat de mensheid

doormaakt.

Zo bezien ligt de conclusie voor de hand, dat het openbaar bestuur van

een aldus opgevat emancipatieproces ook in eigen gelederen nog wel enig

profijt zou kunnen hebben. Uiteraard met de doelstelling een eigentijdse

invulling te vinden voor standvastigheid.

Kwaliteitsbevordering en kwaliteitsbewaking van het publieke domein zie

ik dus als kernopgavevoor de overheid. De vervulling van elke kernopga-

ve staat en valt met het kunnen vinden en waar maken van de juiste kern-

taken. In het voorgaande zijn eigenlijk al drie kerntaken zichtbaar gewor-

den toen ik benadrukte dat wetgeving en handhaving van de wet in een

democratisch bestel voor de hand liggende instrumenten zijn voor kwali-

teitsverbetering van het publieke domein.

De drie bedoelde kerntaken zijn:

•het ontwerpenvan de rechtsorde 

•het inrichtenvan de rechtsorde

•het handhavenvan de rechtsorde.

Bij het ontwerpen ligt het accent op het vinden van beleidsuitgangspun-

ten, die een passend algemeen kader bieden voor de spontane dynamiek

in de samenleving. En verder natuurlijk op hoogwaardige, effectieve wet-

geving, zodat eenmaal democratisch gelegitimeerde beleidskeuzes binden-

de afspraak kunnen worden.

Bij het inrichten ligt het accent op datgene wat doorgaans kortheidshalve

“uitvoering”wordt genoemd. Dit is in zoverre een misleidende term, dat

aldus de indruk kan ontstaan, dat uitvoering steeds volgt op beleidsvor-

ming en wetgeving en bovendien altijd geïnitieerd wordt door de over-

heid. Het zou beter zij een dergelijke indruk zo veel mogelijk te vermij-

den, want zij bevestigt slechts het beeld van een overheid, die zich overal
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Hetgeen onverlet laat, dat er ook die andere overheid is, die niet faciliteert,

maar interveniëert, die niet coacht, maar opdraagt, die niet 

visioneert, maar arbitreert.

Zo hebben we in dit deel van de proeve van heroriëntatie via leidbeeld,

missie, kerntaken en kerncompetenties  het domein verkend, waarin de

bundeling van energie voorop staat ten behoeve van innovatieve bewe-

ging. Maar er is, zoals eerder in deze paragraaf tot uitdrukking is gebracht,

ook een andere kant aan het verhaal. De andere kant bestaat uit afscheid

nemen van disfunctionele restwerkingen uit het verleden. We moeten ook

iets met het spinrag van de geworden werkelijkheid. Op dit punt zijn we

nu aangekomen. 

Het is een punt, dat ook een draaipunt is. De vooruitblik moet zich nu

verbinden met de terugblik. Heroriëntatie behelst immers niet alleen

innoveren, maar ook evalueren. Het wordt pas wat met het wordingsper-

spectief, wanneer het niet los raakt van de wordingsgeschiedenis. De zin

van de terugblik is niet alleen beter begrip van het verleden, maar vooral

helder zicht krijgen op het “spinrag”, dat zich in de loop van de tijd heeft

gevormd en dat  opgeschoond moet worden teneinde transparante con-

dities te scheppen voor de nieuwe dingen, die beoogd worden. Het nieu-

we opstapelen op een ongelouterd verleden veroorzaakt energielekkage.

Anders gezegd: opschonen van het verleden is een proces, waardoor her-

wonnen kan worden voor de toekomst wat verloren dreigt te gaan. Dit

geldt voor verworvenheden, waarvan de betekenis niet goed ingeschat

wordt, omdat men er om de één of andere reden geen gevoelens van

gepaste trots meer mee kan verbinden. Maar het is evenzeer van toepas-

sing op verwordenheden, waarvan de betekenis verkeerd wordt ingeschat,

omdat men niet kan of wil zien welke essentiële leerervaringen voor de

toekomst ze bevatten.

Dat ik in het eerste deel van deze heroriëntatie zo de nadruk heb gelegd

op belangeloos – boven afzonderlijke partijen verheven – optreden bete-

kent, dat er in de wordingsgeschiedenis van de overheid iets verloren is

gegaan of dreigt te gaan wat herwonnen moet worden. Concreter: door-

dat de overheid in de tweede helft van de vorige eeuw grootleverancier is

geworden van maatschappelijke voorzieningen is zij onvermijdelijk partij

geworden. Partij namelijk in het spel van prijs, kwaliteit en levertijd, dat

tussen elke leverancier en gebruiker ontstaat. 

Uiteraard is deze verhouding tussen overheid en burgers van verkoper tot

koper vele malen nadrukkelijker geworden toen de politiek in de jaren

negentig “marktwerking”omarmde, als het wondermiddel voor doelmati-

Restwerkingen

stelling tot verandering op operationeel niveau – pas een echte kans van

slagen heeft wanneer ook de achterliggende paradigma’s in beweging

komen. Transformatief momentum is er pas bij de existentiële ervaring

wat er van blijvende waarde is en wat aan fundamentele herijking toe is.

Dat ik hierbij de overheid expliciet een taak toeken wil niet zeggen, dat ik

terug wil naar een overheid, die bevoogdt en betuttelt door burgers mora-

liserend voor te houden welke opvattingen zij er op na dienen te houden

over het leven. Het zij verre van mij! De scheiding tussen kerk en staat is

mij hiervoor te dierbaar. Maar waarden zijn niet alleen, zoals gezegd, 

zuurdesem van de beschaving, ze zijn ook – bewust of onbewust -  stu-

ringscategorieën met verschillende kwaliteitskenmerken. Om de gedach-

ten te bepalen: sturing op doelmatigheid heeft andere effecten dan sturing

op rechtmatigheid of geloofwaardigheid.

Het lijkt me daarom van groot belang, dat de overheid burgers niet slechts

ziet als klanten en kiezers, maar ook als dragers van waarden. In een mul-

ticulturele samenleving uit het laatste zich met name in een bonte 

verscheidenheid van maatschappelijke en geestelijke stromingen. 

Voor duurzame maatschappelijke transformatie is het van eminente bete-

kenis, dat alle relevante stromingen – ook al zijn ze onorthodox en niet

briljant gearticuleerd – hun plek kunnen houden of kunnen vinden. Dit

te bevorderen lijkt mij onder de huidige omstandigheden een aandachts-

veld voor de overheid te zijn van bijzondere betekenis. Er is meer onder

de zon dan overheid en markt. 

Kortom, de “civil servant” wordt “change agent”.

Deze taak heeft drie aspecten, te weten: visioneren, coachen en faciliteren.

Visioneren houdt niet in, dat de change agent een visie opdringt of 

voorschrijft. Hij helpt de “verhalen” over de opkomst en ondergang van

maatschappelijke ideeën zichtbaar te maken. De kerncompetentie, die

hierbij hoort heet “kunnen vertellen”.

Coachen betekent niet mensen zeggen wat ze moeten doen, maar een rea-

listische gewetensfunctie vervullen. De kerncompetentie, die hierbij

hoort heet “kunnen luisteren”.

Faciliteren betekent niet alle weerstanden wegnemen. Drempels verlagen

is een andere zaak. Nog belangrijker is het om condities te scheppen, die

initiatieven mogelijk maken. De kerncompetentie, die hierbij hoort heet

“kunnen verzorgen”.

Met deze kerncompetenties toegerust zal de overheid gaan beschikken

over expertise, die een kwaliteitsimpuls is voor convergentie in de samen-

leving. 
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ning, of rechtsspraak, opeens zoemt het in Den Haag, dat de markt zijn

werk moet doen. En ik maar denken, dat in het publieke domein het

algemeen belang zijn werk moet doen. 

Rigoureuze opschoning van presterende taken houdt wat mij betreft niet

in, dat de publieke dienstverlening wordt afgeschaft. Er zullen na zorg-

vuldige politieke afweging altijd uitvoerende taken blijven voor de over-

heid. Juist wanneer haar identiteit weer meer belangeloosheid, trans-

parantie en consistentie gaat uitstralen zal de conclusie voor bepaalde

kwetsbare taken zijn, dat ze in betere handen zijn bij de overheid. Wel

dient hieraan te worden toegevoegd, dat dergelijke overheidstaken zo veel

mogelijk zelfstandig gepositioneerd moeten worden. Dus bij voorkeur

niet als ambtelijke dienst in de klassieke betekenis van het woord, maar

als een complete zelfstandige organisatie met onafhankelijk management

en met herkenbare, authentieke identiteitsontwikkeling. En uiteraard ook

met democratische verantwoordingsplicht.

Verder lijkt het mij in deze samenhang geen overbodige luxe om de dis-

cussie te heropenen over het thema van de zogeheten collectieve goede-

ren: ruimte, lucht, water, energie etc. De aanwijzingen stapelen zich op,

dat we er niet altijd beter van worden wanneer we bij deze aangelegenhe-

den de markt maar zijn werk laten doen.

We zouden ook opnieuw moeten durven praten over nut en noodzaak

van zoiets als het overheidsbedrijf. Niet om oude dogma’s over nationali-

sering uit de kast te halen, maar omdat er recente indringende ervaringen

zijn met – gedeeltelijke - privatisering van zulke basale voorzieningen als

openbaar vervoer en (tele)communicatie, die tot nadenken stemmen. NS

en KPN zijn twee voorbeelden van voormalige overheidsbedrijven, die in

korte tijd  niet alleen door onwennigheid en verkeerde inschatting van

risico’s, maar ook door klakkeloos kopiëren van managementpraktijken

en organisatieprincipes uit de private sector zo veel identiteitsverlies heb-

ben geleden, dat ze op de rand van de afgrond balanceren. En nogmaals:

de burgers worden er niet beter van.

Het kan verkeren! Terwijl in het bedrijfsleven sinds enige tijd op meer dan

één plek ernst wordt gemaakt met maatschappelijk verantwoord onder-

nemerschap doet men in de publieke sector ijverig zijn best om bedrijven

met een erkend maatschappelijk zinvolle functie zo ver uit te kleden, dat

er nog slechts de naaktheid van kosten en baten zichtbaar is. Willen we

dit?

Het tweede gebied, dat toe is aan opschoning betreft de gewoonte, die in

het verleden bij de overheid is gegroeid om beleid en uitvoering als

Presterende 

taken opschonen

Beleid en uitvoering

zijn schakels

ger werken. Overheidsinstanties werden toen niet alleen marktpartij

tegenover individuele burgers en hun belangenorganisaties, maar ook

tegenover het bedrijfsleven en – niet te vergeten – tegenover andere over-

heidsinstanties. 

Wie kiest voor een overheid, die belangeloos op de bres staat voor de

menselijke waardigheid kiest tegelijkertijd voor het rigoureus opschonen

van deze partijgebonden marktverhoudingen. Marktverhoudingen zijn

per definitie een bron van vervuiling voor belangeloosheid. Daarmee is

niet gezegd, dat belangenbehartiging verkeerd is. Waar het wel om gaat is,

dat men niet tegelijkertijd twee heren kan dienen zonder identiteitsverlies

te lijden. Opschonen heeft dus in dit geval logischerwijze tot gevolg, dat

de overheid rigoureus ernst moet maken met het overdragen van preste-

rende taken aan de samenleving. Niet omdat er geroepen wordt, dat de

overheid moet terugtreden – ik heb laten zien, dat ook een moderne over-

heid juist moet kunnen aantreden – maar ter wille van grotere trans-

parantie in het dienen van het algemeen belang. “Rigoureus”noem ik dit

overdragen van de uitvoering, omdat het – gelet op de gegroeide werke-

lijkheid – om een ingrijpende operatie zal gaan. Een beetje bijstellen in de

marge zal niet voldoende opleveren. Het zal alleen lukken wanneer het

inzicht doorbreekt, dat een presterende overheid zichzelf niet in de eerste

plaats bewijst door zo veel mogelijk zelf uit te voeren, maar door zinvolle

en effectieve uitvoeringsarrangementen te faciliteren in de samenleving.

Zie mijn eerdere opmerkingen hierover.

Mijn stellingname mag uitdrukkelijk niet uitgelegd worden als een plei-

dooi voor privatisering over de hele linie en zonder nuance. Persoonlijk

ondernemerschap heeft mijn  warme sympathie, maar ik ben bepaald

geen bewonderaar van de manier waarop thans de vrije markt functio-

neert. Niet voor niets heb ik hierover kritische geluiden laten horen. Mijn

argumentatie ten gunste van overdracht van presterende taken aan de

samenleving heeft een andere achtergrond. Het is een ervaringsfeit, dat de

politiek zich gedurende vrijwel de hele vorige eeuw zorgen heeft ge-

maakt over de gevolgen van het disfunctioneren van de markt voor mens

en samenleving. Dit heeft er toe geleid, dat de overheid tal van taken op

zich heeft genomen, die beogen de evident nadelige effecten van markt-

werking te corrigeren dan wel te compenseren voor de burgers. Juist daar-

omontgaat het mij ten ene male waarom de politiek vrijwel unaniem aan

het einde van de twintigste eeuw opeens nu juist marktwerking begint aan

te prijzen als een heil brengend middel voor het beter functioneren van de

overheid zelf. Of het nu gaat over infrastructuur, onderwijs, politie, ver-

voer, arbeidsbemiddeling, mobiliteit, gezondheidszorg, ruimtelijke orde-
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basis van het reeds bestaande concept van een Algemene Bestuursdienst is

hierbij natuurlijk van groot belang. 

Nieuwe gewoontes in het hanteren van beleid en uitvoering mogen beslist

niet beperkt blijven tot het ambtelijkecircuit. Veel hangt namelijk af van

de vraag of er sprake is van zuivere en adequate politiekesturing in de

keten van ontwerpen, inrichten, handhaven en transformeren van de

publieke sector, respectievelijk van de rechtsorde.

Het hoge woord moet er maar uit! Het meeste spinrag zit juist hier. Het

vervelende is bovendien, dat het niet zo eenvoudig is om vast te stellen

waar je precies moet beginnen met opschonen. Anders gezegd: het gebrek

aan transparantie in de politieke besluitvorming en de politieke sturing

uit zich in allerlei fenomenen. Ik noem er een paar. Ambtenaren behan-

delen de Kamer(s) in veel gevallen niet meer als het enige venster op de

samenleving. Zij doen dit niet omdat zij politici willen dwarsbomen,

maar omdat zij de maatschappelijke relevantie van hun beleidsadviezen

willen vergroten. Blijkbaar lukt dit niet meer in voldoende mate via de

gangbare kanalen en rituelen, die borg zouden moeten staan voor vol-

doende politieke legitimatie. En dit heeft weer alles te maken met afne-

mend democratisch draagvlak van politieke partijen. 

Zij hebben te kampen met een verschrompelende of zwevende achterban.

Verder zijn het vooral ook vreemdsoortige interne haarkloverijen en per-

soonlijke tegenstellingen, die hun  democratische uitstraling niet groter

maken.

Alle goede bedoelingen ten spijt blijkt het resultaat van inspanningen, die

ambtenaren verrichten om de maatschappelijke relevantie van hun advie-

zen overeind te houden in de loop van een adviestraject per saldo tegen te

vallen. Vooral omdat de departementale top meer dan eens water in de

wijn  moet doen. Met name vanwege de zogeheten loyaliteit aan de

minister. Volgens klassiek gebruik houdt  loyaliteit in de praktijk in, dat

je als topambtenaar bereid bent de zorgen van de minister tot je eigen zor-

gen te maken. In de omfloerste wereld van het politieke web heet dit, dat

je moet leven met de erkenning, dat het politieke standpunt van een

bewindspersoon anders kan luiden dan het intellectuele standpunt. Was

het nu maar zo, dat achter deze webtaal schuil gaat, dat ministers ruimte

claimen voor een eigen, authentieke en onafhankelijke kijk op de zaak.

Helaas ligt het anders. Bewindslieden blijken – juist bij spannende

kwesties – nauwelijks een boodschap te hebben aan maatschappelijk rele-

vantie, omdat ze druk bezig zijn om te overleven. Twee zorgen staan hier-

bij op de voorgrond. De eerste zorg is of de oplossingsrichtingen, die door

de ambtelijke professionals worden voorgesteld, te rijmen vallen met de

Loyaliteit

gescheiden categorieën te hanteren. Ik heb al uitvoerig uiteengezet hoe dit

kon gebeuren. Op deze plaats kan ik dus kort zijn.

Opschonen betekent in dit geval, dat beleid en uitvoering in de publieke

sector gepositioneerd moeten worden als schakels van één keten. De vol-

ledige keten bestaat, zoals gezegd, uit het ontwerpen, inrichten, handha-

ven en transformeren van de rechtsorde. In werkelijkheid hebben we niet

te maken met één, maar met een groot aantal ketens. Gedeeltelijk lopen

ze parallel ten opzichte van elkaar, maar voor een kleiner of groter deel

zijn ze onderling geschakeld. 

Het moge inmiddels duidelijk zijn geworden, dat inrichten en uitvoeren

elkaar als publieke taakstelling niet zonder meer overlappen. In verband

met een effectieve hantering van dergelijke ketens – tegenwoordig ook

wel “ketenmanagement” genoemd – is het van belang vast te stellen, dat

inrichten en uitvoeren zowel een verschillende karakteristiek als een ver-

schillende prioriteit kunnen hebben. Wat betreft de prioriteit volgt uit

mijn voorkeur voor een overheid, die midden in de samenleving staat als

vanzelfsprekend ook een voorkeur voor handige, situationele maatschap-

pelijke uitvoeringsarrangementen. Dit wijst in de richting van prioriteit

geven aan inrichten – condities en faciliteiten scheppen – boven zelf uit-

voeren. Dit neemt niet weg, dat  - na  zorgvuldige politieke besluitvor-

ming – de conclusie voor bepaalde varianten van publieke dienstverlening

wel degelijk ook kan  luiden, dat de kwaliteit dan wel de toegankelijkheid

beter gewaarborgd is, wanneer de uitvoering geheel en al in handen is van

de overheid.  Door in het ketenmanagement op een variabele manier om

te gaan met inrichting, respectievelijk met uitvoering raakt “privatisering”

zijn aureool van wondermiddel voor alle kwalen kwijt. De hoofdrichting

dient echter te zijn, dat de uitvoering zo veel mogelijk wordt overgelaten

aan de samenleving. Hierdoor kan voorkomen worden, dat het algemeen

belang onnodig vervuild wordt door het marktbelang. In combinatie met

zelfstandige positionering van de resterende onversneden publieke dienst-

verlening zal een dergelijke – ongetwijfeld als ingrijpend beleefde over-

dracht van taken – het niet onaantrekkelijke effect hebben, dat heel wat

professionele ambtelijke energie, die nu nog ingezet moet worden voor de

aansturing van grote en vaak diffuse bureaucratieën vrijkomt voor alerte

beleidsadvisering aan de politiek en aan het maatschappelijke veld in 

wijdere zin.

Het verdient aanbeveling deze vrijkomende energie te bundelen in 

beweeglijke expertiseclusters en kennisgemeenschappen. Uiteindelijk zal

dit ook bijdragen aan het laten verdwijnen van de traditionele ambtelijke

verkokering. Een goed beleid op het gebied van menselijke kwaliteit  op
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Bij dit alles heeft de burger het nakijken. Hij haakt af of wordt boos. 

En - behoudens enkele uitzonderingen, zoals Natuurmonumenten - valt

er voor de burger ook al niet veel heil te verwachten van maatschappelijke

belangenorganisaties. Ook zij missen tegenwoordig legitimatie.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Het antwoord is ontnuchterend sim-

pel. Wat ooit bedoeld was als transparante parlementaire democratie is in

de loop der tijden geworden tot een spinnenweb van partijendemocratie.

Onze volksvertegenwoordigers zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers

van politieke partijen. Pas in de tweede plaats vertegenwoordigen zij kie-

zers. Nu zou daar op zichzelf mee te leven zijn, wanneer zij in het feite-

lijke politieke spel desondanks hun onafhankelijkheid overeind zouden

kunnen houden. Het tegendeel is het geval. Zij zijn gebonden aan frac-

tiediscipline, die de mistige uitkomst blijkt te zijn van een heen en weer

tussen coalitiebelangen en partijbelangen.  Zo komt het, dat kamerleden

altijd praten in collectieve formuleringen: mijn fractie vindt, onze partij is

van mening.Zelden zegt een parlementariër wat hij of zij er eigenlijk zelf

van vindt. Pas op dat je niet teruggefloten wordt.

Eigenlijk is het heel bizar. Met grote zorg hebben we de vrijheid van

meningsuiting verankerd in de Grondwet. De enige plek, waar dit echter

nog niet doorgedrongen lijkt te zijn is uitgerekend het parlement. Precies

ook hier ligt het aangrijpingspunt voor een proces van opschonen. Schaf

de fractiediscipline radicaal af en neem het persoonlijke mandaat serieus.

Nu is het nog zo, dat een parlementariër heel tijdig een voorbehoud moet

hebben gemaakt of er moet – bij hoge uitzondering  - sprake zijn van een

zogeheten vrije kwestie, wil een persoonlijk standpunt tot in het stemge-

drag tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Laat er voortaan alleen

nog vrije kwesties zijn. Het is deze combinatie van simpele ingrepen, die

op slag het parlementaire debat zal verlevendigen en voor gewone burgers

weer interessant zal maken. Het gaat dan weer ergens over.

Maar wat moet er dan gebeuren met de politieke partijen? Welnu, hun

klassieke betekenis hebben ze goeddeels verloren. Ze hebben gedurende

lange tijd een uiterst belangrijke rol vervuld in het historische proces van

collectieve emancipatie. Maar dit is voorbij. De politiek krijgt in zekere

zin een koekje van eigen deeg. Geëmancipeerde burgers, die het lot in

eigen handen willen nemen, hebben niks met partijprogramma’s, die de

werkelijkheid voor vier jaar collectief bevriezen. Ze willen direct invloed

uitoefenen.

Via personen, die aanspreekbaar zijn en via thema’s, die herkenbaar zijn.

En van moment tot moment, niet slechts één keer in de vier jaar. Dit wijst

in de richting van meer directe democratie. Maar het mag wat mij betreft

Partijen democratie

coalitieakkoorden, waaraan bewindspersonen met handen en voeten

gebonden zijn. Dergelijke akkoorden zijn in de regel een web van com-

promissen, die tijdens de rit liefst niet in beweging moeten worden

gebracht. Want dan heb je kans, dat de kar omkiept.  Maar de maat-

schappelijke werkelijkheid beweegt wel en trekt zich niets aan van geslo-

ten compromissen. Jammer dan voor de werkelijkheid, niet voor de

akkoorden. Dus wordt het knippen en plakken in de beleidsadviezen. 

De tweede grote zorg is uiteraard hoe de Kamer(s) te overtuigen. Dit is

vaak helemaal geen kwestie van de zakelijke moeilijkheidsgraad, die in een

bepaalde kwestie aan de orde is. Hoe zakelijk het parlement ook gewor-

den mag zijn, bij netelige kwesties blijkt het op een grotendeels niet met

de zaak zelf verbonden manier heen en weer geslingerd te worden tussen

politiek correcte standpunten en de waan van de dag. Dit levert tijdens in

het kamerdebat – zowel bij de regeringsfracties als bij de oppositie – onge-

twijfeld fraaie staaltjes op van verneveling. Bijna kamerbreed. Want er zijn

altijd ook nog wel een aantal notoir beginselvaste kamerleden, die niet

van vernevelen houden.

Hoe dan ook, het gevolg van de webtaal, waarin de zaak zelf verhuld

wordt is wel, dat een bedrijfsongeval niet verwaarloosbaar klein is. Men

denkt elkaar te begrijpen, maar is dit wel zo? Vandaar de tweede zorg!

Overtuigingskracht of niet, wat met echte argumentatie en in open com-

municatie op tafel had moeten komen kan makkelijk vertroebelen of weg-

glippen. Er zijn bewindslieden, die hierover terecht klagen. Maar ze doen

er zelf driftig aan mee. Nogmaals: omdat ze blijkbaar geen ruimte kunnen

of willen nemen voor een eigen visie.

Om de uitwisseling van echte argumenten te bevorderen, zou een betere

afstemming van ambtelijke professionaliteit, maatschappelijke relevantie

en politieke opportuniteit zeer behulpzaam kunnen zijn. Met name door

intensievere communicatie tussen ambtenaren en kamerleden. Dit nu

achten juist de meeste bewindslieden ongewenst. Het uitlekken van ver-

trouwelijke informatie zou er door in de hand worden gewerkt. Het is

echter een illusie om te verwachten, dat dit door een verbod op recht-

streekse communicatie voorkomen zou kunnen worden. In de eerste 

plaats omdat geruchtvorming een essentieel bestanddeel is van de 

webcultuur. In de tweede plaats, omdat de media, die ook onlosmakelijk

verbonden zijn met het web, hun bronnen niet noemen. In de derde 

plaats, omdat iedereen ook weet, dat zelfs officiële onderzoeken er zelden

in slagen om de bron van een lek ondubbelzinnig vast te stellen. Kortom,

laten uitlekken kan gebeuren zonder al te veel risico te lopen. 
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dabele stap voorwaarts in het toen al eeuwenoude proces leidende van

verticale soevereiniteit naar horizontale soevereiniteit. Het proces dus met

als inzet de geleidelijke transformatie van sturing door één enkele, geroe-

pen of uitverkoren soeverein met heerschappij voor onbepaalde tijd naar

sturing door de gemeenschap van soevereinen, die elkaar voor een 

bepaalde tijd mandateren als bestuurder. Dit proces is nog lang niet 

voltooid. Daarom is het verstandig om niet te snel alle traditionele vor-

men van heerschappij overboord te zetten. Het zou kunnen zijn, dat het

schip van staat dan stuurloos wordt. Maar er is één beslissende voor-

waarde voor het vasthouden aan klassieke vormen van sturing: er dient

tussen bestuurders en bestuurden consensus te zijn, dat de ontwikkelin-

gen onontkoombaar zullen gaan in de richting van gemeenschappelijk

zelfsturing. Een dergelijke consensus is nodig om te voorkomen, dat we

plotseling terugvallen in dictatuur en repressie. Dat dit geen denkbeeldi-

ge dreiging is toont de werkelijkheid bijna van dag tot dag.

De weg, die de mensheid gaat is niet zonder risico’s. Daarover geen mis-

verstand. Soevereine burgers, blijven mensen, die uiterst tegenstrijdig

gedrag kunnen tonen. Ze willen serieus genomen worden, maar tegelij-

kertijd kunnen ze ook onverantwoord optreden; ze willen, dat de over-

heid zich niet te veel met hen bemoeit, maar als er iets mis gaat moeten

de autoriteiten wel ingrijpen; ze willen privacy, maar ook openbaarheid;

ze kunnen lief zijn voor elkaar, maar elkaar ook haten als de pest;  ze wil-

len geen files, maar wel maximale mobiliteit; ze willen, dat de voedselvei-

ligheid gegarandeerd is, maar zich niet inspannen om gezond te kunnen

eten; ze willen wel betere wegen en spoorverbindingen, maar niet in de

eigen achtertuin; ze kunnen zichzelf verheffen tot grote intellectuele 

hoogtepunten, maar ook afglijden naar banale dieptepunten. Kortom, het

kan goed aflopen, maar ook verkeerd. Het heeft wat mij betreft geen zin

om de discussie over de afloop der gebeurtenissen  - en dus over het beste

toekomstscenario – te reduceren tot de bekende probleemstelling, of de

mens geboren wordt als een goedzak of als een slechterik. En of er ver-

volgens dan nog wat te leren valt of niet.  Meer zin heeft het te erkennen,

dat goed doen en in de fout gaan universele componenten zijn van het

menselijke gedrag. Vervolgens is dan aan de orde, hoe mensen het in de

loop van hun leven voor elkaar kunnen krijgen zo om te gaan met deze

gedragscomponenten, dat het resultaat een positieve bijdrage vormt voor

de menselijke waardigheid. Jazeker, ik ben van mening, dat “leerbaarheid”

zich ook uitstrekt tot in dit gebied.

En dit geldt met name ook voor de leerbaarheid van burgerzin met een

evenwichtige verhouding tussen eigenbelang en algemeen belang.

ook “personendemocratie”of “themademocratie”heten.              

Hoogst waarschijnlijk zal een ontwikkeling in deze richting niet alleen lei-

den tot nieuwe vormen van volksraadpleging en wijzigingen in het kies-

stelsel, maar ook een andere kijk op de rol van de Staten-Generaal bevor-

deren. Den Haag is nu ver weg en het verschil tussen de rol van de Tweede

Kamer en de Eerste Kamer is voor de meeste burgers in het land volstrekt

onduidelijk. Hoe het hiermee verder gaat valt moeilijk in te schatten.

Gewoontes – ook verkeerde –  kunnen heel hardnekkig blijken te zijn.

Maar het is evenmin uit te sluiten, dat er opeens een andere wind gaat

waaien. Politici, ambtenaren en bestuurders zijn immers ook burgers. In

ieder geval lijkt mij wel vast te staan, dat bij een parlementaire transfor-

matie met name de identiteit van de Eerste Kamer in het geding zal zijn.

Eigenlijk is dit al het geval. Het kan in feite twee kanten op. Ofwel, de

senatoren herwinnen hun onafhankelijkheid, ofwel het pleidooi voor de

vorming van een Constitutioneel Hof dan wel een Constitutionele Kamer

van de Hoge Raad zal krachtiger en krachtiger worden. Ik denk, dat één

van de laatste twee varianten – ook gelet op de internationale situatie -

helemaal zo gek niet zou zijn. 

De Eerste Kamer zou dan zonder schade opgeheven kunnen worden en

de Tweede Kamer – in overeenstemming met het thans reeds in de wan-

delgangen gangbare taalgebruik – omgevormd kunnen worden tot “De

Kamer”. Eventueel met een groter aantal zetels in verband met de werk-

last. 

Conform het eerder geschetste beeld van een overheid, die uiteenlopen-

de, maar in ketenverband ook weer samenhangende kerntaken heeft, valt

verder te denken aan een inrichting van “De Kamer” met drie zwaarte-

punten, te weten: wetgeving, controle en transformatie. Potentiële parle-

mentariërs zouden zichzelf, krachtens hun curriculum vitae en hun ver-

worven competenties kandidaat kunnen stellen voor één van de drie

zwaartepunten. Voor de kiezers zou dit een grote mate van herkenbaar-

heid kunnen opleveren.

Directe democratie is in mijn ogen de kroon op de moderne rechtsstaat.

“Rechtsstaat” verwijst niet naar een anonieme juridische entiteit, maar

naar een concrete gemeenschap van mensen. “Modern” wil in dit verband

zeggen, dat deze gemeenschap van mensen zich verenigt in een democra-

tisch gelegitimeerde rechtsorde en zich - voor wat betreft het verkeer in

het publieke domein – voegt in sturing op basis van gemandateerd gezag.

De kiem voor de moderne rechtsstaat werd gelegd aan het einde van de

achttiende eeuw. Tijdens de zeer verwante Amerikaanse en Franse revolu-

ties. Deze revoluties waren niet alleen een kiem, ze waren ook een formi-
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echter geen sprake van enige tegenstrijdigheid. Opschonen is niet hetzelf-

de als overboord zetten. Opschonen is louteren, herwinnen wat voor de

toekomst verloren dreigt te gaan. Er is geen reden om te veronderstellen,

dat het openbaar bestuur niets met deze wetmatigheid van doen heeft

wanneer het om de eigen bestuursstijl gaat. Besturen is voor een aanzien-

lijk deel invloed uitoefenen op het gedrag van mensen. Afhankelijk van

de stijl van besturen  zal zich ook een bepaalde vorm van heerschappij

manifesteren. Dit  geldt voor alle functionarissen of ambtsdragers, die het

bevoegd gezag op enigerlei wijze in de samenleving representeren.

Ongeacht ook de vraag of zij door de Kroon benoemd zijn, dan wel 

voorgedragen of gekozen. Wat we met een verzamelterm “Bevoegd

Gezag” noemen is - naast andere dingen, die al ter sprake zijn gekomen –

dus ook te zien als een vorm van heerschappij. Evenmin als leidinggeven

kan zonder leiderschap, kan besturen zonder heerschappij uit te oefenen.

In tegenstelling tot wat tegenwoordig in kringen van fanatieke activisten

te beluisteren valt zijn niet alle hedendaagse uitingen van heerschappij

verwerpelijk. Integendeel, ook vandaag de dag kan heerschappij zo uitge-

oefend worden, dat het de goede kant op gaat met de ontwikkeling van

de samenleving.

Aan de andere kant is het ook weer niet zo, dat alle bestuurlijke uitingen,

die geschieden uit naam van het bevoegd gezag, vrij van spinrag zijn.

Waar het om gaat is dit open en eerlijk onder ogen te zien zonder het kind

met het badwater weg te gooien. 

Erkennen, dat er iets opgeschoond moet worden is geen gezichtsverlies en

ook geen schande. Openlijke en eerlijke schaamte – het valt tegenwoor-

dig meer en meer te horen – is een belangwekkend hulpmiddel om het

zelfreinigend vermogen van het sociaal-culturele bestel te mobiliseren.

Uiteraard mits er consequenties aan worden verbonden.

Bestuurders zouden er een eer in moeten stellen om hierin koploper te

zijn. Omdat zij vanwege hun doorgaans zeer geëxponeerde positie in de

samenleving te beschouwen zijn als de “vaandeldragers” van het bevoegd

gezag. Ik maak gebruik van deze metafoor, omdat vaandels meestal in ver-

binding worden gebracht met traditie. En dat het openbaar bestuur in

Nederland gedragen wordt door traditie zal wel niemand willen ontken-

nen. 

Terugkijkend in de wordingsgeschiedenis van onze bestuurlijke traditie

valt op, dat het vaandel van het bevoegd gezag in de loop der tijden 

versierd werd met vier opschriften, namelijk: “Mannelijkheid”,

“Onaantastbaarheid”, “Rationaliteit”en “Rechtmatigheid”.

Bevoegd gezag 

en spinrag

Hiervoor zal een diepte-investering nodig zijn in permanente educatie en

persoonsontwikkeling. Mensen moeten ruim de mogelijkheid krijgen om

zich toe te rusten met de intellectuele, emotionele en morele bagage, die

zij nodig hebben voor hun tocht door het leven. Het valt in dit verband

te hopen, dat het hier en daar ingezette beleid om van overheidswege niet

in de eerste plaats instituten, maar personen te financieren met kracht zal

worden opgepakt. 

Tot de bagage hoort uitdrukkelijk ook maatschappelijk oordeelsvermo-

gen. Wat dit betreft zouden politieke partijen nog een zinvolle rol kunnen

spelen. Namelijk door zich alsnog om te vormen tot beweeglijke netwer-

ken voor maatschappelijk oordeelsvorming. Niet met het doel van partij-

vorming in de klassieke betekenis van het woord, maar om de functie te

vervullen van open platform. Daar bestaat ongetwijfeld nog lange tijd

behoefte aan. Natuurlijk moet het niet bij praten blijven. Er moeten ook

concrete ervaringen kunnen worden verworven met burgerzin. Bij voor-

keur in een overzichtelijk en beïnvloedbaar stukje van het publieke

domein. In de regel zal dit dus de buurt zijn, waarin men woont. Trots

kunnen zijn op dingen, die zichtbaar gunstig effect hebben op de directe

leefomgeving is een belangrijke sleutel voor het ontwikkelen van burger-

zin. De overheid kan hierbij op verschillende manieren een handje hel-

pen. Door voorbeeldprojecten te stimuleren en door in de wetgeving

meer gebruik te maken van experimenteerartikelen. Voorts, zoals eerder

gezegd, door aanwezige ervaringsdeskundigheid beter te mobiliseren. Wat

de overheid ook onderneemt om de betrokkenheid van burgers te vergro-

ten, steeds zal er zorgvuldig op moeten worden gelet, dat de wederzijdse

verwachtingen goed op elkaar worden afgestemd. Vaak gaat het mis

omdat men niet de moeite heeft genomen om dit te doen. En dan gaat

het niet alleen over de vraag wie waarvoor aanspreekbaar en verantwoor-

delijk is, maar ook over kwesties als beschikbare middelen, tijdsverloop,

beslisruimte, uitstappunten, conflictoplossing, toetsing en evaluatie.

“Management van verwachtingen” wordt zo bezien een belangwekkend

hulpmiddel om de afstand tussen overheid en burgers te verkleinen.

Ik heb het belang benadrukt van consensus tussen bestuurders en 

bestuurden, dat we onomkeerbaar op weg zijn naar gemeenschappelijke

zelfsturing. Dit brengt me aan het slot van deze proeve van heroriëntatie

nog even bij de rol van de bestuurders.

Ook hier valt het een en ander op te schonen. Dit lijkt op het eerste

gezicht in strijd te zijn met mijn stelling, dat we op onze tocht naar

gemeenschappelijke zelfsturing niet zonder meer alle traditionele vormen

van heerschappij overboord moeten zetten. Bij nadere beschouwing is er
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En daarover viel dus niet te twisten.

Het tweede is, dat het maatschappelijke leven lange tijd geordend was via

standen met natuurlijke of eveneens door God gegeven onveranderbare

statusverschillen. 

Door deze hele combinatie van factoren leek het hele bouwwerk van de

heerschappij een lang leven beschoren te zullen zijn. De geschiedenis

besliste echter anders. De standenmaatschappij, die juist in Europa diep

geworteld lag, kwam in beweging met de grote omwentelingen aan het

einde van de achttiende eeuw. De Franse Revolutie was een burgerlijke

revolutie in tweeërlei opzicht. Het was een opstand van de burgers als

stand, maar tegelijkertijd was het ook de inzet om een gemeenschap van

mensen - “la Nation”- te vormen, waarin allen – de burgers – zouden

leven in vrijheid gelijkheid en broederschap. Uiteraard lopen alle idealen

vooruit op de werkelijkheid. Dit is hun functie. Maar dat dit met de ide-

alen vrijheid, gelijkheid en broederschap wel in hoge mate het geval is,

blijkt hieruit, dat ze een toekomstontwerp omvatten, dat ook vandaag

nog steeds niet toe is aan complete vervulling. Dit wekt geen verbazing,

wanneer we vrijheid, gelijkheid en broederschap niet louter zien als 

fraaie woorden of leuzen, maar als morele taakstelling.

Vrijheid, opgevat als individuele geestelijke autonomie, veronderstelt het

menselijke vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor gemaakte

keuzes. En uiteraard niet alleen voor de goede.

Gelijkheid, opgevat als universele gelijkwaardigheid in menselijk opzicht,

veronderstelt het vermogen om respect te hebben voor de uniciteit van

elke medeburger.

Broederschap, opgevat als onvoorwaardelijke - de grenzen van de eigen

“clan” doorbrekende – solidariteit, veronderstelt het vermogen om in de

strijd om het bestaan deelgenootschap te praktiseren.

Plat gezegd: ga er maar aan staan! 

Hoezeer de idealen van de Franse Revolutie destijds op de werkelijkheid

vooruit liepen blijkt spoedig nadat ongeveer gelijktijdig in Engeland de

eerste industriële revolutie op gang komt. Enerzijds heeft dit tot gevolg,

dat de klassieke standsverschillen vervagen of afbrokkelen. 

Immers, door opkomende sociale mobiliteit en door meer nadruk op

functionaliteit in het werkleven verdwijnen heel wat maatschappelijk

schotten. Aan de andere kant markeert de eerste industriële revolutie ook

het begin van een nieuw harde strijd, de klassenstrijd. Deze strijd gaat niet

in de eerste plaats over morele intenties, maar over materiële belangen. 

Standen-

maatschappij op

retour

De eerste twee stammen nog uit de tijd, waarin een kleine, uitsluitend

mannelijke elite – met de logica van echte klassieke heersers – voor de rest

van de mensen bepaalde, dat de staat een getrouwe, afspiegeling diende te

zijn van een vaste en dus onaantastbare Goddelijke orde.

De laatste twee vermengden zich - veel later – met de eerste twee, toen na

de tijd van de Verlichting  de opvatting veld begon te winnen, dat de

menselijke rede en de universele rechten van de mens basale uitgangs-

punten dienden te worden voor het functioneren van de staat. 

Hoewel de eerste en de laatste twee opschriften dus duiden op een ande-

re nadruk in verschillende fasen van de wordingsgeschiedenis van de staat,

hebben ze ook twee dingen gemeen: een staatkundig leidbeeld en een

bepaalde verwachting met betrekking tot het gedrag van mensen. Het

staatkundige leidbeeld behelst, dat de staat een boven alles verheven

entiteit is. De gemeenschap – het volk – is aan het gezag van deze entiteit

onderworpen. Niet voor niets heeft het woordje “over” in “overheid” –

het lichaam, waarbij het gezag van de staat berust – oorspronkelijk de

betekenis van “boven iets uit zijnde”.

De verwachting over het gedrag van mensen is, dat zij zich als vanzelf-

sprekend in eerbiedige gehoorzaamheid zullen richten naar de autoritei-

ten, de concrete gezagsdragers. De term “autoriteit”verwijst  oorspronke-

lijk – wederom niet voor niets – naar de geldigheid of geloofwaardigheid

van een uitspraak.

Gezagsgetrouwheid werd dus van oudsher geacht een combinatie te zijn

van onderworpenheid en gehoorzaamheid. In de vroegere fasen van de

ontwikkeling kwam de verhevenheid van de staat vooral tot uitdrukking

in de autoriteit van de vorst, de soeverein. De mannelijke onaantastbaar-

heid van zijn autoriteit berustte op afkomst en charisma. In de latere fasen

van de ontwikkeling maakte de rechtstreeks aan de persoon gebonden

autoriteit langzaam maar zeker plaats voor autoriteit op basis van de rede

en het recht. Dit was een geweldige stap vooruit, omdat de waarborgen

voor bescherming  tegen willekeur van de kant van de autoriteiten hier-

door ontegenzeggelijk aanzienlijk toenam.

Moderne mensen verbazen zich vaak over de vanzelfsprekendheid waar-

mee onderworpenheid en gehoorzaamheid eeuwenlang – en tot op zeke-

re hoogte ook vandaag nog – in de cultuur en in het sociale leven veran-

kerd lagen. Beter te begrijpen valt dit wanneer we twee dingen goed voor

ogen houden. Het eerste is, dat  onderworpenheid aan de staat  en eer-

biedige gehoorzaamheid aan autoriteiten afgeleiden waren van de mense-

lijke ondergeschiktheid  aan de – veronderstelde –  eeuwige macht van

Gods gebod.       
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het begin van een oplossingstraject zeggen, dat ze het ook nog niet weten.

Iets in een aanvangsstadium nog niet weten is geen bestuurlijke zwakte.

Niet samen willen zoeken naar een oplossingsrichting wel. Omdat dit

contra-emancipatorisch en niet op innovatie gericht is.

Kortom, opschonen van de bestuursstijl houdt in: opschuiven van recht-

matigheid naar geloofwaardigheid, van zeggenschap naar zeggingskracht,

van bevoegdheid naar verantwoordelijkheid en van beheer naar ver-

nieuwing.

Wanneer een proces van opschoning van deze aard lukt zal er een vorm

van heerschappij gestalte krijgen met eigentijdse kwaliteit en stootkracht

Een bestuursstijl ook, die burgers zal stimuleren om de rest van de weg af

te leggen, die al eerder voor ons gemarkeerd werd met de richtingborden

vrijheid, gelijkheid en broederschap. De weg naar gemeenschappelijke

zelfsturing.

Het gaat over overlevingskans, over kans op succes in het leven, over de

beloning van arbeid, over bezit en de privileges, die er al dan niet bij

horen. Marx leert de mensheid, dat de inzet van deze strijd de structure-

le verandering is van de eigendomsverhoudingen. En dit heeft naar zijn

mening en die van zijn vele navolgers niets te maken met autoriteit of

gezag, maar met macht.

Sindsdien is de verwarring  rond het fenomeen van de heerschappij onge-

veer compleet.

Autoriteit wordt op één hoop gegooid met autoritair zijn, met paterna-

lisme. Gezag wordt verward met bevoegd zijn, zeggenschap. Macht wordt

verward met opdracht geven, hiërarchie.

Lange tijd gaf de uitstraling van het openbaar bestuur aan, dat men daar

leefde in de veronderstelling, dat de tradities krachtig genoeg zouden blij-

ken te zijn om deze verwarringen te kunnen weerstaan. Ze waren – zo

leek het vanuit de hoogte van het publieke ambt – oneffenheden, die

typisch geacht werden voor de private sector. Het optreden van het open-

baar bestuur is toch immers altijd gebaseerd op uitdrukkelijk gelegiti-

meerde heerschappij. Formeel, juridisch klopt dit. Echter, in de loop van

de twintigste eeuw blijkt, dat een formeel beroep op legitimiteit alleen

niet meer voldoende is om mensen tot aanvaarding te brengen van heer-

schappij. Als gevolg van voortschrijdende emancipatie zijn vanzelfspre-

kende onderworpenheid en eerbiedige gehoorzaamheid zo versleten

geraakt, dat autoriteiten  - gelukkig - meer en meer erkennen, dat er defi-

nitief afscheid van moet worden genomen. Maar erkennen houdt nog

niet altijd in er ook daadwerkelijk naar handelen. Er blijkt inderdaad nog

heel wat op te schonen te zijn. Gelukkig is de richting duidelijk.

Dominant juridisch-procedureel denken en handelen in de relatie tussen

bestuurders en bestuurden en in de concrete besluitvorming moet plaats

maken voor of in ieder geval geïntegreerd worden met psychologisch-

menskundig denken en handelen. Dit valt blijkbaar niet altijd mee.

Omdat autoriteiten moeten leren, dat eerbied niet afgedwongen, maar

verdiend moet worden. Door verantwoordelijkheid, niet omdat men zelf

bevoegd is, maar omdat men zijn kracht inzet om samen met anderen iets

te bereiken. En verder omdat men moet leren, dat gelijk hebben iets

anders is dan draagvlak verwerven. Draagvlak ontstaat door geduldig en

authentiek overtuigen en door de moed om tijdig een mening te herzien.

Het kan geen kwaad om uit te stralen, dat de overheid niet altijd gelijk

heeft. Iets is niet waar, omdat het rechtmatig is. Wanneer het gaat om

gelijk hebben of niet kan het trouwens heel goed zijn voor de bestuurlijke

geloofwaardigheid  wanneer bestuurders bij complexe vraagstukken aan
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respectievelijk als het economische leven of het werkleven, als het rechts-

leven of het omgangsleven en als het culturele leven of het geestesleven.

In het organistische denken zijn dit niet drie delen van het macro sociale

leven, maar drie geledingen. Hun samenspel verloopt het beste – dit wil

zeggen effectief – wanneer in de sturing gerespecteerd wordt, dat elk van

de geledingen een eigen kernproces kent met een polaire karakteristiek en

met bijbehorende specifiek procesdragers.

Het kernproces van het economische leven is strijden voor bestaanszeker-

heid en levensonderhoud. Dit gebeurt in de polaire spanning van voort-

brenging en verbruik. De procesdragers zijn goederen, diensten en know

how. 

Het kernproces van het omgangsleven is relatievorming of netwerkvor-

ming. Dit verloopt polair tussen verbinding en losmaking. De procesdra-

gers zijn in dit geval afspraken, overeenkomsten en regels.

Het kernproces in het geestesleven is geestelijke verrijking of morele ver-

heffing. Dit is een proces, dat polair verloopt tussen zingeving en ont-

goocheling. De procesdragers zijn opvattingen, waarden en normen.

Bestuurders en bestuurden dragen samen de verantwoordelijkheid voor

een zodanige sturing, dat noch de functionele bijdrage van de kernpro-

cessen, noch de procesdragers vervuild of oneigenlijk gebruikt worden.

Terwijl ik dit schrijf vind in Genua de wereldtop plaats. Wat er gebeurt is

een nieuw teken, dat het activisme ten gunste van de “civil society”

krachtiger en krachtiger wordt. De diagnose van de goedwillende en

oprecht bezorgde activisten is, dat het maatschappelijk bestel ziek is. Het

wordt overwoekerd door wildgroei van het economische leven. Dit is naar

hun mening geen lokaal, maar een mondiaal vraagstuk. Economische

wildgroei leidt niet alleen tot onpeilbare schade aan het natuurlijke, maar

ook aan het maatschappelijke milieu. De tussenmenselijke relaties wor-

den verziekt doordat de kloof tussen rijk en arm op wereldschaal groter

wordt. De pluriformiteit van culturele identiteiten  wordt op de schrot-

hoop gegooid. Vanwege zogenaamde voordelen van schaalgrootte,

gepaard gaande met wereldstandaards en wereldproducten. Nationale

regeringen zijn hiertegen kennelijk niet opgewassen. Sterker nog, aldus

veel activisten, de gevestigde politiek blijkt voor het grootste deel – actief

of gedogend – onder één hoed te spelen met  dat deel van het industriële

leiderschap, dat streeft naar mondialisering - meestal aangeduid met de

afschuwelijk onduidelijke term “globalisering” – met het twijfelachtige

doel om “wereldspeler” te worden.  

Kernprocessen

9. Nawoord

In dit essay stond het functioneren van de overheid centraal.Met veel

nadruk op de rechtsorde. Het maatschappelijk bestel is echter meer dan

een rechtsorde. Het omvat tevens een economische orde en een culturele

orde. Hierbij valt te bedenken, dat de culturele orde, de rechtsorde en de

economische orde bovendien geen los van elkaar staande of naast elkaar

staande entiteiten zijn. Het zijn krachtenvelden, die elkaar doordringen.

Derhalve hebben ze ook een bepaalde werking op elkaar. Het is ondenk-

baar, dat ze zich om zo te zeggen niets van elkaar zouden hoeven aan te

trekken. 

Het is precies de kwaliteit van hun wisselwerking, die we menselijke

beschaving plegen te noemen. Met iets andere woorden: beschaving

manifesteert zich als een bepaalde stijl van leven. Enerzijds verbindt deze

stijl mensen en maakt ze gemeenschap mogelijk, anderzijds kan zij zich

ook veelzijdig verbijzonderen. Zo krijgen cultuur, politiek en economie

elk een specifieke karakteristiek zonder dat ze hierdoor uiteen hoeven te

vallen. Beschaving is dus geen synoniem van cultuur. Gezien als levens-

stijl is beschaving een pluriform en bovendien dynamisch fenomeen.

Mensen scheppen en herscheppen de beschaving voortdurend. Namelijk

door hun individuele en gezamenlijke culturele, politieke en economische

handelen. Dit handelen kan functioneel zijn, maar ook disfunctioneel.

Het tweede hoort erbij. Beschaving kan immers ook ontwricht en zelfs

afgebroken worden. Het dynamische en pluriforme karakter van bescha-

ving komt beter tot zijn recht in het organistische dan in het mechanisti-

sche denken. In het levende organisme staan deel en geheel in een per-

manent veranderende verhouding tot elkaar. De aard van deze verande-

ring wordt van moment tot moment bepaald door een krachtenspel, 

waarin differentiatie en integratie de hoofdrol spelen. Wanneer dit goed

functioneert is het organisme levenskrachtig. Maar er kan ook onbalans,

verstarring en wildgroei optreden. Het organisme vertoont dan sympto-

men van disfunctioneren. In gewone taal zeggen we in zo’n geval, dat het

organisme ziek is. Merkwaardig genoeg, heel vaak, zonder precies te kun-

nen omschrijven, laat staan te kunnen definiëren wat gezondheid is. Maar

dit terzijde. 

Bij organisch functioneren of disfunctioneren hebben we te maken met

processen, die niet alleen te vinden zijn in de natuur en in de mens, maar

ook in de maatschappij. In het maatschappelijk bestel blijken zich confi-

guraties van organen te vormen, die elk een specifieke bijdrage aan het

geheel hebben te leveren. Deze configuraties benoemen en herkennen we
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gangbare wetenschapsmodel, dat ze de beperkingen niet zien, of geen

alternatief voor handen hebben. Het zal er in mijn  ogen dan ook om

gaan om dit alternatief te vinden. Met name door een zodanige brug te

slaan tussen materie en geest, tussen de wereld van de verschijningsvor-

men en de wereld van de essenties, dat die wetenschappelijk genoemd kan

worden. Dit wil niets meer en niet minder zeggen, dat de uitspraken van

een dergelijke wetenschap verifieerbaar en consistent moeten zijn. Maar

dit hoeft niet zonder meer op de manier te gaan, die thans onder weten-

schappers gebruikelijk is. 

In de VPRO gids stond onlangs een verhaaltje van een kind, dat tegen een

reanimerende arts zegt: “Schei toch uit. Het helpt niet meer, want ik zie,

dat de geest al weggegaan is”. De arts wordt boos. Maar waarom zou het

eigenlijk niet zo kunnen zijn, dat dit kind een uitspraak doet, die verifi-

eerbaar en consistent is?  “Dat zij ziende zien en niet bemerken en horen-

de horen en niet verstaan”18.

Mijn tweede vraag gaat over een ander aspect van de voorgestelde thera-

pie. Voorstanders van de “civil society” pleiten voor “tri-sectoraal part-

nership”. Maar de grondtoon is toch meestal een diepe antipathie tegen

het economische leven. Die komt vooral tot uitdrukking in kritiek op

“globalisering”. Het is waar, dat het economische leven sinds het einde

van de achttiende eeuw  een dominante rol is gaan spelen in de totale

maatschappelijke ontwikkeling.

Het is mijns inziens echter zinloos om te vechten tegen de wereldecono-

mie. De huidige wereldeconomie is het gevolg van een proces van arbeids-

deling. En dit proces is onomkeerbaar.  

De wereldeconomie is een feit geworden in de tweede helft van de vorige

eeuw. We moeten ons niet verzetten tegen dit feit als zodanig, maar tegen

de manier, waarop met dit feit in het dagelijks leven thans wordt omge-

gaan. Ons gedrag is in het geding. Niet alleen dat van industriëlen en

politici, maar ook het gedrag van gewone burgers. De wereldeconomie

heeft niet alleen te maken met macht en systemen, maar ook met bood-

schappen doen, op reis gaan, een bankopdracht versturen, het licht aan-

doen en vergeten uit te doen etc. Welke positie we ook innemen op het

wereldtoneel, we zijn ons nog maar nauwelijks bewust wat het mysterie

van de wereldeconomie inhoudt. Daarom is het één van de grootste toe-

komstopgaven om de wetmatigheden van de wereldeconomie te ontslui-

eren en om te zetten in adequate sociale instituties. 

Het zou kunnen zijn, dat we dan ontdekken, dat de mondiale weder-

zijdse afhankelijkheid, die het gevolg is van arbeidsdeling in wezen een “bles-

sing in disguise” is. Immers, juist doordat in de moderne wereldeconomie

Globalisering

De therapie ligt, aldus nog steeds de voorstanders van de “civil society”,

in het verankeren van nieuwe, niet puur materiële en financiële waarden

in het economische leven.

Hiervoor is het noodzakelijk, dat het culturele leven een plaats in het tota-

le maatschappelijk bestel verwerft, die gelijkwaardig is aan het werkleven

(de economie) en aan het rechtsleven (de politiek). “Tri-sectoraal part-

nership” tussen cultuur, overheid en economie wordt dit ook wel

genoemd.

Ik wil met dit nawoord tot uitdrukking brengen, dat ik de diagnose van

de culturele activisten ondersteun en vind, dat de constituerende aspecten

verdienen onderwerp te worden van een brede maatschappelijke discus-

sie. Wat aan de orde wordt gesteld moet uit de sfeer worden gehaald van

de protestdemonstratie. Het moet in de “mainstream”worden gebracht.

Al was het alleen maar om elementen, die kwaad willen de pas zoveel

mogelijk af te snijden.

De door de activisten voorgestelde therapie roept bij mij vragen op. De

voornaamste is hoe voorkomen kan worden, dat de kwaal bestreden

wordt met middelen, die de kwaal zelf heeft voortgebracht. Ik bedoel, hoe

vinden we werkelijk nieuwe waarden, paradigma’s, sturingsprincipes.

Immers, we dienen te bedenken, dat de richting, waarin we zoeken, direct

te maken heeft met ons mensbeeld en ons wereldbeeld. Deze richting

staat sinds de overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd – ruw-

weg de vijftiende en de zestiende eeuw – onder invloed van de keuze, die

de mensheid in navolging van de beroemde filosoof Descartes heeft

gemaakt voor de definitieve scheiding tussen materie en geest, de wereld

van de voorwerpen, toegankelijk voor het wetenschappelijke kennen  en

de wereld van het bewustzijn, slechts toegankelijk voor erbarmelijk onbe-

trouwbare speculatie. Het eigenaardige is, dat juist vandaag algemeen aan-

vaarde en massieve “speculatie” de wereld van de voorwerpen onbetrouw-

baarder,  want onberekenbaarder maakt dan ooit. Maar ook dit terzijde.

Ik denk, dat de culturele activisten onderschatten, hoe hardnekkig de

wetenschap zal willen vasthouden aan de gangbare paradigma’s en aan

onderzoek met conclusies over een gereduceerde werkelijkheid, die zon-

der  aarzeling van toepassing worden verklaard op de volle werkelijkheid. 

Politiek beleid, dat zich – zoals thans veelal gebeurt –  niet of onvoldoen-

de realiseert welke overige omstandigheden gelijk moeten blijven – de

beroemde ceteris paribus formule – om onderzoeksresultaten schadevrij te

kunnen toepassen beweegt zich op zeer glad ijs. Ook de culturele acti-

visten van nu zijn zelf blijkbaar zo gewend aan en opgevoed in het thans
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alles met alles samenhangt  worden wij massaal genoopt om winnen en

verliezen in te ruilen voor winnen en winnen.

En laat dit nu de grondslag zijn voor wereldburgerschap.
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