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Democratie en rechtsstaat

H.D. Tjeenk Willink, Niet de beperking, maar de ruimte. Beschouwingen over democratie en rechts-
staat (Boom Juridische uitgevers; Den Haag 2012) isbn 978 90 8974 548 4, 493 p., prijs: € 49,-

Ter gelegenheid van het afscheid van de vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk 
Willink verscheen een boek waarin een representatieve selectie van teksten van Tjeenk Willink 
is opgenomen. Het gaat daarbij om artikelen, onderdelen van algemene beschouwingen uit de 
jaarverslagen van de Raad van State, gedeelten van toespraken en herdenkingen. Een redactie-
commissie heeft deze teksten uit de ‘Haagse functies’ van Tjeenk Willink verzameld en verdeeld 
over zeven thema’s. Aan de orde komen onder meer vraagstukken van de democratische rechts-
staat, politiek en parlement, de constitutionele betekenis van staatsinstellingen, Europa en de 
Europese Unie. De verschillende thema’s worden telkens ingeleid en van een korte historische 
schets voorzien. Op deze wijze vormen de teksten min of meer een samenhangend geheel.

De bundeling van teksten levert een interessant tijdsbeeld op, in die zin dat een ‘insider’ 
van de Haagse politiek reflecteert op meer dan dertig jaar openbaar bestuur. De thematiek 
van het boek is breed en divers. Voor geïnteresseerden in staatsrecht en parlementaire geschie-
denis zijn de bijdragen over de Staten-Generaal, het functioneren van de Tweede en Eerste 
Kamer, over de kabinetsformatie en over het koningschap in het bijzonder interessant. Tjeenk 
Willink voorziet zijn ervaringen in de praktijk met een goed gevoel voor staatsrechtelijke en 
staatkundige verhoudingen van kritische kanttekeningen.

Over het functioneren van het openbaar bestuur in de afgelopen decennia merkt hij bij-
voorbeeld terecht op dat staatsinstellingen in hun feitelijk functioneren steeds meer geredu-
ceerd zijn tot ‘doelorganisaties’, die jaarlijks meetbare prestaties moeten leveren. Het vermin-
derde institutionele besef is in het bijzonder ten koste gegaan van de politieke instituties, rege-
ring en parlement. Tjeenk Willink vraagt in reactie hierop aandacht voor de centrale waarde 
van het parlement als institutie van de democratische rechtsstaat. Hij noemt onder meer het 
belang van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, democratische legitimatie en praktische ver-
antwoording (p. 346). In dit kader pleit Tjeenk Willink in een andere bijdrage ervoor om in 
de politiek de inhoud weer voorop te stellen. ‘Om de democratische rechtsstaat te verbeteren 
en de huidige crisis in het openbaar bestuur te doorbreken is ruimte nodig. Ruimte voor het 
politiek-inhoudelijke debat (in het parlement) door meer dualistische verhoudingen tussen 
regering en Tweede Kamer, en kwaliteit van Kamerleden. Maar ook ruimte voor de eigen 
afweging van iedere politieke bestuurder bij de toetsing van het algemeen belang.’ (p. 351) De 
passage geeft een kerngedachte in de beschouwingen van Tjeenk Willink weer.

Een opmerking over de beschouwingen van Tjeenk Willink over het koningschap mag 
ten slotte niet ontbreken. Het is duidelijk dat men deze pvda-politicus/bestuurder niet kan 
verdenken van republikeinse sympathieën. In een ver verleden waren krachtige pleitbezor-
gers van de monarchie en het koningshuis eerder bijvoorbeeld te vinden in kringen van de 
chu, zoals bij A.F. de Savornin Lohman, die zijn handboek staatsrecht, Onze Constitutie, 
zelfs opdroeg aan de Prins der Nederlanden. Dat meer dan honderd jaar later een prominent 
pvda-politicus en bestuurder als krachtig pleitbezorger van de monarchie optreedt, mag wel 
gelden als een doorbraak! De beschouwingen van Tjeenk Willink over het koningschap zijn 
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overigens genuanceerd. Mijns inziens terecht komt Tjeenk Willink op voor de positie van de 
Koning bij de kabinetsformatie, als ‘een boven de partijen staande procesbewaker’. (p. 357) Op 
een enkele plaats vliegt hij vervolgens nog een beetje uit de bocht. Zo ziet hij voor de Koning 
een rol in de bewaking van de constitutionele spelregels. (p. 388) Dat lijkt mij vergezocht en 
niet goed te rijmen met de constitutionele positie van de Koning. Maar in het algemeen weet 
hij ook in zijn beschouwingen over het staatshoofd een treffende analyse voor te schotelen.

P.P.T. Bovend’Eert

De vierde macht onder de loep

Roel Bekker, Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010 (Boom 
Lemma uitgevers; Den Haag 2012) isbn 978 90 5931 796 3, 436 p., prijs: € 45,-
Mark Frequin, Met ministers op de tandem. Bewegingen van een topambtenaar (Sdu Uitgevers; 
Den Haag 2012) isbn 978 90 12 57659 8, 207 p., prijs: € 19,50
Ton Horrevorts (bewerkt door Thom de Graaf e.a.), Overheid van blind vertrouwen. Het ver-
trouwensprobleem binnen het openbaar bestuur verkend (Sdu Uitgevers; Den Haag 2012) isbn 
978 90 1257579 9, 168 p., prijs: € 37,10

Bij het woord ‘topambtenaar’ verschijnt bij mij Sir Humphrey Appleby uit de satirische Britse 
tv-serie Yes Minister op het netvlies. De geslepen Humphrey, secretaris-generaal op het fic-
tieve departement Administratieve Zaken, en Bernard Woolley, persoonlijk secretaris, grepen 
iedere kans om hun wat naïeve minister Jim Hacker te laten zien dat niet de politiek, maar 
de ambtenarij wist wat goed was voor het land. De minister liet zich steeds aftroeven, ook 
door Brusselse bureaucraten – om aan te haken bij het thema van dit jaarboek. Zo klaagde de 
minister tegen Woolley over de besprekingen in de Europese Gemeenschap over de standaar-
disering van voedingsmiddelen, in het bijzonder worstjes. ‘Brussel’ vond de sausage, de trots 
van het Britse ontbijt, maar niets. De Britten mochten het best blijven eten, als ze het maar 
geen worst meer noemden. De nieuwe benaming diende te luiden: de Geëmulgeerde Volvette 
Slachtafval Tube. ‘En u slikte dat?’ vroeg Woolley ongelovig.1

Over Nederlandse topambtenaren wordt weinig geschreven, laat staan dat er een kari-
katurale televisieserie over hen wordt gemaakt – de halfgeslaagde kopie Sorry Minister bui-
ten beschouwing gelaten. Dat is jammer, want in het politieke krachtenveld is de ambtenarij 
onmiskenbaar van belang. Kennis over het functioneren van de ambtenarij kan bijdragen aan 
inzicht in machtsverhoudingen en in de politieke cultuur van een land. Gelukkig verschenen 
er dit jaar drie boeken van auteurs die de Nederlandse ambtenarij van zeer nabij kennen en 
deze blinde vlek wat kunnen opvullen.

Van deze drie biedt het boek van Roel Bekker de lezer de meeste kennis. De auteur was 
jarenlang te vinden in de hoogste ambtelijke regionen van diverse ministeries en is tegenwoor-
dig bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector. In zijn studie beschrijft 
hij 44 topambtenaren bij het Rijk in de periode 1970-2010. De auteur verantwoordt uitvoerig 
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