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In de epiloog van zijn boek uit 1993 (!) ’Het einde van de democratie’, waarin de komst van een 
mondiale ’netwerkmaatschappij’ en de ondergang van de nationale staat wordt aangekondigd, stelt 
Jean-Marie Guéhenno: ”Twee eeuwen lang hebben we gedacht dat vrijheid de vrucht is van de politiek 
en dat de politiek de vorm van de vrijheid bepaalt. We wilden burgers zijn. Maar tegenwoordig is 
burgerschap niet meer dan een praktisch middel waarvan we ons bedienen om onvrede over de leiders 
te uiten. We hebben de basis verloren waarop onze waardigheid van vrije mensen berustte: het 
verlangen om (als burgers) een politiek lichaam te vormen. De gevolgen van dit verlies zijn veel 
subtieler dan die van de oude vormen van tirannie en geven ons het gevoel dat we langzaam, pijnloos 
en onherstelbaar leegbloeden.” 
 
Individueel staatsburgerschap 
Dit betoog van Guéhenno is om ten minste twee redenen voor Nederland interessant. Allereerst 
refereert hij aan een individueel staatsburgerschap dat in Nederland weinig is ontwikkeld. ”Het 
verlangen om als burgers een politiek lichaam te vormen” werd nooit algemeen gedeeld. De leer van de 
volkssoevereiniteit is na de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1798 nooit meer in een 
Nederlandse Grondwet vastgelegd. Aan de opvoeding tot individuele staatsburger wordt, ook in het 
onderwijs, weinig aandacht besteed. Daarnaast beperkt Guéhenno het burgerschap tot de relatie met 
de staat. Ook dat lag in Nederland anders. In het verzuilde staatsbestel stond niet de politieke 
betrokkenheid bij de staat voorop, maar de betrokkenheid bij een sociale groep, protestanten (in grote 
verscheidenheid), rooms-katholieken, socialisten en liberalen (een zuil tegen wil en dank). Toen die 
betrokkenheid als gevolg van de individualisering aan kracht inboette, werd dat als bevrijding ervaren. 
Met die individualisering ontwikkelde zich echter niet automatisch de individuele burger, de ’citoyen’. 
’Citoyenneté’ ontstaat vanuit een gemeenschappelijk gevoelde publieke verantwoordelijkheid, 
onafhankelijk van iemands afkomst of levensbeschouwing. Die gemeenschappelijkheid stuit af op het 
wij-zij denken. Dat is problematisch, nu Nederland van een land van minderheden een land is geworden 
waarin ’de’ (veronderstelde) meerderheid ’de’ (veelkleurige) minderheid minder tolereert. Essentieel in 
een democratie is respect voor minderheden. 
 
Een tweede voorwaarde voor een individueel staatsburgerschap is de erkenning door de staat. Die 
erkenning is onmogelijk als de staat geen duidelijk zicht meer heeft op de burgersamenleving en 
burgers als klanten worden beschouwd; als burgers hun eigen leven als onderneming moeten runnen, 
maar een zicht op de eigen toekomst in de burgersamenleving ontberen. Oproepen aan burgers om 
hun gedrag te veranderen, zullen nauwelijks effect hebben als het bedrijfsmatige denken binnen het 
openbaar bestuur zelf niet verandert. In de staatsburger wordt het beeld van de staat zichtbaar. Maar 
ook het omgekeerde is waar. In de staat behoort ook het beeld van de burger zichtbaar te zijn. Tijdens 
de verzuiling reflecteerde de staat de groepsgewijze georganiseerde burgersamenleving. Het openbaar 
bestuur was zich bewust van zijn afhankelijkheid van de maatschappelijke organisaties, het Particulier 
Initiatief (en vice versa). Dat besef nam af toen ook binnen de maatschappelijke organisaties het 
marktdenken dominant werd, die organisaties zelf marktpartijen werden of met handen en voeten 
werden gebonden aan de eisen die het openbaar bestuur stelt. De betrokken en participerende burger 
die meer wil zijn dan klant, herkent zich niet meer in de staat noch in de maatschappelijke organisaties. 
Tegelijkertijd herkennen velen zich ook niet meer in de politieke partijen die in wisselende coalities het 
bestuur vormen. Zij worden als verlengstuk van het openbaar bestuur gezien. 
 
Wederzijds gebrek aan vertrouwen 
Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat veel burgers het gevoel hebben greep te missen 
op de ontwikkelingen in de eigen omgeving waarvoor het openbaar bestuur de verantwoordelijkheid 
claimt en zij niet (meer) geloven dat hun volksvertegenwoordigers wel invloed hebben op de gang van 
zaken in eigen land en de ontwikkelingen in Europa. Er is wederzijds een gebrek aan vertrouwen: 
vertrouwen in elkaars competentie; vertrouwen in de bereidheid de grondbeginselen van de 
democratische rechtsorde (rechts - gelijkheid en rechtszekerheid, democratische legitimatie en publieke 
verantwoording, effectiviteit en efficiency) te respecteren. Waarom zouden burgers het bestuur 
vertrouwen als ze het gevoel hebben dat ze door de bestuurders niet vertrouwd worden? Waarom 
zouden ze hun volksvertegenwoordigers nog kiezen als ze geen vertrouwen hebben dat gekozen 
volksvertegenwoordigers daadwerkelijk politieke controle uitoefenen op het bestuur? Dat wederzijdse 



	

vertrouwensprobleem is sinds 2002 niet dichter bij een oplossing gekomen. Dat kan ook niet, omdat 
volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren, publieke en private functionarissen elkaar 
gevangen houden. 
 
’Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan’  
Om problemen te kunnen oplossen, moeten die problemen eerst zo concreet mogelijk worden 
gedefinieerd en moeten de probleemhebbers het gevoel hebben dat met hun ervaringen en inzichten 
eerst bij de analyse en vervolgens bij het formuleren van de oplossing rekening is gehouden. Waar de 
burgers de probleemhebbers zijn, ligt het voor de hand het aangrijpingspunt voor de oplossing niet op 
centraal, maar allereerst op lokaal niveau te zoeken. In het Nederlandse staatsbestel heeft altijd een 
sterke nadruk gelegen op het lokale bestuur. ’Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan’ is niet 
alleen een voortzetting van die traditie, maar ook de uiting van het besef dat op decentraal niveau de 
vertrouwensrelatie tussen burger en bestuur gemakkelijker te herstellen en te onderhouden is. Daarom 
is de allesoverheersende bemoeienis van de landelijke politiek bij en met de plaatselijke verkiezingen 
ook zo schadelijk. Het is een miskenning van het belang van de lokale democratie, ook voor het 
functioneren van het openbaar bestuur op landelijk niveau. Vaak wordt vergeten dat er in het 
Nederlandse staatsbestel wel een hiërarchie van normen bestaat (wetten gaan boven gemeentelijke 
verordeningen), maar geen hiërarchie van besturen. Het Rijk is niet de baas van (en in) de provincies of 
de gemeenten. Het lokale bestuur heeft zijn eigen politieke legitimatie. Lokaal bestuur en centraal 
bestuur vormen elkaars tegenwicht. 
 
Op lokaal niveau is de wederzijdse afhankelijkheid van overheid en burgers beter zichtbaar dan op 
landelijk of Europees niveau. Ook binnen het lokaal bestuur is het marktdenken echter dominant 
geworden. Ook in gemeenten worden burgers als ’praktijkdeskundigen’ en ’medebestuurders’ vaak 
genegeerd. Daarmee komt de gemeente als habitat van de burger, zijn woonplaats, in het gedrang. 
Juist op lokaal niveau gaat het om meer dan functioneel bestuur. Functioneel bestuur doorbreekt vaak 
bestaande gemeenschappen in buurt, dorp of stad. Dat wordt vaak onvoldoende beseft. De betekenis 
van het lokale, de eigen identiteit van een lokale gemeenschap, wordt verwaarloosd. De ene stad of het 
ene dorp is de (het) andere niet. Een Amsterdammer wil niet in Den Haag wonen (en vice versa) 
vanwege het karakter van de eigen stad. Hoe kan dat karakter worden bewaard? Op nationaal niveau 
groeit het bewustzijn dat er met het vervagen van de grenzen van de staat een grotere behoefte is aan 
een herdefiniëring van de betekenis van de natie. Maar geldt dat mutatis mutandis niet nog sterker voor 
de eigen kenmerken van lokale gemeenschappen? Kunnen burgers zich nationale burgers voelen als 
ze zich niet meer thuis voelen in eigen stad, dorp of buurt? Kunnen ze zich thuis voelen in eigen stad, 
dorp of buurt als ze het gevoel hebben dat hun oordeel er toch niet toe doet? 
 
 
Constitutioneel patriottisme 
De burger in de moderne democratische rechtsstaat heeft niet één identiteit. Hij is niet alleen 
staatsburger. Hij is ook burger van zijn gemeente, van de Europese Unie, van het Koninkrijk. Als 
staatsburger kan hij zijn vertegenwoordigers op de verschillende niveaus kiezen, maar hij kan ook 
deelnemen aan het publiek debat - via inspraakprocedures en betogingen, in de media en op internet - 
over ’kwesties’ van publiek belang op het niveau van de gemeente, de staat, de Unie, het Koninkrijk. Hij 
kan ook deelnemen aan de ’burgersamenleving’ waarin hij met anderen kan samenwerken in het 
publiek belang. Om dit ’republikeinse burgerschap’ te kunnen uitoefenen zijn hem in de Grondwet de 
klassieke vrijheidsrechten gegarandeerd, zoals de vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en 
levensovertuiging, van vereniging en vergadering. De Grondwet bevat ook de sociale grondrechten, een 
opsomming van ’de kernverantwoordelijkheden’ van de staat. Een belangrijk deel van de Grondwet is 
gewijd aan de staatkundige instituties die in de loop van de geschiedenis hun vorm hebben gekregen. 
Klassieke en sociale grondrechten en de staatkundige instituties vormen het fundament van burger én 
staat. Niet voor niets bepleit Habermas ’een constitutioneel patriottisme’, waaronder hij verstaat de 
gehechtheid aan de mensenrechten, de algemene rechtsbeginselen, de grondrechten, plichten en 
procedures die in het constitutioneel bestel zijn opgenomen. Alleen als dat gemeenschappelijke 
fundament vanwege de staat – door politici, bestuurders en ambtenaren - zelf wordt onderhouden, 
zullen de vele lovenswaardige initiatieven om bij de burgers meer besef voor de Grondwet te wekken, 
effectief kunnen zijn. De democratische rechtsstaat is kwetsbaar in een wereld waarin grenzen 
vervagen. Die kwetsbaarheid dwingt niet alleen tot verruiming van de democratische rechtsorde buiten 
de Nederlandse grenzen (Europa), maar ook tot versterking van de betrokkenheid van burgers, 



	

maatschappelijke organisaties en bedrijven bij de handhaving van de democratische rechtsorde. 
Handhaving van de democratische rechtsorde is immers een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
 
Condities voor burgerschap  
Betrokkenheid van burgers moet van onderop worden ontwikkeld, in eigen stad of buurt of bij de eigen 
school. De voorwaarden zijn bekend: versterk de kleinschalige verbanden, ga uit van vragen, 
oplossingen en activiteiten van de burgers zelf en biedt daarvoor ruimte, accepteer dat uitkomsten 
(daardoor) per provincie, stad of straat verschillend kunnen zijn, wees als overheid normerend en 
stimulerend en toon als bestuurders waardering voor de eigen inbreng van burgers. Essentie van het 
burgerschap, als publiek ambt, is het eigen initiatief. Burgers bepalen zelf hoe zij hun publieke ambt 
vervullen. Vrijheid en variatie zijn voor democratie immers essentieel. Een door het bestuur 
’gecertificeerd burgerschap’ is een contradictie. Het kweekt geen burgers, maar onderdanen. Dit 
betekent echter niet dat het bestuur slechts aandacht kan vragen voor de betekenis van actief 
burgerschap en verder maar moet afwachten of en in hoeverre burgers daaraan invulling geven. Het 
kan langs verschillende wegen burgerschap concreet bevorderen en doet dat ook. Enkele voorbeelden.  
 
Burgerschap komt tot bloei bij een breed gedragen besef onder burgers dat de samenleving hen niet 
’overkomt’, maar juist door henzelf collectief en individueel gemaakt wordt en dat hun handelen of niet 
handelen dus de kwaliteit van een samenleving mede bepaalt. Hierin liggen de drijfveren voor 
gezamenlijk vrijwilligerswerk, maar ook voor individuele hulp aan medeburgers thuis of op straat. Het 
bestuur kan aan dat besef bijdragen door zichzelf betrokken te tonen. Burgers verwachten van het 
bestuur dat het de betrouwbare instantie is waar zij terecht kunnen voor informatie, dienstverlening en 
begrip voor hun persoonlijke problemen; de instantie die voor problemen waarschuwt en deze probeert 
te voorkomen. Een betrokken bestuur heeft niet alleen oog voor doelmatigheid en doeltreffendheid, 
maar biedt ook ruimte aan medewerkers om zich daadwerkelijk voor burgers in te zetten. Een betrokken 
bestuur kan een actief burgerschap ’uitlokken’ en daarmee ook de integratie van burgers met een 
andere culturele achtergrond stimuleren. 
 
Burgerschap wordt bevorderd door het uitdragen van de kernwaarden van de democratische 
rechtsstaat. Dit gebeurt dagelijks zowel door de mensen die in de frontlinies van het openbaar bestuur 
opereren – de politieagent en de UWV-medewerker - als door beroepsmatige gezagsdragers, zoals de 
leraar en de sportleider, maar ook door andere burgers die opkomen voor publieke belangen, 
individueel of via groepen of buurtinitiatieven. Ook die vormen van burgerschap hebben een ’steun in de 
rug’ nodig, alleen al door ruimte te bieden, belangstelling te tonen en vertrouwen te geven. Het aldus 
investeren in de democratische rechtsstaat is belangrijker dan het fixeren van de aandacht op 
kengetallen en prestatie-indicatoren. 
 
Burgerschap wordt ook bevorderd als het openbaar bestuur de burgersamenleving (civil society) weer 
’herontdekt’ en erkent als aanvulling op de staat én als noodzakelijk tegenwicht tegen de staat. Staat en 
burgersamenleving zijn wederzijds van elkaar afhankelijk. ”Het gaat om de ruimte die de overheid aan 
burgers laat om hun publieke verantwoordelijkheid te organiseren, in verenigingen, in de wijk, in 
maatschappelijk instellingen”. Zonder actieve burgersamenleving wordt de legitimiteit van de staat 
aangetast”. Het is van belang dat de overheid zich openstelt voor de ideeën en eigen initiatieven van 
burgers, hun wensen en kritiek, en daarmee rekening houdt bij de ontwikkeling van beleid. Die ruimte 
en die relatie moeten, zo blijkt uit de praktijk, worden verbeterd. Burgers hebben nu vaak het gevoel dat 
er wel over hen wordt beslist, maar niet door of namens hen. Internetconsultatie maar ook vormen van 
inspraak en het inrichten van ’burgerjury’s’ kunnen behulpzaam zijn bij het in kaart brengen en 
analyseren van behoeften en vragen, en bij het vinden van oplossingen. De nieuwe media zijn 
weliswaar geen tovermiddel, maar geven in combinatie met de hogere ontwikkelingsgraad van de 
bevolking wel mogelijkheden tot verhoging van de kwaliteit van het overheidsbeleid en grotere 
zichtbaarheid van de burger als staatsburger. Meer invloed van burgers op de beleidsvorming is dan 
ook gewenst uit een oogpunt van bevordering van burgerschap. 
 
Burgerschap kan slechts bestaan in een staat die bij zijn eigen optreden van ’constitutioneel 
patriottisme’ blijk geeft. Alleen zo kan voorkomen worden dat burgers en burgerschap ”langzaam, 
pijnloos en onherstelbaar leegbloeden”.  


