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1 INLEIDING 
 

Openbaarheid van bestuur is een belangrijk beginsel van de democratische rechtsstaat. De 
openbaarheid van besluiten, openbaarheid van vergaderingen en openbaarheid van 
overheidsinformatie zijn een voorwaarde voor democratisch optreden door de overheid en de 
democratische controle van de overheid. ‘Openbaarheid is licht, geheimhouding is duisternis’

1
, 

verwoordde de liberaal Thorbecke (1798-1872) het in 1848. 
In Nederland treden overheidsbesluiten pas in werking nadat ze bekend zijn gemaakt, de 
vergaderingen van vertegenwoordigende organen als de Tweede Kamer en de gemeenteraad zijn 
openbaar en door wetgeving als de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen burgers bij de 
overheid een verzoek indienen voor de openbaarmaking van overheidsinformatie. 
Dit is niet altijd zo geweest. In dit historisch-sociologische onderzoek wordt beschreven hoe zich onder 
invloed van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vanaf halverwege de achttiende eeuw in 
Nederland openbaarheid van bestuur heeft ontwikkeld. 
 

1.1 EEN BEGINSEL IN BEWEGING   
 

‘1. Ieder heeft recht op toegang tot bij de overheid berustende informatie. 
Dit recht kan bij of krachtens de wet worden beperkt. 
2. De overheid draagt zorg voor de toegankelijkheid van bij de overheid 
berustende informatie.’

2
 

 

In 2000 stelde het kabinet Kok II (PvdA/VVD/D66) voor om het bovenstaande artikel als een nieuw 
grondrecht op te nemen in hoofdstuk 1 van de Grondwet.

3
 Het kabinet volgde hiermee het voorstel 

van de Commissie ‘Grondrechten in het digitale tijdperk’ om een nieuw grondrecht over 
overheidsinformatie in de Grondwet op te nemen.

4
 De commissie was gevraagd om het kabinet ‘met 

het oog op de ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie te 
adviseren over de aanpassing van de grondrechten in hoofdstuk 1 van de Grondwet en de 
wenselijkheid van de vaststelling van nieuwe grondrechten.’

5
 In haar rapport betoogt de commissie dat 

de zich ontwikkelende informatiemaatschappij veranderingen met zich meebrengt die het functioneren 
van de rechtsstaat beïnvloeden.

6
 Zo kan digitale informatieverstrekking door de overheid de 

democratische controle van de overheid versterken, omdat (individuele) burgers hierdoor sneller en 
eenvoudiger toegang kunnen krijgen tot deze informatie. Wanneer de digitale informatieverstrekking 
niet beperkt blijft tot beleidsinformatie, maar bijvoorbeeld ook achtergrondstudies, 
onderzoeksrapporten en andere gegevens digitaal openbaar worden gemaakt, kan deze controle zich 
bovendien uitbreiden tot de fase van beleidsvorming.

7
 Daarnaast biedt de digitale verstrekking van 

overheidsinformatie de overheid de mogelijkheid om op een effectievere wijze invulling te geven aan 
het legaliteitsbeginsel.

8
 De commissie betoogt dat in de zich ontwikkelende informatiemaatschappij ‘de 

toegang tot bij de overheid berustende informatie van cruciaal belang is geworden voor de politieke, 
juridische en sociale positie van burgers.’ 
 

‘In een veranderende samenleving waar informatie en de mogelijkheid om toegang tot die 
informatie te krijgen van overwegend belang is geworden om als burger adequaat te kunnen 
functioneren, dient de overheid de voorwaarden voor de effectuering van volwaardig burgerschap 
te blijven waarborgen.’9 

 

De commissie is van mening dat daarom niet meer kan worden volstaan met de in artikel 110 van de 
Grondwet gegarandeerde openbaarheid van bestuur.

10
 Artikel 110 bevat een instructienorm voor de 

overheid om openbaarheid te betrachten. De commissie stelt voor om in aanvulling op dit artikel een 
grondrecht voor burgers op toegang tot overheidsinformatie op te nemen in hoofdstuk 1 van de 
Grondwet.

11
 Ook stelt de commissie voor om daarnaast een zorgplicht voor de overheid voor de 

toegankelijkheid van overheidsinformatie in de Grondwet op te nemen, om de daadwerkelijke toegang 
van burgers tot overheidsinformatie te garanderen.

12
 

Het kabinet sluit zich in het kabinetsstandpunt bij het voorstel van de commissie om een grondrecht 
voor burgers op toegang tot overheidsinformatie in de Grondwet op te nemen aan. Ook het kabinet is 
van mening dat het daarnaast belangrijk is om een zorgverplichting voor de overheid voor de 
toegankelijkheid van overheidsinformatie in de Grondwet op te nemen.

13
 Het kabinet stelt:  

 

‘De beginselen van toegang en toegankelijkheid werken hierbij naar twee kanten. Inzicht in bij de 
overheid berustende informatie is enerzijds van cruciaal belang voor het persoonlijk en 
maatschappelijk functioneren van burgers in diverse opzichten. De burger is hierdoor onder meer 
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in staat om met dezelfde informatie als de overheid deel te nemen aan het democratisch debat. 
Anderzijds biedt transparantie mogelijkheden tot controle van de overheid, hetgeen uiteindelijk 
bijdraagt tot een in alle facetten beter werkende overheid.’14 

 

Het kabinet is van mening dat het nieuwe grondrecht in aanvulling op artikel 110 moet worden 
opgenomen hoofdstuk 1 van de Grondwet.

15
 Hoewel het beschreven commissie- en kabinetsvoorstel 

op dit moment nog niet heeft geleid tot een wijziging van de Grondwet
16

, is het ter inleiding van dit 
onderzoek zeer interessant. Het voorstel laat zien dat openbaarheid van bestuur, waarvan de 
openbaarheid van overheidsinformatie een van de elementen is, aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw wordt beschouwd als een belangrijk beginsel van de Nederlandse rechtsstaat. De openbaarheid 
van besluiten, openbaarheid van vergaderingen en openbaarheid van overheidsinformatie zijn een 
voorwaarde voor democratisch optreden door de overheid en de democratische controle van de 
overheid. De openbaarheid van bestuur moet het voor alle Nederlandse burgers mogelijk maken het 
gehele politieke besluitvormingsproces te volgen en beoordelen en zo deel te nemen aan het 
democratische debat en de controle van de overheid. Het kabinet voelt zich daarom verplicht om alle 
burgers zoveel mogelijk toegang te verschaffen tot overheidsinformatie en stelt zich de vraag welke rol 
digitale informatieverstrekking hierbij zou kunnen en moeten spelen. 
Dit is niet altijd zo geweest. Pas vanaf halverwege de achttiende eeuw heeft zich in Nederland 
openbaarheid van bestuur ontwikkeld. Na de totstandkoming van de Republiek aan het einde van de 
zestiende eeuw was het bestuur lange tijd exclusief een zaak van de landadel en de regenten. 
Onderling besloten zij in de stedelijke vroedschappen, de gewestelijke Staten en de Staten-Generaal 
over onderwerpen als justitie, belastingen en onderwijs evenals de buitenlandse politiek en defensie. 
De rest van de bevolking werd niet in de politieke besluitvorming gekend. De bevolking nam (pas) 
kennis van de besluiten van de bestuursorganen wanneer deze door de gewestelijke hoven van 
justitie werden afgekondigd.

17
 Deze geslotenheid van het bestuur en de politieke besluitvorming werd 

lange tijd niet ter discussie gesteld. Halverwege de achttiende eeuw kwam hier echter verandering in. 
Verschillende maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zorgden er voor dat de inwoners van de 
Republiek voor het eerst een grotere openbaarheid van het bestuur gingen eisen. De 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw zorgden 
vervolgens voor belangrijke ontwikkelingen in de manier waarop door de overheid uitvoering werd en 
kon worden gegeven aan het beginsel openbaarheid van bestuur. In de tweede helft van de twintigste 
eeuw werd openbaarheid door de overheid ten slotte de regel en geheimhouding de uitzondering. 
 

Het commissie- en kabinetsvoorstel is daarom daarnaast interessant omdat het laat zien hoe 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen (nog steeds) leiden tot de ontwikkeling van het beginsel 
openbaarheid van bestuur. Openbaarheid van bestuur is een beginsel in beweging. In dit geval stelt 
de overheid zich de vraag welke gevolgen een maatschappelijke ontwikkeling als de digitalisering zou 
kunnen en moeten hebben voor het recht van burgers op de toegang tot overheidsinformatie. Op een 
vergelijkbare manier leidden ook in andere perioden maatschappelijke en politieke ontwikkelingen tot 
de verdere ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur.  
 

In dit onderzoek wordt deze ontwikkeling van het beginsel openbaarheid van bestuur in Nederland 
beschreven.  
 

1.2 VRAAGSTELLING 
 

De vraagstelling van dit onderzoek luidt daarom: 
 

Hoe heeft zich onder invloed van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vanaf 
halverwege de achttiende eeuw in Nederland openbaarheid van bestuur ontwikkeld? 

 

De vraagstelling wordt beantwoord aan de hand van een aantal theoretische en empirische vragen. 
De theoretische vragen zijn: 
 

Wat is historische sociologie?  Omdat in dit onderzoek vooral ook wordt gekeken 
onder invloed van welke maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen de openbaarheid van bestuur zich 
heeft ontwikkeld is gekozen voor een historisch-
sociologisch perspectief. 

 

Wat is openbaarheid van bestuur?   Openbaarheid van bestuur is een beginsel in 
beweging. Om de ontwikkeling van het beginsel te 
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kunnen beschrijven is een conceptualisatie van het 
begrip openbaarheid van bestuur noodzakelijk. 

  
Welke maatschappelijke en  Het is van belang allereerst vanuit een  
politieke ontwikkelingen kunnen   theoretisch oogpunt te kijken hoe  
worden onderscheiden?  maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 
 kunnen leiden tot de ontwikkeling van het beginsel 
Hoe kunnen maatschappelijke en  openbaarheid van bestuur. 
politieke ontwikkelingen leiden tot Daarnaast moeten de vragen worden 
de ontwikkeling van het beginsel  beantwoord welke maatschappelijke 
openbaarheid van bestuur?   en politieke ontwikkelingen kunnen worden 
 onderscheiden en hoe een onderscheid kan 
 worden gemaakt tussen maatschappelijke 
 en politieke ontwikkelingen. 
 
De empirische vragen zijn: 
 
Welke fasen heeft de openbaarheid  De ontwikkeling van het beginsel openbaarheid  
van bestuur in verschillende perioden   van bestuur wordt in dit onderzoek beschreven 
doorgemaakt?     door te kijken naar de betekenis en uitwerking 

     die het beginsel in verschillende perioden had. 
 

Welke maatschappelijke en   Om de ontwikkeling van het beginsel 
politieke ontwikkelingen hebben   openbaarheid te kunnen begrijpen wordt  
geleid tot de ontwikkeling van    gekeken naar de maatschappelijke en politieke 
het beginsel openbaarheid van    ontwikkelingen onder invloed waarvan of in reactie 
bestuur? waarop de openbaarheid van bestuur zich in 

verschillende  perioden ontwikkelde. 
Hoe hebben maatschappelijke en  
politieke ontwikkelingen geleid tot  
de ontwikkeling van het  
beginsel openbaarheid van bestuur? 
 
 

 1.3  RELEVANTIE 
 

De bestaande literatuur over openbaarheid van bestuur beperkt zich tot de beschrijving van de huidige 
uitwerking van het beginsel in de Grondwet, wetgeving als de Bekendmakingswet en de Wob en een 
aantal openbaarheidsregelingen in andere wetten. Literatuur over de geschiedenis van de 
openbaarheid van bestuur in Nederland ontbreekt vrijwel. De kennis van deze geschiedenis is echter 
van groot belang om de huidige betekenis en uitwerking van het beginsel te kunnen begrijpen. Kennis 
van de verschillende historische motieven voor openbaarheid kan zorgen voor een beter begrip van 
de ideeën die tezamen het moderne argument voor de openbaarheid van het bestuur vormen. In dit 
onderzoek wordt daarom de ontwikkeling van het beginsel openbaarheid van bestuur in Nederland 
beschreven. Er is hierbij gekozen voor een historisch-sociologisch perspectief. De beschrijving blijft 
hierdoor niet beperkt tot een opsomming van de relevante wetswijzigingen in verschillende perioden. 
Er wordt vooral ook beschreven onder invloed van welke verschillende maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen de openbaarheid van bestuur zich heeft ontwikkeld. 
 

Daarnaast heeft dit onderzoek ook een maatschappelijke relevantie. In 2005 stelde het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat ‘er te weinig sprake is van gedeelde kennis over geschiedenis, 
cultuur en samenleving.’

18
 Het ministerie besloot daarom een commissie in te stellen met de opdracht 

een Nederlandse Canon te ontwikkelen. In juli 2007 was de Nederlandse Canon, bestaande uit vijftig 
onderwerpen, voltooid. Verschillende onderwerpen uit de Canon spelen ook in dit onderzoek een 
belangrijke rol (de patriotten, Napoleon Bonaparte, de eerste spoorlijn, de grondwet van 1848, de 
Tweede Wereldoorlog, de televisie, de multiculturele maatschappij). Dit onderzoek kan daarom de 
kennis over de Nederlandse geschiedenis en samenleving vergroten. Het laat zien hoe (deze) 
verschillende maatschappelijke en politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen van invloed zijn 
geweest op de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur. En waarom de openbaarheid van 
bestuur van groot belang is voor alle burgers van Nederland. 
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1.4  OPBOUW 
 

In het volgende hoofdstuk worden aan de hand van de theoretische deelvragen de verschillende 
begrippen uit de onderzoeksvraagstelling behandeld. Om te beginnen worden de uitgangspunten van 
de historische sociologie behandeld. Vervolgens wordt het begrip openbaarheid van bestuur door 
middel van een conceptualisatie van het beginsel beschreven. Deze conceptualisatie wordt in het 
vervolg van dit onderzoek gebruikt om de ontwikkeling van het beginsel in verschillende perioden te 
kunnen beschrijven. Dit wordt in het methodische hoofdstuk toegelicht. Daarnaast wordt in dit 
hoofdstuk de methode van informatieverzameling beschreven. 
In het tweede deel van dit onderzoek worden de empirische deelvragen de onderzoeksvraagstelling 
beantwoord. Na een introductie wordt de ontwikkeling van het beginsel openbaarheid van bestuur in 
verschillende perioden beschreven. Daarna volgt de conclusie.
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 2 THEORETISCH KADER 
 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de theoretische deelvragen de verschillende begrippen uit 
de onderzoeksvraagstelling behandeld. Om te beginnen worden uitgangspunten van de historische 
sociologie behandeld. 
 

 2.1 HISTORISCHE SOCIOLOGIE 
 

Het onderwerp van dit onderzoek is de geschiedenis van het beginsel openbaarheid van bestuur in 
Nederland. Dit onderzoek wijkt daarmee af van de meeste andere bestuurswetenschappelijke 
onderzoeken. In de bestuurswetenschap wordt gekeken naar ‘de interne en externe werking van de 
structuren en processen van het openbaar bestuur’

1
. Er kan hierbij een onderscheid worden gemaakt 

tussen twee benaderingen: descriptief en prescriptief. Een bestuurswetenschapper ‘onderzoekt (hij 
beschrijft, analyseert, verklaart) hoe het openbaar bestuur feitelijk is georganiseerd en functioneert’ 
en/of ‘tracht aan te geven hoe de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur zouden kunnen 
worden verbeterd, veranderd, [en] beheerst.’

2
 Het onderwerp van dit onderzoek is echter niet (alleen) 

het huidige functioneren van de openbaarheid van bestuur, maar de historische ontwikkeling van het 
beginsel vanaf de achttiende eeuw. Om deze ontwikkeling te kunnen beschrijven en verklaren is 
daarom gekozen voor een historisch-sociologisch onderzoeksperspectief.  
In de historische sociologie wordt de historische, procesmatige ontwikkeling van samenlevingen 
beschreven. Er wordt gekeken vanuit een macro-sociologisch en macro-historisch oogpunt en gebruik 
gemaakt van een langetermijnperspectief en vergelijkingen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 
concrete vragen als: hoe en waarom is vanuit het feodalisme in Europa het kapitalisme ontstaan? 
welke fasen heeft dit doorgemaakt in verschillende perioden? hoe en waarom hebben zich hieruit 
nationale staten ontwikkeld? Bij het beantwoorden van deze vragen gaat het om 
 

‘de beschrijving en verklaring van het functioneren van de structuur van specifieke 
maatschappelijke formaties die over relatief lange tijd een zekere duurzaamheid en stabiliteit 
vertonen, om perioden van transitie en transformatie (politieke en economische omwentelingen, 
‘revoluties’, tijden van culturele vernieuwing), en, ten slotte, om de bijbehorende veranderingen in 
de machtsverhoudingen en omgangsvormen binnen en tussen specifieke samenlevingen.’

3
 

 

Historisch-sociologisch onderzoek is daarom zelden abstract of theoretisch van aard. Historisch-
sociologen ‘hanteren geen abstracte en formele modellen, geen a priori constructies, maar proberen al 
onderzoekend en schrijvend door middel van intelligente interpretaties de dynamiek van de historische 
sociale werkelijkheid te verhelderen.’

4
 ‘De voornaamste functies van theorie in de historische 

sociologie komen (…) neer op het verschaffen van inzichten in samenhangen en ontwikkelingen in de 
historische en actuele sociale werkelijkheid en het fungeren als richtsnoer voor verder onderzoek.’

5
 Er 

wordt in de historische sociologie van uitgegaan dat de werkelijkheid toegankelijk is voor onderzoek 
en door middel van onderzoek kan worden weergegeven. Centraal staan, volgens Marx, ‘die 
Menschen (...) in ihrem wirklichen, empirisch anschaulichen Entwicklungsprozess unter bestimten 
Bedingungen.’

6
 

 

Het werk van Karl Marx (1818-1883) en Max Weber (1864-1920) kan worden beschouwd als 
historisch-sociologisch.

7
 Na de periode van Marx en Weber werd de scheidslijn tussen de 

geschiedwetenschap en de sociale wetenschap steeds scherper. De meeste sociologen keerden zich 
bovendien af van het ontwikkelingsdenken en het onderzoek van langetermijnprocessen en gingen 
zich bezighouden met het onderzoek van actuele ontwikkelingen. Vanaf de jaren zestig van de 
twintigste eeuw won de historische sociologie echter weer aan populariteit. Nieuwe ontwikkelingen in 
de geschiedwetenschap, de herwaardering van het werk van Marx en Weber en de aandacht voor het 
werk van Norbert Elias zorgden voor een verdere ontwikkeling van de historische sociologie.

8
 Norbert 

Elias is een van de belangrijkste historisch-sociologen van de twintigste eeuw. In de inleiding van zijn 
studie Die höfische Gesellschaft gaat hij in op het historisch-sociologische perspectief. Hij beschrijft 
wat volgens hem op dit moment de tekortkomingen van de geschiedwetenschap en de sociologie zijn 
bij onderzoek naar het hoe en waarom van maatschappelijke ontwikkelingen over een langere 
periode. Elias stelt: 
 

‘Bij veel historici lijkt het alsof ze zich bij hun studie uitsluitend met individuen bezighouden en dan 
nog met individuen zonder figuratie, met mensen die op een of andere manier volledig 
onafhankelijk van andere mensen zijn. Bij veel sociologen lijkt het alsof ze zich bij hun studie 
uitsluitend met figuraties bezighouden, met figuraties zonder individuen, met maatschappijen of 
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‘systemen’, die op een of andere manier volledig onafhankelijk van individuen bestaan. Beide 
standpunten zijn onjuist.’

9
 

 

De geschiedwetenschap kenmerkt zich volgens Elias door ‘het accentueren van unieke 
gebeurtenissen en van individuele historische figuren als een duidelijk geprofileerd eerste plan 
tegenover maatschappelijke verschijnselen als een relatief ongestructureerd geziene achtergrond.’

10
 

 

 ‘Wat men als geschiedenis pleegt aan te duiden ziet er (…) dikwijls uit als een opeenhoping van 
losse onsamenhangende handelingen van bepaalde mensen. De door dergelijke historische 
studies in het centrum geplaatste losstaande en eenmalige data ontbreekt het aan een 
wetenschappelijk en controleerbaar referentiekader als gevolg van het feit dat het gebied van 
samenhangen en afhankelijkheden van mensen, zoals dat tot uiting komt in de steeds 
terugkerende structuren en processen op lange termijn (…) zich gewoonlijk nog buiten of op zijn 
hoogst aan de rand van het traditionele terrein van  historisch onderzoek bevindt.’

11
  

 

Hiervoor is een sociologisch perspectief noodzakelijk. Elias stelt: ‘Het is de taak van de sociologie, 
juist datgene wat bij het huidige geschiedenisonderzoek als een ongestructureerde achtergrond wordt 
voorgesteld, naar voren te halen en als een gestructureerde samenhang van individuen voor 
wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken.’

12
 De sociologie besteed in tegenstelling tot de 

geschiedwetenschap aandacht aan en bied inzicht in de grondvormen van maatschappelijke 
verhoudingen en hun onderlinge samenhang.

13
 

 

Daarnaast beschouwd Elias het ontbreken van continuïteit in de geschiedwetenschap als een 
probleem. Gebeurtenissen worden steeds opnieuw geïnterpreteerd, de waarden van verschillende 
onderzoekers op verschillende momenten spelen bij het onderzoek een rol en hierdoor is er sprake 
van te weinig samenhang.

14
 ‘In de geschiedwetenschap wordt wat de onderzoeker van de bronnen 

der geschiedenis in het licht stelt, wat hij in de schaduw laat en de samenhang die hij ziet voor een 
belangrijk deel bepaald door de vooronderstellingen, meningen en idealen waarmee hij zich in zijn 
eigen samenleving identificeert.’

15
 Weliswaar neemt de feitenkennis steeds toe, maar omdat er in de 

geschiedwetenschap vooral wordt beoordeeld vanuit steeds wisselende waardenperspectieven, 
neemt de samenhang tussen deze feiten niet toe.

16
 Dit laatste is volgens Elias echter ook in de 

sociologie een probleem. Voor de geschiedwetenschap evenals de sociologie geldt op dit moment 
nog dat ´waardeoordelen en idealen van korte levensduur, afkomstig uit het op het moment bestaande 
scala van meningen als vervanger [dienen] voor betrekkelijk autonome theorieën voor modellen van 
samenhangen die controleerbaar zijn en die op grond van het bekend worden van nieuwe feiten 
kunnen wijzigen.’

17
 Elias pleit daarom voor een gemeenschappelijke theoretisch kader voor de 

geschiedwetenschap en de sociologie ´waarvan zowel het historisch als het sociologisch onderzoek 
bij hun werk kunnen uitgaan.´

18
 

 

2.2 OPENBAARHEID VAN BESTUUR 
 

Wat is openbaarheid van bestuur? Naar Thorbecke kan 
openbaarheid van bestuur worden gedefinieerd als ‘publiek 
belang, publiek behandeld’

19
. Openbaarheid van bestuur is 

daarom een belangrijk beginsel van de democratische 
rechtsstaat. De rechtsstaat kan worden voorgesteld als een 
verzameling beginselen en argumenten die samen zorgen voor 
de bescherming van burgers tegen de macht van het bestuur, de 
participatie van burgers in het bestuur en de bescherming van 
burgers door het bestuur.

20
 Openbaarheid van bestuur moet het 

voor burgers mogelijk maken het gehele politieke 
besluitvormingsproces te volgen en beoordelen en zo deel te 
nemen aan het democratische debat en de controle van de 

overheid. Het is echter onmogelijk om één definitie van het begrip openbaarheid van bestuur te geven. 
Openbaarheid van bestuur is een complex begrip waarvan de precieze inhoud per land en per periode 
verschilt. De betekenis en uitwerking van het beginsel openbaarheid van bestuur verandert steeds, in 
reactie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Het doel van dit onderzoek is om deze 
ontwikkeling van het beginsel in Nederland vanaf halverwege de achttiende eeuw te beschrijven. Om 
deze historische ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur te kunnen beschrijven is een 
conceptualisatie van het begrip nodig.  
Het beginsel openbaarheid van bestuur bestaat uit drie lagen. De eerste laag van het beginsel is de 
idee van openbaarheid van bestuur. Het gaat hier om de verschillende argumenten die bestaan voor 

 

2.1     De drie lagen van het beginsel   
          openbaarheid van bestuur 

 

 

Praktijk 
 

 

 

Wetgeving 
 

 Openbaarheid van 
bestuur 

 

Idee 
 

 

   



 10 

vormen van openbaarheid van het bestuur. De tweede laag betreft de wetgeving waarin de 
openbaarheid van het bestuur is bepaald en uitgewerkt.

21
 Door middel van deze wetgeving wordt de 

overheid verplicht in de praktijk uitvoering te geven aan het beginsel, de derde laag. Daarnaast kan er 
in de praktijk reeds sprake zijn van een grotere openbaarheid dan wettelijk verplicht is. 
In dit onderzoek wordt, naar Hofman

22
, een onderscheid gemaakt tussen drie elementen van 

openbaarheid van bestuur: openbaarheid van besluiten, openbaarheid van vergaderingen en 
openbaarheid van informatie. Bij openbaarheid van besluiten gaat het om de actieve openbaarmaking 
van genomen besluiten door de landelijke, provinciale of lokale overheid. Voor democratisch optreden 
door de overheid en de democratische controle van de overheid is het van groot belang dat burgers 
kennis hebben van de besluiten en regels die op hen van toepassing zijn. Daarnaast is het, met het 
oog op het legaliteitsbeginsel, van belang dat burgers weten welke regels van toepassing zijn op de 
overheid. Bij de openbaarheid van vergaderingen gaat het om de toegang van het publiek of de media 
tot vergaderingen van de vertegenwoordigende organen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. 
Behalve de fysieke toegang tot  
vergaderingen gaat het daarnaast bijvoorbeeld ook om de openbaarheid van de notulen van 
vergaderingen. Democratische politieke stelsels kunnen worden voorgesteld als een keten van 
delegatie en verantwoording.

23
 In een democratische rechtsstaat als Nederland delegeren de burgers, 

door middel van verkiezingen, een deel van hun soevereiniteit aan volksvertegenwoordigers in 
vertegenwoordigende organen zoals de Tweede Kamer of de gemeenteraad, die op hun beurt een 
deel van hun bevoegdheden delegeren aan de regering of het college van burgemeester en 
wethouders. Openbaarheid van vergaderingen is vervolgens van groot belang voor de democratische 
controle door burgers van de wijze waarop de leden van de vertegenwoordigende organen en 
bestuurscolleges omgaan met het vertrouwen dat zij hebben gekregen. Bij openbaarheid van 
informatie gaat het om de openbaarheid van informatie afkomstig of in het bezit van de overheid.  
Bij openbaarheid van bestuur gaat het om openbaarheid door de overheid. In dit onderzoek wordt 
onder de overheid verstaan: de politieke gezagsdragers en bestuurscolleges, de 

vertegenwoordigende organen en het 
ambtelijk apparaat op landelijk, 
provinciaal en lokaal niveau. De 
rechterlijke macht blijft in dit theoretisch 
kader evenals in de rest van dit 
onderzoek buiten beschouwing.  
Hiernaast is het beginsel openbaarheid 
van bestuur schematisch weergegeven.  
In bijlage 1 van dit onderzoek is de 
huidige uitwerking van de verschillende 
elementen van het beginsel 
openbaarheid van bestuur in wetgeving 
beschreven. 

 
2.3 MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 

 

Het doel van dit onderzoek is om te beschrijven hoe zich 
onder invloed van maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen in Nederland openbaarheid van bestuur 
heeft ontwikkeld. Er wordt hiervoor gekeken welke 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, vanaf 
halverwege de achttiende eeuw, hebben geleid tot de 
ontwikkeling van het beginsel. Maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen zijn in de praktijk sterk met elkaar 
verweven. Welke maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen kunnen worden onderscheiden? En hoe 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen? In hun gelijknamige boek over de eenwording van 
Nederland maken de sociaal-geografen Knippenberg en de Pater een onderscheid tussen 
ontwikkelingen van infrastructurele, economische, politieke en sociaal-culturele aard. Het samenspel 
van ruimtelijke (infrastructuur, massamedia, migratie), economische (industrialisatie, modernisering), 
politieke (nationale wetgeving, politieke partijen, verzorgingsstaat, landelijke politiek) en culturele (taal, 
verstedelijking, ontkerkelijking, ontzuiling) integratie hebben volgens de auteurs geleid tot de 
eenwording van Nederland. De auteurs stellen: ‘Hoewel deze vier groepen van deelprocessen en 
condities sterk verweven zijn, worden ze hier toch van elkaar gescheiden om zo een analyse mogelijk 
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te maken.’
24

. Op een vergelijkbare manier wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zijn in de 
praktijk sterk met elkaar verweven. Het is voor dit onderzoek echter van belang om een onderscheid 
te kunnen maken tussen langzamer verlopende maatschappelijke ontwikkelingen enerzijds en 
momenten van politieke omwentelingen anderzijds. Vooral ook de wisselwerking tussen deze 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen heeft geleid tot de ontwikkeling van openbaarheid van 
bestuur. Vanwege de verwevenheid tussen maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is het maken 
van een tweedeling tussen maatschappelijke en politieke ontwikkelingen deels een theoretisch 
onderscheid. Rutgers stelt dat het de vraag is  
 

‘hoe en waar de grenzen, gegeven de voortdurend veranderende relaties tussen staat en 
samenleving, kunnen of moeten worden getrokken (…). Rigide theoretische raamwerken lijken het 
eerder moeilijker dan makkelijker te maken de veelvormige en dynamische relaties te begrijpen, 
maar zonder een manier om beide te onderscheiden zal iedere poging tot begrip waarschijnlijk 
mislukken.’

25
. 

 

In dit onderzoek wordt, naar Knippenberg en de Pater, gekeken naar infrastructurele, economische, 
culturele en politieke ontwikkelingen. Er wordt hierbij echter, zoals beschreven, een theoretisch 
onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke ontwikkelingen enerzijds en politieke ontwikkelingen 
anderzijds. Onder maatschappelijke ontwikkelingen worden daarom in dit onderzoek ontwikkelingen 
van culturele, infrastructurele of economische aard verstaan. Bij politieke ontwikkelingen gaat het 
bijvoorbeeld om staatkundige ontwikkelingen, de totstandkoming van wetgeving, partijpolitieke 
ontwikkelingen, of verkiezingen. 
 

2.4      Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 2 
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 2.4 DE ONTWIKKELING VAN OPENBAARHEID VAN BESTUUR 
 

Openbaarheid van bestuur is, zoals beschreven, een belangrijk beginsel van de moderne rechtsstaat. 
De rechtsstaat is volgens Bovens ‘een van die grote intellectuele begrippen die geen vaste kern 
hebben, maar zijn samengesteld uit een reeks van beginselen, die bovendien in de loop der tijd van 
betekenis en belang veranderen.’

26
 De rechtsstaat is daarom ‘een betrekkelijk organische verzameling 

van argumenten die aangroeit in reactie op maatschappelijke ontwikkelingen.’
27

 De rechtsstaat heeft 
zich ‘gevoegd naar zijn historische en maatschappelijke omgeving en de maatschappelijke omgeving 
heeft zich naar de rechtsstaat gevoegd.’

28
  Hoe kunnen maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 

leiden tot de ontwikkeling van het beginsel openbaarheid van bestuur? Of en wanneer ontwikkelingen 
in de openbaarheid van bestuur plaatsvinden hangt voor een belangrijk deel af van de (veranderende) 
verhouding tussen de overheid en de burgers. De eerste voorwaarde voor de ontwikkeling van 
openbaarheid van bestuur is de idee dat de manier waarop de politieke besluitvorming tot stand komt 
iets is dat de burgers van een land aangaat. De Verlichte idee van de volkssoevereiniteit zorgde 
halverwege de achttiende eeuw in het westen voor dit inzicht. Vanaf de tweede helft van de achttiende 
eeuw ontwikkelde zich daarom in verschillende westerse landen vormen van openbaarheid van 
bestuur. De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw 
zorgden vervolgens voor belangrijke ontwikkelingen in de manier waarop door de overheid in 
verschillende landen uitvoering werd en kon worden gegeven aan het beginsel openbaarheid van 
bestuur.  
 

Zoals er grote verschillen bestaan tussen de manier waarop de rechtsstaat in verschillende landen is 
ingericht, bestaan er echter ook grote verschillen tussen de betekenis en uitwerking van het beginsel 
openbaarheid van bestuur. De reden hiervoor is dat, hoewel bijvoorbeeld de Verlichting en de komst 
van de televisie en internet overal van grote invloed is geweest op de openbaarheid van bestuur, de 
manier waarop en vooral ook de momenten waarop de openbaarheid van bestuur zich in 
verschillende landen heeft ontwikkeld tot nu toe steeds vooral de uitkomst is geweest van vooral 
binnenlandse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 
Een korte vergelijking tussen de geschiedenis van het element van de openbaarheid van 
vergaderingen in de Verenigde Staten en Nederland kan hierbij als voorbeeld dienen. Hoewel de idee 
van de openbaarheid van bestuur zich door de Verlichting aan het einde van de achttiende eeuw 
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zowel in de Verenigde Staten als in Nederland had gevestigd, had de reden waarom en het moment 
waarop de vergaderingen van de kamers van het Congres en de Staten-Generaal openbaar werden 
vooral te maken met de specifieke ontwikkeling van de politieke stelsels in de beide landen, als de 
uitkomst van binnenlandse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. In Amerika stelden de 
founding fathers in 1787 tijdens de Constitutional Convention, in beslotenheid, de Amerikaanse 
grondwet op.

29
 In Nederland werd in 1796, in de openbaarheid, door de Nationale Vergadering een 

grondwet voor de Bataafse Republiek vastgesteld. 
In 1787 werd de Amerikaanse grondwet van kracht. De grondwet regelde de instelling van een Huis 
van Afgevaardigden en een Senaat. De vergaderingen van het Huis van Afgevaardigden waren 
openbaar. De idee van de Senaat was ‘dat van een orgaan dat, anders dan het parlement, geen druk 
van de kiezers zou ervaren.’

30
 De senatoren zouden niet worden gekozen, maar aangewezen door de 

wetgevende macht van de verschillende staten. De Senaat ‘moest niet zozeer een wetgevend lichaam 
worden – waarbij verhitte debatten over cruciale zaken ademloos door het publiek zouden worden 
gevolgd – als wel van een uitvoerende macht, die benoemingen en verdragen zou afhandelen en 
adviseur van de president zou zijn zonder publieke tribune of zelfs zonder dat er handelingen van haar 
vordering zouden worden bijgehouden.’

31
 De Senaat vergaderde daarom achter gesloten deuren, 

overlegde persoonlijk met de president en trad op als onderdeel van de regering. Door onenigheid 
tussen de Senaat en de president en zijn kabinet en een scheuring in de Federalistische Partij 
groeiden de Senaat en het Witte Huis uit elkaar. Al in 1789 begon de Senaat met de eerste 
onafhankelijke senaatsonderzoek naar het regeringsbeleid. De Senaat kreeg al snel steeds meer 
kenmerken van een wetgevend orgaan. In 1794 werden er daarom publieke tribunes toegestaan bij 
wetgevende zittingen en vanaf 1801 werden verslaggevers toegelaten.

32
 

In Nederland regelde de Staatsregeling van 1798 de openbaarheid van de vergaderingen van de 
Eerste en de Tweede Kamer. Van beide kamers werden de notulen uitgegeven. De grondwetten die 
volgden brachten hier echter verandering in. Van 1814 tot 1848 waren de vergaderingen van de 
Eerste Kamer besloten. De leden van de Eerste Kamer werden voor het leven door de koning 
benoemd. De Eerste Kamer vergaderde in beslotenheid en de vergaderingen vonden bovendien 
plaats in het Frans. Door de grondwetswijziging van 1848 veranderde de rol van de Eerste Kamer en 
werden de vergaderingen van de Eerste Kamer openbaar. Vanaf 1848 zijn in Nederland de 
vergaderingen van de Staten-Generaal in de regel openbaar, de uitzonderingen zijn eveneens in de 
grondwet geregeld. In de Verenigde Staten zijn sinds 1929 alle vergaderingen van het Congres in de 
regel openbaar. Tot 1929 waren de executive sessions van de Senaat, waarin werd besloten over 
benoemingen en verdragen, besloten.

33
 Het congres kan, evenals de Staten-Generaal in beslotenheid 

vergaderen. Dit is uitgewerkt in de reglementen van de beide kamers van het congres.  
Op een vergelijkbare wijze zijn ook ontwikkelingen in de openbaarheid van overheidsinformatie steeds 
vooral de uitkomst geweest van binnenlandse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Zo is de 
openbaarheid van overheidsinformatie in Zweden reeds vanaf 1766 de regel. In Zweden waren en 
werden de burgers halverwege de achttiende eeuw al nauw betrokken bij vooral het lokale bestuur. 
‘De openbaarheid van documenten bracht met zich mee dat deze betrokkenheid op hoger niveau 
werd gebracht en verstevigd.’

34
 In de Verenigde Staten werd de openbaarheid van 

overheidsinformatie in 1966 geregeld, door middel van de Freedom of Information Act. De wet kwam 
tot stand ‘onder invloed van de pers, organisaties als de American Civil Liberty Union en de American 
Bar Association en van een aantal schrijvers. De federale administratie had aanvankelijk sterke 
bezwaren.’

35
 In Nederland zorgden de ontzuiling en de democratiseringsbeweging vanaf het begin van 

de jaren zestig van de twintigste eeuw voor toenemende aandacht onder vooral wetenschappers en 
jongeren voor een grotere openbaarheid van het bestuur. De openbaarheidswetgeving in Zweden en 
de Verenigde Staten werden hierbij als voorbeeld gebruikt. Ontwikkelingen in de openbaarheid van 
bestuur in andere landen zijn zo soms wel van invloed geweest op de ontwikkeling van de 
openbaarheid van bestuur in Nederland, de directe aanleiding voor nieuwe ontwikkelingen waren, 
zoals ook in dit geval, echter steeds vooral binnenlandse maatschappelijke of politieke ontwikkelingen. 
Een kranteninterview met de adviseur van enkele kabinetsleden leidde tot de instelling van een 
commissie die moest adviseren over de toekomst van de overheidsvoorlichting en de instelling van 

een wet openbaarheid van bestuur.
36 In 1980 werd de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)  van 

kracht. 
De steeds veranderende verhouding tussen de overheid en de burgers vanaf de Verlichting  
in reactie op verschillende maatschappelijk en politieke ontwikkelingen in het Westen heeft zo geleid 
tot de ontwikkeling van het beginsel openbaarheid van bestuur. De betekenis en uitwerking van het 
beginsel verschilt echter per land en heeft zich tot nu toe steeds vooral ontwikkeld naar aanleiding van 
binnenlandse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 
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3 METHODE VAN ONDERZOEK 
 

3.1 OPERATIONALISERING 
 
Om de vraagstelling van dit onderzoek te beantwoorden zal worden gekeken naar de ontwikkeling van 
het beginsel openbaarheid van bestuur onder invloed van en in reactie op verschillende 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Er wordt gekeken naar infrastructurele, economische, 
culturele en politieke ontwikkelingen. Er wordt hierbij, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, een 
theoretisch onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke (infrastructurele, economische, culturele) 
ontwikkelingen enerzijds en politieke ontwikkelingen anderzijds. Hierdoor kan vooral ook de 
wisselwerking tussen de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen worden beschreven. 
 

Om de ontwikkeling van en ontwikkelingen in de openbaarheid van bestuur in Nederland te kunnen 
beschrijven wordt gebruik gemaakt van de conceptualisatie van het beginsel uit het vorige hoofdstuk.  
Er is een onderscheid gemaakt tussen drie lagen (idee, wetgeving, praktijk) en drie elementen 
(openbaarheid van besluiten, vergaderingen en informatie) van het beginsel openbaarheid van 
bestuur. Voor een beschrijving van de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur kan daarom 
steeds worden gekeken naar de mate waarin de overheid in verschillende perioden verplicht was of 
zich verplicht voelde besluiten actief openbaar te maken, besluitvorming in het openbaar te laten 
plaatsvinden en burgers toegang te verschaffen tot overheidsinformatie of deze informatie voor 
burgers toegankelijk te maken, of en hoe dit in wetgeving was uitgewerkt en de manier waarop hier in 
de praktijk uitvoering aan werd gegeven. Op deze manier kan ook een onderscheid worden gemaakt 
tussen verschillende fasen in de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur. Hieronder is het 
beginsel openbaarheid van bestuur nogmaals schematisch weergegeven. 
 

In schema 3.1 is als voorbeeld de 
ontwikkeling van de openbaarheid van 
bestuur in de periode 1813-1917 
weergegeven. De grondwet van 1815 
zorgde voor een belangrijke 
ontwikkeling in het element van de 
openbaarheid van vergaderingen: de 
grondwet regelde de openbaarheid 
van de vergaderingen van de Tweede 
Kamer (1).  Daarnaast werd vanaf 
1815 een verslag van de Handelingen 
van de Tweede Kamer, het zogeheten        
kort bericht, in de Staatscourant 
opgenomen (2). 

 

Er zijn in het schema twee nieuwe vakjes ingevuld. Daarnaast kunnen er ook nieuwe ontwikkelingen 
plaatsvinden in een vakje dat al was ingevuld. In dat geval wordt het vakje nogmaals zwartomlijnd. 
Wanneer het schema aan het einde van dit onderzoek geheel is ingevuld, wordt daarom daarmee niet 
bedoeld dat de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur voltooid is. Zoals in de vorige 
hoofdstukken al is betoogd is openbaarheid van bestuur een beginsel in beweging: de betekenis en 
uitwerking van het beginsel ontwikkelt zich (nog) steeds. Nieuwe ontwikkelingen in de betekenis en 
uitwerking van de openbaarheid kunnen daarom binnen dit schema plaatsvinden. Ook in de toekomst 
zal de bestaande openbaarheidwetgeving en de manier waarop in de praktijk uitvoering wordt 
gegeven aan het beginsel zich in reactie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen verder 
ontwikkelen. 
 

3.2 INFORMATIEVERZAMELING 
 

Voor dit onderzoek is literatuurstudie verricht. Er is gebruik gemaakt van primaire en secundaire 
literatuur evenals overheidsdocumenten, krantenartikelen en internet. Om de onderzoeksvraag te 
kunnen beantwoorden was informatie nodig over de historische ontwikkeling van de openbaarheid van 
bestuur, evenals informatie over de maatschappelijke en politieke gebeurtenissen die deze 
ontwikkeling zouden kunnen verklaren. Het zoeken met de zoekterm openbaarheid, bijvoorbeeld in de 
universiteitsbibliotheek, leverde niet altijd de geschikte informatie op. Openbaarheid is een begrip met 
verschillende betekenissen. Er bestaat veel wetenschappelijke literatuur over openbaarheid in de 
betekenis van de openbaarheid, het publieke domein, de openbare ruimte. De zoekterm openbaarheid 
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van bestuur leverde daarom geschiktere informatie op. Het betrof hier echter vooral beschrijvingen 
van de huidige openbaarheidswetgeving. De meeste literatuur over de openbaarheid van bestuur in 
Nederland betreft de totstandkoming, herziening en inhoud van de Wet openbaarheid van bestuur en 
de Algemene wet bestuursrecht en beschrijft daarom vooral de ontwikkeling van de openbaarheid van 
bestuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. Literatuur met als onderwerp de openbaarheid van 
bestuur in andere perioden of de historische ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur in 
Nederland ontbreekt. Als beginpunt voor het beschrijven van de historische ontwikkeling van de 
openbaarheid van bestuur is daarom vooral literatuur over de algemene en politieke geschiedenis van 
Nederland in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw gebruikt. Het nadeel is dat de 
ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur hierin vaak slechts beknopt wordt beschreven en dat 
de meeste auteurs in het geheel niet toelichten wat zij precies onder openbaarheid van bestuur 
verstaan. Voor het analyseren en beschrijven van de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur is 
daarom steeds vooral uitgegaan van de conceptualisatie van het beginsel openbaarheid van bestuur 
in het theoretische hoofdstuk van dit onderzoek. Door specifiek te zoeken naar informatie over de 
ontwikkeling van de verschillende onderscheiden elementen van het beginsel, zoals de openbaarheid 
van vergaderingen, is toch een samenhangend beeld kunnen ontstaan van de historische ontwikkeling 
van de openbaarheid van bestuur in verschillende perioden. Zoektermen als overheidsvoorlichting en 
openbaarheid van vergaderingen leverden aanvullende literatuur en informatie op. Vooral 
overheidsdocumenten en overheidswebsites leverden hierbij informatie op. Om de ontwikkeling van 
de openbaarheid van bestuur te kunnen verklaren is naast de reeds beschreven literatuur ook gebruik 
gemaakt van literatuur over de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland vanaf de achttiende 
eeuw. Om de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur te kunnen verklaren is steeds gekeken 
welke politieke omwentelingen of maatschappelijke gebeurtenissen de aanleiding vormden voor 
nieuwe ontwikkelingen in de openbaarheid van bestuur. 
In hoeverre zijn de uitkomsten van dit onderzoek betrouwbaar? In het geval van literatuurstudie is de 
betrouwbaarheid van het onderzoek voor een belangrijk deel afhankelijk van de informatie die is 
gebruikt en vooral ook welke niet. Literatuur over de historische ontwikkeling van de openbaarheid van 
bestuur in Nederland is beperkt, bij een tweede vergelijkbaar onderzoek zou daarom waarschijnlijk 
veel van dezelfde informatie worden gevonden en gebruikt. De gebruikte literatuur is bovendien 
steeds beoordeeld op kwaliteit en relevantie, bijvoorbeeld door te kijken in hoeverre elders van het 
werk gebruik wordt gemaakt of naar de auteurs wordt verwezen. Of een tweede onderzoek naar de 
historische ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur in Nederland dezelfde bevindingen zou 
hebben is daarnaast echter afhankelijk van de conceptualisatie van het begrip.  
In hoeverre zijn de uitkomsten van dit onderzoek valide? Openbaarheid van bestuur is een complex 
begrip. In dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen drie elementen van openbaarheid van 
bestuur. Om de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur te beschrijven kan zo, zoals in de 
vorige paragraaf is uitgewerkt, steeds worden gekeken naar de mate waarin in verschillende perioden 
sprake was van de openbaarheid van besluiten, de openbaarheid van vergaderingen en de 
openbaarheid van informatie. De onderzoeksbevindingen geven zo een beeld van de ontwikkeling van 
het beginsel openbaarheid van bestuur zoals bedoeld in het theoretische hoofdstuk. 
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 4 INTRODUCTIE 
 

Het onderwerp van dit onderzoek is de ontwikkeling van openbaarheid van bestuur in Nederland. Elke 
beschrijving van de Nederlandse geschiedenis, of aspecten van de Nederlandse geschiedenis, begint 
met de vraag waar een geschiedenis van Nederland moet beginnen. Wanneer werd Nederland 
‘Nederland’? In 1830, 1870, 1848 of 1945?

1
 Of misschien zelfs al veel eerder in 1576, 1579, 1581, 

1588 of 1648? En wanneer werd Nederland een rechtsstaat? In 1798, 1848, 1919 of 1976?
2
 Het 

probleem is dat alle antwoorden goed zijn, afhankelijk van de criteria die worden gesteld of wat men 
als essentie van de rechtsstaat beschouwd.

3
 Wat deze jaartallen echter met elkaar gemeen hebben is 

dat ze unieke momenten vertegenwoordigen, politieke omwentelingen die van directe invloed waren 
op de machtsverhoudingen in Nederland, burgers op nieuwe wijzen aan de staat bonden of 
veranderingen betekenden in de rechten en plichten van burgers.  
Aan deze politieke omwentelingen gingen echter steeds maatschappelijke ontwikkelingen vooraf. Het 
doel van dit onderzoek is om te beschrijven hoe verschillende maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen vanaf halverwege de achttiende eeuw leidden tot de ontwikkeling van openbaarheid 
van bestuur. Door een beschrijving van de geschiedenis van de openbaarheid van bestuur te 
beperken tot een opsomming van de relevante wetswijzigingen of een beschrijving van de politieke 
geschiedenis van Nederland, zou worden voorbijgegaan aan het belang die verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen steeds hebben gehad voor de ontwikkeling van de openbaarheid 
van bestuur. Het beginpunt van de geschiedenis van de openbaarheid van bestuur in Nederland is 
daarom ook niet een van de genoemde historische jaartallen.  
In plaats daarvan is als beginpunt voor dit onderzoek het jaartal 1750 gekozen. Verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen leidden in de tweede helft van de achttiende eeuw tot grote politieke 
omwentelingen in de Republiek. Van Sas begint zijn beschrijving van ‘de metamorfose van Nederland’ 
om deze reden eveneens in 1750, in plaats van bijvoorbeeld in 1780 of 1798.

4
 De tijd voor 1750 werd 

gekenmerkt door de afwezigheid van openbaarheid. Vanaf de vijftiende eeuw was het bestuur van de 
Republiek exclusief een zaak van de landadel en de regenten. Hoewel zij slechts een klein deel van 
de bevolking uitmaakten besloten zij in de stedelijke vroedschappen, de gewestelijke Staten en de 
Staten-Generaal onderling over zaken als justitie, belastingen en onderwijs evenals de buitenlandse 
politiek en defensie. Verschillende culturele, infrastructurele, economische en politieke ontwikkelingen 
leidden echter vanaf halverwege de achttiende eeuw tot de ontwikkeling van het beginsel 
openbaarheid van bestuur. In de achttiende eeuw ontwikkelde zich de eerste laag van het beginsel, 
de idee van openbaarheid van bestuur. In de negentiende eeuw werd het idee van openbaarheid van 
bestuur voor het eerst uitgewerkt in wetgeving, de tweede laag. Door middel van deze wetgeving 
verplichtte de overheid zich om in de praktijk uitvoering te geven aan het beginsel, de derde laag. De 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw zorgden 
vervolgens voor belangrijke ontwikkelingen in de manier waarop door de overheid uitvoering werd en 
kon worden gegeven aan het beginsel openbaarheid van bestuur.  
De openbaarheid van bestuur heeft zich echter niet in een rechte lijn ontwikkeld. Er kunnen 
verschillende perioden in de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur worden onderscheiden.  
Onder invloed van de verlichte idee van de volkssoevereiniteit gingen burgers vanaf 1750 voor het 
eerst een grotere openbaarheid van het bestuur eisen. In de Franse Tijd, de periode 1801-1813, 
werden de rechten en plichten van burgers onder invloed van de Franse codificatie voor het eerst 
uitgewerkt in nationale burgerlijke wetgeving. In de periode 1813-1848 zorgden het 
huiselijkheidsideaal en de soevereiniteit van koning Willem I er voor dat het bestuur weer grotendeels 
aan de openbaarheid werd ontrokken. Juist de zorg over het ondoorzichtige beleid van de koning 
leidde echter tot belangrijke ontwikkelingen in de openbaarheid van bestuur. De grondwet van 1848 
zorgde in de jaren 1848-1917 voor de totstandkoming van een nieuw en helder politiek stelsel waarbij 
werd uitgegaan van de democratische gedachte en gaf de Nederlandse burgers nieuwe rechten en 
vrijheden, waarvan zij gebruik gingen maken. De komst van politieke partijen en de uitbreiding van het 
kiesrecht zorgde daarnaast voor belangrijke ontwikkelingen in de verhouding tussen de overheid en 
de burgers. De politieke en maatschappelijke verzuiling van de Nederlandse maatschappij in de 
periode 1917-1966 was van grote invloed op de openbaarheid van bestuur in deze periode. De 
ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden bovendien gevolgen voor de manier waarop over 
overheidscommunicatie werd gedacht. De laatste periode die wordt beschreven zijn de jaren 1966 tot 
heden. De democratiseringsbeweging en ontwikkelingen als de individualisering en digitalisering 
zorgden vanaf 1966 voor belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de openbaarheid van bestuur, 
waardoor openbaarheid door de overheid de regel en geheimhouding de uitzondering werd. 
In het volgende hoofdstuk wordt de eerste periode, de jaren 1750-1801 beschreven.
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 5 DIT ZIJN DE RECHTEN VAN HET VOLK! 
  

Vanaf de vijftiende eeuw was het bestuur van de Republiek exclusief een zaak van de landadel en de 
regenten. Hoewel zij slechts een klein deel van de bevolking uitmaakten besloten zij in de stedelijke 
vroedschappen, de gewestelijke Staten en de Staten-Generaal onderling over zaken als justitie, 
belastingen en onderwijs evenals de buitenlandse politiek en defensie. Deze geslotenheid van het 
bestuur werd lange tijd niet ter discussie gesteld. In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam 
hier echter op een radicale manier verandering in. Aan het einde van de achttiende eeuw had 
Republiek een grondwet die van alle inwoners staatsburgers maakte, met dezelfde toegang tot 
publieke functies. Daarnaast regelde de zogeheten Staatsregeling de openbaarheid van het bestuur. 
Hoe kan deze omwenteling worden verklaard? Welke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 
vormden hiervoor de aanleiding? En hoe zag de openbaarheid van bestuur er uit? 
 

5.1 DE REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN 
 

Halverwege de achttiende eeuw was Nederland een federale statenbond: de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. De Republiek bestond uit zeven gewesten: Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, 
Overijssel, Groningen en Friesland. Drenthe was niet vertegenwoordigd in de Staten-Generaal. De 
Staten-Generaal was de gezamenlijke vergadering van vertegenwoordigers van de zeven gewesten. 
Daarnaast behoorden de veroverde generaliteitslanden Noord-Brabant, Limburg, Vlaanderen en 
Groningen tot de Republiek. Zij stonden onder direct gezag van de Staten-Generaal.

1
 

De Republiek telde in de achttiende eeuw twee miljoen inwoners. Ongeveer achthonderdduizend 
daarvan woonden in het gewest Holland. Het leven in de Republiek speelde zich voor een belangrijk 
deel af in de verschillende steden. In het gewest Holland woonde meer dan de helft van de inwoners 
in steden. Amsterdam telde meer dan tweehonderdduizend inwoners. Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
en Leiden hadden tussen de dertig- en vijftigduizend inwoners.

2
 

De bevolking bestond in grote lijnen uit drie maatschappelijke groepen: de landadel en de stedelijke 
regenten, de burgers of burgerij en de volksklasse. De landadel en de stedelijke regenten vormden de 
maatschappelijke bovenlaag. Deze groep van edelen, grootgrondbezitters, kooplieden en bankiers 
hadden in de Republiek de politieke en economische macht in handen. Hoewel zij slechts een klein 
deel van de bevolking uitmaakten besloten zij in de stedelijke vroedschappen, de gewestelijke Staten 
en de Staten-Generaal onderling over zaken als justitie, belastingen en onderwijs evenals de 
buitenlandse politiek en defensie. Daaronder bevond zich de middenklasse van academisch 
geschoolden, kleine kooplieden en ondernemers.

 
Zij vormden ongeveer de helft van de stedelijke 

bevolking.
3
 De meerderheid van de bevolking behoorde tot de volksklasse van werklieden, boeren, 

scheepslieden en vissers.
4
  

De politieke macht in de Republiek was gedecentraliseerd. Het politieke gezag lag bij de gewestelijke 
Staten. De meeste zaken als justitie, belastingen en onderwijs waren gewestelijk of stedelijk geregeld. 
De steden en gewesten hadden eigen wet- en regelgeving. De leden van de gewestelijke Staten 
waren vertegenwoordigers van de stedelijke vroedschappen en de verschillende plattelandsbesturen.

5
 

De Staten-Generaal was de gezamenlijke vergadering van vertegenwoordigers van de gewestelijke 
Staten. De Staten-Generaal was het hoogste wetgevende orgaan waar het de buitenlandse politiek, 
defensie, de daarvoor benodigde financiën en het bestuur van de generaliteitslanden en de overzeese 
gebieden betrof. Er werd gestemd per gewest. 
Daarnaast was er de stadhouder. De stadhouder was formeel ondergeschikt aan de gewestelijke 
Staten en was bevelhebber van het leger en de vloot. Door de steun van het leger en zijn historisch 
aanzien als Oranje had de stadhouder echter ook een eigen machtsbasis.

6
 In 1747 kreeg stadhouder 

Willem IV (1702-1751) het algemeen stadhouderschap namens alle gewesten en werd het 
stadhouderschap erfelijk verklaard. Vanaf dit moment konden de stadhouders grote invloed uitoefenen 
op het beleid en op de benoeming van leden van de gewestelijke Staten en de stedelijke 
vroedschappen.

7
  

De bestaande politieke orde en de geslotenheid van het bestuur werden door de bevolking lange tijd 
niet ter discussie gesteld. Halverwege de achttiende eeuw kwam hier echter voor het eerst 
verandering in. De nieuwe denkbeelden van de Verlichting, het ontstaan van een landelijke publieke 
opinie en een sterke economische achteruitgang leidden halverwege de achttiende eeuw tot een 
breed gedeelde zorg onder de bevolking over de toestand waarin de Republiek verkeerde. Nog 
zonder de bestaande politieke orde ter discussie te stellen ging een deel van de bevolking zich nu 
afvragen ‘of ze niet mee zouden moeten denken en praten in zaken van algemeen belang’

8
. Een 

verloren oorlog tegen Engeland leidde vervolgens tot een politisering van de publieke opinie en een 
opstand tegen de bestaande politieke orde. Onder invloed van de verlichte idee van de 
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volkssoevereiniteit wijzigden de maatschappelijke verhoudingen in korte tijd radicaal. In de jaren 1780 
grepen patriotten in verschillende steden de macht en dwongen de openbaarheid van het bestuur af. 
Met Franse steun kwamen de patriotten in 1795 in de Republiek aan de macht. De Republiek kreeg 
nu een grondwet die van alle inwoners staatsburgers maakte, met dezelfde toegang tot publieke 
functies. Daarnaast regelde de zogeheten Staatsregeling de openbaarheid van het bestuur. 
 

5.2 DE VERLICHTING 
 

Onder invloed van nieuwe denkbeelden over maatschappij en samenleving en belangrijke 
natuurwetenschappelijke ontdekkingen veranderde het Westerse wereldbeeld vanaf halverwege de 
zeventiende eeuw ingrijpend. Aan de basis van de Verlichting stond de Engelse filosoof John Locke 
(1632-1704). Zijn opvattingen over de mens als een bij geboorte onbeschreven blad dat door ervaring 
kennis verwerft, leidde tot een nieuw, rationeel mensbeeld. Dit nieuwe mensbeeld leidde vervolgens 
tot grote aandacht voor de natuurwetenschappen, de opvoeding en de maatschappijtheorie.

9
 Als de 

belangrijkste maatschappijtheoretici van de Verlichting gelden Montesquieu (1689-1755), Voltaire 
(1694-1778) en Rousseau (1712-1778).

10
 Montesquieu was de grondlegger van de trias politica: de 

scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
11

 Voltaire pleitte in zijn werk 
voor vrijheid van meningsuiting, tolerantie en invloed van burgers op het bestuur.

12
 Rousseau was de 

filosoof van de volkssoevereiniteit. Hij was van mening dat alle gezag in beginsel bij een 
volksvertegenwoordiging hoorde te rusten.

13
 

Er is door auteurs lang geen aandacht besteed aan de Verlichting in de Republiek. Er werd van 
uitgegaan dat de Verlichting aan de Republiek voorbij was gegaan.

14
 Dankzij de huidige opvatting dat 

de Verlichting meer was dan ‘een aantal geruchtmakende teksten van vooral Franse filosofen’
15

 en 
zich in elk land verschillend ontwikkelde, bestaat er nu nieuwe aandacht voor de Nederlandse 
Verlichting en het belang van de Verlichting voor de ontwikkelingen in de Republiek.

16
 De 

Nederlandse Verlichting had, vanwege de afwezigheid van een eenheidsstaat, een absoluut vorst of 
een staatskerk waar burgers zich in andere landen tegen gingen verzetten, een gematigd en christelijk 
karakter.

17
 In de Republiek ontbrak mede door het tolerante klimaat de voedingsbodem voor de 

radicale kritiek op de bestaande maatschappelijke en politieke orde die de Verlichting in andere 
landen opriep. Hoewel het werk van de Franse filosofen in de Republiek werd vertaald en uitgegeven, 
bestond er in de Republiek daarom in het begin nog weinig aandacht voor de voor nieuwe opvattingen 
over de inrichting van de staat.

18
 Daarnaast kwamen wetenschap en godsdienst in de Republiek, in 

tegenstelling tot in andere landen, niet tegenover elkaar te staan. Men was van mening dat de twee 
elkaar konden aanvullen.

19
 De Verlichting zorgde echter voor belangrijke ontwikkelingen in het 

culturele leven in de Republiek in de vorm van genootschappelijkheid en het ontstaan van een 
nationale pers. Burgers gingen zich in de achttiende eeuw organiseren in verenigingen, 
genootschappen en leesgezelschappen. Veel van de genootschappen kwamen voort uit koffiehuizen, 
die sinds de introductie van koffie in Europa halverwege de zeventiende eeuw waren geopend.

20
 De 

genootschappelijkheid kwam voort uit de verlichte idee ‘dat de mens zich bij voorkeur moest 
verwerkelijken in gemeenzaam contact met anderen, waardoor hij tegelijk zichzelf en anderen tot nut 
kon zijn.’

21
 In de genootschappen werden kranten en tijdschriften gelezen en werd over politiek 

gediscussieerd.
22

 Deze genootschappelijkheid kwam vanaf 1740 op gang, eerst in Holland, Zeeland 
en Utrecht en vervolgens ook in de rest van de Republiek.

23
 Een belangrijk aspect van de 

genootschappelijkheid was dat regenten en burgers elkaar in deze genootschappen tegenkwamen en 
op voet van gelijkheid met elkaar over politiek spraken. Echter, ‘wanneer ze de deur van het 
genootschapsgebouw achter zich dichtdeden, nam ieder weer zijn eigen plaats in.’

24
 De 

genootschappen hadden vaak een stedelijk of gewestelijk karakter, maar er kwamen ook 
genootschappen met een landelijke opzet en doelstelling.

25
 Naast de genootschappelijkheid was er de 

komst van een landelijke pers in de vorm van tijdschriften. De Republiek werd al vanaf de zestiende 
eeuw gekenmerkt door een in vergelijking met andere Europese landen relatief vrije pers.

26
 Vooral de 

spectatoriale geschriften speelden een belangrijke rol bij de sterke groei van het lezerspubliek aan het 
einde van de achttiende eeuw. De spectatoriale geschriften waren tijdschriften in briefvorm waarin 
alledaagse en maatschappelijke onderwerpen werden behandeld. Een fictieve Mijnheer Spectator 
beantwoordde de vragen van lezers. Bekende spectatoriale geschriften waren De Hollandsche 
Spectator en De Denker.

27
 De spectators stelden de bestaande maatschappelijke en politieke orde 

niet ter discussie. Wel stelden ze de burgerij voor als het hart van de maatschappij en moedigden ze 
maatschappelijk betrokken burgerschap aan.

28
 

De genootschappen en de komst van een landelijke pers leverden een belangrijke bijdragen aan het 
proces van nationale eenwording. De bestaande gewestelijke grenzen werden overschreden en er 
een ontstond een nationale ruimte.

29
 Vooral ook ontstond er hierdoor voor het eerst een publieke 

opinie: ‘tijdschriften en genootschappen riepen (…) een permanent forum in het leven waarop burgers 
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zich over de publieke zaak konden uiten. Overheidshandelen (…) buitenlandse ontwikkelingen, 
religieuze geschillen en maatschappelijke problemen waren nu permanent bespreekbaar’

30
. De 

genootschappen en tijdschriften droegen zo bij aan de totstandkoming van een ‘nationaal’ besef bij de 
bevolking evenals aandacht voor ‘nationale’ problemen zoals het beleefde verval van de Republiek.

31
  

Deze zorg over het verval van de Republiek speelde een belangrijke rol bij de Verlichting in 
Nederland. Na de (Gouden) zeventiende eeuw speelde de Republiek in de achttiende eeuw een bijrol 
op het internationale politieke toneel. Daarnaast was er het gevoel dat de Republiek er economisch op 
achteruit ging. In de praktijk ging het om veranderingen in de internationale economische 
verhoudingen. De Republiek raakte hierdoor haar rol als overslagland in de internationale handel kwijt. 
De bedrijvigheid die dit met zich mee had gebracht maakte nu plaats voor geldhandel. Vooral 
Amsterdam bleef het financieel centrum van Europa. De achteruitgang van de handel leidde echter tot 
werkloosheid in de Hollandse steden. Er ontstond hierdoor een beeld van toenemende armoede en de 
achteruitgang van de middenstand, tegenover de rijkdom van de geldhandelaren en de bestuurders. 
Omdat men de oorzaak van de economische veranderingen niet kon doorzien, schreef men de 
achteruitgang toe aan moreel verval.

32
 Als gevolg van een verloren oorlog tegen Engeland maakte dit 

morele-vervaldenken in de jaren 1780 echter plaats voor een snelle politisering van de publieke opinie 
en een opstand tegen de bestaande politieke orde. 
 
 5.3 DE VIERDE ENGELSE OORLOG 
 

De politiek stond vanaf het midden van de jaren 1770 in het teken van de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsstrijd. De Franse erkenning van de Amerikaanse onafhankelijkheid in 1778 bracht 
Engeland en Frankrijk in oorlog. Voor de Republiek was het gezien de toestand van de financiën en 
defensie het beste om niet bij de strijd betrokken te raken. Stadhouder Willem V (1748-1806) hechtte 
aan verbetering van het leger, de grootste betaler Holland met het oog op de handel aan verbetering 
van de vloot.  Het gevolg was dat leger en vloot wegens geldgebrek beiden in een toestand van 
verwaarlozing verkeerden. Door de banden van de stadhouders met Engeland, en de commerciële 
belangen van de Hollandse regenten bestonden er in de Republiek bovendien verschillende 
opvattingen over het buitenlands beleid. Toch raakte ook de Republiek in 1780 in oorlog met 
Engeland, de zogeheten Vierde Engelse Oorlog. Het gewest Holland leverde wapens aan de 
Amerikanen en ook via de kolonie Sint-Eustatius ontvingen de Amerikanen wapens en hulp. 
Daarnaast bleek dat Amsterdam al in 1778 een geheim handelsverdrag had gesloten met de 
Verenigde Staten. Er bestond in de Republiek veel steun voor de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsstrijd, omdat de Amerikanen zich lieten inspireren door de Nederlandse Opstand 
tegen Spanje in de zestiende eeuw. Op 12 december 1780 verklaarde Engeland de Republiek de 
oorlog. De Britse vloot nam Sint-Eustatius en de Aziatische handelsposten in. Hoewel de Republiek 
moeite had om een vloot op zee te brengen slaagde een gewapend konvooi er op 5 augustus 1781 in 
om stand te houden tegen een Brits eskader. Het treffen werd gevierd als een overwinning, tot de 
daadwerkelijke toestand van de vloot bij de bevolking duidelijk werd en de vreugde omsloeg in 
teleurstelling en kritiek. De Republiek kreeg te maken met een zeeblokkade en leed 
miljoenenverliezen.

33
 De Oorlog maakte de omvang van de politieke en economische problemen 

waarmee de Republiek te maken had voor de bevolking zichtbaar. De Oorlog vormde zo een keerpunt 
waarbij het morele-vervaldenken plaats maakte voor politisering.

34
 Voor het eerst werd er openlijke 

kritiek geleverd op het bestuur en dan vooral op de stadhouder. De nieuwe politieke denkbeelden van 
de Verlichting kwamen nu in het middelpunt van de aandacht te staan in pamfletten, tijdschriften en 
het publieke debat. 
 

 5.4 AAN HET VOLK VAN NEDERLAND 
 

‘Dit zijn de rechten van het volk! Dit zijn Uw rechten, o mensen, o Nederlanders! Die 't U anders 
leren – al was het van de predikstoel –  zijn Uw vijanden en door de Prins en zijn groten 
omgekocht, of – ze begrijpen er niets van.’

35
 

 

In de nacht van 25 op 26 september 1781 werden in verschillende steden in Holland vanuit 
geblindeerde koetsen exemplaren van het pamflet Aan het Volk van Nederland neergelegd.

36
 Het 

pamflet was anoniem, maar later zou blijken dat de auteur de patriot Joan van der Capellen tot den 
Pol (1741-1784) was geweest. Het pamflet was een aanklacht van bijna honderd pagina’s tegen 
stadhouder Willem V die als de enige oorzaak van de problemen waarmee de Republiek te maken 
had werd aangewezen.

37
 Van der Capellen ging bovendien uit van de verlichte idee van de 

volkssoevereiniteit:  
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‘De groten, die over U regeren, de Prins of wie verder enige macht in het land uitoefent, doen dat 
alleen uit Uw naam. Al hun gezag is aan U ontleend. Gij zijt de participanten, de eigenaars, de 
heren en meesters van de volksmaatschappij, die zich in deze landstreek, onder de naam van 
Verenigde Nederlanden heeft neergezet. (…) Zij zijn dus in Uw dienst, zij zijn Uw dienaren en aan 
Uw meerderheid onderworpen en rekenschap en gehoorzaamheid schuldig.’ 

 

Hij riep burgers daarom op om controle uit te gaan oefenen op het bestuur: 
 

‘Alles wat er thans ondernomen wordt ter redding van ons waarlijk bijna onherstelbaar verloren 
vaderland is (…) vergeefs, indien gij, o Volk van Nederland nog langer werkeloze toeschouwers 
blijft. Doet dan dit! (…) kiest uit Uw midden een matig aantal goede, deugdzame, vrome mannen; 
kiest goede patriotten, waarop gij vertrouwen kunt. Zendt dezen als Uw gecommitteerden naar die 
plaatsen, waar de Staten van Uw verschillende provincies vergaderen en beveelt hun, dat zij zodra 
mogelijk bij elkander komen om uit naam en op het gezag dezer natie, met en naast de Staten van 
elke provincie een nauwkeurig onderzoek te doen naar de redenen van de verregaande traagheid 
en slapheid waarmee de bescherming van het land tegen een geduchte en vooral actieve vijand 
wordt behandeld. 

 

Ook schreef hij over het belang van de openbaarheid van het bestuur: 
 

‘Laat Uw gecommitteerden U van tijd tot tijd door middel van de drukpers in het publiek en openlijk 
verslag doen van hun verrichtingen. Zorg voor de vrijheid van drukpers, want zij is de enige steun 
van Uw nationale vrijheid. Als men niet vrij tot zijn medeburgers kan spreken, en hen niet bijtijds 
kan waarschuwen, dan valt het de onderdrukkers van het volk al zeer gemakkelijk hun rol te 
spelen. Daarom is het dat zij wier gedrag geen onderzoek kan velen, altijd zo tegen de vrijheid van 
schrijven en drukken ageren en wel graag zouden zien dat er niets gedrukt of verkocht zou worden 
zonder toestemming.’

38
 

 

De regenten stelden een prijs op de bekendmaking van de naam van de schrijver van het pamflet. In 
hetzelfde jaar verschenen echter nog vier drukken. De vraag naar het pamflet was zelfs zo groot dat 
zich gezelschappen vormden die het met de hand overschreven.

39
 Alle voorwaarden voor een 

omwenteling in de Republiek waren nu aanwezig: nieuwe politieke denkbeelden, onvrede en frustratie 
en een aanjager in de persoon van Van der Capellen en zijn pamflet.

40
 In de Republiek ontstond nu 

een patriottenbeweging. Onder de patriotten bevonden zich ook regenten, die zich verzetten tegen de 
macht van de stadhouder.  De pers kreeg door deze ontwikkelingen de ruimte zich te ontwikkelen tot 
een oppositioneel en politiek instrument. Deze politisering van de pers was nieuw.

41
 Een paar weken 

na het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog verscheen op 20 januari 1781 het eerste exemplaar 
van het politieke opinieblad De Post van den Neder-Rhijn. De oplage liep als snel op tot het maximaal 
haalbare aantal exemplaren van drieduizend. Tientallen andere bladen, waarvan De Politieke Kruyer 
de belangrijkste was, volgden.

 
De bladen hadden dezelfde formule als de spectatoriale geschriften, 

alleen stelden ze nu politieke kwesties aan de orde.
42

 Het spectatoriale karakter was tegelijkertijd een 
camouflage om niet de nieuwsgierigheid van het bestuur te wekken: ‘deze hadden er immers 
allerminst behoefte aan dat de  politiek een zaak werd van breed maatschappelijk overleg.’

43
 De 

patriotten maakten veelvuldig gebruik van de pers en alle andere beschikbare actiemiddelen om hun 
boodschap te verspreiden.

44
 De patriotten gingen zich organiseren, niet langer alleen in 

genootschappen, maar ook in politiserende leesgezelschappen, burgercomités en burgermilities. De 
burgermilities in de steden ontwikkelden zich tot politieke organisaties, die druk gingen uitoefenen op 
het bestuur.

 45
 

 

 5.5 OPENBAARHEID IN DE PATRIOTTENTIJD 
 

De ontwikkelingen in de Republiek kwamen begin 1785 in een stroomversnelling. In de stad Utrecht 
hadden de patriotten een nieuw regeringsreglement voor het bestuur van de stad voorgesteld. De 
Utrechtse patriotten wilden invloed op de benoeming van de regenten en toezicht op de 
stadsfinanciën.

46
 Het reglement werd door de patriotten eerst openbaar gemaakt en daarna pas bij de 

vroedschap ingediend. Zo dwongen de patriotten een openbare politieke strijd over de inhoud en de 
invoering van het reglement af.

47
 De artikelsgewijze vaststelling van het nieuwe reglement vond plaats 

door middel van een aantal bijzondere vergaderingen van de vroedschap. De genomen besluiten, de 
standpunten van de leden van de vroedschap en de presentielijsten van de vergaderingen werden 
door de patriotten gepubliceerd 
 

 ‘opdat een ieder door een onzydig inzien van zaken over de behandeling van dezelve, zo wel als 
het gedrag van alle, die daarin gemoeit zyn geweest na derzelver waarden en verdiensten zouden 
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konnen beoordelen, en of een ieder niet beantwoord heeft aan het vertrouwen dat hunne 
committenten in hen gesteld hebben.’

48
 

 

Daarnaast werden ook de stemverhoudingen in De Politieke Kruyer gepubliceerd om de politieke kleur 
en de betrouwbaarheid van de regenten aan de bevolking bekend te maken.

49
 Zoals Van der Capellen 

in zijn pamflet had voorgesteld eisten de Utrechtse patriotten een college van burgergecommitteerden 
naast de vroedschap.

50
 Toen een tegenstander van het voorstel door het college tot lid van de 

Utrechtse vroedschap werd benoemd omsingelden duizenden patriotten op 11 maart 1785 het 
stadhuis om de benoeming weer ongedaan te maken. Deze gebeurtenis maakt in de hele Republiek 
diepe indruk.

51
 De pogingen van de patriotten in Utrecht om een nieuw regeringsreglement voor het 

bestuur van de stad af te dwingen vond vanaf 1785 navolging in andere steden, zoals in Amsterdam, 
Rotterdam en Haarlem.

52
 De genootschappelijkheid en de pers speelden hierbij een belangrijke rol. 

Dankzij de pers werden stedelijke acties binnen de kortste keren ook elders bekend.
 53

 De stad 
Utrecht speelde zo een centrale rol in de patriottentijd.

54
 De patriottenbeweging was in Utrecht al in 

1782, direct na de oorlog, op gang gekomen. In pamfletten werd de stadhouder bekritiseerd. Vanaf 
1783 keerde ook de vroedschap zich tegen de stadhouder en werd hem de mogelijkheid om in de 
stad Utrecht de regenten te benoemen ontnomen.

55
 Ook elders perkten de patriotten op stedelijk en 

gewestelijk niveau de bevoegdheden van de stadhouder in om hem weer ondergeschikt te maken aan 
de Staten. Toen ook zijn militaire bevoegdheden werden ingeperkt verliet Willem V Holland en 
vestigde zich in Nijmegen.

56
 Er ontstond nu een tweedeling. Met de inperking van de stadhouderlijke 

macht hadden veel patriotse regenten hun doel bereikt, ze hadden geen behoefte aan de aantasting 
van hun eigen gezag. De patriottenbeweging zette echter in op invloed van burgers op het stedelijk en 
gewestelijk bestuur in de vorm van gekozen besturen en burgercomités om het bestuur te 
controleren.

57
 Na een politieke strijd van meer dan twee jaar werd in Utrecht in 1786 het reglement 

ingevoerd.
 58

 Ook in verschillende andere steden in Holland, Utrecht, Overijssel, Groningen en 
Brabant namen de patriotten de macht over.

 59 
Het succes van de patriottenbeweging zorgde er voor 

dat veel regenten de stadhouder begonnen te zien als het mindere kwaad. In de steden en gewesten 
kwamen patriotten tegenover prinsgezinde burgers en regenten (orangisten) te staan.

60
 Ook de 

Engelse gezant probeerde Willem V te bewegen om naar Den Haag terug te keren. Toen hij aarzelde 
besloot zijn vrouw, de Pruisische prinses Wilhelmina, naar Den Haag te gaan. Op weg naar Den Haag 
werd zij op 28 juni 1787 bij Goejanverwellesluis tegengehouden door patriotten. Ook de Staten van 
Holland gaven Wilhelmina geen toestemming verder te reizen. De Pruisische koning reageerde op 
deze belediging door vijfentwintigduizend troepen naar de Republiek te sturen. Zij grepen hard in. Op 
20 september 1787 keerde de stadhouder terug in Den Haag.

 
Veel patriotten ontvluchtten de 

Republiek en vestigden zich over de grens in Frankrijk. De stadhouder kreeg al zijn bevoegdheden 
terug en er werd gewerkt aan het herstel van de oude orde.

 61
  

In 1789 brak in Frankrijk de revolutie uit. Deze ontwikkeling gaf de patriotten nieuwe hoop, ze hoopten 
op een samenwerking met de Fransen. Na de Restauratie waren de patriotten in de Republiek 
ondergronds gegaan. Met de Franse opmars in 1794 gingen de patriotten zich weer organiseren. 
Toen de Fransen in december de bevroren rivieren overstaken ontvluchtten de Engelse en Pruisische 
troepen de Republiek. Begin 1795 trokken de Fransen de gewesten Holland en Utrecht binnen. 
Willem V vluchtte naar Engeland. De Fransen, die belang hadden bij een stabiele zusterrepubliek, 
erkenden de zelfstandigheid van de Bataafse Republiek, die zichzelf zogenaamd had bevrijd.

62
 De 

nieuwe situatie leverde vooral veel vragen op, die moesten worden beantwoord door middel van een 
Nationale Vergadering. De leden van deze Vergadering werden voor het eerst democratisch gekozen. 
Alle mannen boven de twintig waren stemgerechtigd en ook katholieken en dissenters mochten kiezen 
en worden verkozen.

63
 De honderdzesentwintig leden van de Nationale Vergadering 

vertegenwoordigden niet meer de provinciale belangen, maar het volk. Ook werd er daarom niet meer 
per provincie gestemd.

64
 De Nationale Vergadering kreeg tot taak om een grondwet te ontwerpen. 

Allereerst werd echter door de afkondiging van de Rechten van de Mens en Burger de scheiding van 
kerk en staat en de gelijkstelling van alle burgers geregeld.

65
 De vergaderingen werden gehouden aan 

het Binnenhof in Den Haag, in de zaal die kort daarvoor was gebouwd als balzaal van het 
stadhouderlijk kwartier.

66 
De vergaderingen waren openbaar: ‘de politiek van het hof van Willem V van 

Oranje dat vooral in achterkamers en op informele bijeenkomsten werd gevoerd, maakte (…) plaats 
voor een publiek debat in een vergaderzaal die voor iedereen toegankelijk was.’

67
 In de Nationale 

Vergadering en vooral ook daarbuiten, keerde het politieke debat zo weer terug.
 68

 De totstandkoming 
van een ontwerpgrond wet duurde meer dan een jaar, maar ‘nooit eerder was er zo uitbundig en zo 
openlijk over politieke zaken van gedachten gewisseld.’

69
 De belangrijkste vraag was dat van de 

staatsvorm: de verhouding tussen de steden, de provincies en het centrale gezag. De stemming over 
het grondwetsontwerp betekende ‘de eerste echte politieke campagne’

70
 in de Republiek. Een groep 

democratische volksvertegenwoordigers probeerden de bevolking over te halen om tegen de 
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grondwet te stemmen. Zij vonden dat de grondwet onvoldoende garanties bood tegen een 
aristocratisch bestuur.

71
 Het grondwetsontwerp van meer dan negenhonderd artikels werd door de 

kiezers met een grote meerderheid van tachtig procent afgewezen. De Fransen waren niet te spreken 
over deze mislukking. Een bezetting van de Nationale Vergadering op 22 januari 1798 door patriotten 
maakten het mogelijk dat binnen drie maanden een nieuwe grondwet kon worden voorgelegd aan de 
kiezers, waarbij mogelijke tegenstanders van de mogelijkheid om te stemmen werden uitgesloten. Een 
overweldigende meerderheid van de kiezers stemde nu met de grondwet in.

72
 

 

 5.6 DE STAATSREGELING VAN 1798 
 

De Staatsregeling van 1798 maakte van de Republiek een eenheidsstaat: de Bataafse Republiek. De 
stedelijke biotoop maakte plaats voor een nationale ruimte.

73
 Alle inwoners werden staatsburgers met 

dezelfde toegang tot publieke functies, de oude voorrechten verdwenen en de schulden van de 
provincies werden provincies samengevoegd tot één staatsschuld.

74
 Door het afschaffen van alle 

oude standen zoals de ridderschappen, kwam het politieke gezag nu exclusief te liggen bij de steden, 
de Staten en de Nationale Vergadering. De Algemeene Beginselen van de Staatsregeling stelden dat 
alle leden van de  maatschappij ‘zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang’ gelijk 
(art.3), vrij (art.4) en voor de wet gelijk waren (art.5).

75
 De Staatsregeling ging uit van de idee van de 

volkssoevereiniteit: ‘De Oppermagt berust in de gezamenlijke Leden der Maatschappij, Burgers 
genoemd’ (art.2). De Hoogste Magt kwam daarom in handen van een gekozen 
volksvertegenwoordiging ‘welk het geheele Volk vertegenwoordigt, en, in deszelfs naam, wetten geeft’ 
(art. 10, 30). De volksvertegenwoordiging, Het Vertegenwoordigend Lichaam, bestond uit twee 
Kamers: de Eerste en Tweede Kamer (art.52). De uitvoerende macht kwam in handen van een 
Uitvoerend Bewind (art. 83). Het Uitvoerend Bewind bestond uit vijf leden en werd gekozen door en uit 
het Vertegenwoordigend Lichaam (art. 84). 
De Staatsregeling bevatte ook een aantal artikelen die de openbaarheid van het bestuur regelden, en 
dan vooral de openbaarheid van de financiën. Het Uitvoerend Bewind diende begin oktober van elk 
jaar de ‘begrootingen van Staats-Uitgaven, gelijk ook eene verantwoording der Penningen, 
geduurende het voorig jaar door hetzelve uit de Nationaale Kas ontvangen en uitgegeven’ aan het 
Vertegenwoordigend Lichaam te sturen. (art. 124, 214). Voor het einde van juli diende het Uitvoerend 
Bewind zich opnieuw aan het Vertegenwoordigend Lichaam te verantwoorden over de inkomsten en 
uitgaven (art. 219). Deze ‘Reekening’ werd ‘jaarlijks gedrukt en publiek gemaakt’. In geval van oorlog 
werd de openbaarmaking uitgesteld tot zes maanden na de vrede (art. 219). Daarnaast diende het 
Uitvoerend Bewind elk half jaar ‘eenen nauwkeurigen staat van de Nationaale Kas’ aan het 
Vertegenwoordigend Lichaam te sturen (art. 125). Vijf ‘commissarissen der Nationaale Tresorie’, aan 
te stellen door het Uitvoerend Bewind, waren verantwoordelijk voor ‘den ontvang der Nationaale 
inkomsten, en de beheering der betaalingen’ (art. 220). Deze commissarissen waren verplicht ‘aan het 
Vertegenwoordigend Lichaam opening van den staat der Nationaale kas’ te geven: ‘Elke kamer zend, 
zulks nodig oordelende, drie haarer Leden bij de Commisarissen der Financie, om zig de Nationaale 
Reekenboeken te doen voorleggen, ten einde aan de Kamer daarvan verslag te geven’ (art. 225). Tot 
slot regelde de Staatsregeling de openbaarheid van de vergaderingen van het Vertegenwoordigend 
Lichaam: ‘Beide Kamers houden haare zittingen in het openbaar, en doen derzelver Notulen in druk 
uitgeven’ (art. 64). De provinciale- en gemeentebesturen waren vanaf nu ‘ondergeschikt en 
verantwoordelijk aan het Uitvoerend Bewind’ (art.147). Zij waren gehouden ‘de wetten en bevelen van 
het Uitvoerend Bewind, hun toegezonden, zonder verwijl te doen afkondigen, en stiptelijk na te komen 
of te doen nakomen’ (art. 148). Het Uitvoerend Bewind had ‘toezigt over de handelingen der 
Departementaale en Gemeente-Bestuuren’ (art. 107). 
De uitwerking van de Staatsregeling in wetgeving evenals toezicht op de naleving bleek in de praktijk 
lastig.

76
 De Staatsregeling van 1798 is daarnaast slechts zeer korte tijd van kracht geweest.

77
 Met 

Franse instemming grepen enkele leden van het Uitvoerend Bewind in 1801 de macht in de 
Republiek. Na drie jaar maakte de Staatsregeling al weer plaats voor een nieuwe grondwet. Het 
belang van de Staatsregeling van 1798 was aan het einde van de achttiende eeuw daarom vooral de 
vestiging van de eenheidsstaat.

78
 Hierdoor is  ‘1798 na 1581 het belangrijkste jaartal van onze 

vaderlandse geschiedenis geworden (…) De bewoners van de Nederlanden werden Nederlanders, 
staatsburgers van één staat. Aan dit eenheidsbeginsel is naderhand niet meer getornd. Alle volgende 
constituties gaan uit van één en ondeelbaar Nederland.’

79
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5.7 ONTWIKKELINGEN IN DE OPENBAARHEID 1750-1801 
 

Vanaf de vijftiende eeuw was het bestuur van de Republiek exclusief een zaak van de landadel en de 
regenten. Hoewel zij slechts een klein deel van de bevolking uitmaakten besloten zij in de stedelijke 
vroedschappen, de gewestelijke Staten en de Staten-Generaal onderling over zaken als justitie, 
belastingen en onderwijs evenals de buitenlandse politiek en defensie. De bestaande politieke orde en 
de geslotenheid van het bestuur werden door de bevolking lange tijd niet ter discussie gesteld. 
Verschillende maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de tweede helft van de achttiende eeuw 
brachten hier echter verandering in. Onder invloed van de Verlichting gingen burgers zich organiseren 
in genootschappen waar over wetenschap en politiek werd gelezen en gesproken. De 
genootschappelijkheid en de komst van nieuwe tijdschriften maakten publiek debat en de ontwikkeling  
van een publieke opinie mogelijk. De nieuwe denkbeelden van de Verlichting, het ontstaan van een 

landelijke publieke 
opinie en een 
sterke 
economische 
achteruitgang 
leidden tot een 
breed gedeelde 
zorg onder de 
bevolking over de 
toestand waarin de 
Republiek 

verkeerde. Een oorlog tegen Engeland maakte de volledige omvang van de politieke en economische 
problemen waarmee de Republiek te maken had voor de bevolking zichtbaar. De verloren oorlog 
leidde tot een snelle politisering van de publieke opinie. De verloren oorlog maakte duidelijk dat terwijl 
de politieke macht in de Republiek exclusief in handen was van slechts een klein deel van de 
bevolking, het optreden van het bestuur gevolgen had voor alle inwoners van de Republiek. 
De nieuwe politieke denkbeelden van de Verlichting kwamen nu in het middelpunt van de aandacht te 
staan. Er kwam een patriottenbeweging op gang. De patriotten eisten een inperking van de macht van 
de stadhouder en invloed op het bestuur. De verlichte idee van de volkssoevereiniteit speelde hierbij 
een belangrijke rol. Vanuit de idee van de volkssoevereiniteit, de idee dat ‘publieke macht moet 
voortkomen uit degenen over wie ze wordt uitgeoefend’

80
, waren de patriotten van mening dat het 

bestuur alle inwoners van de Republiek moest vertegenwoordigen en zich ook aan de hele bevolking 
moest verantwoorden. 
De verloren oorlog tegen Engeland had laten zien welke gevolgen de ongecontroleerde macht van het 
bestuur kon hebben. De patriotten probeerden daarom een grotere openbaarheid het bestuur af te 
dwingen. De patriotten eisten de instelling van colleges van burgergecommitteerden naast de 
stedelijke vroedschappen en publiceerden de besluiten en standpunten van leden van de 
vroedschappen in tijdschriften. De patriotten maakten zo slim gebruik van de publieke opinie die zich 
door de komst van tijdschriften had ontwikkeld. Door besluiten en standpunten van leden van de 
vroedschappen te publiceren probeerden de patriotten de publieke opinie te bespelen en het bestuur 
zo te dwingen zich aan de bevolking te verantwoorden en rekening te houden met de meningen en 
belangen van de bevolking. Tegelijkertijd probeerden de patriotten de betrokkenheid van de bevolking 
bij het bestuur aan te wakkeren. In de loop van de jaren 1780 grepen de patriotten in verschillende 
steden de macht en dwongen de volledige openbaarheid van het bestuur af. Met Franse steun 
kwamen de patriotten in 1795 in de Republiek aan de macht. Een gekozen Nationale Vergadering 
moest een grondwet voor de Bataafse Republiek ontwerpen. De vergaderingen waren openbaar. De 
totstandkoming van een ontwerpgrondwet leidde tot een levendig debat in de Nationale Vergadering 
en vooral ook daarbuiten. In 1798 werd de Staatsregeling van kracht. De Republiek werd een 
eenheidsstaat en alle inwoners van de Republiek werden staatsburgers met dezelfde toegang tot 
publieke functies. De Staatsregeling ging uit van de idee van de volkssoevereiniteit en maakte het 
bestaan van de verschillende standen en voorrechten ongedaan. Dit alles moest een aristocratisch 
bestuur in de toekomst onmogelijk maken en zo de openbaarheid van het bestuur garanderen. De 
openbaarheid van het bestuur had daarom vooral ook tot doel de bevolking in de toekomst te 
beschermen tegen de gevolgen van de ongecontroleerde macht van het bestuur. Vooral de 
openbaarheid van de financiën was om deze reden in de Staatsregeling uitgebreid geregeld. 
Verschillende keren per jaar moest het Uitvoerend Bewind zich aan de Kamers verantwoorden over 
het financiële beleid en de inhoud van de schatkist. Daarnaast hadden de leden van het 
Vertegenwoordigend Lichaam bovendien het recht op elk moment zelf de Nationaale Reekenboeken 
in te zien om de toestand van de financiën te kunnen beoordelen. 
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Onder invloed van de nieuwe denkbeelden van Verlichting, in reactie op een verloren oorlog tegen 
Engeland en mogelijk gemaakt door het bestaan een landelijke pers en een publieke opinie legden de 
patriotten aan het einde van de achttiende eeuw zo de basis voor de verdere ontwikkeling van de 
openbaarheid van bestuur in Nederland.  Het landsbestuur was voor de patriotten een zaak van de 
hele bevolking, iedereen moest over zaken van algemeen belang mee kunnen praten en beslissen en 
de openbaarheid van het bestuur was hiervoor een voorwaarde. Maar vooral ook moest de 
openbaarheid van het bestuur de bevolking in de toekomst beschermen tegen de gevolgen van de 
ongecontroleerde macht van het bestuur. De openbaarheid van bestuur in de patriottentijd bevatte ook 
al alle elementen van de huidige openbaarheid van bestuur: de openbaarheid van besluiten, 
openbaarheid van vergaderingen en openbaarheid van informatie. Een van de eerste zaken die de 
patriotten deden was de besluiten van de stedelijke vroedschappen in tijdschriften te publiceren. De 
Staatsregeling regelde later de bekendmaking van besluiten van het Uitvoerend Bewind door de 
gemeentebesturen (1). Nadat de patriotten in de Republiek aan de macht kwamen werd ook de 

openbaarheid van vergaderingen 
de regel. Zo waren alle 
vergaderingen van de Nationale 
Vergadering openbaar. De 
Staatsregeling regelde vervolgens 
de openbaarheid van de 
vergaderingen van beide Kamers 
van het Vertegenwoordigend 
Lichaam. Bovendien werden de 
notulen van de vergaderingen 
gepubliceerd (2). Zelfs de 
openbaarheid van informatie kreeg 

van de patriotten al aandacht. Behalve de besluiten van de vroedschappen publiceerden de patriotten 
ook de presentielijsten, stemverhoudingen en de standpunten van de leden van de vroedschap zodat 
de bevolking het bestuur zelf kon beoordelen. De Staatsregeling regelde de jaarlijkse uitgave voor de 
bevolking van een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Uitvoerend Bewind (3).  
In 1801 kwam er reeds een einde aan de democratische periode, maar tijdens de patriottentijd was 
voor het eerst ‘de publieke zaak politiek (…) of de politiek een publieke aangelegenheid’

81
 geweest. 
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6 LA HOLLANDE EST RÉUNIE À L’EMPIRE 
 

De jaren 1795-1813 staan bekend als de Franse Tijd. De patriotten kwamen met Franse steun aan de 
macht en vanaf 1801 nam de Franse invloed alleen maar toe. In 1810 werd Nederland ingelijfd bij het 
Franse keizerrijk. Welke gevolgen had de inlijving bij het keizerrijk voor de ontwikkeling van de 
openbaarheid van bestuur? 
 

 6.1 DE FRANSE TIJD 
 

In 1795 waren de patriotten met Franse steun in de Republiek aan de macht gekomen. De 
Staatsregeling van 1798 had van de Republiek een eenheidsstaat gemaakt: de Bataafse Republiek. In 
navolging van de Franse Code Civil wilden de patriotten vervolgens de rechten van de burgers van de 
Bataafse republiek codificeren in burgerlijke wetgeving: 
 

‘de natuur der zaak, zoowel als de eer des lands en het openbaar belang vorderen een nationale 
wetgeving. Uit de natuur der zaak toch moet bij elk volk, dat met regt op den naam en rang van een 
Volk wil aanspraak maken, de burgergelijke wetgeving, de uitspraak zijn van den algemeenen wil in 
den wettigen vorm gegoten.’1 

 

Artikel 28 van de Staatsregeling gaf opdracht tot de totstandbrenging van een burgerlijk en crimineel 
wetboek. Een commissie kreeg opdracht wetgeving te ontwerpen. Geen van deze ontwerpen werden 
echter voltooid of ingevoerd.  
In 1799 kwam in Frankrijk Napoleon Bonaparte (1769-1821) aan de macht. Voor Napoleon had de 
Republiek alleen een strategische betekenis. Met Franse instemming grepen enkele leden van het 
Uitvoerend Bewind in 1801 de macht. Een nieuwe grondwet werd voorgelegd aan de kiezers, waarbij 
de thuisblijvers werden opgeteld bij de voorstemmers. Het betekende het einde van de democratische 
periode en de politieke belangstelling bij de bevolking.

2
 Een twaalfkoppig Staatsbewind kreeg het in de 

Republiek voor het zeggen. Het Staatsbewind zorgde voor de terugkeer van de orangisten in het 
bestuur, het herstel van de oude voorrechten en het herstel van het federalisme van voor 1798.

 3
 De 

oude gewesten werden door de Staatsregeling van 1801 weer in ere hersteld. De democratische 
principes maakten plaats voor een uitvoerende macht zonder enige tegenmacht. Het politieke debat in 
genootschappen en de persvrijheid werden ingeperkt.

4
 In 1805 benoemde Napoleon, uit 

ontevredenheid over het Staatsbewind, Rutger Jan Schimmelpenninck tot raadspensionaris en liet 
hem een grondwet naar Frans model opstellen. Nog slechts vier procent van de kiezers nam de 
moeite om zich over deze grondwet uit te spreken.

5
 Het Staatsbewind en Schimmelpenninck maakten 

een einde aan de democratische ontwikkeling, maar leverden een belangrijke bijdrage aan de 
eenwording van Nederland. In 1804 voerde het Staatsbewind een standaardspelling in. In 1806 werd 
het lager onderwijs landelijk geregeld en werden de posterijen nationaal georganiseerd. Er kwam een 
nationaal muntstelsel en er werd een stelsel van nationale belastingen ingevoerd dat de 
staatsinkomsten verbeterde en de bestuurlijke eenheid versterkte.

6
 In 1806 benoemde Napoleon zijn 

broer Louis tot koning van het Koninkrijk Holland. Louis Bonaparte kreeg een kant-en-klare grondwet 
mee en de Republiek werd een monarchie. Onder Lodewijk Napoleon werd opnieuw een poging 
gedaan om een burgerlijk wetboek tot stand te brengen. Er werden uiteindelijk twee wetboeken 
ingevoerd: het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland en het Wetboek Napoleon ingerigt voor 
het Koningrijk Holland, ‘een bewerking van de Code Civil met bijmenging van verscheidene oud-
vaderlandse elementen’

7
. In 1810 stuurde Napoleon zijn broer de laan uit en bezetten Franse troepen 

Amsterdam. Het Koninkrijk Holland werd opgeheven en op 9 juli 1810 per Keizerlijk Decreet bij 
Frankrijk ingelijfd: ‘Art. 1.er La Hollande est réunie à l’Empire’

8
. Amsterdam werd de derde hoofdstad 

van het keizerrijk. De Fransen gingen voortvarend aan de slag met het invoeren van de Franse 
wetgeving en bestuurspraktijken. In een missive werd de gemeentebesturen meegedeeld dat 
 

‘La Hollande en devenant partie intégrante de l’Empire français  ne doit plus être régi suivant les 
lois et les usages qui ont reglé son administration, mais suivant les règles et les usages, qui 
régissent les autre parties de l’Empire et les differentes branches de l’administration publique’

9
. 

 

Op 1 maart 1811 werden de Franse wetboeken en wetgeving van kracht.
10

 Het land werd verdeeld in 
zeven departementen en onderverdeeld in arrondissementen, kantons en communes. De prefecten 
van de departementen ontvingen hun opdrachten rechtstreeks vanuit Parijs. De Nederlandse 
bestuurders werden onaangenaam verrast door de voortvarendheid van de Fransen: ‘De ene missive 
volgde op de andere en steeds werd zonder uitstel of binnen zo kort mogelijke tijd antwoord gevraagd 
op de meest uiteenlopende vragen.’

11
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Er bestond in het koninkrijk bij bestuurders en burgers veel ongenoegen over de Fransen en hun 
maatregelen. Toch leidde dit aanvankelijk niet tot veel verzet. De invoering van de dienstplicht leidde 
wel tot incidenten. Het verzet tegen de Fransen nam toe nadat de Russische veldtocht van Napoleon 
duizenden Nederlanders het leven kostte. Toen vanaf 1813 ook de zoons van de regenten werden 
opgeroepen, keerde ook de Nederlandse bestuurders zich tegen de Fransen. Het duurde echter tot na 
het verlies van Napoleon in de Volkerenslag bij Leipzig tot het verzet in de Nederlanden echt op gang 
kwam. Terwijl Pruisische troepen het land binnentrokken viel het Franse bestuursapparaat uiteen. 
Evenals in 1795 werd een nationale bevrijding geïmproviseerd.

12
 

 

6.2 ONTWIKKELINGEN IN DE OPENBAARHEID 1801-1813  
 

Nadat de Staatsregeling van kracht was geworden, 
wilden de patriotten de rechten van de burgers van de 
Bataafse Republiek naar Frans voorbeeld codificeren in 
burgerlijke wetgeving. Het bestaan van wetgeving is een 
belangrijk aspect van de openbaarheid van bestuur. 
Door het bestaan van wetgeving kunnen burgers in detail 
kennis nemen van de besluiten en regels die op hen van 
toepassing zijn. De openbaarheid van besluiten en 
regels beschermt burgers bovendien tegen de willekeur 
van het bestuur. De patriotten slaagden er echter niet in 

om burgerlijke wetgeving tot stand te brengen. In 1801 grepen enkele leden van het Uitvoerend 
Bewind de macht. Dit maakte een einde aan het democratische experiment van de patriottentijd en de 
openbaarheid van het bestuur. De oude voorrechten en het federalisme van voor 1798 werden 
hersteld en de democratische principes maakten plaats voor een uitvoerende macht zonder enige 
tegenmacht. De Franse Tijd is echter toch van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de 
openbaarheid van bestuur, vooral ook in latere perioden. Naar Frans voorbeeld werden aan het begin 
van de negentiende eeuw verschillende maatregelen genomen, zoals de invoering van een nationaal 
stelsel van belastingen en een op Franse leest geschoeide nationale post, die de bestuurlijke eenheid 

en de eenwording van Nederland 
bevorderden. Nadat Napoleon in 
1806 zijn broer tot koning van het 
Koninkrijk Holland had benoemd 
werd bovendien opnieuw een 
poging gedaan om een burgerlijk  
wetboek tot stand te brengen. Er 
werden uiteindelijk twee 
wetboeken ingevoerd: het 
Crimineel Wetboek voor het 
Koningrijk Holland en het Wetboek 
Napoleon ingerigt voor het 

Koningrijk Holland. In 1811 werd Nederland bij het Franse Keizerrijk ingelijfd. Vanaf dat moment 
waren de Franse wetboeken en wetgeving van kracht. De codificatie en de invoering van de Franse 
wetgeving waren een belangrijke ontwikkeling in de openbaarheid van bestuur, vooral ook omdat veel 
van de Franse wetboeken tot lang na 1813 geldig zouden blijven (1).

13
 Burgers konden nu in detail 

kennis nemen van de regels die op hen van toepassing waren, of het nu ging om eigendom of 
echtscheiding.
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 7 EEN VADER IN HET MIDDEN VAN ZYN HUISGEZIN 
 

Na het vertrek van de Fransen werd in koning Willem I een symbool van nationale eenheid gevonden. 
Het ideaal van maatschappelijk betrokken burgerschap maakte plaats voor het ideaal van 
huiselijkheid. De Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werden samen één koninkrijk. In 1830 
scheidden de Zuidelijke Nederlanden zich echter af. Welke gevolgen hadden deze ontwikkelingen 
voor de openbaarheid van bestuur in deze periode? Hoe ontwikkelde de openbaarheid van bestuur 
zich? 
 

7.1 ORANJE BOVEN! 
 

Na het vertrek van de Fransen in november 1813 namen de orangistische aristocraten Gijsbert Karel 
van Hogendorp en Adam van der Duyn van Maasdam korte tijd het bestuur van het land op zich. Van 
Hogendorp liet op 17 november 1813 een bericht aan de bevolking verspreiden: 
 

‘Oranje Boven! Holland is vrij. (…) De Franschen vlugten aan alle kanten. De zee is open. De 
koophandel herleeft. Alle partijschap heeft opgehouden, Al het geledene is vergeeten En 
vergeeven. Alle de Aanzienlijken komen in de regeering. De regeering roept den Prins uit Tot 
hooge Overheid. (…) Het volk krijgt een vrolijken dag Op gemeene kosten, Zonder plundering noch 
mishandeling. Elk dankt GOD. De oude tijden komen wederom. Oranje Boven!’

1
 

 

Afgezanten van het bestuur gingen naar Londen om prins Willem Frederik, de zoon van de in 1806 
overleden Willem V, te verzoeken het koningsschap van het land op zich te nemen. De prins 
aanvaardde het onverwachte aanbod.

2
 Op 30 november 1813 landde prins in Scheveningen. De 

onverwachte terugkeer en omarming van een Oranje als hoofd van de staat en natie was verrassend. 
Tijdens de inlijving bij Frankrijk had zich echter een nieuw vaderlands gevoel ontwikkeld. Daarnaast 
was er sprake van een roep door patriotten en orangisten om nationale verzoening.

3
 De prins werd 

door burgers en bestuurders daarom binnengehaald als ‘redder van de benarde natie, als symbool 
van verzoening en herstel en als embleem van de nationale zelfstandigheid’

4
. Van der Palm, zelf een 

oud-patriot verbaasde zich er over dat 
 

‘de verheffing van het Oranjehuis, weleer de twistappel der verwijdering, de leus zou worden der 
vereeniging? En niet de leus alleen, maar het krachtig werkend middel ter uitroeiing van 
verdeeldheden, die nimmer opgehouden hadden het braafste en vreedzaamste volk te 
verscheuren! Het brandpunt waarin alle hunne partijschappen zouden verteren en wegsmelten!

5
 

 

De leus van vergeten en vergeven werd zeer letterlijk genomen. De politieke meningsverschillen 
waren er nog steeds, maar de strijdbijl werd begraven en over de patriottentijd werd vanaf dit moment 
weinig meer gesproken.

6
 Als symbool van de nieuwe nationale eenheid beloofde ook de prins een 

‘oubli total du passé’
7
. Op 2 december aanvaardde hij in Amsterdam de soevereiniteit en sprak hij de 

bevolking toe. De prins verklaarde de soevereiniteit te aanvaarden ‘onder waarborging eener wyze 
Constitutie, welke uwer Vryheid tegen volgende mogelyke misbruiken verzekert’

8
. De prins 

presenteerde zichzelf aan de bevolking als ‘een Vader in het midden van zyn huisgezin’
9
. Vier dagen 

later nam hij de leiding over van het Algemeen Bestuur. Eerst moest het gezag van de prins echter 
nog worden erkend door de grote mogendheden. De onafhankelijkheid van het koninkrijk was niet 
mogelijk zonder de goedkeuring van Engeland, Rusland, Pruisen en Oostenrijk.

10
 Daarnaast ijverde 

de prins bij hen voor gebiedsuitbreiding, zoals door middel van de samenvoeging van de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden. Bij de Vrede van Parijs in 1814 besloten de grote mogendheden dat de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zouden worden samengevoegd, met de prins als soeverein 
vorst.

 
De Zuidelijke Nederlanden, het huidige België, waren vanaf 1795 bij Frankrijk ingelijfd geweest 

en werden te klein bevonden om een zelfstandige staat te kunnen zijn. Het Congres van Wenen 
bekrachtigde op 16 maart 1815 de vereniging van de Nederlanden.

11
 De prins ontving als Willem I de 

titel koning der Nederlanden. Willem I streefde ernaar om van de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden een sterke eenheidstaat te maken. Hij hoopte de welvaart van het koninkrijk te 
bevorderen en zo zijn macht in Europa te kunnen vergroten.

12
 Willem I ambieerde voor zijn koninkrijk 

een plaatsje tussen de grote mogendheden. Hij streefde er naar de positie van Pruisen in de 
Europese pikorde over te nemen. Zijn binnenlandse beleid stond steeds in het teken van dit streven.

13
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7.2 DE GRONDWETTEN VAN 1814 EN 1815 
 

Tijdens de onderhandelingen over de samenvoeging van de Nederlanden was in 1814 al een 
grondwet voor het koninkrijk tot stand gekomen. Na de vereniging van de Noordelijk en Zuidelijke 
Nederlanden werd de grondwet aangepast. Omdat na de vereniging van de Nederlanden de 
meerderheid van de bevolking katholiek was verviel in de Grondwet van 1815 de eis dat de koning 
hervormd moest zijn. Daarnaast bestonden de Staten-Generaal op verzoek van de Belgen na de 
vereniging uit twee Kamers. in de grondwet van 1814 was dit één Kamer.

14
 Bij de totstandkoming van 

de nieuwe grondwetten werd gedaan alsof de patriotse revolutie nooit had plaatsgevonden. Het 
nieuwe staatsbestel werd gepresenteerd als een aanpassing van het bestel van voor de revolutie. Het 
bestel had ook niet tot doel om de politiek toegankelijker te maken.

15
 De nieuwe grondwet moest 

vooral het soort problemen als vroeger tussen de stadhouder en de regenten waren ontstaan 
voorkomen. De burgers kwamen in deze overwegingen niet meer voor.

16
 De grondwet van 1815 was 

een ‘compromis dat anachronisme en realiteit verbond en verder veel aan de praktijk over liet.’
17

 Van 
Hogendorp stelde: ‘de leer der theorieën heeft ons ongelukkig gemaakt; wij moeten tot de 
ondervinding terugkeeren’

18
. Hoewel de rol van de koning in de grondwet was uitgewerkt, werd zijn rol 

hierdoor vooral bepaald door zijn persoonlijke interpretatie van zijn bevoegdheden.
19

 De koning was 
het soevereine hoofd van de eenheidsstaat. Veel zaken waren direct aan de vorst opgedragen, 
andere kon hij buiten de Staten-Generaal om doen. Het beheer van de kolonies, het buitenlands 
beleid, het bevel over leger en vloot en het financiële beleid werden allemaal aan de koning 
overgelaten. De ministers waren uitvoerende ambtenaren. De Tweede Kamer mocht zich eens in de 
tien jaar uitspreken over de begroting. De Kamer kon de begroting alleen in zijn geheel aanvaarden of 
verwerpen. De vergaderingen van de Tweede Kamer waren openbaar (art.108). De leden van de 
Staten-Generaal werden benoemd door de leden van de Staten van de in ere herstelde provincies, 
maar vertegenwoordigden nu de bevolking. De Staten werden samengesteld uit de eveneens in ere 
herstelde standen als de ridderschappen.

20
 Van democratie was daarom geen sprake meer. De idee 

van de volkssoevereiniteit was uit beeld verdwenen. De bestuurders vertegenwoordigden de 
bevolking, in plaats van de bevolking zichzelf. De burgers werden weer onderdanen.

21
 Wel 

vertegenwoordigden de bestuurders nu de gehele bevolking in plaats van de eigen belangen.
22

 Vooral 
ook van de koning werd daarnaast verwacht dat hij de belangen van de bevolking zou dienen. Mede 
door dit vertrouwen in de nieuwe koning bleef de roep van burgers om invloed op het bestuur aan het 
begin van de negentiende eeuw uit.

23
 Ook de patriotten van weleer leken op hun standpunten te zijn 

terugkomen. Verklaarde de patriot Van der Palm in 1795 nog dat ‘allen burgers, allen broeders’ waren, 
nu beschouwde hij de democratische experimenten van de jaren 1780 als ‘dwaasheden (…) door 
geen wijze ervarenis bekrachtigd’. Hij hoopte dat het land vanaf nu ‘als één gelukkig huisgezin, de 
zegeningen eens Vaderlijken bestuurs [mocht] smaken’

24
. 

 

7.3 HUISELIJKHEID 
 

‘Niet deelneming, maar onthouding scheen burgerpligt.’
25

 
 

Het ideaal van maatschappelijk betrokken burgerschap maakte aan het begin van de negentiende 
eeuw plaats voor het ideaal van huiselijkheid. Familiewaarden en een nuttig burgerleven binnen de 
eigen stand werden nu in geschriften en vanaf de preekstoel gehuldigd. De huiselijke kring werd 
beschouwd als de basis van de maatschappij.

26
 Het gezin werd de hoeksteen van de samenleving, 

waardoor ook de rol van de vrouw voor het eerst aandacht kreeg: ‘Het accent verschoof van de 
mannenwereld van oorlog en politiek naar een vrouwenwereld waarin vaderlands gevoel en 
huiselijkheid nauw samenhingen.’

27
 De stille huiselijkheid werd tot hoogste ideaal verheven.

28
 Dit 

huiselijkheidsideaal had tot gevolg dat burgers, zoals hierboven verwoord door Thorbecke, haast 
werden aangemoedigd zich afzijdig te houden van het bestuur en de politiek.

29
 ‘Voor burgers was 

afstand houden van politiek (…) een blijk van vaderlandsliefde en fatsoen.’
30

 Ook de maatschappij en 
het koninkrijk als geheel werden vaak als een huisgezin voorgesteld. Volgens deze beeldspraak was 
de maatschappij net als het gezin een stabiele orde waarin iedereen zijn eigen taak en plek had.

31
 

Willem I presenteerde zichzelf aan de bevolking als de vader in het midden van dit huisgezin. Die rol 
werd ook van hem verwacht.

 32
 Bij zijn aantreden werd hij toegezongen door 

 

‘die lijdende, treurende, twistende kinderen/ Dat kwijnende huisgezin ach! Waren wij!/ Die, jaren 
betreurde, die weedergekeerde/ Die Heelende Vader, o Vorst! Die zijt gij!’

33
 

 

De koning fungeerde daarnaast als de belichaming van de nieuwe idealen van huiselijkheid, eenvoud, 
eensgezindheid en beschaving.

34
 Een predikant verklaarde in 1813: ‘Wie kent niet zijne deugd, zijne 

verlichte denkwijze, zijn volksliefde, zijne huisselijkheid, zijne voorbeeldige godsdienstigheid’
35

. 
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Huiselijke beeldspraken werden daarnaast ook veel gebruikt in geschriften en om de politieke 
verhoudingen te beschrijven. De Staten-Generaal vergeleken de eigen vergaderingen met 
familiegeheimen, om niet tot openbaarheid over te hoeven gaan.

36
  

Door de nieuwe grondwet en het huiselijkheidsideaal keerde de idee van rangen en standen in de 
maatschappij weer terug, met alle gevolgen voor de openbaarheid van het bestuur van dien. De roep 
van burgers om invloed op het bestuur maakte plaats voor het vertrouwen dat de koning het belang 
van de bevolking diende. De koning en de bestuurders konden hierdoor voorlopig hun gang gaan. 
 

 7.4 WAT ZIJN DE MINISTERS? 
 

‘Waarom beschuldigen zij de ministers? Wat zijn de ministers? Volstrekt niets (…) want ík, ík alleen 
ben de man de man, die handelt en voor de daden der regering verantwoordelijk is.’

37
 

 

Op hun beurt lieten de bestuurders de koning voorlopig zijn gang gaan. In de eerste jaren kreeg de 
koning veel ruimte. Zo werd het hem toegestaan om in 1815 de eerste keer de leden van de Staten-
Generaal en de Raad van State zelf aan te wijzen.

38
 De leden van de Eerste Kamer werden door de 

Koning voor het leven benoemd (art. 89 grondwet 1815). De wetgevende macht werd door de koning 
en de Staten-Generaal gezamenlijk uitgeoefend (art. 105). De koning interpreteerde dit 
grondwetartikel echter op geheel eigen wijze. Hij was van mening dat alleen wanneer er een formele 
wet vereist was deze door de koning en de Staten-Generaal gezamenlijk tot stand moest worden 
gebracht. Hij koos er daarom voor vooral gebruik te maken van algemene maatregelen van bestuur, 
dat wil zeggen Koninklijke Besluiten. In 1818 nam de Staten-Generaal de zogeheten blanketwet aan, 
die het overtreden van dergelijke algemene maatregelen van bestuur strafbaar stelde.

39
 De Kamers 

gaven door deze erkenning van de mogelijkheid van de koning om zelfstandig besluiten te nemen een 
belangrijk deel van hun macht uit handen. De koning kon nu veel zaken bij Koninklijk Besluit regelen.

40
 

Toen het voorstel om een spoorlijn van Amsterdam naar Keulen aan te leggen door de Kamer met 
maar liefst 46 tegen 2 stemmen werd afgewezen, beval de koning de aanleg bij Koninklijk Besluit.

41
 

Willem I zorgde zo voor de aanleg van spoorwegen in Nederland. In 1839 kwam de eerste spoorlijn 
tussen Amsterdam en Haarlem tot stand. De lijn Amsterdam-Utrecht en andere lijnen volgden. De 
koning liet daarnaast ook veel verharde wegen en kanalen aanleggen, zoals het Noord-Hollands 
kanaal, het Voorns kanaal, de Zuid-Willemsvaart en het kanaal van Gent naar Terneuzen, om het 
koninkrijk beter toegankelijk te maken en de industrie- en handelssteden betere aan- en afvoerroutes 
te geven.

42
 

De koning bekostigde deze projecten door middel van het Amortisatiesyndicaat en uit de opbrengsten 
uit de kolonies. Willem I stichtte in 1823 het Amortisatiesyndicaat, dat de staatsschuld beheerde. De 
koning was van mening dat de staatschuld te hoog was om over het gehele bedrag rente te betalen. 
Hij verklaarde daarom eenderde tot actieve en tweederde tot dode schuld, waarover geen rente en 
aflossing was verschuldigd. Op dit syndicaat bestond geen parlementair toezicht waardoor de koning 
het zonder controle kon beheren.

43
 Hoewel het Amortisatiesyndicaat bedoeld was om de staatsschuld 

af te lossen, was het in de praktijk ‘een complex stelsel van geheime kassen en fondsen’
44

 waarmee 
de koning buiten het parlement om zijn projecten financierde. Daarnaast haalde de koning veel van 
zijn inkomsten uit de kolonies. De koning stichtte de Nederlandsche Handel Maatschappij om de 
handel met de kolonies te nationaliseren. De Zuidelijke industrie en de Noordelijke handel en 
scheepvaart moesten gaan profiteren van het nog onbenutte economisch potentieel van Java.

45
 

Omdat het bestuur van de kolonies volledig was opgedragen aan de koning, bleven ook deze 
inkomsten buiten het zicht van de Staten-Generaal.

 46
 Door het Amortisatiesyndicaat en de inkomsten 

uit de kolonies kon de koning zijn projecten ongecontroleerd financieren en bleven de kosten en de 
gevolgen voor de staatskas geheel buiten de openbaarheid.  
Door middel van de infrastructurele en economische integratie van de twee delen van het koninkrijk 
hoopte Willem I van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden een sterke eenheidstaat te maken. Hij 
hoopte op deze manier de welvaart van het koninkrijk te bevorderen en zo zijn macht in Europa te 
kunnen vergroten.

47
 Met hetzelfde doel streefde hij naar de culturele integratie van het koninkrijk: in 

1814 werd het Nederlands bij Koninklijk Besluit tot officiële taal verklaard.
48

 Daarnaast streefde de 
koning naar de uniformering van het onderwijs en greep op de organisatie van de verschillende 
kerken. Willem I beschouwde de kerk en het onderwijs als maatschappelijk nuttige en invloedrijke 
instellingen. Deze instellingen hoorden daarom onder de voogdij van de staat te staan. Het was van 
belang dat de kerken en het onderwijs regeringsgetrouw waren en de juiste waarden uitdroegen. Met 
de leer van de kerken wilde de koning zich niet bemoeien, maar hun organisatie beschouwde hij als 
een zaak van openbaar belang. De Hervormde Kerk kreeg in 1816 een Reglement dat de kerk sterk 
aan het bestuur bond. Ook andere protestantse kerken kregen te maken met een dergelijk Reglement. 
De katholiek kerk vormde vooral in het Zuiden een macht op zich. Ook voor de katholieken streefde de 
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koning daarom naar grip op de organisatie.
49

 Daarnaast streefde de regering ernaar het lager en 
middelbaar onderwijs te uniformeren en beheersen. Vanaf 1821 werd ook in het Zuiden openbaar 
lager onderwijs ingevoerd. De organisatie van het middelbaar onderwijs leverde echter problemen op. 
De katholieken probeerden in het Zuiden greep te houden op het middelbaar onderwijs. De regering 
ontzegde katholieken het recht om zelf scholen te stichten en sloot in 1825 alle seminaries en 
kostscholen waarvoor geen toestemming aan de regering was gevraagd.

50
 De katholieke kerk ging 

zich daarom verzetten tegen de bemoeienis van de regering met de kerk en het onderwijs met een 
beroep op de grondwettelijke scheiding van kerk en staat. De omvang van de onvrede werd duidelijk 
toen burgers gebruik gingen maken van het petitierecht, de mogelijkheid van burgers om verzoeken 
tot de Staten-Generaal te richten. In 1828 en 1829 werden in het Zuiden, in Limburg en Noord-
Brabant grote petitionnementen georganiseerd. Deze leverden de eerste keer vijftigduizend en de 
tweede keer zelfs driehonderdduizend handtekeningen op. De petities betroffen onder andere de 
taaldwang en de onderwijspolitiek.

51
 De Tweede Kamer, die nog niet als volksvertegenwoordiging in 

democratische zin bedoeld was en zichzelf ook niet zo zag, stond afwijzend tegenover deze vorm van 
politiek druk. In het Noorden was geen sprake van petitionnementen, maar kwam ook liberale kritiek 
op het bestuur in de vorm van de roep om de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid en 
controle van de regering.

52
 

Vrijwel het gehele bestuur van het koninkrijk liep via het bureau van de koning, de staatssecretary. 
In de staatssecretary was de administratie van het koninkrijk gecentraliseerd.

53
 De kabinetsraad, de 

ministerraad en de Raad van State waren dienstbaar aan de koning.
54

 De werkzaamheden van de 
verschillende raden overlapten elkaar hierbij in de praktijk nogal eens. De Raad van State leverde niet 
alleen advies, maar speelde ook een belangrijke rol in de beleidsvorming. De staatsraden werden 
soms belast met de indiening en verdediging van wetsontwerpen in de Kamer. Ook ministers traden 
soms op in de Kamer voor de behandeling van onderwerpen die niet onder hun eigen departement 
vielen. De beleidsvoorbereiding verliep nooit via vaste patronen. Daarnaast maakte Willem I vaak 
gebruik van staatscommissies.

55
 Ook maakte de koning veel gebruik van deskundigen en informanten. 

Via tussenpersonen onderhield hij contact met belangengroepen en andere invloedrijke groepen in de 
maatschappij.

56
 De koning maakte zo naast het formele bestel gebruik van een netwerk van informele 

contacten. Omdat dit schaduwbestel door de koning zelf was ingericht en om hem heen 
georganiseerd was, was hij de enige die het overzicht over het gehele beleid en het bestuur van het 
koninkrijk had.

57
  

Door het ontbreken van de ministeriële verantwoordelijkheid, interpreteerden de ministers hun 
verhouding tot de koning of de Kamer heel verschillend. Sommigen zagen zichzelf vooral als 
ambtenaar in dienst van de koning, anderen vatten hun rol zelfstandiger op en achten zich persoonlijk 
verantwoordelijk.

58
 Voor 1823 was het de ministers verboden zelfstandig te vergaderen of te 

overleggen met de Staten-Generaal.
59

 Pas vanaf 1823 kwamen de ministers geregeld bijeen, maar 
zonder dat de Raad van Ministers een eigen rol had. Bij de instelling van de Raad van Ministers in 
1823 werd er door middel van de nodige waarborgen voor gezorgd dat de Raad geen zelfstandige 
politieke rol zou gaan spelen. De Raad van Ministers had vooral een voorbereidende taak.

60
 

De koning streefde ernaar om politieke meningsverschillen tussen de regering en de Kamer zoveel 
mogelijk buiten de openbaarheid te houden.

61
 Door middel van een Koninklijk Besluit van 8 juni 1820 

beperkte de koning de zichtbare contacten tussen de ministers en de Staten-Generaal tot een 
minimum. Hij gaf de voorkeur aan een officieuze benadering: ‘nadat nieuw ingediende wetsontwerpen 
eerst achter gesloten deuren waren onderzocht in de afdelingen van de Tweede Kamer, werden de 
resultaten hiervan onderhands ter kennis van de regering gebracht’.

62
  

De Staten-Generaal volgde het koninklijk bestuur van enige afstand.
63

 Hoewel de Tweede Kamer 
beperkte bevoegdheden en middelen had, meed de Kamer confrontaties met de regering echter niet. 
De reden hiervoor was het feit dat de vertegenwoordigers van de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden hun eigen belangen scherp in de gaten hielden.

64
 Juist door deze verdeeldheid tussen 

de noordelijke en zuidelijke vertegenwoordigers nam de macht van de koning tegelijkertijd toe. Beide 
groepen letten vooral op de belangen van het eigen rijksdeel. Daarnaast waren de noordelijke 
vertegenwoordigers geneigd de koning bij te vallen in het geval van zuidelijke oppositie. Er 
ontwikkelde zich hierdoor geen oppositie langs politieke lijnen.

65
 De koning beschouwde openlijke 

oppositie bovendien gezien zijn soevereiniteit als ongrondwettig.
66

 Willem I verwachtte dat de Kamers 
hem zouden steunen. De Staten-Generaal diende naar zijn mening vooral om elders ontwikkeld beleid 
te steunen.

67
  

De Tweede Kamer probeerde de macht van de Koning weliswaar enigszins te temperen, maar had 
weinig greep ‘of zelfs maar zicht op het koninklijk bestuur.’

68
 Het belangrijkste probleem voor het 

functioneren van de Kamer was het gebrek aan openbaarheid, mede als gevolg van het gebrekkige 
overleg tussen de Kamer en de regering.

69
 De behandelingen van de Tienjarige Begroting waren 
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daarom belangrijke politieke momenten. Het was het enige moment waarop de Kamer het beleid van 
de regering kon beoordelen. Wanneer de Tweede Kamer zich mocht uitspreken over de Begroting, 
leefde de publieke belangstelling voor het bestuur op.

 70
 Zowel binnen als buiten de Tweede Kamer 

groeide in de jaren 1820 de zorg over het financiële beleid van de koning: ‘Het ondoorzichtige, soms 
geheel aan het oog onttrokken geschuif met kassen, fondsen en leningen maakte de toestand van de 
overheidsfinanciën en de staatsschuld volstrekt oncontroleerbaar.’

71
 In 1829 verwierp de Kamer de 

Tienjarige Begroting. De begrotingsbehandeling werd ‘de eerste politieke krachtmeting in modern-
parlementaire zin.’

72
 Er ontstond nu een constitutionele crisis. De koning herriep een aantal van zijn 

onderwijs- en taalbesluiten maar liet door middel van een Koninklijke Boodschap van 11 december 
1829 weten dat men niet hoefde te rekenen op veranderingen in het bestel of zijn regeerstijl.

73
 In mei 

van dat jaar had Willem I nog zijn zoon tot vice-president van de Raad van State en tot voorzitter van 
de ministerraad benoemd.

74
 In de Boodschap noemde de koning de invoering van de ministeriële 

verantwoordelijkheid onaanvaardbaar.
75

 
 

7.5 DEN HEILIGEN STRIJD TEGEN DE MUITZIEKE BELGEN 
 

Hoewel de onvrede over de regering in het Noorden en het Zuiden hetzelfde was, leidde de opstelling 
van de Zuidelijke oppositiepers, die de regering voorstelde als een Noordelijk bewind, opnieuw vooral 
tot een tegenstelling tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.  
Op 25 augustus 1830 ontstonden in Brussel rellen na de opvoering van een opera over de 
Napolitaanse volksopstand in 1647 tegen de Spanjaarden. Met instemming van de Brusselse 
gouverneur vormden burgers een burgerwacht om de orde te herstellen. In de weken daarop namen 
ook in andere steden in het Zuiden burgerwachten de macht over.

76
 De koning stuurde zijn beide 

zoons naar het Zuiden om orde op zaken te stellen. In Brussel toonde de kroonprins zich gevoelig 
voor een scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. In het Noorden was men 
verontwaardigd over de opstelling van de Belgen. Men schaarde zich aan de kant van de koning en 
was snel bereid een scheiding van de Nederlanden te aanvaarden. In het Zuiden vestigde zich 
inmiddels een Voorlopig Bewind. Op 4 oktober riep het Bewind de onafhankelijkheid van België uit. 
Daarnaast kondigde het een nieuwe grondwet en de verkiezing van een Nationaal Congres aan.

77
 In 

het Noorden werd in tijdschriften opgeroepen tot ‘den heiligen strijd tegen de muitzieke Belgen’
78

. Op 
16 oktober erkende koning Willem I de onafhankelijkheid van België. De Belgische onafhankelijkheid 
was echter niet mogelijk zonder instemming van de grote mogendheden. Tijdens een conferentie in 
Londen in december 1831 erkenden Engeland, Pruisen, Rusland en Oostenrijk de onafhankelijkheid 
van België. De Nederlandse bevolking was blij van de Belgen af te zijn.

79
 Tot 1839 weigerde Willem I 

echter de scheiding van de Nederlanden te bekrachtigen. Dit bracht enorme kosten met zich mee, 
want het Nederlandse leger bleef al die jaren gemobiliseerd.

80
 Deze permanente mobilisatie kostte in 

totaal 340 miljoen gulden, meer dan veertig procent van het staatsbudget. De last van de rente en de 
aflossing van de staatsschuld per hoofd van de bevolking steeg van 4,40 gulden in 1830 naar 12,20 
gulden in 1840. De staat draaide op leningen.

81
 De koning financierde zijn zogeheten 

volhardingspolitiek, opnieuw volledig ongecontroleerd, door middel van het Amortisatiesyndicaat en uit 
de opbrengsten uit de kolonies. Daarnaast leidde deze opstelling van de koning tot een internationaal 
isolement van het koninkrijk met alle gevolgen voor de handel van dien. Vanaf 1837 ontstond in de 
Tweede Kamer en de publieke opinie opnieuw verzet tegen de opstelling en regeerstijl van Willem I 
maar vooral tegen ‘de gevaarlijke onduidelijkheid van de staatsfinanciën’.

82
 In april 1839 aanvaardde 

de koning uiteindelijk de Belgische afscheiding. Nu keerde in het koninkrijk de discussie over de, 
grotendeels onbekende, toestand van de staatsfinanciën terug. In de jaren 1840 begon zich voor het 
eerst in de Tweede Kamer en de pers politieke oppositie te vormen.

83
 Toen bleek dat de toestand van 

de financiën rampzalig verward was en de regering een nieuwe lening wilde afsluiten, zegde de 
Kamer het vertrouwen in de regering op en verwierp de begroting voor 1840. De betrokken ministers 
dienden hun ontslag in. Door middel van een grondwetswijziging werd nu de strafrechtelijke 
ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd. Ministers werden strafrechtelijk verantwoordelijk voor hun 
handelen en ondertekenden voortaan elk besluit van de koning mee.

84
 Daarnaast mocht de Tweede 

Kamer zich nu eens per twee jaar uitspreken over de begroting. De begroting kon vanaf nu bovendien 
per hoofdstuk worden aanvaard of verworpen. Na de definitieve afscheiding van België en de 
grondwetswijziging van 1840 hield koning Willem I het voor gezien. Op 7 oktober 1840 droeg hij de 
troon over aan zijn zoon Willem. Koning Willem II (1792-1849) werd koning van een land dat aan het 
bankroet grensde.

85
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 7.6 IN ÉÉN NACHT VAN CONSERVATIEF TOT LIBERAAL 
 

Er was een breed gedeeld besef dat er iets moest veranderen. Het huidige bestel voldeed niet meer, 
maar een nieuw idee ontbrak nog: ‘De democratische gedachte was nog anathema (…) De 
maatschappelijke orde was statisch en hiërarchisch, het politieke centrum een notabelenclub die ver 
af stond van de samenleving. (…) [het parlement] kon tegenover vorst en regering weinig eigen gezag 
stellen, omdat het geen duidelijk mandaat vanuit de maatschappij bezat en verheven wilden zijn 
boven de publieke opinie.’

86
 Van 1839 tot 1847 werd er zonder resultaat over een nieuwe grondwet 

geschreven en gesproken. In 1844, nadat het bankroet van de staat ternauwernood was afgewend, 
legde de Leidse hoogleraar Thorbecke gesteund door acht liberale Kamerleden een 
herzieningsontwerp voor aan de Tweede Kamer. Het zogeheten Negenmannenvoorstel werd niet in 
behandeling genomen, omdat de Kamer van mening was dat alleen de koning het initiatief tot een 
grondwetswijziging kon nemen. Thorbecke had ook geen succes verwacht. Wat hij hoopte was in het 
parlement en de publieke opinie een discussie op gang te brengen en partijvorming uit te lokken.

87
 De 

negenmannen behoorde tot de nieuwe generatie liberalen, die een levendig publiek debat van groot 
belang achtten voor de legitimiteit van het bestuur. Ze wilden de betrokkenheid van burgers bij het 
bestuur vergroten en het publieke debat nieuw leven in blazen.

88
 Terwijl de regering, de Staten-

Generaal en de pers verdeeld waren over de vraag van wie het initiatief tot een grondwetswijziging 
moest uitgaan, stond koning Willem II in 1848 plotseling een wijziging van de grondwet toe.

89
 In 

februari brak in Frankrijk opnieuw een revolutie uit. De Franse koning vluchtte naar Engeland. De 
revolutie sloeg over naar andere landen in Europa. In Oostenrijk kwamen de Hongaren in opstand, tot 
de kanselier aftrad. In Boedapest en Praag eiste men de afscheiding van Oostenrijk. Daarnaast 
werden de Oostenrijkers uit Milaan verdreven. Venetië verklaarde zichzelf onafhankelijk, Toscane 
schoof zijn groothertog aan de kant en ook in Palermo brak opstand uit.

90
 In Amsterdam verzamelden 

zich werkloze arbeiders op de dam.
91

 ‘Nu elders de kronen over de straten rolden’
92

, nam Willem II zelf 
het initiatief tot een wijziging van de grondwet. ‘Niet zozeer uit overtuiging, als wel in paniek’

93
. De 

koning was naar eigen zeggen in één nacht van conservatief tot liberaal geworden. Op 17 maart 
benoemde de koning een grondwetscommissie. Binnen vier weken had de grondwetscommissie, 
voorgezeten door Thorbecke, een ontwerp voor de herziene grondwet gereed.

94
 Nadat regering en de 

Kamer met het uiteindelijke ontwerp instemden, werd de grondwet in november van hetzelfde jaar van 
kracht. 
 

7.7 ONTWIKKELINGEN IN DE OPENBAARHEID 1813-1848 
 

Onder invloed van de verlichte idee van de volkssoevereiniteit hadden de patriotten het bestuur in de 
jaren 1780-1795 tot een zaak van de hele bevolking gemaakt. Alle inwoners van de Republiek werden 
staatsburgers, met dezelfde politieke rechten. De openbaarheid van bestuur had voor de patriotten tot 
doel om het bestuur daadwerkelijk een zaak te maken van alle inwoners van de Republiek en de 
burgers te beschermen tegen de gevolgen van de ongecontroleerde macht van het bestuur. Nadat de 
Fransen de macht in de Republiek hadden overgenomen kwam er een einde aan deze democratische 
periode. Het vertrek van de Fransen in 1813 betekende het aanbreken van een geheel nieuwe 

periode en de vraag was hoe het bestuur en de 
maatschappelijke verhoudingen er in het Koninkrijk der 
Nederlanden uit zouden komen te zien. De nieuwe 
grondwet van 1815, de soevereiniteit van koning Willem I 
die hierin geregeld was en het huiselijkheidsideaal 
zorgden ervoor dat de verhoudingen van voor de 
patriottentijd voor een belangrijk deel werden hersteld. 
Door de nieuwe grondwet en het huiselijkheidsideaal 
keerden de ouden standen en voorrechten in de 
maatschappij weer terug, met alle gevolgen voor de 
openbaarheid van het bestuur van dien. De gelijkheid 
van alle Nederlanders door middel van het 

staatsburgerschap van het koninkrijk bleef behouden, ‘de politiek gelijkberechtigde burger uit de 
Bataafse tijd maakte echter (…) plaats voor een morele conceptie van de trouwe en eerzame 
onderdaan.’

95
 Het begrip staatsburger stond in de praktijk gelijk aan onderdaan. Het begrip burger 

daarentegen kreeg zijn oude sociale betekenis terug. Het idee van de volkssoevereiniteit verdween uit 
beeld. De oude scheidslijn tussen een grote meerderheid van de bevolking dat van het bestuur was 
uitgesloten en een klein deel dat de politieke macht in handen had werd zo opnieuw getrokken. Het 
bestuur werd wederom exclusief een zaak van een klein deel van de bevolking, dezelfde groep die 
voor de patriottentijd de politieke macht in handen had gehad. Het bestuur was samengesteld uit de 
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leden van de oude standen, met als enige verschil dat het bestuur nu werd geacht de hele bevolking 
te vertegenwoordigen. Voor zover er in de praktijk sprake was van openbaarheid van bestuur 
beperkte deze zich tot de maatschappelijke bovenlaag. De roep van de bevolking om invloed op het 
bestuur maakte plaats voor het vertrouwen dat de koning het belang van de bevolking diende. 
Daarnaast moedigde het huiselijkheidsideaal de bevolking aan zich afzijdig te houden van het bestuur. 
Een goed staatsburger gedroeg zich als een rustige en vreedzame onderdaan.

96
 Het gevolg van dit 

alles was dat de koning en de bestuurders voorlopig weer grotendeels ongecontroleerd hun gang 
konden gaan. Op hun beurt gaven de bestuurders de koning de eerste jaren veel ruimte. 
Koning Willem I gaf autocratisch leiding aan het landsbestuur. De grondwet gaf hem dan ook veel 
bevoegdheden. De koning was het soevereine hoofd van de eenheidsstaat. Veel zaken, zoals het 
beheer van de kolonies, het buitenlands beleid, het bevel over leger en vloot en het financiële beleid 
waren direct aan de koning opgedragen. Op deze terreinen was er dan ook geen parlementaire 
controle. Willem I maakte hiervan dankbaar gebruik. Door middel van aan de openbaarheid ontrokken 
geschuif met leningen en inkomsten uit de kolonies financierde Willem I zelfstandig grote 
infrastructurele projecten die de eenwording en de welvaart van zijn koninkrijk moesten bevorderen. 
Niet alleen zijn eigen projecten wilde de koning buiten de openbaarheid houden. Waar mogelijk 
probeerde Willem I de gehele politieke besluitvorming aan de openbaarheid te onttrekken. Zo 
beperkte de koning door middel van een Koninklijk Besluit de zichtbare contacten tussen de ministers 
en de Staten-Generaal vanaf 1820 tot een minimum. Hij wilde zo voorkomen dat meningsverschillen 
tussen de regering en de Tweede Kamer in de openbaarheid kwamen. Willem I beschouwde openlijke 
oppositie gezien zijn soevereiniteit als ongrondwettig. De Staten-Generaal dienden naar zijn mening 
om elders ontwikkeld beleid te steunen. Wetsontwerpen werden vanaf nu in plaats van in de Tweede 
Kamer in kamercommissies en achter gesloten deuren besproken. 
Juist de Tweede Kamer speelde in de eerste helft van de negentiende eeuw echter een belangrijke 
rol. De vergaderingen van de Tweede Kamer waren openbaar (1). Daarnaast werd vanaf 1815 een 

verslag van de Handelingen van de 
Tweede Kamer, het zogeheten kort 
bericht, in de Staatscourant 
opgenomen (2) .

97
 Een keer in de tien 

jaar mocht de Kamer zich uitspreken 
over de begroting. De behandeling 
van de Tienjarige Begroting was 
daarom een belangrijk politiek 
moment. Het was het enige moment 
waarop de Kamer het beleid van de 
regering kon beoordelen en zich hier 
in alle openbaarheid over kon 

uitspreken. Wanneer de Tweede Kamer zich over de begroting mocht uitspreken leefde daarom ook 
de publieke belangstelling voor het bestuur weer op. Binnen en buiten de Tweede Kamer groeide in 
de jaren 1820 de zorg over het geheel aan de openbaarheid onttrokken financiële beleid van de 
koning. Om deze reden verwierp de Kamer in 1829 de nieuwe begroting. De begrotingsbehandeling 
leidde tot de eerste echte krachtmeting tussen de Tweede Kamer en de regering. Er ontstond een 
constitutionele crisis. 
Eerst vroeg een opstand van de Zuidelijke Nederlanden echter de politieke aandacht, waardoor 
aanpassingen van het politieke bestel vertraging opliepen. Het was ‘lastig om samen met de koning 
de opstandige Belgen te lijf te gaan en tegelijk op diezelfde koning een grondwetswijziging te 
bevechten die zijn macht aan banden zou leggen.’

98
 In 1830 verklaarden de Belgen zich onafhankelijk. 

Tot 1839 weigerde Willem I echter de scheiding van de Nederlanden te bekrachtigen. Dit bracht 
enorme kosten met zich mee, want het Nederlandse leger bleef al die jaren gemobiliseerd. Toen bij de 
begrotingsbehandeling in 1839 daarom bleek dat het koninkrijk aan het bankroet grensde zegde de 
Tweede Kamer het vertrouwen in de regering op. De ministers traden af. Door middel van een 
grondwetswijziging werd in 1840 de ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd en werd een betere 
controle van de regering door de Staten-Generaal geregeld, zoals door middel van een tweejaarlijkse 
behandeling van de begroting. Door de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid werden 
ministers verplicht zich aan de Kamer te verantwoorden en informatie met de Kamer te delen. 
Eveneens in 1840 droeg koning Willem I de troon over aan zijn zoon.  
De grondwet van 1815, de soevereiniteit van koning Willem I en het huiselijkheidsideaal hadden 
ervoor gezorgd dat in de eerste helft van de achttiende eeuw de verhoudingen van voor de 
patriottentijd voor een belangrijk deel werden hersteld. Evenals in de tweede helft van de achttiende 
eeuw leidde dit tot een vrijwel ongecontroleerde macht van het bestuur, met alle gevolgen van dien. In 
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1844, hetzelfde jaar waarin ternauwernood het bankroet van het koninkrijk was afgewend, legde de 
liberaal Thorbecke een herzieningsontwerp voor de grondwet voor aan de Tweede Kamer voor. 
Thorbecke hoorde tot een nieuwe generatie liberalen die een veel grotere betrokkenheid van burgers 
bij het bestuur en een levendige publieke opinie van groot belang achtten. Een grotere openbaarheid 
van bestuur was hiervoor een belangrijke voorwaarde. Het liberale Kamerlid Luzac verklaarde in 1845 
in de Tweede Kamer:  
 

‘Het is toch eene waarheid, dat, zal men in een constitutioneel land den publieken geest 
aanwakkeren, het hoogst nuttig is, dat iedere burger wete wat de volksvertegenwoordiging doet.’

99
  

 

De dreigende revoluties van 1848 zorgden er voor dat koning Willem II een herziening van de 
grondwet toestond. Een grondwetscommissie onder leiding van Thorbecke had binnen vier weken een 
grondwetsontwerp gereed. De aanvaarding van de grondwetsherziening door de Eerste en Tweede 
Kamer betekende dat ‘de lijn, in 1795 begonnen (…) thans weer werd doorgetrokken. Het fundament 
voor een parlementaire democratie was gelegd.’

100



 34 

 

8 HET VOLK ACHTER DE KIEZERS 
 

De grondwet van 1848 zorgde in de jaren 1848-1917 voor de totstandkoming van een nieuw en helder 
politiek bestel waarbij werd uitgegaan van de democratische gedachte en gaf de Nederlandse burgers 
nieuwe rechten en vrijheden, waarvan zij gebruik gingen maken. De komst van politieke partijen en de 
uitbreiding van het kiesrecht zorgde daarnaast voor belangrijke ontwikkelingen in de verhouding 
tussen de overheid en de burgers. Welke gevolgen had dit alles voor de ontwikkeling van 
openbaarheid van bestuur? 
 

8.1 DE GRONDWET VAN 1848 
 

‘Openbaarheid is licht, geheimhouding is duisternis. Publiek belang, publiek behandeld, trekt 
belangstelling, onderzoek, kunde en bekwaamheid. Geheimhouding beveelt wantrouwen en geeft 
aan ontevredenheid of beweging de gevaarlijke wapens tegen het bestuur in handen.’

1
 

 

De grondwet van 1815 had de betrokkenheid van de bevolking bij het bestuur haast onmogelijk 
gemaakt. Door het herstel van de oude standen en voorrechten en de soevereiniteit van de koning 
had het bestuur zich opnieuw vrijwel geheel buiten de openbaarheid afgespeeld. De inwoners van het 
koninkrijk hadden daarom niet het gevoel gehad dat ze meeregeerden. De liberalen, onder leiding van 
Thorbecke, achtten een veel grotere betrokkenheid van burgers bij het bestuur en publieke controle in 
de vorm van een levendige publieke opinie echter van groot belang voor de legitimiteit van het 
bestuur.  
Een grotere openbaarheid van het bestuur en een directe politieke rol voor de burgers door middel 
van rechtstreekse verkiezingen moesten dit mogelijk maken. Over volkssoevereiniteit werd echter niet 
gesproken. Thorbecke was en bleef tegen de idee van de volkssoevereiniteit, dat hij omschreef als ‘de 
volkswil van het oogenblik.’

2
 Artikel 76 van de nieuwe grondwet regelde de rechtstreekse verkiezingen 

van de Tweede Kamer. De censusbepalingen in de grondwet zorgden er echter voor dat slechts een 
klein deel van de bevolking daadwerkelijk kiesgerechtigd was. 
Een van de belangrijkste elementen van grondwet van 1848 was de invoering van de ministeriële 
verantwoordelijkheid (art.53). De koning werd onschendbaar. Het handelen van de regering was vanaf 
nu de verantwoordelijkheid van een minister of de ministers gezamenlijk. De koning kon en mocht niet 
langer zelfstandig politiek bedrijven.

3
 De Staten-Generaal bleef bestaan uit twee kamers. De leden 

van de Tweede Kamer werden voortaan rechtstreeks door het kiesgerechtigde deel van de bevolking 
gekozen. De leden van de Eerste Kamer werden gekozen door de Provinciale Staten. De Tweede 
Kamer kreeg het recht van amendement, interpellatie en enquête. De vergaderingen van de Eerste en 
Tweede Kamer waren openbaar (art. 96). Daarnaast regelde de grondwet de scheiding van staat en 
kerk en de vrijheid van godsdienst, onderwijs, drukpers en vereniging en vergadering.

4
  

In 1849 trad een liberaal kabinet onder leiding van Thorbecke aan. Het kabinet had de opdracht om de 
nieuwe grondwet uit te werken in wetgeving. De Kieswet (1850) regelde de rechtstreekse verkiezingen 
van de Tweede Kamer door middel van een districtenstelsel. Kiesrecht was afhankelijk van de 
hoeveelheid belasting die iemand betaalde. Alleen mannen mochten stemmen. Ongeveer tien procent 
van de mannelijke bevolking kon nu deelnemen aan de verkiezingen.

5
 De provinciale wet (1850) en de 

gemeentewet (1851) zorgden voor de uniformering en democratisering van het gedecentraliseerde 
bestuur door middel van een duidelijke omschrijving van de bevoegdheden van het bestuur en een 
goede regeling van de (rechtstreekse) verkiezingen.

6
 De verschillende vormen van lokaal bestuur 

zoals de vroedschappen, ridderschappen en andere standen maakten plaats voor één uniform type, 
de gemeente. Er werd een conventioneel stelsel ingevoerd met een gemeenteraad, wethouders en 
een door de koning benoemde voorzitter. De raad werd rechtstreeks gekozen. Ook de Provinciale 
Staten werden voortaan rechtstreeks gekozen.

7
 De vergaderingen van de Staten en de 

gemeenteraden waren, zoals artikel 126 van de grondwet verplichtte, openbaar.  
Het nieuwe politieke bestel moest het bestuur voor burgers toegankelijk maken. In het verslag van de 
grondwetscommissie had Thorbecke benadrukt: ‘de publieke zaak wil publiek behandeld worden.’

8
 De 

liberalen stelden zich de politiek voor als ‘een voor iedereen controleerbare en voor alle 
verantwoordelijke burgers toegankelijke discussie die tot een helder en rationeel bestuur zou leiden.’

9
 

Openbaarheid speelde hierbij een belangrijke rol. ‘Waar zij konden, bevorderden Thorbecke en zijn 
aanhangers (…) de openbaarheid van bestuur, die voor 1848 zo onvolledig was dat publieke controle 
en politieke betrokkenheid moeilijk waren.’

10
 De liberalen stelden zich deze publieke controle echter 

voor als controle door de publieke opinie. Ze stelden zich de publieke opinie voor ‘als een imaginair 
gerechtshof waarvoor zowel de machthebbers als hun critici hun zaak moesten bepleiten.’

11
 In deze 

voorstelling van de publieke opinie werd het publiek voorgesteld als ‘het’ volk, zonder rekening te 
houden met de sociale, religieuze en politieke verschillen die er onder de bevolking bestonden.

12
 De 
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openbaarheid strekte zich daarnaast in de praktijk nog maar uit tot een kleine groep burgers, degenen 
die rechtstreeks bij de politiek betrokken waren en een kleine groep welgestelde burgers die na de 
grondwetswijziging van 1848 stemrecht hadden gekregen en zich nu in liberale debating societies in 
het politieke debat mengden.  
De grondwet had alle burgers echter een aantal belangrijke nieuwe vrijheden gegeven, waarvan zij in 
de tweede helft van de negentiende eeuw gebruik gingen maken. Tegelijkertijd zorgden verschillende 
maatstschappelijke ontwikkelingen er vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw voor dat de 
bestaande sociale en geografische grenzen werden doorbroken. Na de staatkundige eenwording 
zorgde de snel toenemende mobiliteit en schaalvergroting in de tweede helft van de negentiende 
eeuw voor de daadwerkelijke eenwording van Nederland. Het politieke liberalisme en deze 
maatschappelijke ontwikkelingen zorgden voor de emancipatie van grote groepen burgers. Burgers 
gingen zich organiseren in verenigingen en vakbonden. De toenadering tussen deze landelijke 
bewegingen en de nieuwe politieke stromingen die eveneens in de tweede helft van de negentiende 
eeuw ontstonden zou leiden tot de oprichting van de eerste politieke partijen. 
 

8.2 DE EENWORDING VAN NEDERLAND 
 

Nederland telde in 1849 meer dan drie miljoen inwoners. Amsterdam had in dat jaar 224.000 
inwoners. Bijna zestig procent van de bevolking was protestant, iets minder dan veertig procent was 
katholiek. Geloof en stand bepaalden nog altijd het leven van de mensen. De helft van de bevolking 
behoorde tot de werklieden, een kwart tot de zelfstandige boeren, eveneens een kwart tot de kleine 
burgerij van zelfstandige ambachtslieden en winkeliers. Slechts enkele procenten van de bevolking 
behoorde tot de groep van hoge ambtenaren, academici en personen met vrije beroepen als 
ondernemers en bankiers.

13
 In de tweede helft van de negentiende eeuw zorgden verschillende 

culturele, infrastructurele en economische ontwikkelingen ervoor dat de bestaande sociale en 
geografische grenzen werden doorbroken. Veelal kwamen er echter nieuwe grenzen voor in de plaats. 
In deze periode werd ook de basis gelegd voor de latere verzuiling.  
De infrastructurele ontwikkelingen in de vorm van de aanleg van wegen, kanalen en vanaf 1839 
spoorwegen en telegraaf- (vanaf 1852) en telefoonverbindingen (vanaf 1881) leverden een belangrijke 
bijdrage aan de eenwording van Nederland.

14
 Reistijden en reiskosten namen snel af en mensen 

gingen in grote aantallen gebruik maken van het openbaar vervoer.
15

 In 1883 werd in Amsterdam, 
naar het voorbeeld van de Britse wereldtentoonstelling, een tentoonstelling gehouden over de 
kolonies:  
 

‘de tentoonstelling [bleek] niet in de laatste plaats een ontmoetingspunt voor de eigen natie. Uit alle 
hoeken van het land kwamen Nederlanders per trein (…) naar de hoofdstad om zich daar behalve 
aan de tentoongestelde exotica ook te vergapen aan elkaar, aan de bonte mengeling van 
klederdrachten met bijbehorende dialecten.’16 

 

De ontwikkeling en het gebruik van nieuwe communicatienetwerken (telegraaf en telefoon) zorgde er 
voor dat informatie snel van de ene naar de andere plaats kon worden overgebracht. Daarnaast 
zorgde de daling van het briefporto voor een sterke toename van het postverkeer.

17
 De afschaffing 

van het dagbladzegel, de belasting op krantenpapier, in 1869 maakte de opkomst van massamedia in 
de vorm van een groot aantal nieuwe kranten mogelijk. Aan het einde van 1869 bestonder er al 14 
dagbladen. Kranten werden per trein vervoerd en konden zo nog dezelfde dag bij abonnees in de bus 
worden gedaan. In 1894 bestonden er in Nederland 760 dag-, nieuws- en weekbladen. De kranten en 
bladen hadden een uiteenlopende politieke en religieuze kleur. Daarnaast kwamen er ook tijdschriften, 
waarvan de Katholieke Illustratie de belangrijkste was.

18
 De infrastructurele ontwikkelingen in de 

tweede helft van de negentiende eeuw zorgden zo voor een ‘proces van vermindering van de 
regionale verschillen en toenemende interne communicatie.’

19
 Kortom, de eenwording van 

Nederland.
20

 
De bevolking groeide in de tweede helft van de negentiende eeuw sterk, vooral door de daling van de 
sterftecijfers. In 1899 had Nederland al vijf miljoen inwoners. Ook de economie maakte een sterke 
groei door. De schaalvergroting en technologische vernieuwingen zorgden voor een sterke stijging 
van de arbeidsproductiviteit in alle sectoren. Daarnaast kwam ook in Nederland de industrialisatie op 
gang, in de jaren 1890 maakten vooral het oosten en zuiden van het landen een sterke industrialisatie 
door. Dit alles kwam de internationale concurrentiepositie van Nederland sterk ten goede. De 
landbouw, handel en de kolonies waren hierbij eveneens van groot belang.

21
 Door de komst van 

fabrieken en de groei van de steden werd de armoede waarin grote groepen van de bevolking 
verkeerden zichtbaar. Ook onder welgestelde burgers en in de politiek nam door deze ontwikkelingen 
de gevoeligheid voor deze armoede toe. De sociale kwestie zou daarom een van de belangrijkste 
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politieke kwesties van de tweede helft van de negentiende eeuw worden. Tegelijkertijd zorgde de 
economische groei voor een ongekende toename van de welvaart.  
 

De stijgende welvaart en de toenemende scholing droegen bij aan de verhoging van het 
zelfbewustzijn van de arbeiders.

22
 Vanaf de jaren 1860 gingen werklieden zich organiseren in 

verenigingen. In 1871 werd uit deze verenigingen het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond 
gevormd (ANWV). De toenemende mobiliteit maakte de ontmoetingen tussen werklieden uit het hele 
land mogelijk. Dit droeg een belangrijke bijdrage aan de politieke bewustwording en het politiek 
engagement van de Nederlandse werklieden als een sociale groep in de Nederlandse maatschappij, 
met eigen belangen.

23
 In de jaren 1890 werden verschillende vakbonden opgericht. In 1894 werd de 

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) opgericht. De SDAP wilde via de parlementaire weg de 
situatie van arbeiders verbeteren. Daarnaast ontstonden er katholieke en protesentantse 
arbeidersorganisaties en vakbonden.

 24
 Deze vakbonden zouden een belangrijke rol spelen bij de 

toenadering tussen de nieuwe confessionele politieke stromingen die eveneens in de tweede helft van 
de negentiende eeuw onstonden en hun potentiële achterban. Dit zou uiteindelijk leidden tot de 
oprichting van verschillende politieke partijen. 
Daarnaast gingen groepen burgers zich tweede helft van de negentiende eeuw inzetten voor 
verschillende maatschappelijke thema’s. In eerste instantie beschouwden burgers deze activiteiten 
niet als het bedrijven van politiek: ‘politiek in de enge zin van het woord beschouwden grote delen van 
de bevolking in de negentiende eeuw als een zaak van de heren’

25
.  In de tweede helft van de 

negentiende eeuw ging men zich echter in toenemende mate tot de politiek richten. In de jaren 1880 
bestonder er inmiddels ‘tientallen verenigingen van burgers die wetswijzigingen eisten inzake 
onderwijs, prostitutie, drankbestrijding en nog veel meer. (…) Burgerparticipatie was een 
geaccepteerd verschijnsel geworden.’

26
 

 

 8.3 ONDERWIJS, KIESRECHT EN SOCIALE WETGEVING 
 

Drie onderwerpen domineerden het politieke debat in de tweede helft van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw: de onderwijskwestie, het kiesrecht en de (noodzaak van) sociale 
wetgeving. In 1857 werd de Wet op het lager onderwijs aangenomen. Het onderwijs werd echter niet 
aan een bepaalde confessie gebonden, tot onvrede van de protestanten. De protestanten gingen zich 
nu inzetten voor eigen, bijzonder onderwijs. Ze wilden hiervoor echter subsidie van de overheid. Deze 
zogeheten schoolstrijd werd en bleef een van de belangrijkste politieke onderwerpen tot de pacificatie 
van 1917.

27
 In 1862 trad het tweede kabinet-Thorbecke aan. Ook dit kabinet zorgde voor belangrijke 

nieuwe wetgeving. In 1864 werd de Indische comptabiliteitswet tot stand gebracht, die de 
parlementaire controle op de begroting voor Indië regelde. Tot die tijd konden de minister van 
Koloniën en de gouverneur-generaal in Indië de begroting buiten de Kamer om vaststellen. In 1865 
werd het middelbare onderwijs uitgebreid met de HBS.

28
 In 1866 trad een kabinet onder leiding van de 

conservatief Heemskerk aan. Heemskerk was een felle tegenstander van Thorbecke, maar hij had de 
grondwet van 1848 gesteund omdat deze de openbaarheid van bestuur had bevorderd.

29
 De 

discussie over de afschaffing van het cultuurstelsel in Indië leidde in 1868 tot een constitutionele crisis. 
De Max Havelaar van Multatuli had in Nederland diepe indruk gemaakt. Het kabinet Heemskerk moest 
de koloniale kwestie regelen. Toen bleek dat de minister van Koloniën alleen minister was geworden 
om zicht tot gouverneur-generaal van Indië, ‘het meest begeerde ambt van het koninkrijk’

30
, te laten 

benoemen, zegde de Kamer het vertrouwen in de Kamer op. De regering had de steun van de koning 
en weigerde daarom op te stappen. De Kamer werd ontbonden en er werden twee keer verkiezingen 
gehouden, steeds met minimale gevolgen voor de zetelverdeling. De Kamer hield voet bij stuk en 
uiteindelijk trad de regering af: ‘vanaf dat moment zou geen kabinet zich meer tegen de wens van een 
Kamermeerderheid handhaven. De discussie over de constitutionele verhoudingen (…) werd hiermee 
afgesloten.’

31
 Sinds 1868 moment geldt de ongeschreven vertrouwensregel: wanneer een minister of 

het kabinet niet langer het vertrouwen van een meerderheid van de kamer heeft, kan men niet langer 
aanblijven.

32
 

In de jaren zorgde 1870 zorgde de komst van een nieuwe generatie liberalen en de opkomst van de 
katholieken en protestanten als zelfstandige politieke stromingen voor een nieuw politiek landschap.

33
 

De liberaal Van Houten was, in tegenstelling tot Thorbecke, van mening dat in de Kamer verschillende 
maatschappelijke groepen en lagen van de bevolking vertegenwoordigd moesten zijn.

34
 Vooral ook 

bestond er bij de liberalen veel aandacht voor onderwijs. In 1878 kwam een lager-onderwijswet tot 
stand. De wet stimuleerde het liberale staatsonderwijs en maakte door de hoge kwaliteitseisen die aan 
het onderwijs werden gesteld de instandhouding van ongesubsidieerde protestantse en katholieke 
scholen moeilijk. Het verzet onder de protestanten en katholieken was groot.

35
 Vanaf de jaren 1870 

gingen de protestanten en katholieken zich in de Kamer en daarbuiten organiseren. Het protestantse 
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Kamerlid Abraham Kuyper (1837-1922) zorgde voor belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse 
politiek. In plaats van tot de welgestelde burgers richtte hij zich vooral ook tot het deel van de 
bevolking dat niet stemgerechtigd was: het volk achter de kiezers. Op verschillende manieren 
probeerde hij zijn achterban te bereiken en te mobiliseren. In 1872 richtte hij het dagblad De 
Standaard op. Als onderdeel van zijn verzet tegen de onderwijswet van 1878 een volkspetitionnement 
dat het verbluffende aantal van 450.000 handtekeningen opleverde. In 1879 werd de 
Antirevolutionaire Partij (ARP), de eerste politieke partij in Nederland, opgericht. Tijdens 
bijeenkomsten van eerst tientallen en tenslotte duizenden partijvertegenwoordigers werd de politieke 
strategie van de partij bepaald.

36
 Ook de katholieken ging zich in de jaren 1870 organiseren. In 1864 

had de paus zich tegen het liberalisme gekeerd en in 1868 hadden de Nederlandse bisschoppen zich 
voor bijzonder onderwijs uitgesproken. De katholieken keerden zich nu van het liberalisme af.

37
 

Vanaf  1870 speelde de discussie over de uitbreiding van het kiesrecht een hoofdrol in het politieke 
debat. Een meerderheid in de Kamer was van mening dat het kiesrecht moest worden uitgebreid. In 
1887 werd de grondwet herzien en werden de censusbepalingen uit de grondwet verwijderd. Het 
aantal Kamerleden werd uitgebreid tot honderd. De herziening van het kiesrecht moest worden 
uitgewerkt in een nieuwe kieswet. De liberale minister Tak van Poortvliet stelde een kieswet voor die 
praktisch algemeen mannenkiesrecht zou inhouden. Dit voorstel ging de Kamer te ver en het kabinet 
trad af. In 1897 kwam uiteindelijke een nieuwe kieswet tot stand. Het aantal kiesgerechtigden 
verdubbelde van drie- tot zeshonderdduizend.  De eisen die in de kieswet werden gesteld om voor 
kiesrecht in aanmerking te komen betekenden dat met een toename van de welvaart ook het aantal 
kiesgerechtigden steeg, tot een miljoen kiezers in 1913. Iets meer dan tweederde van de mannen had 
op dat moment stemrecht. Deze grote uitbreiding van het electoraat maakte een geheel andere 
aanpak van verkiezingen en een andere benadering van het kiezerspubliek noodzakelijk.

38
 ‘De 

openbare ruimte waarin de politiek gemaakt werd was tot 1870/1880 voornamelijk beperkt gebleven 
tot de herenwereld. Nu werd politiek iets van massabijeenkomsten in grote gebouwen en zelfs van in 
de openlucht.’

39
 De steun van steeds grotere groepen mensen was nu nodig om verkozen te worden. 

Politici moesten zich hiervoor daadwerkelijk gaan verdiepen in wat de bevolking bezig hield en wat 
hun behoeften waren. De antirevolutionairen en socialisten spraken de gewone burgers aan op de 
onderwerpen die hen bezighielden.

40
 De steun die zij daarom hadden onder de bevolking ging zich 

vanaf nu uitbetalen in Kamerzetels. Nog lang niet alle politici steunden deze ontwikkeling. In de 
woorden van een weinig enthousiaste Savornin Lohman:  
 

‘thans heeft men de mensen wijs gemaakt dat zij zelf kunnen uitkiezen. Daarom moet men met hen 
in kennis komen. Maar als men nu uit zeker purisme zegt: dat doe ik niet, dan wordt, zeer ten 
nadele van des lands, de volksvertegenwoordiging steeds slechter. (…) Het politieke leven is nu 
eenmaal niet anders.’

41
 

 

Door de komst van fabrieken en de groei van de steden werd in de tweede helft van de negentiende 
eeuw de armoede waarin grote groepen van de bevolking verkeerden zichtbaar. Ook onder 
welgestelde burgers en in de politiek nam door deze ontwikkelingen de gevoeligheid voor deze 
armoede toe. De eerste sociale wetgeving in Nederland was de Kinderwet van Van Houten (1874) die 
fabrieksarbeid van kinderen verbood. In 1886 nam de Kamer het initiatief tot een parlementaire 
enquête naar de gebreken van deze wet. De enquête werd uiteindelijk een breder onderzoek naar de 
arbeidsomstandigheden in fabrieken en maakte de omstandigheden waarin fabrieksarbeiders 
moesten werken voor de bevolking zichtbaar. De enquête leidde tot de Arbeidswet van 1889 die 
zorgde voor de arbeidsbescherming van vrouwen. De overheid ging vanaf dit moment steeds meer in 
het maatschappelijk leven ingrijpen in de vorm van sociale wetgeving. In de jaren 1890 werden de 
leerplicht, de Woningwet, de Gezondheidswet, de Ongevallenwet en verschillende Kinderwetten 
ingevoerd.

42
 De discussie over de sociale wetgeving aan het einde van de negentiende en het begin 

van de twintigste eeuw lag voor een deel in het verlengde van het debat over de uitbreiding van het 
kiesrecht: ‘terwijl de thorbeckeense redenering was dat iemand pas kiesrecht zou kunnen bezitten als 
hij al onafhankelijk was, keerden nu meer en meer politici de redenering om. Iedereen diende 
kiesrecht te bezitten. En omdat werkelijk burgerschap pas mogelijk was zodra achterstanden waren 
ingelopen, diende de staat de onafhankelijkheid van burgers met sociale wetgeving te stimuleren.’

43
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

 8.4 ONTWIKKELINGEN IN DE OPENBAARHEID 1848-1917 
 

 
 
De 
grondwetsher
ziening van 
1848 is de 
belangrijkste 
die de 
Nederlandse 
grondwet 
heeft 

ondergaan. De liberalen, onder leiding van Thorbecke, achtten een ‘oneindig grootere medewerking 
der burgerij’ bij het bestuur vereist. De ‘betrekking des volks tot de Staatsinrigtingen’

44
 moest daarom 

worden herzien. De grondwet van 1848 zorgde voor de totstandkoming van een nieuw en helder 
politiek bestel waarbij werd uitgegaan van de democratische gedachte. Het nieuwe politieke bestel 
moest het bestuur toegankelijk maken voor de burgers. De liberalen achtten een grotere 
betrokkenheid van de burgers bij het bestuur van groot belang voor de legitimiteit van het bestuur. De 
openbaarheid van het bestuur moest deze betrokkenheid mede mogelijk maken. Thorbecke had in de 
toelichting bij het herzieningsvoorstel gesteld: 
 

‘Openbaarheid was steeds de schrik aller slechte, de steun aller goede regering. In onze dagen 
regeert, hoe hoog en ontoegankelijk een bewind zich ook waant, het volksoordeel mede; een 
macht die men niet weert doch door opklaring tot bondgenoot maakt.’

45
  

 

Een grotere openbaarheid van het bestuur en de rechtstreekse verkiezingen van de leden van de 
Tweede Kamer moesten leiden tot de publieke controle van het bestuur in de vorm van een levendige 
publieke opinie. Een van de belangrijkste elementen van de nieuwe grondwet was de invoering van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. De koning werd onschendbaar. Het handelen van de regering was 
vanaf nu de verantwoordelijkheid van een minister of de ministers gezamenlijk. De koning kon en 
mocht niet langer zelfstandig politiek bedrijven. De Staten-Generaal bleef bestaan uit twee kamers. De 

Tweede Kamer kreeg een aantal 
belangrijke nieuwe rechten. De 
Kamer kreeg de bevoegdheid het 
vertrouwen in ministers op te zeggen 
en kreeg daarnaast het recht van 
interpellatie, amendement en 
enquête. De vergaderingen van beide 
Kamers waren vanaf nu openbaar (1). 
Na de grondwetsherziening van 1848 
nam de invloed van de Staten-
Generaal daarom sterk toe. De 

regering was vanaf nu verantwoording verplicht aan de beide Kamers en de Tweede Kamer speelde 
vanaf nu een centrale rol in de vorm van de controle van en samenwerking met de regering. 
Tegelijkertijd was er, door de invoering van rechtstreekse verkiezingen, vanaf nu een directe band 
tussen de Tweede Kamer en de burgers. Hierdoor ‘groeide de behoefte aan nauwkeurigheid, snelle 
publicatie en verspreiding van de parlementaire Handelingen.’

46
 Vanaf juli 1847 waren voor het eerst 

woordelijke verslagen gemaakt van de vergaderingen van Tweede Kamer. De volledige Handelingen 
evenals de bijbehorende vergaderstukken werden vanaf 17 oktober 1847 gepubliceerd in een bijlage 
bij de Staatscourant (2).

47
 In 1849 drong het liberale Kamerlid Van Twist in de Kamer aan op snelheid 

en volledigheid bij de publicatie van de Handelingen. Een commissie belast met het ontwerp van de 
reglementen van orde van de Kamers bracht eveneens in 1849 een rapport uit over snelschrijverij. Op 
1 augustus 1849 diende minister van Binnenlandse Zaken De Kempenaer een wetsontwerp in waarin 
de instelling van een Stenografische Inrichting werd geregeld. De Stenografie werd in hetzelfde jaar 
ingevoerd (3). In 1850 werd de zorg voor de openbaarmaking van de Handelingen door de regering 
overgedragen aan de Staten-Generaal.

48
  

 

De openbaarheid van bestuur strekte zich in de eerste jaren na de grondwetswijziging nog maar uit tot 
een kleine groep burgers, degenen die rechtstreeks bij de politiek betrokken waren en een kleine 
groep welgestelde burgers die na de grondwetswijziging van 1848 stemrecht hadden gekregen en 
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zich nu in liberale debating societies in het politieke debat mengden. Op veel plaatsen werden vanaf 
1848 debating societies opgericht waar burgers met elkaar in debat gingen. Het ging hierbij niet 
zozeer om de uitkomst van het debat maar om de oefening in het voeren van debatten op een 
beschaafde en parlementaire manier.

49
 Om betrokkenheid van de burgers bij de politiek te vergroten 

richtten de liberalen in de verschillende districten kiesverenigingen op. De Kieswet regelde de 
rechtstreekse verkiezingen van de Tweede Kamer door middel van een districtenstelsel. De 
verkiezingen werden daarom lokaal georganiseerd.

50
 Deze openbare kiesverenigingen dienden om 

burgers in aanloop naar verkiezingen bekend te maken met de standpunten van kandidaten. Er 
bestonden nog geen politieke partijen, evenmin als partijlijsten. Omdat het aantal stemgerechtigden 
nog laag was hadden kandidaten vaak slechts enkele honderden stemmen nodig om te worden 
gekozen.

51
 In tegenstelling tot de debating societies betekende het lidmaatschap van een liberale 

kiesvereniging dat men de liberale uitgangspunten onderschreef.
52

 Nadat zich in de Tweede Kamer 
ook andere politieke stromingen gingen onderscheiden richtten ook zij eigen kiesverenigingen op. 
 

Vanaf de jaren 1850 begon zich parlementaire verslaggeving te ontwikkelen. In 1859 kwam er een 
perstribune in de Tweede Kamer (4). De verslagen over de Kamerdebatten in de kranten waren nog 
vaak letterlijk en lang.

53
 De opheffing van het dagbladzegel in 1869 en de infrastructurele 

ontwikkelingen maakten echter de opkomst van massamedia mogelijk in de vorm van de komst van 
een groot aantal regionale en landelijke dag-, nieuws- en weekbladen (5). Hierdoor werden de 
verslagen van de Kamerdebatten door steeds meer mensen gelezen en groeide de betrokkenheid bij 
de politiek.

54
 Kranten werden per trein vervoerd en konden zo nog dezelfde dag bij abonnees in de 

bus worden gedaan. Belangrijke dagbladen waren de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het 
Algemeen Handelsblad. 
 

Het protestantse Kamerlid Abraham Kuyper zorgde vanaf de jaren 1870 voor belangrijke 
ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. In plaats van tot de welgestelde burgers richtte hij zich 
vooral ook tot het deel van de bevolking dat niet stemgerechtigd was: het volk achter de kiezers. Hij 
probeerde zijn achterban te bereiken en te mobiliseren door hen aan te spreken op de 
maatschappelijke onderwerpen die hen bezighielden. De abstracte liberale toon maakte zo in de jaren 
tachtig plaats voor ‘een politiek die juist appelleerde aan gevoelens en kwesties die nauw met 
levensbeschouwelijke identiteit verbonden waren.’

55
. De protestante burgers die zich vanaf 1848 

georganiseerd waren gaan inzetten voor maatschappelijke thema’s als het bijzonder onderwijs, 
zochten nu toenadering tot de antirevolutionairen van Kuyper. Op 3 april werd 1879 in Utrecht door de 
antirevolutionairen een vergadering belegd. Alle antirevolutionaire kiesverenigingen, christelijke 
bladen en kranten en alle afdelingen van het Antischoolwetvebond die het antirevolutionaire 
gedachtegoed onderschreven werden uitgenodigd.

56
 Tijdens de vergadering werd de 

Antirevolutionaire Partij (ARP), de eerste politieke partij in Nederland, opgericht. Ook de katholieken 
en socialisten gingen zich vanaf de jaren 1870 organiseren. In 1894 werd de Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij (SDAP) opgericht. De SDAP wilde via de parlementaire weg de situatie van arbeiders 
verbeteren. 
 

De nieuwe benadering van politiek en de vorming en organisatie van verschillende politieke 
stromingen vormden een belangrijke ontwikkeling in de openbaarheid van bestuur: ‘meningsvorming 
via het publieke debat [maakte] plaats voor mobiliserende retoriek onder politiek gelijkgestemden’, en 
zorgde ervoor dat nieuwe groepen burgers door de politiek werden aangesproken en bij de politiek 
werden betrokken.

57
 Het succes van de aansluiting tussen de nieuwe politieke stromingen en de 

verschillende maatschappelijke groepen ‘had veel te maken met de middelen die de moderne 
maatschappij bood: onder meer de pers en betere scholing, wegen, spoorwegen trein en fiets.’

58
 De 

antirevolutionairen en socialisten waren meer dan de liberalen gericht op de daadwerkelijke 
mobilisatie van burgers. ‘Beide groepen profiteerden van de schaalvergroting en mobiliteit van de 
moderne samenleving, maar reageerden er tegelijk ook op. De achterban kon door mobiliteit en 
informatievoorziening bereikt worden, en omgekeerd boden de nieuwe bewegingen een 
gemeenschap van gelijkgestemden in een wereld die overzichtelijker werd.’

59
 De herziening van het 

kiesrecht zorgde voor een volgende ontwikkeling in de openbaarheid van bestuur. Door de enorme 
uitbreiding van het electoraat breidde ook ‘de openbare ruimte waarin de politiek gemaakt werd’

60
 zich 

uit tot ver buiten de liberale debating societies. In de tweede helft van de achttiende eeuw breidde de 
openbaarheid van bestuur zich zo uit tot de gehele bevolking, waarvan bovendien een groot deel nu 
stemrecht had. De openbaarheid van bestuur veranderde daarom ook sterk van betekenis en inhoud. 
Het bestuur was vanaf nu afhankelijk van de steun van een grote groep burgers. De nieuwe 
betrokkenheid van burgers bij de politiek en de steun van burgers voor de verschillende nieuwe 
stromingen en partijen moest nu daarom worden omgezet in praktische politiek die voorzag in de 
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behoeften van de bevolking. De overheid ging vanaf de jaren 1890 steeds meer in het 
maatschappelijk leven ingrijpen in de vorm van sociale wetgeving. Voor het publieke en politieke 
debat over de aanpak van de bestaande maatschappelijke problemen, was kennis nodig. Kennis van 
de maatschappij en van de (omvang van) de problemen die om een oplossing vroegen. 
Overheidsstatisitiek was hiervoor het aangewezen middel: 
 

‘de veranderde inrigting onzer staatsinstelling dwingt de regering meer en meer tot openbaarheid; 
de natie tot kennisneming. Statistiek is de grondslag dier openbaarheid’61. 

 

Al in 1848 had het ministerie van binnenlandse zaken een bureau voor de statistiek opgericht. In 1894 
werd het onafhankelijke Centraal bureau voor de statistiek opgericht. De oprichting van het bureau 
was ‘een belangrijke episode in de ontwikkeling van de Nederlandse staat.’

62
 ‘De geheimhouding van 

voor 1848 was doorbroken, niet om de wil van het volk tot leidraad van het staatsbeheer te maken, 
maar om de burgers in staat te stellen het staatsoptreden te beoordelen in het licht van het algemeen 
belang. Getalsmatige kennis van de samenleving was de vaste bodem waarop dat oordeel moest 
rusten.’

63
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9 SOEVEREINITEIT IN EIGEN KRING 
 

De politieke en maatschappelijke verzuiling van de Nederlandse maatschappij in de jaren 1917-1966 
was van grote invloed op de openbaarheid van bestuur in deze periode. En welke gevolgen hadden 
de ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de manier waarop over overheidscommunicatie 
werd gedacht? 

 

9.1 DE PACIFICATIE VAN 1917 
 

In 1914 brak in Europa de Eerste Wereldoorlog uit. Franz Ferdinand, de Oostenrijkse troonopvolger, 
werd in Sarajevo vermoord. Oostenrijk verklaarde Servië hierop de oorlog. Duitsland steunde 
Oostenrijk-Hongarije, Rusland steunde de Serven. Duitsland verklaarde vervolgens de oorlog aan 
Rusland en aan Frankrijk. Toen de Duitsers door België optrokken naar Frankrijk verklaarde Groot-
Brittannië Duitsland de oorlog. Tot 1918 stonden Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en hun bondgenoten 
tegenover Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en hun bondgenoten, onder andere de Verenigde 
Staten en Japan. De betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de oorlog vanaf 1917 zorgde voor 
een doorbraak en leidde tot de overwinning van de geallieerden.

1
 

Nederland bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. De oorlog ging echter niet ongemerkt aan 
Nederland voorbij. Het leger werd gemobiliseerd, veel producten gingen op de bon en honderden 
koopvaardij- en vissersschepen werden getorpedeerd.

2
 Vooral ook zorgde de oorlog voor een 

zeldzaam moment van eenheid in de politiek. Pieter Jelles Troelstra (SDAP) stelde in augustus 1914 
in de Tweede Kamer dat 
 

‘in deze ernstige omstandigheden de nationale gedachte de nationale geschillen overheerscht.’
3
 

 

In de jaren 1914-1918 werden hierdoor zowel de kiesrechtkwestie als de schoolstrijd opgelost. In 1914 
werd een Bevredigingscommissie geïnstalleerd om tot een oplossing van de schoolstrijd te komen. 
Eveneens in 1914 bereidde de liberale premier Cort van der Linden een aantal voorstellen op het 
gebied van het kiesrecht voor. In 1915 legde hij zijn ontwerp aan de Tweede Kamer voor: algemeen 
kiesrecht voor mannen, passief kiesrecht voor vrouwen, afschaffing van het districtenstelsel en 
invoering van evenredige vertegenwoordiging en stemplicht.

4
 Vooral het voorstel van de premier om 

het algemeen mannenkiesrecht in te voeren stuitte op verzet van de confessionele partijen . In maart 
1916 kwam het eindrapport van de Bevredigingscommissie uit. De commissie adviseerde om het 
bijzonder onderwijs financieel gelijk te stellen aan het openbaar onderwijs.

5
 Er werd nu een 

compromis gesloten. De confessionelen gaven toe in de stemrechtkwestie, de liberalen en socialisten 
stemden in met de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs. Door de zogeheten pacificatie 
van 1917 werden de twee onderwerpen die de Nederlandse politiek al meer dan zestig jaar hadden 
beziggehouden in een keer opgelost. Na nieuwe verkiezingen werden de voorstellen ook in tweede 
termijn aangenomen en door middel van een grondwetswijziging geregeld. Artikel 192 van de 
grondwet van 1917 stelde ‘Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de wet te stellen 
voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas 
bekostigd.’ De artikelen 80 en 81 regelden het algemeen kiesrecht voor mannen, passief kiesrecht 
voor vrouwen, afschaffing van het districtenstelsel en invoering van evenredige vertegenwoordiging en 
stemplicht. Vanaf 1919 kregen vrouwen ook actief kiesrecht. 
Het jaar 1917 vormde zo een belangrijk keerpunt. De pacificatie van 1917 betekende dat Nederland 
‘duidelijk een nieuwe fase was binnengetreden’

6
. De financiële gelijkstelling van het bijzonder 

onderwijs had grote maatschappelijke effecten. ‘Het beginsel van financiering van bijzondere scholen 
uit algemene middelen werd spoedig naar andere maatschappelijke sectoren uitgebreid: toekenning 
van radiozendtijd, woningbouw, de gezondheidszorg, de werklozensteun en dergelijke.’

7
 De pacificatie 

speelde zo een belangrijke rol bij de toenemende verzuiling van de Nederlandse maatschappij. De 
invoering van het algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging had grote gevolgen voor de 
politieke partijen en hun onderlinge verhoudingen.

8
 Voor 1917 werkten de socialisten en de liberalen 

in de verschillende districten vaak samen om de confessionele partijen, die op hun beurt eveneens 
vaak samenwerkten, te kunnen verslaan. Door de invoering van evenredige vertegenwoordiging 
waren de verschillende partijen niet langer van elkaar afhankelijk. Daarnaast bood de lage 
kiesdrempel mogelijkheden voor nieuwe partijen. Er was hierdoor sprake van ‘een fragmentering van 
het partijstelsel en een losser worden van oude coalitiebanden.’

9
 Vanaf nu moesten alle partijen 

stemmen winnen op eigen kracht. Door de evenredige vertegenwoordiging konden de katholieken 
konden vanaf nu ‘volop profiteren van hun katholieke kiezers waar deze ook woonden.’

10
 De 

Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) werd en bleef hierdoor tot de Tweede Wereldoorlog de 
grootste partij, gevolgd door de socialistische SDAP en de protestantse ARP. De invoering van het 
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algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging leidde zo tegelijkertijd tot ‘een gedurende 
enkele tientallen jaren stabiele samenstelling van de Tweede Kamer conform de landelijke 
getalsverhoudingen tussen de zuilen.’

11
 

 

De Nederlandse regering was ontevreden over het beeld dat tijdens de Eerste Wereldoorlog van 
Nederland had bestaan. In 1920 ging de Nederlandse overheid zich daarom voor het eerst 
bezighouden met overheidsvoorlichting, om ‘een slecht imago van Nederland in het buitenland te 
voorkómen en recht te zetten.’

12
 Naar aanleiding van het advies van de Commisie van Advies over de 

instelling van een Regeeringspersdienst werd in 1934 de Regeeringspersdienst (RPD) ingesteld en 
ondergebracht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De RPD was de eerste overheidsorganisatie 
die zich formeel ging bezighouden met overheidsvoorlichting. Het ging hierbij om voorlichting over 
Nederland en het Nederlandse overheidsbeleid aan het buitenland. In 1937 verhuisde de RPD echter 
naar het nieuwe ministerie van Algemene Zaken. De Regeeringspersdienst ging zich vanaf nu ook 
bezig houden met voorlichting aan het Nederlandse publiek en dan vooral aan de Nederlandse pers.

13
 

 

 9.2 VERZUILING 
 

Vanaf 1917 was er sprake van een toenemende verzuiling van de Nederlandse maatschappij en 
politiek. Aan het begin van de twintigste eeuw kon in Nederland een onderscheid worden gemaakt 
tussen vier belangrijke levensbeschouwelijke stromingen: het katholicisme, protestantisme, socialisme 
en liberalisme. Deze stromingen verdeelde de Nederlandse bevolking in vier bevolkingsgroepen. De 
katholieken, protestanten en socialisten waren zich vanaf het einde van de negentiende eeuw 
geleidelijk gaan organiseren in een netwerk van eigen politieke en maatschappelijke organisaties op 
levensbeschouwelijke grondslag.

14
 Dit is bekend komen te staan als de verzuiling van de Nederlandse 

maatschappij en politiek. Deze ontwikkeling had verschillende oorzaken. Vooral in protestantse en 
katholieke kring was de idee ontstaan dat de Nederlandse maatschappij uit verschillende 
gemeenschappen bestond, ‘met een eigen identiteit, met eigen inzichten op levensbeschouwelijk, 
politiek en moreel terrein, met een eigen zingevend verleden en met eigen tradities, gebruiken en zelfs 
taal (zoals katholieken bijvoorbeeld ‘op’ vakantie gingen).’

15
 De protestantse leider Abraham Kuyper, 

die in 1879 de ARP had opgericht, was bovendien van mening dat er in de maatschappij verbanden 
van ‘niet-staatkundige gemeenschappelijkheid’ bestonden, zoals het gezin en de vereniging, die hun 
betekenis niet aan de staat ontleenden en waarover de staat dus ook geen zeggenschap had. Hij 
pleitte daarom voor ‘soevereiniteit in eigen kring’. De overheid mocht en moest van alles regelen en 
zelfs financieren, maar mocht nooit iets aan de verschillende gemeenschappen opleggen.

16
 De 

verzuiling werd echter niet alleen door de leiders van de zuilen aangemoedigd. De meeste katholieke 
organisaties en verenigingen bestonden al lang voordat de katholieken zich politiek gingen 
organiseren.

17
 Naast de confessionele scheidslijn tussen de katholieken en de protestanten, zorgde 

de industrialisatie voor een sociaal-economische scheidslijn binnen de algemene bevolkingsgroep. Dit 
leidde tot het ontstaan van de socialistische en liberale zuil. De liberalen vormden grotendeels een zuil 
tegen wil en dank: ‘het isolement van deze bevolkingsgroep was eerder het gevolg van de verzuiling 
van de andere bevolkingsgroepen dan van een gericht streven van de liberalen zelf.’

18
 De socialisten 

echter waren sterk ideologisch gericht. Omdat de aanhang van de verschillende zuilen bovendien 
regionaal gescheiden was (noord/zuid, stad/platteland), versterkte dit de verzuiling nog eens.

19
 

Nederland ontwikkelde zich zo tot een vierstromenland waarbij het leven van veel burgers zich vrijwel 
geheel binnen de eigen zuil afspeelde. Contacten tussen de leden van de verschillende zuilen waren 
er nauwelijks. In de jaren 1917-1967 kenden de verschillende bevolkingsgroepen eigen verenigingen, 
vakbonden, scholen, winkels, woningcorporaties, ziekenhuizen, kranten, radio- en televisieomroepen 
enzovoort. En vooral ook eigen politieke partijen. 
De vertegenwoordigers van de politieke partijen vormden de top van de verschillende zuilen. Voor een 
deel moedigden zij de verzuiling aan. Maar vooral ook zorgden zij er onderling voor ‘dat het systeem 
soepel draaide.’

20
 

 

 9.3 DE ZEVEN SPELREGELS VAN DE PACIFICATIEPOLITIEK 
 

‘Net als een ijsberg was de pacificatiepolitiek grotendeels aan het zicht ontrokken.’
21

 
 

Het belangrijkste probleem voor de politieke leiders van de verschillende zuilen was ‘om met elkaar 
ondanks levensbeschouwelijke tegenstellingen tot vruchtbare samenwerking te komen.’

22
 Dat men 

hier in slaagde was te danken aan het feit dat men zich bij de politieke besluitvorming aan een aantal 
ongeschreven spelregels hield. Lijphart heeft deze spelregels, die de Nederlandse politiek van 1917 
tot 1967 bepaalden, beschreven. De spelregels waren bedoeld ‘om de zakelijk-politieke 
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onderhandelingen zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om de spanningen zo min mogelijk in 
politieke botsingen te laten ontaarden.’

23
 

De belangrijkste spelregel van de zogeheten pacificatiepolitiek was daarom ‘dat de politiek juist 
helemaal niet als een spel mocht worden beschouwd.’

24
 Door deze zakelijke houding was 

besluitvorming mogelijk binnen het verzuilde bestel mogelijk. ‘Zij was het axioma, dat aan alle andere 
politieke spelregels ten grondslag lag.’

25
 

De volgende spelregel was ‘de pragmatische aanvaarding van het feit van de geestelijke verzuildheid. 
Levensbeschouwelijke verschillen waren er nu eenmaal en hierin was toch geen verandering te 
brengen.’

26
 De besluiten over sommige belangrijke politieke onderwerpen waarover sterk van mening 

werd verschild werden daarom voor korte of langere tijd uitgesteld, ‘in de ijskast gezet’. Ondanks grote 
meningsverschillen werd door middel van deze zogeheten ijskastpolitiek de samenwerking tussen de 
zuilen op andere terreinen niet in gevaar gebracht.

27
 Daarnaast werd er geprobeerd alle zuilen aan de 

politieke besluitvorming te laten deelnemen, in plaats van eenvoudig bij meerderheid te besluiten.‘Een 
minderheid kon de politiek niet blokkeren, maar haar wensen werden in het algemeen door de 
meerderheid welwillend in acht genomen. Kortom, de meerderheid besliste, maar alleen na overleg 
met de minderheid, niet dwars tegen de minderheid in.’

28
 

De derde spelregel hield in dat de belangrijkste politieke onderwerpen door middel van zogeheten 
topconferenties werden behandeld. ‘De pacificatie-politiek hield in dat de elites regeerden. (…) Hoe 
belangrijker de politieke kwestie des te hoger was het niveau, waarop een oplossing moest worden 
gevonden.’

29
 

De evenredigheidsregel, de vierde spelregel, was ‘een van de eenvoudigste maar tegelijkertijd een 
van de belangrijkste spelregels.’

30
 Gelden uit de openbare kas werden evenredig verdeeld over de 

verschillende verzuilde organisaties, instellingen en verenigingen. De radio- en televisiezendtijd werd 
evenredig verdeeld over de verschillende omroepenverenigingen. Ook de benoeming van 
gemeenteambtenaren, de ambtenaren op de ministeries, burgermeesters en Commissarissen van de 
Koningin vonden volgen de evenredigheidsregel plaats.

31
  

De vijfde spelregel was de depolitisering van belangrijke politieke onderwerpen. ‘De kunst was om 
politieke zaken, die neiging hadden om emoties op te wekken, voor te stellen alsof het helemaal geen 
politieke en dus tot tweedracht aanleiding gevende zaken waren, maar kwesties die volgens 
objectieve gevestigde principes van de economische leer, van de rekenkunde (evenredigheid), of van 
de rechtsgeleerdheid konden worden behandeld.’

32
 Compromissen werden tegenover de achterban in 

de zuilen verdedigd ‘door het gebruik van ingewikkelde economische argumenten en het goochelen 
met cijfers, die voor de meeste mensen niet te begrijpen waren.’

33
 

 

De zesde spelregel van de pacificatiepolitiek was geheimhouding. Om binnen het verzuilde politieke 
bestel tot besluitvorming te kunnen komen moesten de vertegenwoordigers van de politieke partijen 
compromissen sluiten en, dus, concessies aan elkaar doen, ook wanneer het om 
levensbeschouwelijke onderwerpen ging. ‘Om dit te kunnen doen moesten de elites openlijk 
tegenover elkaar kunnen onderhandelen, maar moest het grote publiek hen niet steeds op de vingers 
kunnen kijken.’

34
 Voor het slagen van de pacificatiepolitiek was het daarom van belang dat ‘het proces 

van geven en nemen – dat inherent was aan de hele pacificatiepolitiek – zich zoveel mogelijk aan het 
gezichtsveld  van de bevolking onttrok.’

35
 De politieke besluitvorming vond zo, door middel van 

topconferenties en binnen het kabinet, steeds achter gesloten deuren plaats. Ook de vergaderingen 
van de Kamercommissies waren besloten. De vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer waren, 
zoals geregeld in de grondwet, openbaar: 
 

 ‘ook in het pacificatietijdperk [was] de Staten-Generaal, en vooral de Tweede Kamer, het 
belangrijkste forum der publieke opinie, waar politieke zaken in het openbaar werden behandeld. 
Hier stonden de partijen tegenover elkaar en tegenover het kabinet in de aanwezigheid van de 
parlementaire verslaggevers van de grote kranten en van de toeschouwers op de publieke 
tribune.’

36
 

 

Voorafgaand aan Kamerdebatten had de daadwerkelijke politieke besluitvorming, zoals beschreven, 
echter al plaatsgevonden. ‘Wat tenslotte in het openbaar in de Kamers werd behandeld was het 
resultaat van de onderhandelingen tussen de zuilen en dus meestal een uitgemaakte zaak; de 
Kamers moesten er alleen nog hun formele goedkeuring aan hechten.’

37
 Botsingen tussen het kabinet 

en de Tweede Kamer kwamen wel voor, maar ‘wanneer de parlementaire strijd te wild, of te 
onoverzichtelijk werd, werden de beraadslagingen gewoonlijk geschorst om de elites de gelegenheid 
te geven achter gesloten deuren de zaken weer in veilige banen te leiden.’

38
 Hoewel de Eerste en 

Tweede Kamer de middelen hadden om het kabinet tot een grotere openbaarheid te dwingen (het 
recht van enquête, het interpellatierecht en het vragenrecht), werd hiervan zeer bescheiden gebruik 
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gemaakt. In de jaren 1917-1667 werd slechts één parlementaire enquête gehouden, de 
oorlogsenquête over de gebeurtenissen in de jaren 1940-1945, ‘een uiterst gewichtige zaak, maar 
meer van historisch dan van actueel politiek belang.’

39
 In de jaren dertig waren er ongeveer tien 

interpellaties per jaar, na 1945 nog slechts vijf per jaar. Daarnaast werden er jaarlijks enkele 
honderden Kamervragen gesteld, maar deze gingen nooit over gevoelige politieke onderwerpen. 
Ministers beantwoordden Kamervragen meestal pas na maanden.

40
 Kamerleden maakten, kortom, 

nauwelijks gebruik van de mogelijkheden om het kabinet tot openheid van zaken aan te zetten.
41

 ‘De 
reden hiervoor ligt voor de hand: de Kamerleden (…) behoorden zelf tot de politieke elites en hielden 
zich gewoonlijk aan de spelregel, dat geheimhouding geboden was.’

42
 

De Nederlandse pers ‘speelde misschien wel de belangrijkste rol in de geheimhouding van de gang 
van zaken bij de pacificatiepolitiek.’

43
 De eigen kranten en omroepen vormden een belangrijk 

onderdeel van de verschillende zuilen. De kranten en omroepen waren door organisatorische, 
ideologische en persoonlijke banden aan de zuilen verbonden.

44
 De bestuursleden en redacteuren 

van de verschillende kranten en omroepen waren vaak tegelijkertijd lid van de Eerste of Tweede 
Kamer, of in andere woorden: veel leden van de Eerste of Tweede Kamer waren tegelijkertijd 
bestuurslid of redacteur van een krant of de omroep van de eigen zuil.

45
 De redacteuren en 

journalisten maakten, zo, zelf deel uit van de top van de verschillende zuilen. Van onafhankelijke en 
kritische verslaggeving was daarom geen sprake. De kranten en omroepen van de verschillende 
zuilen waren de spreekbuis van de eigen politieke partij. Ook de pers hield zich daarom aan de 
geheimhoudingsregel. 
 

De zevende spelregel van de pacificatiepolitiek, tot slot, luidde: de regering regeert. Het kabinet bezat 
in de jaren 1917-1966 een grote zelfstandigheid. Door deze zelfstandigheid kon het kabinet een 
belangrijke rol spelen binnen het verzuilde politieke bestel. Binnen het kabinet konden de 
onderhandelingen tussen de zuilen plaatsvinden. Daarnaast kon het kabinet optreden als 
onafhankelijke scheidsrechter tussen de zuilen.

46
 

 

 9.4 DE BEZETTING 
 
In de jaren 1940-1945 was Nederland bezet door Duitsland. Hoewel ‘het overheidshandelen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog niet het resultaat was van in de Nederlandse Grondwet verankerde 
besluitvorming’

47
, wordt in deze paragraaf de ‘openbaarheid van bestuur’ tijdens de Duitse bezetting 

behandeld. Van openbaarheid van de besluitvorming was geen sprake. De openbaarheid beperkte 
zich tot de publicatie van verordeningen van de bezetter in het Verordeningenblad. 
 

Bij de verkiezingen van 1932 was de nationaal-socialistische NSDAP van Adolf Hitler in Duitsland de 
grootste partij geworden. In 1933 werd Hitler rijkskanselier. Direct nadat hij aan de macht was 
gekomen begon Hitler met de opbouw van een sterk leger en de nazificatie van de Duitse 
maatschappij. Rassenwetten beroofden Duitse joden van hun burgerrechten. Op 1 september 1939 
viel het Duitse leger Polen binnen. Engeland en Frankrijk verklaarden Duitsland de oorlog.

48
    

 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Koningin Wilhelmina (1880-1962) en de 
regering weken uit naar Londen. Op 14 mei werd Rotterdam door de Duitsers gebombardeerd. Vijf 
dagen na de Duitse inval capituleerde Nederland. Tot 4 mei 1945 was Nederland bezet gebied. 
Eind 1940 werden alle joodse ambtenaren en onderwijzers ontslagen. Vervolgens werd joden de 
toegang tot openbare gelegenheden en parken ontzegd.

 
Vanaf 1942 moesten alle joden een gele ster 

dragen. Eveneens in 1942 begonnen de deportaties. Joden werden opgeroepen zich te melden of 
werden tijdens razzia’s uit hun huizen gehaald.

49
 Tijdens de bezetting werden 113.000 Nederlandse 

joden vermoord, drie kwart van de joden die in Nederland woonden.
50

 Nederland was tegelijkertijd het 
enige land in Europa waar de burgers zich door middel van stakingen zoals de Februaristaking in 
1941 verzetten tegen het Duitse optreden tegen de joden. Daarnaast was er verzet in de vorm van 
illegale pers, aanslagen, spionage en hulp aan onderduikers.

51
 Vijfentwintigduizend joden doken 

onder. Tienduizend van hen overleefden zo de oorlog.
52

  
Tijdens de Duitse bezetting was er censuur op pers, radio en boeken. De illegale pers speelde daarom 
een belangrijke rol bij het verzet. Via Radio Oranje sprak koningin Wilhelmina vanuit Londen de 
Nederlandse bevolking moed in. In 1944 werd het zuiden van Nederland door geallieerde troepen 
bevrijd. De rest van Nederland kreeg te maken met de hongerwinter. In april 1945 werd de rest van 
Nederland bevrijd. Op 5 mei 1945 werd de capitulatie van de Duitsers ondertekend.

53
 

 

Op 18 mei 1940 werd Nederland bij Führerdecreet onder een burgerlijk bestuur gesteld. Dit was in 
strijd met het Landoorlogreglement, een volkenrechtelijk verdrag uit 1907, dat stelde ‘dat het bestuur 
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over bezette gebieden in handen van militaire autoriteiten behoort te liggen’ en dat de soevereiniteit 
‘blijft berusten bij de oorspronkelijke overheid.’

54
 De Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart werd benoemd 

tot Rijkscommissaris. Hij ontving zijn instructies rechtstreeks van Hitler.
55

 Artikel 5, lid 2 van het 
decreet luidde: 
 

‘De Rijkscommissaris kan verordeningen uitvaardigen, die kracht van wet hebben. De 
verordeningen worden in het ‘Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied’ 
afgekondigd.’

56
 

 

Het Joodsche Weekblad bevatte verplicht een exemplaar van het Verordeningenblad.
57

  
 

De Staten-Generaal en de Raad van State werden in juni 1940 geschorst. Ook de provincie- en 
gemeentebesturen werden geschorst. In 1941 werden bovendien alle politieke partijen behalve de 
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) verboden. In de plaats van de verzuilde omroepen kwam er 
een Rijksradio-omroep.

58
 Ook de Regeeringspersdienst kwam in Duitse handen. De taken van de 

RPD werden daarom in Londen overgenomen door een Regeeringsvoorlichtingsdienst (RVD). De 
RVD werd ondergebracht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De RVD onderhield contacten 
met de geallieerden, het bezette Nederland en Nederlands-Indie. Ook zorgde de RVD voor 
propaganda. Daarnaast werd in 1943 door het Militair Gezag in Londen de zogeheten Sectie XI, de 
Sectie Voorlichting, ingesteld om voorlichting te kunnen geven aan de Nederlandse bevolking zodat 
men kon rekenen op ‘het vertrouwen en de welwillendheid van de burgerbevolking van de bevrijde 
gebieden, om ‘disease and unrest’ daaronder te vermijden.’

59
 Radio Oranje was hierbij een van de 

belangrijkste middelen. 
 

Omdat de ministers naar Londen waren uitgeweken, stelden de Duitsers de secretarissen-generaal 
van de ministeries aan het hoofd van de departementen. Het college van secretarissen-generaal trad 
nu op als ministerraad.

60
 De Duitsers schakelden voor het uitvaardigen van verordeningen zoveel 

mogelijk de departementen in. Een aantal verordeningen werden ondertekend door de secretarissen-
generaal.

61
 Met het wegvallen van de parlementaire controle gingen de departementen onder leiding 

van de secretarissen-generaal ook zelfstandig besluiten nemen.
62

 
 

Ook de regering in Londen moest besluiten nemen zonder dat de Staten-Generaal of de Raad van 
State konden worden geraadpleegd. De besluiten van de regering werden daarom geen wetten 
genoemd, maar Koninklijke Besluiten. De besluiten werden genummerd, voorafgegaan door een 
letter. De letter A stond bijvoorbeeld voor 1940.

63
 Al tijdens de oorlog werd in opdracht van de regering 

in Londen in het geheim door twee commissies onderzocht welke Duitse maatregelen na de oorlog 
van kracht konden blijven. De rapporten werden naar Londen gesmokkeld. In een Koninklijk Besluit 
werd een onderscheid gemaakt tussen drie groepen besluiten: besluiten die nooit van kracht waren 
geweest, besluiten die na de bezetting buiten werking zouden treden en besluiten die voorlopig van 
kracht zouden blijven. Door de publicatie van dit besluit ‘wekte men (…) de indruk dat de 
verordeningen op lijst B alsnog achteraf voor de duur van de bezetting door de wettige regering 
werden bekrachtigd.’

64
 Een veldwachter die na de oorlog werd gearresteerd omdat hij enkele 

personen had uitgeleverd aan de Sicherheitsdienst (SD) verdedigde zich daarom met een beroep op 
een Duitse verordening, een ‘wettelijk voorschrift, dat door plaatsing op Lijst B achteraf door de 
Londense regering als tijdens de bezetting geldend was erkend.’

65
 De Bijzondere Raad van Cassatie 

wees zijn beroep af: ‘De bedoelde verordening was (…) een zuiver militair verbod, welks handhaving 
van nature tot de taak van de bezetter behoorde en die in geen geval als ‘Nederlandse wet’ kan 
worden gekwalificeerd.’

66
 

 

 9.5 VOORLICHTING OF PROPAGANDA? 
 

Een maand na de bevrijding benoemde Koningin Wilhelmina een ‘nationaal kabinet voor herstel en 
vernieuwing’, het kabinet Schermerhorn/Drees.

67
 Willem Drees was de leider van de SDAP.  

Schermerhorn was voorzitter geweest van de Nederlandse Volksbeweging (NVB), die een herziening 
van de politieke en economische verhoudingen bepleitte. De NVB pleitte voor het doorbreken van de 
maatschappelijke en politieke verzuiling en de oprichting van een progressieve volkspartij. 
Schermerhorn en Drees waren beide aanhangers van deze zogeheten doorbraakgedachte.  
Van de vijftien ministers waren er slechts drie afkomstig van de politieke partijen. Daarnaast 
beschouwde het kabinet de Tweede Kamer, omdat de laatste verkiezingen in 1937 waren geweest, 
als niet representatief. Bij de installatie van het kabinet richtte premier Schermerhorn zich daarom niet 
tot de Tweede Kamer, maar rechtstreeks tot de Nederlandse bevolking.

68
 Het gedachtegoed van de 

NVB speelde een grote rol bij het regeringsbeleid. Schermerhorn streefde naar een zo direct mogelijk 
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contact tussen de regering en het publiek en een ‘stelselmatige en zakelijk voorlichting omtrent de 
werkzaamheden van de overheid.’

69
 De regering richtte hiervoor onder andere de organisatie Oog en 

Oor op, die vanuit verschillende plaatsen in het land het regeringsbeleid moest uitdragen en aan de 
regering moest doorgeven wat er speelde. Ook konden burgers bij Oog en Oor terecht wanneer zij 
problemen hadden met overheidsorganisaties. Daarnaast werd de Regeeringsvoorlichtingsdienst 
uitgebreid, tot honderd leden.

70
 De propagandataak die de RVD tijdens de Tweede Wereldoorlog 

vanuit Londen had vervuld werd nu voortgezet in de vorm van voorlichting, vanuit Den Haag.
71

 De 
RVD moest een belangrijke rol geen spelen bij het direct op de burgers gerichte voorlichtingsbeleid 
van de regering. De premier stelde: 
 

‘Welke reden kan er voor een regering zijn om de voorlichting over haar daden uitsluitend aan 
organen over te laten, die haar overwegingen slechts gedeeltelijk of in het geheel niet kennen en er 
dan toe gedwongen worden hieraan een eigen interpretatie te geven? Dat een goed geleide, direct 
tot het volk sprekende regeringsvoorlichtingsdienst er niet weinig toe kan bijdragen, de 
belangstelling voor de publieke zaak te verlevendigen en het verantwoordelijkheidsgevoel te 
versterken is er een voordeel van, dat wij hoog aanslaan.’

72
 

 

De belangrijkste taken van de RVD direct na de oorlog waren het radioprogramma Praatjes op de 
brug, waarin premier Schermerhorn het regeringsbeleid toelichtte en het weekblad Commentaar, 
waarop burgers zich konden abonneren.

73
 In september 1945 werd de Regeeringsvoorlichtingsdienst 

formeel ingesteld met als taak ‘het voorlichten van het publiek over de bedoelingen, de activiteit, de 
successen en tegenslagen van de regering.’

74
 

 

Behalve door een ‘actief en direct op de burgers gericht voorlichtingsbeleid’
75

, probeerde het kabinet 
ook door een actief cultuurbeleid  de bestaande verhoudingen te doorbreken. De minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Gerard van der Leeuw, wilde het stelsel van openbaar en 
bijzonder onderwijs vervangen, een actief kunstbeleid voeren en een nationale omroep oprichten die 
de radioverenigingen ‘in hun viervoudige narigheid’ moest vervangen.

76
  

Het voorlichtingsbeleid en het cultuurbeleid van het kabinet stuitte op grote weerstand van de 
verschillende politieke partijen, de verschillende radioverenigingen en de pers. In een commentaar in 
Trouw werd geprotesteerd tegen het voorlichtingsbeleid:  
 

‘de voorlichting des volks is geen Overheidstaak, maar roeping en recht van de vrije maatschappij. 
Die roeping en dat recht worden thans terzijde gesteld.’

77
 

 

In januari 1946 mocht de Tweede Kamer zich voor het eerst uitspreken over het regeringsbeleid, naar 
aanleiding van een Nota omtrent een aantal punten van het Regeeringsbeleid. In de nota nam het 
voorlichtingsbeleid een belangrijke plaats in. De woordvoerders van de verschillende politieke partijen 
lieten zich in de Kamer vernietigend uit over het voorlichtingsbeleid van de regering. Het Kamerlid 
Schaepman van de RKSP vergeleek de werkzaamheden van de RVD met ‘Goebeliaanse 
propaganda.’

78
 De liberaal Wendelaar refereerde zelfs aan Hitler. De Wilde (ARP) hoopte dat 

 

‘de RVD zoodra de vrije pers met verantwoordelijke journalisten weer geheel op kracht is gekomen, 
zijn natuurlijken dood zal sterven.’

79
 

 

Het Kamerdebat leidde tot de instelling van een Adviescommissie Overheidsbeleid inzake 
Voorlichting. Voorzitter van de commissie was Gerrit Jan Van Heuven-Goedhart, verzetsstrijder en de 
hoofdredacteur van Het Parool. Van de tien commissieleden waren er zes afkomstig van de 
dagbladpers. Alle levensbeschouwelijke stromingen waren in de commissie vertegenwoordigd. 
Al in september kwam de commissie met haar rapport van 130 pagina’s. De commissie definieerde 
overheidsvoorlichting als de verduidelijking van beleid. De commissie benadrukte in haar rapport 
vooral dat overheidsvoorlichting niet de vorm van propaganda mocht hebben.

80
 Overheidsvoorlichting 

had door de ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het publiek de bijsmaak van 
propaganda gekregen, waarschuwde de commissie: 
 

‘en daarbij denkt elk volk dat, gelijk het onze, onder Duitsche bezetting geleden heeft, in het 
bijzonder aan de wijze waarop de bezettende macht – zoowel van eigen als van bezet gebied uit – 
poogde haar levens- en wereldbeschouwing op te dringen aan de millioenen, die onder haar 
feitelijke heerschappij waren geraakt.’

81
 

 

Nu Nederland was bevrijd moest ‘de normale werking der organen van Staat en Maatschappij – in het 
bijzonder dus van volksvertegenwoordiging en pers’ worden hersteld, ‘opdat de Overheidsvoorlichting 
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teruggebracht worde tot die, onontbeerlijke maar in beginsel aanvullende, rol die haar in een 
democratische bestel toevalt.’

82
  

De commissie achtte overheidsvoorlichting noodzakelijk vanwege de omvang van het 
overheidsingrijpen in het openbare leven. De overheid moest echter behoedzaam omgaan met 
voorlichting. De overheid mocht zich niet begeven op het terrein van ‘levens- en wereldbeschouwing’ 
en ook de ‘opvoeding tot staatsburger’ viel buiten de overheidsvoorlichting. Juist hierdoor, 
waarschuwde de commissie, had het nationaal-socialisme zich zo gehaat gemaakt.

83
 

 

‘Geen campagne derhalve ten gunste van een politieke opvatting, van sport of geen sport op 
Zondag, of van een bepaalde kunstvorm; wèl een campagne ten bate van veilig verkeer, tegen 
schoolverzuim of gifhandel, dan wel voor meer sparen.’84 

 

Ook noemde de commissie enkele richtlijnen voor overheidsvoorlichting. Voorlichting moest altijd 
‘onmiddellijk herkenbaar’ en ‘zoo open mogelijk’ zijn. Daarnaast was de commissie van mening dat het 
beter was wanneer overheidsinformatie ‘wordt gevraagd dan wanneer zij wordt aangeboden. Noch de 
pers, noch de Nederlandsche burgers moeten met Overheids-voorlichting hinderlijk worden gevolgd.’

85
 

De commissie beschouwde de pers als de belangrijkste doelgroep van overheidsvoorlichting. Op de 
betekenis van overheidsvoorlichting voor individuele burgers ging de commissie niet in. Burgers 
moesten vooral worden beschermd tegen overheidsvoorlichting in de vorm van propaganda.

86
 Alleen 

wanneer dit strikt noodzakelijk was mocht de overheid zich rechtstreeks tot de burgers richten.
87

  
 

Op 16 mei 1946 mochten de Nederlanders voor het eerst sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog weer naar de stembus. Bijna vijf miljoen Nederlanders mochten hun stem uitbrengen. Er 
deden aan de verkiezingen tien partijen mee, waarvan er zeven in de Tweede Kamer werden 
gekozen.

88
 De grootste partij werd de in december 1945 opgerichte Katholieke Volkspartij (KVP), de 

opvolger van de vooroorlogse RKSP. De KVP won 32 zetels, 1 zetel meer dan de RKSP bij de laatste 
verkiezingen in 1937. Hoewel de KVP, in tegenstelling tot de RKSP, ook openstond voor niet-
katholieken, betekende deze verkiezingsuitslag dat van een doorbraak van de verzuiling was geen 
sprake was. Katholieken hadden in grote meerderheid op de KVP gestemd. Ook de CHU had haar 
aanhang behouden en kwam op 8 zetels. De ARP kwam op 13 zetels. De Partij van de Arbeid (PvdA) 
van Willem Drees, de opvolger van de SDAP, haalde 29 zetels. Louis Beel (KVP) werd premier van 
een kabinet van KVP en PvdA. De verkiezingsuitslag betekende het einde van het vernieuwingsbeleid 
van het kabinet Schermerhorn/Drees. ‘De vooroorlogse verhoudingen werden hersteld en verder 
versterkt. De politieke partijen en de pers werden weer de belangrijkste schakels voor de 
communicatie tussen overheid en de bevolking.’

89
 

Bij de verkiezingen van 1948 werd de KVP opnieuw de grootste partij. De PvdA verloor twee zetels en 
ging naar 27. De nieuwe liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) haalde 8 zetels. 
Willem Drees (PvdA) werd premier van een kabinet van PvdA, KVP, VVD en CHU. Willem Drees zou 
vanaf 1948 tot 1958 leiding geven aan vier kabinetten.  
 

Mede met het oog op de ministeriële verantwoordelijkheid, gingen de verschillende ministeries vanaf 
het einde van de jaren veertig de voorlichtingstaken in toenemende mate zelfstandig uitvoeren. De 
Commissie Reorganisatie Overheidsvoorlichting adviseerde deze zelfstandige voorlichting te 
formaliseren. De naam van de Regeeringsvoorlichtingsdienst werd daarom in 1953 veranderd in 
Rijksvoorlichtingsdienst.

90
 Om de eenheid van het voorlichtingsbeleid te kunnen blijven garanderen 

werd de Voorlichtingsraad (Vora) ingesteld. De perschefs van de verschillende minister(ie)s waren en 
zijn lid van de Vora.
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In 1951 werd de Oorlogsvoorlichtingscommissie (OVC) ingesteld. De commissie moest maatregelen 
voorbereiden voor het geval Nederland opnieuw bezet zou worden. De taken van de commissie 
werden al snel overgenomen door de Bijzondere Voorlichtingscommissie (BVC) die tot taak had 
namens de regering een propagandastrijd tegen het communisme te voeren.
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Vanwege de zich steeds uitbreidende overheidsvoorlichting en de afnemende belangstelling van de 
buitenlandse pers voor Nederland werd in 1962 de Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort 
geopend als een ontmoetingsplaats voor de (buitenlandse) pers en politici. Nieuwspoort kreeg en 
krijgt subsidie van het ministerie van Algemene Zaken.
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 9.6 WEDEROPBOUW 
 

Tot halverwege de jaren zestig was en bleef de Nederlandse maatschappij en politiek verzuild. 
Hoewel de socialisten direct na de Tweede Wereldoorlog hadden geprobeerd de verzuiling te 
doorbreken, zorgde vooral de aanmoediging van de verzuiling door de protestantse en katholieke kerk 
ervoor dat de maatschappelijke en politieke vierdeling tot halverwege de jaren zestig grotendeels 
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ongewijzigd bleef. Op andere gebieden maakte Nederland echter vanaf 1945 belangrijke 
ontwikkelingen door. Tussen 1948 en 1952 ontving Nederland van de Amerikanen ruim drie miljard 
gulden aan Marshallhulp. Hoewel de schade van de oorlog ruim 25 miljard gulden bedroeg, verliep de 
wederopbouw door lage lonen en hard werken van de Nederlandse bevolking voorspoedig. De aanleg 
van de Deltawerken en de uitbreiding van de infrastructuur, de groei van internationale bedrijven als 
Philips, Shell en Unilever, het herstel van de agrarische sector en de zich uitbreidende dienstensector 
zorgden voor een veelzijdige economische structuur, werkgelegenheid en een sterke economische 
groei.

94
 ‘Een deel van de nieuwe welvaart werd gebruikt om nieuwe investeringen te doen, een ander 

deel om een nieuwe serie sociale wetten mogelijk te maken.’
95

 In 1957 werd de Algemene 
Ouderdomswet (AOW) ingevoerd, een wet die veel indruk maakte.

96
 Daarnaast kwamen er sociale 

voorzieningen in de vorm van kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen (WW) en de Wet 
Arbeidsongeschiktheid (WAO). Terwijl de verzuilde maatschappelijke organisaties in de jaren vijftig 
snel in aantal, omvang en kwaliteit toenamen, nam ook de overheid zo steeds meer taken op zich in 
de vorm van regelgeving en beschermende maatregelen. Onder leiding van de kabinetten Drees 
ontwikkelde Nederland zich vanaf 1945 tot een brede verzorgingsstaat.
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In 1956 kreeg Nederland te maken met een koningshuiscrisis. In 1948 was de gebedsgenezeres 
Greet Hofmans door prins Bernhard, de echtgenoot van koningin Juliana, aangetrokken om het 
pasgeboren prinsesje Marieke van haar oogafwijking te genezen. Hoewel Hofmans niets voor het 
prinsesje kon betekenen kwam koningin Juliana steeds meer onder invloed van de gebedsgenezeres 
te staan. Op paleis Soestdijk ontstonden twee kampen: koningin Juliana, gesteund door Hofmans en 
prinses Wilhelmina, tegenover Prins Bernhard, gesteund door zijn vier dochters. De ruzie dreigde uit 
te lopen op een echtscheiding. Premier Drees wilde echter niet ingrijpen en ook de Nederlandse pers 
publiceerde het verhaal niet. Uiteindelijk besloot prins Bernhard daarom het verhaal naar de 
buitenlandse pers te lekken:  
 

‘Op een gegeven moment was de maat vol. Toen heb ik mijn vriend Delmer [van Der Spiegel] 
gevraagd: kun jij ervoor zorgen dat die troep eindelijk gepubliceerd wordt, want hier doet de hele 
pers alsof er niets aan de hand is. Ik had het gevoel: de pers in Nederland is gemuilkorfd, er mag 
niet over gepraat worden. Zo is het gegaan. Het was nog de enige manier om mijn vrouw te 
kunnen stoppen.’
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Op 13 juni 1956 kopte Der Spiegel: ‘Zwischen Königin und Rasputin. Geheimnisse im Haus Oranien’. 
Ook andere buitenlandse kranten publiceerden het verhaal. Het kabinet probeerde het verhaal in de 
doofpot te stoppen en verzocht de Nederlandse pers het verhaal niet te publiceren. Onder druk van de 
buitenlandse publicaties besloot premier Drees uiteindelijk in te grijpen. De premier benoemde een 
commissie van drie wijze mannen. Begin augustus bracht de commissie verslag uit aan het koninklijk 
paar. De drie slaagden er in de ruzie tussen de koningin en de prins te sussen. Greet Hofmans verliet 
paleis Soestdijk. Het resultaat van de tussenkomst werd door middel van een ‘zeer nietszeggend’ 
communiqué door de regering bekend gemaakt.

99
 Het rapport van de commissie werd opgenomen in 

het Koninklijk Huis-archief. De inhoud van het rapport moest voor honderd jaar geheim blijven. De 
inhoud van het gehele Koninklijk Huis-archief is geheim. In 2006 oordeelde de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State nog dat het Koninklijk Huis-archief moet worden 
beschouwd als een privé-archief. De media of historici kunnen daarom geen toegang krijgen tot het 
archief zonder de instemming van het staatshoofd.
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Door het voorspoedige verloop van de wederopbouw steeg de welvaart vanaf de jaren vijftig in 
Nederland snel. Door de stijgende welvaart en technologische ontwikkelingen werd de mobiliteit van 
de bevolking steeds groter en de gezichtskring steeds breder. In 1939 reden er in Nederland 100.00 
auto’s, in 1949 was dit aantal weer bereikt en in 1964 reden er een miljoen. In 1956 stond in bijna 
100.000 huishouden een televisie, in 1960 was dit eveneens een miljoen.

101
 De televisie zou vanaf 

halverwege de jaren zestig een belangrijke rol spelen bij de ontzuiling: ‘men luisterde of keek eerder 
naar een uitzending van de andere zuil dan dat men een krant van een andere richting las.’
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9.7 ONTWIKKELINGEN IN DE OPENBAARHEID 1917-1966 
 

Door de pacificatie van 1917 kwam het proces van verzuiling van de Nederlandse maatschappij en 
politiek in een stroomversnelling. Nederland ontwikkelde zich hierdoor in de eerste helft van de 
twintigste eeuw tot een vierstromenland waarbij het leven van veel burgers zich vrijwel geheel binnen 
de eigen zuil afspeelde. Contacten tussen de leden van de verschillende zuilen waren er nauwelijks. 
De verschillende bevolkingsgroepen kenden eigen verenigingen, vakbonden, scholen, winkels, 
woningcorporaties, ziekenhuizen, kranten, radio- en televisieomroepen enzovoort. En vooral ook 
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eigen politieke partijen. De vertegenwoordigers van de politieke partijen vormden de top van de 
verschillende zuilen. De verzuiling was daarom van grote invloed op de openbaarheid van bestuur: 
 

‘de politieke partijen en de pers [waren] de belangrijkste schakels tussen overheid en 
bevolking. De belangrijkste kranten waren op religieuze of ideologische grondslag verbonden 
aan de grootste politieke partijen. Zelfstandige voorlichting van de bevolking door de overheid 
kwam voor de Tweede Wereldoorlog slechts op zeer bescheiden schaal voor.’
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Behalve dat het contact tussen 
de overheid en de bevolking 
vrijwel geheel via de 
verschillende zuilen verliep 
had de verzuiling nog andere 
gevolgen voor de 
openbaarheid van bestuur. 
Om binnen het verzuilde 
politieke bestel tot 
besluitvorming te kunnen 
komen moesten de 

vertegenwoordigers van de politieke partijen compromissen sluiten en concessies aan elkaar doen, 
ook wanneer het om levensbeschouwelijke onderwerpen ging. Voor het slagen van de zogeheten 
pacificatiepolitiek was het daarom van belang dat ‘het proces van geven en nemen (…) zich zoveel 
mogelijk aan het gezichtsveld van de bevolking onttrok.’

104
 Geheimhouding was zelfs een van de 

belangrijkste elementen van de pacificatiepolitiek. De politieke besluitvorming vond in de eerste helft 
van de twintigste eeuw, door middel van topconferenties en binnen het kabinet, steeds achter 
gesloten deuren plaats. Ook de vergaderingen van de Kamercommissies waren besloten. De 
vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer waren wel openbaar, maar voorafgaand aan 
Kamerdebatten had de daadwerkelijke politieke besluitvorming steeds al plaatsgevonden. Kamerleden 
en vooral ook de verzuilde pers hielden zich bovendien strikt aan de regels van de pacificatiepolitiek 
en leverden nauwelijks kritiek.  
Vanaf 1937 ging de regering zich voor het eerst bezighouden met overheidsvoorlichting aan het 
Nederlandse publiek (1). De Regeeringspersdienst kreeg tot taak het Nederlandse publiek voor te 
lichten over het overheidsbeleid. In 1940 raakte ook Nederland betrokken bij de Tweede 
Wereldoorlog. Van 1940-1945 was Nederland bezet. Na de Tweede Wereldoorlog probeerden politici 
als Schermerhorn en Drees om de maatschappelijke en politieke verzuiling te doorbreken. 
Schermerhorn streefde om deze rede naar een zo direct mogelijk contact tussen de regering en de 
burgers en een rechtstreeks tot de bevolking gerichte, zakelijke overheidsvoorlichting. De 
Regeeringsvoorlichtingsdienst, de opvolger van de Regeerinspersdienst, kreeg als taak het 
Nederlandse publiek voor te lichten over ‘de bedoelingen, de activiteit, de successen en tegenslagen 
van de regering.’

105 Het voorlichtingsbeleid van de regering stuitte echter op grote weerstand van de 
verschillende politieke partijen en de pers. De voorlichting van de bevolking was volgens de critici 
geen taak van de overheid, dat wil zeggen de regering, maar van de volksvertegenwoordiging en de 
pers. Een rechtstreeks tot de bevolking gerichte overheidsvoorlichting zou de volksvertegenwoordiging 
en de pers buiten spel zetten en riep daarom herinneringen op aan de bezetting. Wanneer de politieke 
partijen en de pers hun rol als schakel tussen de overheid en de bevolking zouden verliezen, zou dit 
bovendien het verzuilde bestel aantasten. Dit laatste was precies wat de regering hoopte en de leiders 
van de verschillende zuilen waren zich hiervan, mede door de andere maatregelen van de regering 
met hetzelfde doel, bewust. Een kamerdebat over het regeringsbeleid leidde daarom tot de instelling 
van de Adviescommissie Overheidsbeleid inzake Voorlichting. In haar rapport stelde de commissie dat 
overheidsvoorlichting vanwege de omvang van het overheidsingrijpen noodzakelijk was geworden, 
maar aanvullend moest zijn op de voorlichting door de volksvertegenwoordiging en de pers. De 
commissie beschouwde de pers als de belangrijkste doelgroep van overheidsvoorlichting. Alleen 
wanneer dit strikt noodzakelijk zou de overheid zich rechtstreeks tot de burgers mogen richten. De 
verkiezingen van 1946 betekenden een volgende overwinning voor de leiders van de zuilen. De 
confessionale partijen kregen de meerderheid van de stemmen. Dit betekende het einde van het 
vernieuwingsbeleid van het kabinet Schermerhorn/Drees. Na de verkiezingen werden ‘de 
vooroorlogse verhoudingen (…) hersteld en verder versterkt. De politieke partijen en de pers werden 
weer de belangrijkste schakels voor de communicatie tussen overheid en bevolking.’

106
 Met het oog 

op de ministeriële verantwoordelijkheid gingen de verschillende ministeries vanaf het einde van de 
jaren veertig de voorlichtingstaken in toenemende mate zelfstandig uitvoeren. De naam van de 
Regeeringsvoorlichtingsdienst werd daarom in 1953 veranderd in Rijksvoorlichtingsdienst.
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De overheidsvoorlichting bleef echter beperkt vanwege de bezwaren die de leiders van de zuilen 
hadden tegen een directe benadering van de bevolking door de regering, buiten de verzuilde partijen 
en pers om. 
Tegelijkertijd nam door infrastructurele ontwikkelingen zoals de komst van radio en televisie het 

contact tussen de leiders van de 
verschillende zuilen en hun eigen 
achterban in de eerste helft van de 
twintigste eeuw wel sterk toe. 
Kamerleden en bestuurders 
konden zich via de radio 
rechtstreeks tot de eigen 
achterban richtten (2). Tijdens en 
vlak na de Tweede Wereldoorlog 
maakte ook de regering gebruik 
van het medium radio om zich 
rechtstreeks tot het Nederlandse 

publiek te richten. Na 1946 werden de verschillende verzuilde omroepen echter opnieuw de 
spreekbuis voor de eigen politici en bestuurders. Hoewel het publiek in de eerste helft van de 
twintigste eeuw zo meer te horen kreeg over het bestuur dan ooit te voren was wat de bevolking te 
horen kreeg sterk bepaald door wat de leiders van de eigen zuil wilden vertellen. De komst van 
televisie bracht hier verandering in. In 1955 verscheen voor het eerst een televisiecamera in de 
Tweede Kamer (3). Het publiek kon nu ook kennis nemen van de standpunten van de 
vertegenwoordigers van de andere zuilen en een eigen oordeel vormen. De televisie zou daarom 
vanaf halverwege de jaren zestig een belangrijke rol gaan spelen bij de ontzuiling en de verdere 
ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur. 
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10 DE EMANCIPATIE VAN DE BURGER      
 

De democratiseringsbeweging en ontwikkelingen als de individualisering en digitalisering zorgden 
vanaf 1966 voor belangrijke ontwikkelingen in de manier waarop over openbaarheid van bestuur werd 
gedacht en de manier waarop door de overheid uitvoering kon worden gegeven aan het beginsel. Hoe 
werd openbaarheid door de overheid in de tweede helft van de twintigste eeuw de regel en 
geheimhouding de uitzondering? 
 

10.1 ONTZUILING, DEMOCRATISERING, INDIVIDUALISERING 
 

‘Het leek soms of iedereen zijn zin zou krijgen als er maar geen autoriteiten meer zouden zijn.’
1
 

 

Het jaar 1968 geldt wel als het ‘revolutiejaar’ van de twintigste eeuw. In de Verenigde Staten  
vonden massale demonstraties plaats tegen de behandeling van zwarte Amerikanen en de oorlog in 
Vietnam, in Parijs gingen studenten de straat op, de rest van Europa volgde. In Nederland 
daarentegen ‘lag het hoogtepunt van de maatschappelijke turbulentie twee jaar eerder.’

2
 Onrust en 

rellen in Amsterdam, rookbommen bij het huwelijk van kroonprinses Beatrix en de Duitser Claus von 
Amsberg, de oprichting van D66 en Nieuw Links, een toenemende roep om democratisering en de val 
van het kabinet Cals maakten dat 1966 een belangrijk maatschappelijk en politiek keerpunt vormde. 
 

De stijgende welvaart, de komst van de televisie, ontkerkelijking, verstedelijking en de komst van een 
jongerencultuur leidden vanaf halverwege de jaren zestig tot de snelle ontzuiling van de Nederlandse 
maatschappij. Vooral de afbraak van de katholiek zuil voltrok zich in korte tijd. Het Tweede Vaticaans 
Concilie, waarmee paus Johannes XXIII zich in 1959 sterk had gemaakt voor een open katholicisme, 
versterkte de ontkerkelijking in de katholieke zuil juist. Daarnaast daalde het aantal leden van de KVP 
van 1960 tot 1963 met bijna 75.000.

3
 De afbraak van de katholieke zuil, die relatief het sterkst verzuild 

was geweest, had gevolgen voor het gehele verzuilde bestel. Ook binnen de andere zuilen was echter 
sprake van ontzuiling. Binnen de protestantse zuil speelde confessie een steeds minder belangrijke rol 
in het maatschappelijke leven en nam de steun voor de eigen politieke partijen af. Op een 
vergelijkbare wijze was binnen de socialistische en liberale zuilen sprake van ontideologisering. Door 
de verstedelijking werd bovendien de geografische scheiding van de aanhang van de verschillende 
zuilen opgeheven.

4
 Het einde van de aanmoediging van de verzuiling door de leiders van de 

verschillende zuilen, de opkomst en groei van niet-verzuilde organisaties en omroepen en de 
toenemende samenwerking tussen verzuilde organisaties betekenden zo het einde van de verzuiling.

5
 

 

Door de stijgende welvaart en de ontzuiling was de positie van jongeren vanaf het einde van de jaren 
vijftig sterk veranderd. Jongeren hadden voor het eerst geld en vrije tijd. Ook volgden steeds meer 
jongeren na de middelbare school een beroeps- of universitaire opleiding. Jongeren werden hierdoor 
steeds zelfstandiger en mondiger. Steeds vaker gingen jongeren zich thuis en op staat verzetten 
tegen het gezag van hun ouders, van de kerk en vooral ook van de overheid. ‘De jongeren die telkens 
te horen hadden gekregen dat ze hun bordje leeg moesten eten omdat ze de oorlog niet hadden 
meegemaakt, grepen elke gelegenheid aan om de heilige huisjes omver te gooien: netheid, kuisheid, 
gezag, kerk, werk, patriarchaat en heteroseksualiteit.’

6
 Jongeren eisten vrijheid, gelijkheid en 

democratisering en verzetten zich in toenemende mate tegen het gezag van de overheid. Op 
universiteiten nam de roep om democratisering toe. Studenten eisten invloed op het beleid en het 
onderwijsaanbod. Amsterdam vormde het centrum van het jongeren- en studentenverzet. Door middel 
van happenings en demonstraties probeerden jongeren de politie en de overheid te provoceren. Deze 
wisten niet hoe ze moesten reageren. ‘De overbelaste politie wist zich geen raad met de bonte 
mengelmoes van oprecht protest, ouderwets agentje treiteren en relschoppen en wist vaak niets 
anders te doen dan de menigte uiteen te slaan.’

7
 Van grote invloed in Amsterdam was de in 1965 

opgerichte beweging Provo. Provo wilde de overheid door middel van intelligente en ludieke acties 
provoceren en voor gek zetten. In 1966 liep de uit de hand. Op 10 maart trouwde kroonprinses Beatrix 
in Amsterdam met de Duitster Claus von Amsberg. Veel Nederlanders waren tegen een huwelijk van 
de kroonprinses met een Duitser. Tijdens de rit met de Gouden Koets door Amsterdam ontploften 
rookbommen, op andere plaatsten in Amsterdam leidde de onrust tot rellen tussen jongeren en de 
politie. Het optreden van de politie leidde een week later tot nieuw rellen. In juni bereikten de rellen 
een hoogtepunt. Het wantrouwen van jongeren van de politie en de overheid versterkte het verzet 
tegen de gevestigde macht en de roep om democratisering. 
 

‘Inspraak, medezeggenschap en democratie werden de toverwoorden die een betere wereld nabij 
zouden brengen, maar dan ‘directe democratie’, zelfbestuur door de direct betrokkenen, niet de 
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vertegenwoordigende democratie van Staten-Generaal of gemeenteraden, want ook dat waren 
autoriteiten. Openbaarheid van bestuur was de eerst eis.’

8
 

 

Eveneens in 1966 werd door een groep jonge Amsterdammers een nieuwe politieke partij opgericht: 
Democraten’66. De journalist Hans van Mierlo was de leider en lijsttrekker van de partij. D66 wilde het 
huidige politieke stelsel laten ‘ontploffen’.

9
 ‘We wilden de politieke vertaling zijn van het verschijnsel 

provo’
10

, aldus van Mierlo. D66 wilde vernieuwing, democratisering en openheid. Op de 
verkiezingsposter voor de verkiezingen van 1967 stelde de partij: 
 

‘Dit is de tijd voor vernieuwing. Het huidige bestel is ziek en moe. Het schippert en weifelt. Wij 
willen het doorbreken. Wij willen een nieuwe democratie. En een nieuwe kiesstelsel. En een 
praktische politiek. En duidelijkheid. En openheid. En vrijheid. Wij willen dat u ook weer wat te 
zeggen krijgt. En u?’ 

 

D66 pleitte voor de gekozen burgemeester en commissaris van de koningin. Daarnaast was D66 de 
eerste partij die bepleitte dat openbaarheid door de overheid de regel werd. In het Politieke Program 
stelde D66: 
 

‘Openbaarheid zij regel in het overheidsbeleid. Uitzonderingen op het recht van toegang dienen te 
worden geformuleerd bij wet.’

11
 

 

De persoon Hans van Mierlo speelde een belangrijke rol bij het succes van de partij. Door zijn 
jongenachtige uitstraling en intelligentie kreeg de partij veel aandacht. Het campagnefilmpje van D66, 
‘de lijsttrekker, diep in de kraag gedoken, die een sigaret opsteekt, een taxi aanhoudt en zich naar de 
studio laat rijden, en die alsmaar bedenkt wat er rot is aan ons bestaan’

12
, werd een klassieker. D66 

wist gebruik te maken van het nieuwe medium televisie en mede dankzij de mediagenieke lijsttrekker 
kwam de partij in 1967 met zeven zetels in de Tweede Kamer. 
 

De televisie speelde zo een steeds belangrijkere rol. In 1966 telde Nederland al 2,2 miljoen 
televisietoestellen. ‘De mensen zagen op televisie voor het eerst andere Nederlanders en de grote 
wereld en dus veel meer andere gebruiken en opvattingen. Er viel te kiezen.’

13
 De opkomst van de 

televisie zorgde er, na een aantal conflicten tussen verschillende politieke partijen en ‘hun’ omroepen, 
daarnaast voor dat journalisten zich vanaf halverwege de jaren zestig steeds onafhankelijker gingen 
opstellen. ‘Een nieuwe journalistieke norm won langzaam terrein. Die norm bestond eruit lastige 
vragen te stellen, in plaats van de autoriteiten eenvoudig hun verhaal te laten doen.’

14
 Ook de 

schrijvende pers ging zich steeds onafhankelijker opstellen. De Volkskrant maakte zich aan het einde 
van de jaren zestig los van de KVP. Van 1965 tot 1970 steeg het aantal lezers hierdoor van 150.000 
naar 200.000. Ook de oplage van ongebonden kranten als De Telegraaf en het Algemeen Dagblad 
schoot omhoog.

15
 Vanaf 1968 werd de hoofdredacteur van Het Vrije Volk, de partijkrant van de PvdA, 

niet langer door het partijcongres benoemd.
16

 ‘In de tweede helft van de jaren zestig waren de 
massamedia niet langer de spreekbuis van de politiek, maar eerder het podium voor, en soms zelfs de 
woordvoerder ván, het aanzwellende maatschappelijke protest.’

17
 De massamedia, en dan vooral de 

televisie, gingen zo een bepalende rol spelen in de kritische verslaggeving van de politiek.  
 

De ontzuiling legde de basis voor wat wel de belangrijkste maatschappelijke ontwikkeling van de 
twintigste eeuw wordt genoemd: de individualisering. In een terugblik op de maatschappelijke 
ontwikkelingen vanaf 1970 noemt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) het begrip individualisering 
‘als de meest kernachtige karakterisering van de maatschappelijke dynamiek.’

 18
 Individualisering kan 

worden gedefinieerd als ‘een groeiende autonomie van het individu ten opzichte van zijn omgeving.’ 
‘Dat proces treedt op in relatie tot de verbanden waarvan het individu deel uitmaakt en tot de morele 
orde waarin het individu, via die verbanden, is ingebed.’

19
 

Daarnaast ontwikkelde Nederland zich in het laatste kwart van de twintigste eeuw door migratie en 
globalisering tot een multiculturele samenleving. Toen er in de jaren zestig een gebrek aan arbeiders 
ontstond, kwamen uit de landen rond de Middellandse Zee gastarbeiders naar Nederland. In het begin 
vooral Spanjaarden en Italianen, later vooral Turken en Marokkanen. Er werd van uitgegaan dat het 
verblijf van de gastarbeiders tijdelijk zou zijn.

20
 Vanwege de slechte economische situatie in de landen 

van herkomst vestigden veel gastarbeiders zich echter definitief in Nederland. In de jaren zeventig 
kwamen daarom veel gezinnen van gastarbeiders eveneens naar Nederland.

21
 Door arbeidsmigratie, 

gezinshereniging en gezinsvorming vestigden zich zo vanaf de jaren zeventig grote aantallen 
allochtonen in Nederland. Daarnaast zorgden verschillende oorlogen vooral in de jaren negentig voor 
de komst van een groot aantal asielzoekers waarvan een deel zich definitief in Nederland kon 
vestigen. In 2006 waren 1,7 miljoen Nederlanders van niet-westerse afkomst.

22
 Toen aan het einde 



 53 

van de jaren zeventig bleek dat veel gastarbeiders in Nederland zouden blijven moest er voor worden 
gezorgd dat zij volwaardig deel gingen uitmaken van de Nederlandse maatschappij.

23
 Vanaf de jaren 

tachtig ging de overheid een ‘minderhedenbeleid’ voeren dat tot doel had om de sociaal-economische 
achterstand van de minderheden weg te nemen en de voorwaarden voor integratie in de Nederlandse 
maatschappij te scheppen.

24
 Door de sterk gewijzigde opbouw van de Nederlandse maatschappij en 

de economische, politieke en culturele globalisering, bijvoorbeeld in de vorm van de toenemende 
Europese integratie, ontwikkelde Nederland zich vanaf de jaren negentig tot een multiculturele 
samenleving. De verschillende achtergrond van grote groepen Nederlanders was iets waar burgers, 
bedrijven en vooral ook de overheid vanaf nu rekening mee moesten houden.  
Voor de overheid betekende de verander(en)de opbouw van de maatschappij dat beleid en 
overheidscommunicatie moesten worden afgestemd op verschillende groepen om de effectiviteit en 
toegankelijkheid van de overheid te kunnen blijven garanderen.  
 

10.2 VOOR REGERING EN BESTUUR BESTAAT GEEN PRIVACY  
 

Aan het begin van de jaren zestig was er aandacht gekomen voor de beperkte belangstelling van 
burgers voor het bestuur en de beperkte invloed die burgers op het bestuur hadden. Dit leidde vanaf 
halverwege de jaren zestig ook  in de wetenschap tot kritiek op het gebrek aan openbaarheid. De 
politicoloog Daalder stelde in 1964 in zijn rede ‘Leiding en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek’: 
 

‘Ondanks de grondwettelijke waarborgen voor openbaarheid heerst een duidelijke geslotenheid die 
zowel symptoom is voor, als oorzaak van de afstand tussen regeerder en burger en die hun 
onderling contact sterkt bemoeilijkt.’25 

 

In 1966 schreef de politicoloog De Swaan in De Gids: 
 

‘Alles wat zich afspeelt binnen de colleges en commissies, de departementen en diensten, die 
samen het apparaat van de Nederlandse staat vormen is in beginsel geheim. Lopende zaken 
worden afgedaan en besluiten voorbereid zonder dat ook maar iets daarvan tot de buitenwereld 
hoeft door te dringen. (…) ‘heel het ambtelijk apparaat, van de omvangrijke basis tot de 
verantwoordelijke top [is] afgeschut van het maatschappelijke leven door een minutieus geregelde 
ambtelijke geheimhouding. Deze omheining is niet opgetrokken op basis van enig artikel in de 
Grondwet, is nooit gefundeerd door een in de Kamer aangenomen wet, is zelfs nooit onderwerp 
geweest van ernstige en algemene discussie in het openbaar. Het bestuur zelf regelt de 
bestuurlijke geheimhouding, ten dele ook in het geheim.’

26
 

 
Deze kritiek op het gebrek aan openbaarheid leidde tot aandacht voor de openbaarheid van bestuur in 
andere landen, vooral de Verenigde Staten en de Scandinavische landen. In 1968 ging Van 
Wijnbergen in zijn rectorale reden in op de openbaarheid van bestuur in Zweden en de Verenigde 
Staten, waar de openbaarheid van overheidsinformatie al de regel was. In de Verenigde Staten 
dankzij de Freedom of Information Act uit 1966, in Zweden reeds sinds de regeling van de persvrijheid 
in 1766. ‘In Zweden en in de Verenigde Staten wordt het recht op overheidsinformatie als een eis van 
democratie gezien.’

27
 ‘Het doel van de openbaarheid [in Zweden] is aan het publiek duidelijk te maken 

hoe het bestuur werkt. Daarvoor is het niet voldoende dat de bestuursbeslissingen bekend zijn, men 
dient ook de achtergrond van die beslissingen te kennen, het gehele voorbereidend materiaal, het 
complex van feiten, belangen, argumenten en motiveringen, op grond waarvan enig gezag heeft 
besloten of gaat besluiten.’

28
 In het vervolg van zijn rede pleit van Wijnbergen voor een grotere 

openbaarheid van overheidsinformatie in Nederland, tegenover het huidige systeem waarbij 
geheimhouding de regel is: 
 

‘Wil men de mondigheid van de burger aanvaarden, dan zal men deze terughoudendheid moeten 
laten varen. Voor regering en bestuur bestaat er geen terrein van privacy, waaruit men 
buitenstaanders mag weren. Er zijn immers geen buitenstaanders.’

29
 

 

Hoewel de rede van Van Wijnbergen nog ‘tot heftige polemieken’
30

 leidde, ‘openbaarheid zou de 
grondslag van het democratisch bestel, het vertrouwen in de gekozen vertegenwoordigers 
ondermijnen’

31
, leverde de openbaarheidsdiscussie in de tweede helft van de jaren zestig een 

belangrijke bijdragen aan het denken over de openbaarheid van het bestuur als een eis van de 
democratie en, zo, aan de totstandkoming van wetgeving als de Wet Openbaarheid van Bestuur 
(WOB). 
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10.3 STAR RISES IN DUTCH POLITICS 
 

Het jaar 1966 betekende ook in de politiek een keerpunt. ‘De tijd van de grote regenten was voorbij.’
32

 
Partijvernieuwing was in 1966 bij alle politiek partijen het toverwoord.

33
 In oktober 1966 werd door een 

groep jonge leden van de PvdA het geschrift ‘Tien over Rood’ gepubliceerd. De groep noemde zich 
Nieuwe Links en was van mening dat de PvdA ‘wat betreft haar principiele standpunten onduidelijk is’ 
en ‘in haar doen en laten intern zowel als naar buiten de democratie onvoldoende recht doet 
wedervaren.’

34
 Nieuw Links pleitte er onder ander voor het Kamerlidmaatschap te versterken, vaker 

openbare hoorzittingen en parlementaire enquêtes te houden en vaker gebruik te maken van 
interpellaties. Daarnaast pleitte Nieuwe Links evenals D66 voor de gekozen burgemeester en 
commissaris van de koningin.

35
 De werkwijze van Nieuw Links evenals enkele radicalere standpunten 

zorgden ervoor dat Nieuw Links in eerste instantie op weinig steun kon rekenen bij de meerderheid 
van de PvdA-ers. Er werd echter wel naar de standpunten van Nieuw Links geluisterd, vooral door de 
leider van de PvdA, Joop den Uyl.

36
 

Op 14 oktober 1966 viel het kabinet-Cals (KVP, PvdA). De begroting van het kabinet leidde tijdens 
een rechtstreeks op televisie uitgezonden Kamerdebat tot scherpe vragen van KVP-fractievoorzitter 
Norbert Schmelzer. Premier Cals zag dit als een motie van wantrouwen en diende het ontslag van zijn 
kabinet in. De ‘Nacht van Schmelzer’ zou grote gevolgen hebben voor het gezag van politici, de 
politieke verhoudingen en het politieke bestel als geheel. Het was de eerste keer dat een debat 
waarbij zoveel op het spel stond rechtstreeks op televisie was uitgezonden. Het optreden van 
Schmelzer werd voor veel burgers het symbool voor de toestand van de Nederlandse politiek.  
Daarnaast verstoorde de val van het kabinet de verhoudingen tussen de PvdA en de KVP. De PvdA 
was voor regeringsdeelname altijd afhankelijk geweest van de confessionale partijen, de partij wilde 
hier nu een einde aan maken. In 1969 nam het partijcongres zelfs een motie aan om niet meer met de 
KVP samen te werken. In plaats daarvan richtte de PvdA zich vanaf nu op de linkse partijen en de 
linkse kiezer. Politieke verschillen werd vanaf nu in de politiek benadrukt, in plaats van verborgen of 
gladgestreken. De val van het kabinet maakte bovendien de weg vrij voor een nieuwe generatie 
politici. Door bewegingen als Nieuw Links, nieuwe partijen als D66 en politici als Den Uyl bereikte de 
democratiseringsbeweging nu ook de politiek. 
Het Kamerlid Alting von Geusau schreef na de Nacht van Schmelzer in de Volkskrant: 
 

‘Wat hier is gebeurd is niet eenvoudig een conflict tussen links en rechts in de politiek. Het is een 
achterhoedegevecht van een verouderd partij-politiek bestel tegen de noodzaak om dit bestel 
grondig te veranderen. Ons geconfessionaliseerde partijbestel met zijn noodzaak om onzekere 
coalities aan te gaan, is niet meer in staat de democratische ontwikkeling naar behoren te 
vervullen.’

37
  

 

Het woord was nu aan de kiezers. De Tweede Kamerverkiezingen van 1967 waren de laatste met 
opkomstplicht. De KVP verloor 8 zetels en kwam op 42, de PvdA verloor zes zetels en ging naar 37. 
De ARP won 2 zetels en kwam op 15. Het nieuwe D66 van Hans van Mierlo kwam met zeven zetels in 
de Kamer. De volgende dag luidde de kop van The New York Times: ‘STAR RISES IN DUTCH 
POLITICS’. Het was de eerste keer dat een Nederlands politicus het tot de voorpagina van een 
Amerikaanse krant schopte. De drie grote confessionele partijen KVP, ARP en CHU verloren hun 
gezamenlijke meerderheid in de Kamer, die ze vanaf 1917 hadden gehad.

38
 Piet de Jong (KVP) werd 

premier. In de Tweede Kamer was ‘de sfeer (…) een beetje gespannen, nu er zo maar zeven 
volksvertegenwoordigers waren die vonden dat de politieke partijen moesten ontploffen, die zich 
zorgen maakten over de democratie en vonden dat er van alles moest veranderen.’

39
 

 

Op 16 september 1967 verscheen in de Haagse Post een interview met Ben Korsten, de adviseur van 
enkele kabinetsleden van de KVP. In het interview sprak hij onder ander over de minister van 
Defensie, Willem den Toom:  
 

‘Een goeie vent die Den Toom, ik adviseerde hem in alles en nog wat. Vorige week deed ik nog 
wat re-writing aan zijn memorie van toelichting over defensieaangelegenheden. Je moet zo’n stuk 
aardig weten te brengen. Dat is het geheim, anders pikt de Kamer het niet, en het publiek nog 
minder’40. 

 

‘Ik heb een grenzeloze bewondering voor Pietje, hij blijft mijn vriend’, zei Korsten in hetzelfde interview 
over de premier. Het interview zorgde voor veel opschudding. Vooral ook in  de Tweede Kamer. Drie 
dagen na de publicatie van het interview kondigde het Tweede Kamerlid Hans Wiegel (VVD) aan 
Kamervragen te zullen stellen over de rol van Korsten. Het Kamerlid Guus Boot (KVP) was hem voor 
en stelde voor een commissie in te stellen die onderzoek zou doen naar de grondslagen van de 
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overheidsvoorlichting. In april 1968 kondigde het kabinet aan een dergelijke commissie in te zullen 
stellen.

41
 Wiegel stelde vervolgens Kamervragen over taakstelling van de commissie en stelde hierbij 

onder andere ‘een wettelijke regeling van een algemene voorlichtingsplicht voor de overheid’ en 
‘regelingen met betrekking tot de toegankelijkheid van ambtelijke stukken’

42
 voor. 

De affaire-Korsten was de directe aanleiding voor de instelling van de commissie, binnen het kabinet 
bestond echter al nieuwe aandacht voor het onderwerp openbaarheid van bestuur. In 1967 had de 
minister van Binnenlandse Zaken Henk Beernink de premier voorgesteld om een commissie in te 
stellen voor ‘het maken van een studie van de verlangens en de mogelijkheden met betrekking tot een 
toenemende openbaarheid van het bestuur en het daaromtrent rapporteren een de regering.’

43
 De 

commissie zou daarom daarnaast ook de openheid van de bestuursdienst onderzoeken. In september 
1968 werd de commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting geïnstalleerd. De taak van de commissie 
was de regering te adviseren over ‘de maatschappelijke functie van de voorlichting van het rijk en over 
de openheid van de bestuursdienst, waarbij een standpunt van de regering over een wettelijk 
omschreven recht op informatie ware voor te bereiden.

44
 Voorzitter van de commissie was Barend 

Biesheuvel (ARP). 
Bij de installatie van de commissie hield premier de Jong een toespraak waarin hij de instelling van de 
commissie toelichtte. ‘Het gaat niet meer enkel om de voorlichting, maar om een maatschappelijke 
communicatie van ongekende omvang, waaraan de overheid op de juiste wijze moet deelnemen’, 
aldus de premier. 
 

‘De maatschappelijke ontwikkeling is sedert 1945 zo snel gegaan en de wijzigingen zijn zo 
fundamenteel en omvangrijk, dat de regering behoefte gevoelt opnieuw bestek op te maken. Het is 
de taak van iedere generatie, maar dan zeker van de onze, te trachten aan de democratie optimale 
inhoud te geven.’

45
 

 

De premier lichtte de taak van de commissie toe: ‘Wat van uw commissie wordt gevraagd (…) is een 
maatschappelijke herwaardering van het contact van burger en overheid (…) en het aangeven van de 
plaats en betekenis daarbij van de voorlichting en al datgene wat de openheid van het bestuur kan 
bevorderen. De regering vraagt derhalve van u niet minder dan een bezinning op de huidige 
ontwikkeling van de democratie’

46
 ‘De regering meent, dat het een opgave van deze tijd is de 

communicatie tussen bestuur en bestuurden optimaal te doen zijn en aan het begrip overheidsgezag 
een nieuwe betekenis te geven. (…) Het gaat er (…) om het proces van beleidsvorming doorzichtig te 
maken, de burger inzicht te geven in het hóe en waaróm, en daardoor de afstand tussen de basis en 
de top te verkleinen.’

47
  

 

De premier dacht daarbij vooral ook aan jongeren: 
 

‘Ik kan begrijpen, dat vooral de jonge mens op de drempel van het leven begrijpen wil wat er met 
hem gaat gebeuren; waarheen hij onderweg is. We zullen hem vertrouwd moeten maken met onze 
plannen, wij zullen hem inspraak moeten geven, wij zullen hem erbij moeten betrekken. (…) 
Daarbij zullen wij gebruik moeten maken van ons bekende en ons nog onbekende media en 
technieken, maar wij zullen dat op deskundige en verantwoorde wijze moeten doen.’48 

 

10.4 OPENBAARHEID OPENHEID 
 
In mei 1970 verscheen het rapport van de commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting, met de 
naam ‘Openbaarheid Openheid’. Vanwege het belang van dit rapport wordt de inhoud ervan in deze 
paragraaf apart behandeld. In een toelichting stelt dat de commissie dat ‘zij het grondprobleem van 
haar studie in de eerste plaats [heeft gezien] als een probleem van politieke democratisering.’

49
 De 

commissie heeft daarom geprobeerd om de vraag te beantwoorden: ‘In welke mate en op welke wijze 
kan en moet de informatie, waarover de regering beschikt, aan burgers ter beschikking komen?’

50
 

Hoewel de commissie in de eerste plaats onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden voor de 
verbetering van de communicatie van de overheid naar de burgers, gaat de commissie op enkele 
plaatsen in het rapport ook in op de wijze waarop ‘het tweerichtingsverkeer tussen burgers en 
overheid’ kan worden verbeterd. De commissie is van mening dat  
 

‘de gedachtewisseling tussen bestuurden en bestuurders op het ogenblik belemmerd wordt, zowel 
door onwetendheid van burgers omtrent het beleid en de achtergronden daarvan, als door 
onvoldoende bekendheid van de regering met de opvattingen van burgers.’51 

 

De commissie maakt een onderscheid tussen twee soorten voorlichting: beleidsvoorlichting en 
voorlichting die gegeven wordt in het kader van de uitvoering van het beleid. Bij beleidsvoorlichting 
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richt de overheid zich tot de burgers in hun rol van staatsburger. Door middel van voorlichting over het 
gevoerde of nog te voeren beleid kunnen burgers een mening vorming over het regeringsbeleid. Bij 
voorlichting die gegeven wordt in het kader van de uitvoering van het beleid richt de overheid zich tot 
burgers in hun rol van onderdaan. ‘Als onderdanen van een moderne staat komen de Nederland in 
aanraking met tal regelingen waaraan zij onderworpen zijn of waarvan zij kunnen profiteren. (…) Het 
aantal regelingen en voorzieningen is zo groot geworden, dat de gewonen burger voorlichting nodig 
heeft om er zijn weg in te kunnen vinden.’ Het gaat hierbij om ‘voorlichting in de zin van 
gebruiksaanwijzing bij maatregelen’

52
. Daarnaast kan het gaan om educatieve overheidsvoorlichting, 

zoals voorlichting ter bevordering van de verkeersveiligheid.
53

 
De commissie definieert openbaarheid als ‘het algemeen bekend zijn of het algemeen toegankelijk zijn 
van gegevens of procedures. Onder openheid verstaat de commissie ‘een mentaliteit, die wordt 
gekenmerkt door bereidheid tot het verstrekken van informatie en door ontvankelijkheid voor de 
meningen van anderen.’

54
 Openheid moet volgens de commissie worden gezien als een uitbreiding 

van de openbaarheid.
55

 
In het vervolg van het rapport doet de commissie verslag van haar onderzoek naar de mogelijkheden 
voor het vergroten van de openbaarheid van bestuur en doet de commissie aanbevelingen. Daarnaast 
bevat het rapport een ontwerp voor een wet openbaarheid van bestuur. 
 

De commissie bekritiseert om te beginnen de gevolgen van de ministeriele verantwoordelijkheid 
(‘steeds meer een staatsrechtelijke fictie’) en de werkwijze van het parlement voor de openbaarheid 
van bestuur: 
 

‘In een situatie waarin de volksvertegenwoordiging steeds meer delegeert aan de minister en de 
minister op zijn beurt steeds meer aan ambtelijke bestuursorganen, is het duidelijk dat de macht 
van de overheidsadministratie wel moet toenemen. Het is een macht die zich voor een belangrijk 
deel aan een democratische controle, want aan de openbaarheid onttrekt.’

56
 

 

De commissie wijst bovendien de stelling van de hand dat de Kamer door zich bij parlementaire 
onderzoeken tot ambtenaren te richten dan toch openbaarheid van bestuur verkrijgt, vanwege het feit 
‘dat het accent bij parlementaire enquêtes en bijzondere onderzoeken (ten onrechte) niet ligt op de 
openbaarheid van bestuur, maar op de openbaarmaking van bestuursfouten, voldongen feiten die 
slechts repressief kunnen worden onderzocht.’

57
 

De commissie beschouwt voorlichting niet langer als een recht, maar als een plicht van de overheid. 
De commissie beschouwt openbaarmaking als een onderdeel van de ministeriële 
verantwoordelijkheid: ‘Een minister is niet alleen verantwoordelijk voor wát, maar ook voor dát er 
openbaar gemaakt, verklaard en toegelicht wordt.’

58
 Dit idee is door de commissie uitgewerkt in het 

ontwerp voor een wet openbaarheid van bestuur. De commissie adviseert de regering voor het 
voorlichtingsbeleid gebruik te maken van sociaal-wetenschappelijke methoden op het gebied van 
opinievorming.

59
 

Daarnaast adviseert de commissie de regering om de Handelingen van de Staten-Generaal wekelijks 
te publiceren, de adviezen van de Raad van State en het nader rapport openbaar te maken en er voor 
te zorgen dat de gehele rijksbegroting, inclusief alle begrotingshoofdstukken, op de derde dinsdag van 
september voor iedereen verkrijgbaar is.

60
 Daarnaast pleit de commissie ervoor dat  

beleidsvoornemens van de overheid openbaar worden gemaakt ‘op een tijdstip waarop nog zinvol 
over alternatieven kan worden gesproken’

61
 en belanghebbende en  belangstellende burgers over 

deze beleidsvoornemens te raadplegen. 
Om de openbaarheid van de ministerraad te vergroten stelt de commissie een systeem van 
communiqués en persconferenties na afloop van de kabinetsvergaderingen voor. Bovendien, zo stelt 
de commissie, ‘de wetenschap dat men direkt na het beraad met een standpunt, een beslissing in de 
openbaarheid zal moeten komen, is een stok achter de deur.’

62
 Vier maanden voordat het rapport van 

de commissie uitkwam was de wekelijkse persconferentie van de premier na afloop van de 
ministerraad, naar Duits voorbeeld, begonnen. Op uitnodiging van de parlementaire pers sprak de 
premier in het perscentrum Nieuwspoort wekelijks met de schrijvende pers over hetgene wat in de 
ministerraad was besproken.

63
 Vanaf het begin van de jaren zeventig werd de ministerraad daarom 

voortaan ook bijgewoond door de directeur van de RVD, om de persconferentie te kunnen 
voorbereiden. Vanaf 1973 konden tijdens de persconferentie ook andere dan alleen de tijdens de 
ministerraad besproken onderwerpen aan de orde komen.

64
 De commissie adviseert in haar rapport 

om ook de media radio en televisie bij persconferenties van de overheid toe te laten.
65

 Tegelijkertijd 
waarschuwt de commissie echter voor de beperkingen van de media radio en, vooral, televisie voor 
het overbrengen van informatie:  
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De aard van dit medium brengt met zich mee dat de informatie voornamelijk via beelden (…) ‘over’ 
komt. (…) Als het waar is dat de televisie het voornaamste instrument is voor het overbrengen van 
informatie aan de massa, moet toch worden vastgesteld, dat het naar zijn aard een zeer 
onvolkomen middel is. Het heeft een afkeer van alles wat naar plichtmatige routine zweemt en het 
wordt onweerstaanbaar aangetrokken door materiaal van de meest dramatische samenstelling.’66 

 
Ook de kabinetsformatie zo zou veel mogelijk in de openbaarheid plaats moeten vinden:  ‘de vorming  
van een kabinet is (…) een publieke zaak, die uit het oogpunt van democratie in alle fasen een zo 
groot mogelijke openbaarheid vereist.’

67
  

 

Het belangrijkste onderdeel van het commissierapport was het voorstel voor een wet openbaarheid 
van bestuur. De commissie stelt: ‘de openbaarheid van het overheidshandelen wordt vastgelegd in 
een wet openbaarheid van bestuur, en wel in deze zin dat de organen van de centrale overheid 
worden verplicht, informatie te verstrekken over het gevoerde en te voeren bestuur en de burger recht 
krijgt op informatie daarover.’

68
 Artikel 2 en 3 van het wetsontwerp regelen de verplichting van 

ministers en van de regering om genomen besluiten openbaar te maken en zo nodig en mogelijk toe 
te lichten. Artikel 5, lid 1 van het wetsontwerp luidt: 
 

‘Een verzoek om informatie, gericht tot een orgaan van de centrale overheid, wordt ingewilligd 
tenzij tegen inwilliging van het verzoek bezwaar bestaat op één van de in artikel 4 genoemde 
bezwaren. 

 

Artikel 4 en artikel 5, lid 2 bevatten de uitzonderingsgronden voor openbaarmaking.  
 

Het rapport van de commissie werd positief ontvangen, behalve door de regering zelf. In de 
kabinetsreactie, de nota ‘Openheid en  openbaarheid van bestuur’ verweet premier de Jong de 
commissie ‘een openhartigheid die de besluitvorming frustreert.’

69
 Hoewel dit keer ook het advies van 

de Raad van State over het rapport openbaar werd gemaakt, was het advies van de Raad negatief. 
De regering en de Raad spraken zich vooral uit tegen de door de commissie voorgestelde omkering 
van het geheimhoudingsbeginsel.

70
 De Raad van State was er voor beducht dat 

 

‘iedere burger op een departement een volstrekte chaos kan scheppen door inzage te eisen van 
het ene dossier na het andere om zich vervolgens naar een ander departement te begeven een 
daar op dezelfde wijze te werk te gaan.’

71
 

 

In de nota beloofde de regering met de kamer in debat te zullen gaan over het door de commissie 
voorgestelde wetsontwerp voor een wet openbaarheid van bestuur, maar dit debat vond nooit plaats. 
Tijdens de algemene politieke beschouwingen van 1971 werd echter wel over het wetsontwerp 
gesproken en bleek er in de Kamer meer steun te zijn voor de uitgangspunten van de commissie dan 
voor de nota van de regering.

72
  

Hoewel er door de regering werd gewerkt aan een ontwerpwet openbaarheid van bestuur werd het 
pas in 1975 bij de Tweede Kamer ingediend, ondanks herhaalde vragen uit de Kamer. De pogingen 
van sommige gemeenten en provincies om alvast met een eigen openbaarheidsregeling te komen 
stuitten op verzet van de regering.

73
 

 

10.5 SPREIDING VAN INKOMEN, KENNIS EN MACHT 
 

Bij de verkiezingen van 1971 Verloor de KVP opnieuw en ging van 42 naar 35 zetels. Ook de ARP en 
de CHU verloren. De PvdA won twee zetels en kwam op 39. D66 won opnieuw en ging naar 11 zetels. 
Barend Biesheuvel werd premier en gaf tot 1973 leiding aan twee kabinetten. 
Bij de verkiezingen van 1972 mochten voor het eerst ook de 18- tot 21-jarigen stemmen. De KVP 
verloor opnieuw en ging van 35 naar 27 zetels, een verlies van acht zetels. In 1963 had de KVP nog 
50 zetels gehad, binnen tien jaar tijd was de partij bijna gehalveerd. Hetzelfde gold voor de ARP en de 
CHU. De PvdA, VVD, D66 en PPR waren de partijen die hier van profiteerden. Vooral de  jongere 
kiezers hadden veel meer belangstelling voor politici als Hans Wiegel (VVD) en partijen als D66 en de 
PvdA. De VVD van Wiegel won 6 zetels kwam op 22, de grote winnaar was de PvdA van Joop den 
Uyl (1919 – 1987) met 43 zetels. Na een lange kabinetsformatie werd Den Uyl premier. Onder het 
motto ‘spreiding van inkomen, kennis en macht’ wilde het kabinet Den Uyl (PvdA, D66, PPR, KVP, 
ARP) grote maatschappelijke hervormingen tot stand brengen. Nivellering en democratisering waren 
de toverwoorden van het kabinet.

74
 In een interview met Het Parool in 1967 stelde Den Uyl als leider 

van de PvdA al: 
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‘Wat ons beweegt is het sociale en democratische tekort, de ongelijkheid in de feitelijke rechten. De 
massa denkt: de grote heren maken het toch allemaal onder elkaar uit. Daardoor worden de 
mensen cynisch bij de stembus. Zij vergooien hun stem en dat is dan begrijpelijk.’75 

 

 In een interview met de Volkskrant in 1975 stelde Den Uyl, nu premier: 
 

‘per saldo is dit toch het kabinet dat, misschien nog meer dan enig vorig, wat wil doen voor die 
enorm grote groepen die het gevoel hebben dat de wereld over hen heen komt, dat alles maar 
gebeurt en dat zij niet meetellen. Die mensen moeten het kabinet blijven herkennen. (…) Dat vind 
ik structurele hervormingen, want dat betekent dat je voor de mensen die zich machteloos voelen 
fungeert als een instrument om hen macht te geven. Verandering van de samenleving is (…) de 
machtelozen macht geven.’

76
 

 

In 1973 werd het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) opgericht. De regering was van mening ‘dat het 
wenselijk is door een wetenschappelijke fundering en oriëntering een samenhangend en doelmatig 
overheidsbeleid, gericht op het sociaal en cultureel welzijn, te bevorderen’ en ‘dat daartoe kan worden 
bijgedragen door de instelling van een orgaan voor studie, te noemen Sociaal en Cultureel 
Planbureau.’

77
  

Ondanks de inspanningen van de planbureaus en de regering leverden de verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen vanaf de jaren zeventig echter steeds meer problemen op bij het 
maken en uitvoeren van succesvol beleid: ‘plannen, prognoses en modellen hielden geen rekening 
met de moeilijk zichtbare, maar verstrekkende effecten van maatschappelijke veranderingen zoals 
ontkerkelijking, individualisering en immigratie. Bij verassing kwamen daar de oliecrisis van 1973 en 
de daarop volgende stagnatie van de wereldeconomie bij.’

78
  

Met het uitbreiden van het overheidsingrijpen in de maatschappij, breidde ook de overheid zelf uit. 
Hierdoor nam ook de interne complexiteit van de overheid toe. Taken en bevoegdheden werden 
verdeeld over steeds meer overheden en publieke en particuliere organisaties. Tegelijkertijd raakten 
onderdelen van de overheid hierdoor verkokerd. Het gevolg was dat ‘de organisatie van de overheid 
zelf onderdeel van de problemen [werd], in plaats van dat zij bijdroeg aan de oplossing daarvan. De 
overheid raakte in zichzelf gekeerd. Talrijke adviescommissies bogen zich over die problematiek, 
maar geen van allen konden een doorbraak forceren.’

79
 De interne complexiteit van de overheid 

leverde bovendien problemen op bij de uitvoering van het beleid. Omdat verschillende overheden en 
organisaties verantwoordelijk waren voor de implementatie van beleid van de landelijke overheid ging 
dit steeds vaker ten koste van de stipte uitvoering ervan. Daarnaast vielen de resultaten van het 
overheidsbeleid tegen. Ook werd er vaker misbruik gemaakt van bestaande voorzieningen. In het kort: 
steeds meer overheidsorganisaties werden verantwoordelijk voor de uitvoering van steeds meer 
voorzieningen voor steeds meer burgers. Als gevolg van dit alles stegen de kosten van de 
verzorgingsstaat sterk.

80
 

 

In mei 1975 werd door de regering het wetsontwerp voor een wet openbaarheid van bestuur bij de 
Tweede Kamer ingediend. Het ontwerp leek op hoofdlijnen op het indertijd door het kabinet De Jong 
bekritiseerde ontwerp van de commissie Biesheuvel. Ook de wetsontwerp van de regering ging nu uit 
van het openbaarheidsbeginsel: openbaarheid tenzij. ‘Na bijna vijf jaar studie was de centrale 
overheid nu dus op hetzelfde niveau als de commissie aangeland, maar in de buitenwereld waren de 
opvattingen inmiddels verder geevalueerd.’

81
 Tijdens de behandeling van het wetsontwerp werden 

daarom een groot aantal veranderingen aangebracht om het openbaarheidsbeginsel te versterken. De 
werkingssfeer van de wet werd bovendien uitgebreid tot de provincies en gemeenten. De Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB) werd bekrachtigd op 9 november 1978 en trad in werking op 1 mei 
1980. Ondertussen was de wet verder uitgewerkt door het Besluit openbaarheid van bestuur en in de 
vorm van verschillende ministeriele verordeningen en richtlijnen evenals provinciale en gemeentelijke 
richtlijnen.

82
  

 

In 1976 kreeg Nederland te maken met een nieuwe koningshuiscrisis. In een bericht over de 
Lockheed-commissie in Amerika werd geschreven dat een hoge Nederlandse functionaris om geld 
zou hebben gevraagd. Deze hoge functionaris was prins Bernhard. De prins zou steekpenningen 
hebben aangenomen van het Amerikaanse Lockheed, om het Nederlandse militaire aankoopbeleid te 
beïnvloeden. De affaire ‘deed het land op zijn grondvesten trillen.’

83
 Premier Den Uyl moest, omdat de 

toekomst van het koningshuis en het kabinet op het spel stonden, voorzichtig te werk gaan, vooral ook 
omdat ‘de zaak niet kon worden weggeduwd richting doofpot zoals midden jaren vijftig met de Greet 
Hofmans-affaire gebeurde.’

84
 Den Uyl benoemde in februari een commissie, de commissie-Donner, 

die de geruchten moest onderzoeken. (Prins Bernhard verklaarde in zijn interview met twee 
journalisten van de Volkskrant dat in 2004 postuum werd gepubliceerd dat hij Den Uyl in maart zelf om 
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de instelling van een onderzoekscommissie had verzocht. In hetzelfde interview gaf hij toe dat hij een 
miljoen dollar van Lockheed had gevraagd en via omwegen had gekregen.

85
) De prins hief voor de 

commissie de geheimhouding op al zijn rekeningen op.
86

 Tijdens het onderzoek werd in mei 
binnenskamers een kabinetscrisis over de levering van kernreactorvaten aan Zuid-Afrika voorkomen. 
Als het kabinet hierover zou zijn gevallen, had een demissionair kabinet de Lockheed-affaire moeten 
afhandelen.

87
 In augustus verscheen het rapport van de commissie. ‘De ministers kregen een 

exemplaar mee naar huis, ze mochten er met geen familielid of wie ook over praten en ze moesten 
dezelfde avond beslissen over de zaak.’

88
 De commissie had geen betalingen van Lockheed aan de 

prins kunnen vaststellen, ‘maar alles wees wel in die richting’
89

. De commissie stelde dat de prins zich 
‘toegankelijk had getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen’ en ‘zich had laten verleiden tot 
het nemen van initiatieven die volstrekt onaanvaardbaar waren.’

90
 In een rechtstreeks op televisie 

uitgezonden toespraak in de Tweede Kamer maakte premier Den Uyl in de bevindingen van de 
commissie bekend. Het kabinet besloot de prins te ontheffen uit zijn functies en hem te verzoeken 
geen uniform meer te dragen. De Kamer stemde met het kabinet in. Later is er vaak op gewezen dat 
de schuld van deze affaire ook gedeeltelijk lag bij de verschillende Nederlandse kabinetten die prins 
Bernhard met het oog op de economische wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog 
de vrije hand hadden gelaten als ambassadeur voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland.

91
 

 

In 1973 waren de drie confessionele partijen KVP, ARP en CHU een samenwerkingsverband aan 
gegaan onder de naam Christen-Democratisch Appèl (CDA).

92
 In 1963 hadden de drie partijen nog 

een gezamenlijke meerderheid in de Tweede Kamer gehad van 76 zetels, bij de verkiezingen van 
1972  waren dat nog 48 zetels. In 1977 deden de drie partijen met één lijst mee aan de Tweede 
Kamerverkiezingen. Het CDA won 49 zetels. In 1980 gingen de drie confessionele partijen definitief 
samen en werd het Christen-Democratisch Appèl als partij opgericht. Bij de verkiezingen van 1977 
was de PvdA van Den Uyl de grote winnaar. De PvdA won tien zetels en kwam op 53. Den Uyl kreeg 
de formatieopdracht, maar na lange onderhandelingen mislukte de formatie. Na een nieuwe 
formatieperiode werd Dries van Agt (KVP/CDA) premier. Van 1977 tot 1982 gaf hij leiding aan drie 
kabinetten. In april 1980 deed koningin Juliana troonsafstand. Ze werd opgevolgd door haar dochter 
Beatrix. 
 

10.6 NIEUWE ZAKELIJKHEID  
 

Evenals in het Groot-Brittannië van de conservatieve premier Margaret Thatcher werden in Nederland 
aan het begin van de jaren tachtig de kosten van de verzorgingsstaat, de effecten van de 
verzorgingsstaat en de verzorgingsstaat zelf ter discussie gesteld.

93
 In navolging van het Britse en 

Amerikaanse (Reaganomics) neoliberale beleid zou ook het beleid van de Nederlandse overheid in de 
jaren tachtig en negentig voor een belangrijk deel in het teken staan van bezuinigingen, 
verzelfstandigingen en meer ruimte voor de markt. 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1982 werd de PvdA de grootste partij met 47 zetels. Het CDA 
verloor 3 zetels en kwam op 45. De grote winnaar was de VVD van Ed Nijpels, de partij won 10 zetels 
en ging naar 36. De grote verliezer was D66, de partij verloor 11 zetels en kwam op 6 zetels. Ruud 
Lubbers (CDA) werd premier van een kabinet van CDA en VVD. Lubbers zou de langstzittende 
premier van na de Tweede Wereldoorlog worden en tot 1994 leiding geven aan drie kabinetten. Onder 
het motto ‘bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen’, ging het eerste kabinet Lubbers aan de 
slag met de hervorming van de verzorgingsstaat. Door omvangrijke bezuinigingsoperaties werd het 
begrotingstekort terug gedrongen. Daarnaast moest de verzelfstandiging en privatisering 
overheidsorganisaties de efficientie van de overheid vergroten.

94
 In 1989 zou het kabinet Lubbers III 

(CDA, PvdA) verzelfstandiging in het regeerakkoord zelfs als een specifiek doel vastleggen. De 
uitvoering van publieke taken zou zoveel mogelijk gaan worden opgedragen aan verzelfstandigde 
organisaties. Andere alternatieven waren decentralisatie en privatisering.

95
 In de jaren tachtig en 

negentig werden zo een groot aantal publieke organisaties verzelfstandigd tot zelfstandige 
bestuursorganen. 
 

In 1983 vond een herziening van de Grondwet plaats. Bij de grondwetsherziening werden de 
verschillende artikelen met betrekking tot openbaarheid vervangen door één artikel, geformuleerd als 
een instructienorm voor de overheid. Sinds 1983 luidt artikel 110 van de Grondwet: 
 

‘De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid 
volgens regels bij de wet te stellen.’ 

 

Bij de behandeling van het artikel stelde de regering dat openbaarheid van bestuur ‘een wezenlijke 
band [heeft] met het functioneren van onze democratie en ook veel te maken [heeft] met de 
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rechtsstaatgedachte. Door de openbaarheid van bestuur krijgen de burgers meer inzicht in de 
beleidsvoornemens en in de gegevens die aan gevoerd beleid ten grondslag liggen. De openbaarheid 
van bestuur is een beginsel van de democratische rechtstaat en hoort (…) daarom thuis in de 
Grondwet, die de fundamenten van ons staatsbestel regelt.’

96
 De regering benadrukte dat het bij het  

beginsel openbaarheid van bestuur echter niet zozeer gaat om een vrijheidsrecht van burgers, maar 
om een opdracht aan de overheid om openbaarheid te betrachten. Doel van deze openbaarheid is dat 
burgers meer inzicht krijgen in het overheidsbeleid.

97
 

 

Daarnaast vond in 1983 een evaluatie van de WOB plaats. De Evaluatiecommissie Wet Openbaarheid 
constateerde verschillende problemen met de WOB. In haar rapport stelt de commissie dat er 
problemen zijn met de WOB  omdat de omdat de huidige wet een ‘mengvorm van een 
voorlichtingswet en een openbaarheidswet’

98
 is. ‘Vaagheden en vergaande beperkingen’ in de wet 

laten de overheid daarnaast te veel interpretatievrijheid, ‘hetgeen niet past in een stelsel gebaseerd op 
het beginsel openbaarheid tenzij…’ en bovendien ‘weet de burger op deze manier niet waar hij aan 
toe is.’

99
 ‘Ten onrechte’, stelt de commissie, ‘geeft de WOB slechts een recht op informatie en is niet 

een regeling van de openbaarheid van overheidsdocumenten als uitgangpunt gekozen. Duidelijk moet 
worden aangegeven welke stukken (in principe openbare) overheidsdocumententen zijn.’

100
 Naar 

aanleiding van de evaluatie werd besloten de WOB geheel te vervangen door een nieuwe wet.
101

 Op 1 
mei 1992 trad de nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in werking. De Wob gaat uit van het 
openbaarheidsbeginsel. De wet regelt de passieve en actieve openbaarheid van overheidsinformatie 
evenals de uitzonderingsgronden en beperkingen. (voor een uitgebreide beschrijving van de Wob zie 
bijlage 1 van dit onderzoek) 
 

Eveneens in 1983 stelde de regering de ‘Werkgroep Heroverweging voorlichting rijksoverheid’ in. De 
Werkgroep maakte in haar rapport een onderscheid tussen twee soorten voorlichting: voorlichting 
gericht op toelichting en verklaring (openbaarmaking) en voorlichting die gericht is gedrags- en 
mentaliteitsverandering.

102
 Naar aanleiding van het rapport van de werkgroep breidde de voorlichting 

van de overheid zich uit van verklaren, voorlichten en het betrachten van openheid, naar het bedrijven 
van public relations. Public relations werd gedefinieerd als ‘het systematisch bevorderen van een 
externe beeldvorming over de organisatie (…) bijvoorbeeld de huisstijl, imago-onderzoek, publieke 
opinie-onderzoeken.’

103
 

 

Het scheepsnieuwbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV) ging ondanks jarenlange financiele steun 
van de overheid ter waarde van 2,2 miljard gulden in 1983 failliet. Onmiddellijk na het faillissement 
werd een parlementaire enquête ingesteld om te onderzoeken hoe het mogelijk was dat RSV ondanks 
overheidssteun toch failliet was gegaan.

104
 Met uitzondering van de oorlogsenquête was het de eerste 

parlementaire enquête in bijna honderd jaar. In 1977 was het enquêterecht uitgebreid. Ook 
ambtenaren en ministers konden vanaf nu onder ede worden gehoord.

105
 In maart 1984 begon de 

enquêtecommissie met de openbare verhoren. De commissie stuitte op ‘verkwisting van 
overheidsgeld, onbegrijpelijke besluitvorming, geheimhouding van pijnlijke gegevens en een parade 
van gekwetste ijdelheid.’

106
 Door het succes van RSV-enquête werd de parlementaire enquête 

herontdekt als controle-instrument van de Tweede Kamer, sinds 1983 werden nog zeven 
parlementaire enquêtes gehouden: ‘Kamerleden ontpopten zich als geroutineerde ondervragers en de 
vaak direct uitgezonden verhoren trokken veel aandacht.’

107
 

 

Tot het begin van de jaren negentig vergaderde de Tweede Kamer in ‘een sobere, traditioneel 
ingerichte zaal, waar de bewindslieden tussen de Kamerleden zaten. Geruisloos verdwenen dames 
en heren in de plooien van een groen gordijn voor overleg of een korte pauze.’ In 1992 verhuisde de 
Tweede Kamer naar een nieuwe vergaderzaal: 
 

‘Stoelen, kleuren en inrichting moesten een nieuwe zakelijkheid uitstralen. Veel ruimte en wanden 
van glas waren het symbool voor meer openheid. Commissievergaderingen werden openbaar, de 
Voorzitter werd voortaan gekozen, het oude handwerk van de stenografen werd aangevuld met 
opnameapparatuur en ook de voortdurende aanwezigheid van de tv duidde op een nieuwe stijl.’

108
 

 

 10.7 PAARS, HET POLDERMODEL, FORTUYN 
 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 verloren het CDA en de PvdA beiden veel zetels. Het 
CDA van Eelco Brinkman verloor 20 zetels en ging naar 43. De PvdA van Wim Kok verloor 12 zetels 
een kwam op 37. De grote winnaar was het D66 van Hans van Mierlo, D66 won 12 zetels en ging naar 
24. De koningin benoemde drie informateurs van PvdA, VVD en D66. Nadat de informateurs teveel 
verschillen tussen de drie partijen constateerden gaven zij de opdracht terug. Vervolgens vond, op 
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verzoek van GroenLinks, ‘een unicum plaats. De informateurs verschijnen in de Tweede Kamer om 
mondeling het informatieproces toe te lichten.’

109
 De koningin vroeg nu aan Wim Kok om een 

regeringsprogramma op hoofdlijnen te schrijven en dit voor te leggen aan PvdA, CDA, VVD en D66. In 
gesprekken bleek dat de verschillen tussen PvdA, VVD en D66 het kleinst waren. Voor het eerst sinds 
1918 werdeen kabinet geformeerd zonder een confessionele partij. Wim Kok werd premier van een 
‘paars’ kabinet van PvdA, VVD en D66. Hans van Mierlo werd minister van Buitenlandse Zaken. De 
directeur van het Centraal Planbureau, Gerrit Zalm (VVD), werd  minister van Financien.  
Tijdens deze kabinetsperiode kende Nederland een grote economische groei. De economische 
voorspoed zorgde voor een sterke groei van de werkgelegenheid. Nederland maakte in deze jaren 
internationaal naam met het ‘poldermodel’, de Nederlandse overlegeconomie. Besluitvorming over het 
sociaal-economische beleid vond plaats door middel van overleg tussen de overheid en de 
werkgevers- en werknemersorganisaties.

110
 Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 werden de 

PvdA (8 zetels winst) en de VVD  (7 zetels winst) beloond voor het gevoerde beleid. Ondanks het 
verlies van D66 kon hierdoor in dezelfde samenstelling verder worden geregeerd (Kok II). Dankzij 
grote inspanningen van onder andere premier Kok wordt in 2001 de toestemmingswet voor het 
huwelijk van Kroonprins Willem Alexander en de Argentijnse Máxima Zorreguita aangenomen. In de 
tweede helft van de kabinetsperiode nam de kritiek op het tweede paarse kabinet echter toe. Door 
problemen als de wachtlijsten in de zorg, personeelstekorten in het onderwijs en de zorgsector, het 
grote aantal mensen in de WAO, krapte op de arbeidsmarkt evenals de invoering van de euro, 
toenemende chaos bij de Nederlandse Spoorwegen en de integratieproblematiek nam de 
ontevredenheid onder burgers snel toe.

111
 Daarnaast kwam er steeds meer kritiek op 

‘achterkamertjespolitiek’ van de regeringspartijen, bijvoorbeeld in de vorm van het zogeheten 
torentjesoverleg. Hierdoor leken de uitkomsten van de debatten in de Tweede Kamer vaak al van 
tevoren bepaald.  
In aanloop naar de verkiezingen van 2002 verscheen een nieuwe partij op het politieke toneel: 
Leefbaar Nederland. Leefbaar Nederland wilde het opnemen tegen de gevestigde politieke partijen. 
De publicist Pim Fortuyn werd aangetrokken als lijsttrekker. Na een breuk met Leefbaar Nederland 
ging Fortuyn alleen verder en richtte de Lijst Pim Fortuyn (LPF) op. Als lijsttrekker van Leefbaar 
Rotterdam behaalde hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart een grote 
verkiezingsoverwinning, vooral ten koste van de PvdA. Tijdens een rechtstreeks op televisie 
uitgezonden verkiezingsdebat op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen kwamen Fortuyn en 
de lijsttrekker van de PvdA, Ad Melkert tegenover elkaar te staan. Het optreden van Melkert tijdens dit 
debat, dat door veel mensen was bekeken, was een van de oorzaken van de verkiezingsnederlaag 
van de PvdA. In zijn boek ‘De puinhopen van acht jaar paars’ en tijdens de verkiezingscampagne 
zette Fortuyn zich sterk af tegen het gevoerde beleid van de twee paarse kabinetten, bekritiseerde hij 
het democratische gehalte van de Nederlandse politiek en vestigde hij de aandacht op de 
integratieproblematiek.

112
 Op 6 mei 2002 werd Fortuyn vermoord. De LPF kwam zonder lijsttrekker 

met 26 zetels in de Tweede Kamer. De grote verliezer was de PvdA, de partij verloor 22 zetels en 
kwam op 23 zetels. De VVD verloor 14 zetels en ging naar 24 zetels. Het CDA won 14 zetels en ging 
naar 43. Jan Peter Balkenende (CDA) werd premier van een kabinet van CDA, VVD en LPF. Dit 
kabinet viel binnen een half jaar. Bij de verkiezingen die volgden werd het CDA opnieuw de grootste, 
de partij won 1 zetel en kwam op 44. De PvdA van Wouter Bos won 19 en ging naar 42. De grote 
verliezer was de LPF, de partij verloor 18 zetels en kwam op 8. Balkenende bleef premier, van een 
kabinet van CDA, VVD en D66 (Balkenende II). In 2006 stapte D66 uit het kabinet, het CDA en de 
VVD regeerden tot de verkiezingen samen verder (Balkenende III).  
 

Een van de doelen van het kabinet Balkende II was een modernisering van de overheid. Deze 
modernisering moest volgens het kabinet ‘in de eerste plaats (…) worden gezocht in een wezenlijke 
hervorming van de rolverdeling tussen burgers en overheid.’

113
 Om dit doel te verwezenlijken nam het 

kabinet het initiatief tot het programma Andere Overheid. In de Kabinetsvisie ‘Andere Overheid’ stelt 
het kabinet: 
 

De rolverdeling tussen burgers en overheid is niet meer van deze tijd. De ingrijpende 
maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste halve eeuw zijn onvoldoende vertaald in de 
respectievelijke rollen van enerzijds de burgers (…) en anderzijds de overheid. (…) De burger heeft 
verwachtingen van de overheid die niet waargemaakt kunnen worden, terwijl de overheid op haar 
beurt eveneens uitgaat van een weinig realistisch burgerschapsconcept.’

114
 

 

Het kabinet spreekt van ‘de onvoltooide emancipatie van de burger’. Terwijl de meerderheid van de 
Nederlandse bevolking vanaf de jaren zestig bestaat uit goed opgeleide, zelfbewuste en mondige 
burgers, zijn burgers in hun verwachtingen van de overheid nog niet 
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zo geëmancipeerd.
115

 Het kabinet streeft daarom naar een nieuwe balans van rechten en plichten van 
burgers en een eigentijds concept van burgerschap. ‘Het kabinet denkt dan aan een burger die 
zelfredzaam, mondig en betrokken is, hetgeen zich niet in de eerste plaats uit in het indienen van 
tegen de overheid gerichte eisen, klachten en beroepen, maar veeleer in maatschappelijke 
zelforganisatie 
en initiatieven.’

116
 Daar tegenover moet een overheid staan die terughoudender is in wat zij regelt, 

meer ruimte biedt aan burgers, voorziet in de in de borging van publieke belangen en rechtsstatelijke 
eisen en hoogwaardige prestaties levert, daar waar deze belangen niet door de markt of 
maatschappelijke organisaties kunnen worden behartigd.

117
 Deze ‘herformulering’ van de rollen van 

de burgers en de overheid moet leiden tot een nieuw maatschappelijk contract: ‘de paternalistische 
verzorgingsstaat dient te worden hervormd tot een participatiestaat die zich vooral kenmerkt door 
meer gelijkwaardige verhoudingen tussen burgers en overheid.’

118
 Hiervoor moet onder andere de 

betrokkenheid van burgers bij de beleidsvorming worden vergroot: 
 

‘Een voorwaarde voor een effectieve betrokkenheid van burgers bij de beleidsvorming is gelegen in 
een voldoende mate van kenbaarheid van overheidsinformatie. Door middel van een gericht beleid 
van actieve openbaarheid kan dit niveau kenbaarheid worden bereikt. Mede door een intelligent 
gebruik van moderne ICT is het mogelijk op dit vlak een grote stap vooruit te zetten.’119 

 

10.8 HET DIGITALE TIJDPERK 
 

De informatisering is een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 
vijftien jaar. De informatisering heeft daarom ook gezorgd voor belangrijke ontwikkelingen in de 
openbaarheid van bestuur: 
 

‘De ontwikkelingen in de ICT hebben aan de overheidscommunicatie een nieuwe dimensie 
gegeven. De traditionele (actieve) voorlichting en beleidscommunicatie is uitgebreid met de in 
beginsel onbegrensde mogelijkheid van ‘passieve’ communicatie, in de vorm van 
elektronische openbaarmaking van de binnen de overheid aanwezige informatie.’

120
 

 

Het ministerie van Economische Zaken was het eerste departement met een eigen website.
121

  
Inmiddels hebben alle departementen en talloze overheidsorganisaties een eigen website. In opdracht 
van de Voorlichtingsraad heeft de Commissie Nieuwe Media (CNM), bestaande uit de hoofden 
Nieuwe Media van alle departementen, in 2006 een interdepartementale Stijlgids voor websites van 
de overheid gemaakt.

122
 De afgelopen jaren gaven de departementen naar eigen inzicht vorm aan hun 

websites. ‘Dit leidde tot diversiteit op het gebied van structuur, navigatie en vormgeving, maar ook tot 
onduidelijkheid bij de bezoeker.’

123
 Het doel van de Stijlgids is ‘om de rijksoverheid zo toegankelijk en 

eenduidig mogelijk op internet te presenteren.’
124

 De Stijlgids moet bijdragen aan de volledigheid, 
gebruikersgerichtheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid van de websites van de rijksoverheid.

125
 

 
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw deden al verschillende commissies onderzoek de vraag 
welke gevolgen de informatisering kan en moet hebben voor de openbaarheid van bestuur, onder 
andere de Commissie ‘Grondrechten in het digitale tijdperk’, de Commissie ‘ICT en Overheid’ en de  
Adviescommissie Toekomst Overheidscommunicatie. De commissie ‘Grondrechten in het digitale 
tijdperk’ had de taak om het kabinet ‘met het oog op de ontwikkelingen op het terrein van de 
informatie- en communicatietechnologie te adviseren over de aanpassing van de grondrechten in 
hoofdstuk 1 van de Grondwet en de wenselijkheid van de vaststelling van nieuwe grondrechten.’

126
 De 

Commissie adviseerde het kabinet onder andere om een nieuw grondrecht over informatie van de 
overheid in de Grondwet op te nemen.

127 De Commissie ‘ICT en Overheid’ had tot taak om het kabinet 
te adviseren over ‘de invloed van ICT-ontwikkelingen, in combinatie met internationalisering, op de 
positie, rol en institutionele structuur van de Nederlandse overheidsorganisatie.’

128
 De taak van de 

Adviescommissie Toekomst Overheidscommunicatie was om het kabinet te adviseren over ‘de 
toekomstige doelen, functie, coördinatie en organisatie van de overheidscommunicatie’ evenals ‘de 
inzet van nieuwe middelen en instrumenten op het gebied van media en informatie’

129
 De Commissie 

Wallage maakt in haar rapport een onderscheid tussen drie verschillende relaties waarin burgers met 
de overheid te maken kunnen hebben: als staatsburger, als klant en als onderdaan.

130
 

 
10.9 DE ESTHETISCHE OVERHEID 

 

Mede door de informatisering bestaat er bij de overheid ook steeds meer aandacht voor vormgeving.  
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‘Radio, film en televisie hebben het functioneren van de macht ingrijpende veranderd. (…) Dat 
geldt nu voor het internet. Wat nieuw is, is de uitbundigheid van vormgeving van cruciale producten 
en processen van de staat.’131 

 
De vormgeving van overheidsinformatie is een belangrijk onderdeel geworden van de boodschap die 
de informatie moet overbrengen: Er wordt bij de vormgeving van beleidsnota’s daarom veel aandacht 
besteed aan de typografie en het gebruik van beeldmateriaal: 
 

‘Neem de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. (…) Een boekwerk dat eerder het formaat van een 
catalogus of een architectuurboek heeft dan dat van een beleidsnota. Dat geldt niet alleen voor het 
formaat maar ook voor de vormgeving. (…) Het papier is glimmend, veel foto’s, afwijkende 
kadreringen, verzorgde typografie. Het lijkt alsof ook de vorm moet bijdragen aan  
overtuigingskracht en argumentatie.’

132
 

 

‘Dat de postmoderne samenleving een beeldcultuur is, een beleveniseconomie, een bonte 
verzameling lifestyles is de Nederlandse overheid niet ontgaan, zo lijkt het.’

133
 ‘De esthetica is 

toegevoegd aan het repertoire van de overheid.’
134

 Niet alleen bij de vormgeving van 
overheidsdocumentatie, maar ook bij andere vormen van overheidscommunicatie wordt steeds meer 
aandacht besteed aan de presentatie: ‘de responsieve en communicatieve staat ensceneert de 
interactie als gold het een theatervoorstelling. (…) De vergadering heeft, zo lijkt het, afgedaan. Het 
evenement heeft definitief zijn intrede gedaan.’

135
  

 

Bij de verkiezingen van 2006 verloor het CDA 3 zetels en kwam op 41. De PvdA verloor 9 zetels en 
ging naar 33. De ChristenUnie van André Rouvoet won bij de verkiezingen 3 zetels en kwam op 6. 
Balkenende bleef premier, van een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie (Balkenende IV). Het 
kabinet Balkende II had het verwijt gekregen het regeringsbeleid niet goed uit te leggen. Het gevolg 
was ‘veel daadkracht en te weinig draagvlak.’

136
 Het kabinet Balkende IV besteedde daarom vanaf het 

begin veel aandacht aan public relations en wat het kabinet ‘strategisch mediamanagement ’ noemt. 
In het Coalitieakkoord stelt het kabinet: ‘Het kabinetsbeleid wordt beter herkenbaar door een 
éénduidige en thematische presentatie. De komende vier jaar wordt een samenhangende en 
transparante werkwijze nadrukkelijk nagestreefd.’

137
 

 

Het kabinet gingen tijdens de eerste 100 dagen van de kabinetsperiode ‘het land in’ om met burgers te 
praten over het te voeren beleid. Een speciale projectorganisatie werd opgezet om de regering in 
contact te brengen met burgers: 
 

‘Bustours door het land. Een gelikte ‘kindertop’ (…) à 280.000 euro. Een townhall meeting naar 
Amerikaans model (…) in de jaarbeurs, à 236 duizend euro. Alles georganiseerd door flitsende pr-
bureaus (…) Het nieuwe kabinet-Balkenende besteedt in drie maanden tijd meer tijd en geld aan 
communicatie dan enig andere kabinet ooit heeft gedaan.’  

 

Het ministerie van Algemene Zaken heeft in een jaar 45 miljoen euro te besteden aan public 
relations.

138
  

Door middel van strategische communicatie probeert het kabinet het draagvlak voor het te voeren 
beleid te vergroten: 
 

 ‘Belevingsmonitoren peilen vanuit de ministeries vrijwel dagelijks de mening van het publiek. Ruim 
850 pers- en publieksvoorlichters, verdeeld over dertien ministeries, doen dagelijks hun best het 
beleid zo goed mogelijk te verkopen. Een achtkoppige coördinatiegroep van de Voorlichtingsraad 
heeft vanuit Algemene Zaken de touwtjes strak in handen. En de vrijdagse persconferentie van 
premier Balkenende is verplaatst van Nieuwspoort naar de Rijksvoorlichtingsdienst, zodat de RVD 
alles zelf kan regisseren.’

139
 

 

De verplaatsing van de persconferentie van perscentrum Nieuwspoort naar het ministerie van 
Algemene Zaken maakt het, nu de regie bij de RVD is komen te liggen, daarnaast mogelijk dat de 
gehele persconferentie voor radio en televisie wordt opgenomen en via de website politiek24.nl wordt 
uitgezonden.

140
  

 

10.10 ONTWIKKELINGEN IN DE OPENBAARHEID 1966-2007 
 

De snelle ontzuiling van de maatschappij in de tweede helft van de jaren zestig betekende dat de 
verhoudingen tussen de overheid en de burgers herzien moesten worden.‘In het verzuilde bestel van 
de eerste zestig jaar van de 20ste eeuw verliep de communicatie tussen de overheid en haar politieke 
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omgeving volgens vaste patronen. Politieke leiders hadden via hun partijen en sympathiserende 
kranten betrouwbare communicatiekanalen tot hun beschikking.’

141
 Vanaf 1966 kwam hier mede door 

de opkomst van televisie en de emancipatie van grote groepen burgers plotseling verandering in. De 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vroegen om en zorgden voor belangrijke ontwikkelingen 
in het denken over de manier waarop door de overheid uitvoering werd en kon worden gegeven aan 
het beginsel openbaarheid van bestuur. 

Vooral de 
positie van 
jongeren 
was door 
de 
ontzuiling 
en de 
stijgende 
welvaart 
snel 
veranderd.  
Steeds 

vaker gingen jongeren thuis en op staat verzetten tegen het gezag van hun ouders, van de kerk en 
vooral ook van de overheid. Ze eisten vrijheid, gelijkheid en democratisering. De protesten van 
studenten en Provo waren hiervan het meest zichtbare voorbeeld. Een andere belangrijke 
ontwikkeling in de tweede helft van de jaren zestig was de oprichting van nieuwe politieke bewegingen 
en partijen als Nieuw Links en D66. Ook zij streefden naar vernieuwing, democratisering en openheid.  
D66 was de eerste partij die bepleitte dat openbaarheid door de overheid de regel werd. D66 wist 
bovendien, mede dankzij de mediagenieke lijsttrekker Hans van Mierlo, als eerste politieke partij 
gebruik te maken van het medium televisie en kwam in 1967 met zeven zetels in de Tweede Kamer. 
De televisie speelde vanaf de tweede helft van de jaren zestig een steeds belangrijkere rol. De media 
gingen zich bovendien steeds onafhankelijker opstellen van de overheid en waren niet langer de 
spreekbuis van de politiek. In plaats daarvan gingen de media de politiek uiterst kritisch verslaan en 
besteedden daarnaast ook aandacht aan de maatschappelijke roep om vernieuwing en 
democratisering. Daarnaast klonk in de jaren zestig ook vanuit de wetenschap toenemende kritiek op 
de geheimzinnigheid waarin de politieke besluitvorming plaatsvond. 
De ontwikkelingen kwamen echter in een stroomversnelling door een interview met een adviseur van 
enkele kabinetsleden in de Haagse Post waarin hij onder andere aangaf de week ervoor nog een 
memorie van toelichting te hebben herschreven om hem wat aansprekender te maken. Het interview 
zorgde voor veel opschudding, vooral ook in de Tweede Kamer. Het voorstel van een Kamerlid om 
een commissie de grondslagen van de overheidsvoorlichting te laten onderzoek werd door het kabinet 
gevolgd en leidde tot de instelling van de commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting. De 
commissie kreeg tot taak de regering te adviseren over de maatschappelijke functie van 
overheidsvoorlichting, de openbaarheid van bestuur en mogelijke wetgeving die de openbaarheid van 
overheidsinformatie zou regelen. Het kabinet was van mening dat de gewijzigde maatschappelijke 
verhoudingen vroegen om een volledig nieuwe visie op en inhoud van de overheidscommunicatie. De 
commissie moest daarom onderzoeken welke rol overheidsvoorlichting en een grotere openbaarheid 
van het bestuur bij het verbeteren van de overheidscommunicatie konden en moesten spelen. 
Het rapport van de commissie was bepalend voor de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur in 
de tweede helft van de twintigste eeuw. In haar rapport bepleitte de commissie een zo groot mogelijke 
openbaarheid van het bestuur. De commissie beschouwde openbaarmaking als een onderdeel van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. Ministers waren volgens de commissie niet alleen verantwoordelijk 
voor wat, maar vooral ook dat er openbaar gemaakt, verklaard en toegelicht werd. Daarnaast deed de 
commissie verschillende aanbevelingen om de openbaarheid van het bestuur te vergroten zoals de 
wekelijkse publicatie van de Handelingen van de Staten-Generaal, het houden van persconferenties 
na afloop van de ministerraad en een grotere openbaarheid van de kabinetsformatie. De meeste 
aanbevelingen van de commissie werden in volgende jaren gerealiseerd. De verschillende 
aanbevelingen van de commissie hadden met elkaar gemeen dat ze de openbaarheid van bestuur er 
een belangrijke nieuwe functie bijgaven. De openbaarheid van bestuur moest de participatie van 
burgers in het gehele politieke besluitvormingsproces mogelijk maken. Het volledige 
beleidsvormingsproces moest daarom voor de Nederlandse burgers zichtbaar worden gemaakt. Aan 
het openbare politieke debat in de Tweede Kamer, de bekendmaking van besluiten en de toelichting 
van deze besluiten in de vorm van overheidsvoorlichting moest daarom volgens de commissie vanuit 
een democratisch oogpunt de openbaarheid van de beleidsvorming worden toegevoegd. In de 
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inleiding van het rapport had de commissie een onderscheid gemaakt tussen twee rollen van burgers, 
die van onderdaan en die van staatsburger. Deze twee rollen vroegen volgens de commissie beiden 
om een ander soort voorlichting. In hun rol van onderdaan hadden burgers te maken met 
overheidsvoorlichting in de vorm van de bekendmaking en toelichting van genomen besluiten. In hun 
rol van staatsburger hadden burgers te maken met beleidsvoorlichting, die hen in staat moest stellen 
een mening te vormen over het gevoerde of nog te voeren beleid van de overheid. Het rapport van de 
commissie was een betoog voor een investering door de overheid in de rol die burgers in hun 
hoedanigheid van staatsburgers zouden kunnen en moeten spelen. Een grotere openbaarheid van 
bestuur moest dit mogelijk maken. 
Ook bevatte het commissierapport een voorstel voor een wet openbaarheid van bestuur. Deze wet 
moest de verplichting van de overheid om burgers informatie te verstrekken over het gevoerde en te 
voeren beleid vastleggen. Pas in 1980 trad de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in werking. 
Naar aanleiding van een evaluatie in 1983 werd besloten de WOB geheel te vervangen door een 
nieuwe wet. In 1992 trad de nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in werking (1). De Wob gaat 
uit van het openbaarheidsbeginsel. Openbaarheid van bestuur was vanaf dit moment de regel, 

geheimhouding de uitzondering.  
Door de digitalisering werd de 
openbaarheid van bestuur 
bovendien vanaf het einde van de 
twintigste uitgebreid met haast 
onbegrensde nieuwe 
mogelijkheden om uitvoering te 
geven aan de verschillende 
elementen van het beginsel 
openbaarheid van bestuur. 
Dankzij het internet hebben 
burgers zeven dagen in de week, 

vierentwintig uur per dag toegang tot overheidsinformatie (2). Overheidsbesluiten (3) en 
overheidsinformatie zijn via internet direct en voor alle burgers beschikbaar en ook vergaderingen 
kunnen via internet worden gevolgd (4). Aan het begin van een eenentwintigste eeuw is openbaarheid 
van bestuur zo de regel, geheimhouding de uitzondering. De verschillende onderdelen van de 
overheid, zoals de regering, de ministeries, politieke partijen evenals de vertegenwoordigende 
politieke organen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau zijn en voelen zich verplicht om burgers in 
hun verschillende rollen van onderdaan, staatsburger, klant en coproducent rechtstreeks te informeren 
en toegang te geven tot de politieke besluitvorming en overheidsinformatie om de overheid te kunnen 
controleren en deel te nemen aan het democratische debat. De infrastructurele ontwikkelingen 
hebben gezorgd voor haast onbegrensde mogelijkheden om nu en in de toekomst uitvoering te geven 
aan de verschillende elementen van het beginsel openbaarheid van bestuur. 
 
 
 11 CONCLUSIE 
 

Openbaarheid van bestuur is een belangrijk beginsel van de democratische rechtsstaat. De 
openbaarheid van besluiten, openbaarheid van vergaderingen en openbaarheid van 
overheidsinformatie zijn een voorwaarde voor democratisch optreden door de overheid en de 
democratische controle van de overheid. In Nederland treden overheidsbesluiten pas in werking nadat 
ze bekend zijn gemaakt, de vergaderingen van vertegenwoordigende organen als de Tweede Kamer 
en de gemeenteraad zijn openbaar en door wetgeving als de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
kunnen burgers bij de overheid een verzoek indienen voor de openbaarmaking van 
overheidsinformatie. Dit is niet altijd zo geweest. In dit historisch-sociologische onderzoek is 
beschreven hoe zich onder invloed van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vanaf 
halverwege de achttiende eeuw in Nederland openbaarheid van bestuur heeft ontwikkeld.  
 

Er is hiervoor gekeken hoe en welke culturele, economische, infrastructurele en politieke 
ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van het beginsel. Culturele ontwikkelingen 
als de Verlichting, het huiselijkheidsideaal, de verzuiling of de democratiseringsbeweging zorgden in 
verschillende perioden voor belangrijke nieuwe denkbeelden over de verhouding tussen het bestuur 
en de burgers en waren zo van grote invloed op de openbaarheid van het bestuur in deze perioden en 
de ontwikkeling van het beginsel op de langere termijn. Economische ontwikkelingen zorgden in 
verschillende perioden voor de roep om een grotere openbaarheid van het bestuur door de bevolking. 
In tijden van economische achteruitgang om zicht te krijgen op de staatsfinancien, in tijden van 
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economische vooruitgang omdat burgers steeds mondiger werden. Infrastructurele ontwikkelingen als 
de komst van een publieke opinie, dagbladen, radio, televisie of internet zorgden voor belangrijke 
ontwikkelingen in de manier waarop en de snelheid waarmee burgers kennis konden nemen van de 
politieke besluitvorming en waarop door de overheid uitvoering kon worden gegeven aan het beginsel 
openbaarheid van bestuur. Vaak naar aanleiding van of in samenspel met de beschreven 
maatschappelijke ontwikkelingen, maar soms ook op zichzelf staand, zorgden politieke ontwikkelingen 
in verschillende perioden voor belangrijke ontwikkelingen in de openbaarheid van bestuur en de 
manier waarop in de praktijk uitvoering werd gegeven aan het beginsel. De invoering van de 
ministeriele verantwoordelijkheid, de komst van nieuwe politieke partijen of de instelling van 
overheidscommissies die onderzoek deden naar de overheidsvoorlichting of de digitalisering waren 
allen van grote invloed op de ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur. Daarnaast waren het 
vaak politieke besluiten die rechtstreeks voor belangrijke ontwikkelingen in de openbaarheid van 
bestuur zorgden, bijvoorbeeld door middel van grondwetswijzigingen, de introductie van nieuwe 
wetgeving als de Wob of het besluit persconferenties en vergaderingen rechtstreeks op internet uit te 
zenden. 
 

Er is in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen drie elementen van openbaarheid van bestuur: 
de openbaarheid van besluiten, openbaarheid van vergaderingen en openbaarheid van 
overheidsinformatie. Tot halverwege de achttiende eeuw werden besluiten van de bestuursorganen 
door de gewestelijke hoven van justitie afgekondigd. Vanaf het einde van de achttiende eeuw ging het 
bestuur haar besluiten zelf bekend maken. Daarnaast werden vanaf begin van de negentiende eeuw 
besluiten de besluiten van de overheid voor het eerst uitgewerkt in wetgeving. Eveneens vanaf het 
begin van de negentiende eeuw werden besluiten van de overheid gepubliceerd in de Staatscourant 
of het Staatsblad. Vanaf het einde van de negentiende eeuw ging de overheid door middel van 
overheidsbeleid op allerlei gebied steeds meer in het leven van burgers ingrijpen. De overheid ging 
haar besluiten daarom vanaf het begin van de twintigste eeuw aan de bevolking toelichten door 
middel van overheidsvoorlichting. In de tweede helft van de twintigste eeuw breidde de 
overheidsvoorlichting sterk uit en werd onderdeel van het geheel aan overheidscommunicatie. Naast 
overheidsvoorlichting om genomen besluiten bekend te maken en toe te lichten kregen andere 
vormen van overheidsvoorlichting tot doel burgers in staat te stellen een eigen oordeel te vormen over 
het gevoerde of nog te voeren overheidsbeleid. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw maakt de 
overheid een onderscheid tussen de verschillende momenten waarop en rollen waarin burgers met de 
overheid te maken hebben en stemt de overheidscommunicatie hierop af. In de verschillende fasen 
van het beleidsproces richt de overheid zich tot de burger in zijn rol van kiezer, klant, onderdaan of 
coproducent door middel van voorlichting, overheidscampagnes of andere informatie via radio, 
televisie, post of internet. De eerste keer dat vergaderingen van een bestuursorgaan openbaar waren 
was de Nationale Vergadering aan het einde van de achttiende eeuw die als doel had een grondwet 
tot stand te brengen. Vanaf dat moment hebben verschillende grondwetten steeds de openbaarheid of 
beslotenheid van vergaderingen van de verschillende bestuursorganen geregeld. Vanaf 1813 waren 
de vergaderingen van de Tweede Kamer openbaar. Vanaf 1848 waren ook de vergaderingen van de 
Eerste Kamer evenals van de Provinciale Staten en de gemeenteraden openbaar. Vanaf 1847 werden 
woordelijke verslagen van de vergaderingen van de Tweede Kamer gemaakt en gepubliceerd. Vanaf 
de tweede helft van de negentiende eeuw ging zich bovendien parlementaire pers ontwikkelen. In 
1859 kwam er perstribune in de Tweede Kamer. De komst van dagbladen en later radio en televisie 
zorgden ervoor dat steeds meer burgers, vaak rechtstreeks, kennis konden nemen van de inhoud van 
vergaderingen van de Tweede Kamer en andere bestuursorganen. Aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw kunnen alle vergaderingen van de Tweede Kamer, evenals 
commissievergaderingen en persconferenties bovendien rechtstreeks via internet worden bekeken. 
De belangrijkste ontwikkelingen in het element van de openbaarheid van informatie vonden pas plaats 
in de tweede helft van de twintigste eeuw. Tot halverwege de twintigste eeuw was overheidsinformatie 
in de regel geheim. De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) en, na een herziening van deze wet, de 
Wet openbaarheid van bestuur hebben de openbaarheid van overheidsinformatie de regel gemaakt. 
De Wob regelt de passieve en actieve openbaarheid van overheidsinformatie evenals de 
uitzonderingsgronden en beperkingen. Het internet biedt de overheid aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw bijna grenzeloze mogelijkheden om uitvoering te geven aan de Wob. 
Overheidsdocumenten die alle fasen van de politieke besluitvorming en het beleidsproces beslaan 
worden op internet gepubliceerd. Ook politieke partijen en bestuursorganen als de Tweede Kamer 
maken volop gebruik van internet om informatie met de burgers te delen. 
 

De openbaarheid van bestuur heeft zich niet in een rechte lijn ontwikkeld. Het beginsel heeft 
verschillende fasen doorgemaakt. Om de ontwikkeling van het beginsel openbaarheid van bestuur te 
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beschrijven en verklaren is daarom in dit onderzoek gekeken naar de openbaarheid van bestuur en de 
ontwikkeling van het beginsel onder invloed van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in 
verschillende perioden.  
 

Na de totstandkoming van de Republiek aan het einde van de zestiende eeuw was het bestuur lange 
tijd exclusief een zaak van de landadel en de regenten. Hoewel zij slechts een klein deel van de 
bevolking uitmaakten besloten zij in de stedelijke vroedschappen, de gewestelijke Staten en de 
Staten-Generaal onderling over zaken als justitie, belastingen en onderwijs evenals de buitenlandse 
politiek en defensie. De rest van de bevolking werd niet in de politieke besluitvorming gekend. 
Halverwege de achttiende eeuw kwam hier echter voor het eerst verandering in. De nieuwe 
denkbeelden van de Verlichting, het ontstaan van een landelijke publieke opinie en een sterke 
economische achteruitgang leidden tot een breed gedeelde zorg onder de bevolking over de toestand 
waarin de Republiek verkeerde. In tegenstelling tot in andere landen leidde de Verlichting in de 
Republiek echter niet direct tot verzet tegen het bestuur. Dit veranderde toen een oorlog met 
Engeland de omvang van de politieke en economische problemen waarmee de Republiek te maken 
had zichtbaar maakte. De verloren oorlog leidde tot een politisering van de publieke opinie en een 
opstand tegen de bestaande politieke orde. Onder invloed van de verlichte idee van de 
volkssoevereiniteit en om de bevolking te kunnen beschermen tegen de ongecontroleerde macht van 
het bestuur eisten patriotten invloed van de bevolking op het bestuur. Het landsbestuur was voor de 
patriotten een zaak van de hele bevolking, iedereen moest over zaken van algemeen belang mee 
kunnen praten en beslissen en de openbaarheid van het bestuur was hiervoor een voorwaarde. In de 
jaren 1780 grepen patriotten in verschillende steden de macht en dwongen de openbaarheid van het 
bestuur af. Door middel van de publicatie van de besluiten van de stedelijke vroedschappen, het 
instellen van colleges van burgergecommitteerden en de publicatie van standpunten, 
stemverhoudingen en presentielijsten maakten de patriotten van de politiek een publieke 
aangelegenheid. Door de publicatie van deze informatie probeerden de patriotten de publieke opinie 
te bespelen en het bestuur tot verantwoording te dwingen. Met Franse steun kwamen de patriotten in 
1795 in de Republiek aan de macht. De Republiek kreeg een grondwet die van alle inwoners 
staatsburgers maakte, met dezelfde toegang tot publieke functies. De Staatsregeling ging uit van de 
idee van de volkssoevereiniteit en maakte het bestaan van de verschillende standen en voorrechten 
ongedaan. Dit alles moest een aristocratisch bestuur in de toekomst onmogelijk maken en zo de 
volledige openbaarheid van het bestuur garanderen. De openbaarheid van het bestuur moest de 
bevolking in de toekomst beschermen tegen de gevolgen van de ongecontroleerde macht van het 
bestuur. Vooral de openbaarheid van de financiën was om deze reden in de Staatsregeling uitgebreid 
geregeld. 
 

De patriotten waren met Franse steun aan de macht gekomen en vanaf 1801 nam de Franse invloed 
alleen maar toe. De Franse Tijd betekende het voorlopige einde van de democratische periode. Wel 
vonden er belangrijke ontwikkelingen in de openbaarheid van bestuur plaats. Onder invloed van de 
Fransen werden de rechten en plichten van de inwoners van de Republiek voor het eerst uitgewerkt in 
burgerlijke wetgeving. In 1810 werd de Republiek ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. Vanaf 1811 was 
daarom ook in de Nederlanden de Franse wetgeving van kracht. De codificatie en de invoering van de 
Franse wetgeving maakten het voor burgers mogelijk om in detail kennis te nemen van de regels die 
op hen van toepassing waren, of het nu ging om eigendom of echtscheiding. Veel van de Franse 
wetboeken zouden bovendien tot lang na 1813 geldig blijven. 
 

Na het vertrek van de Fransen in 1813 werden de Nederlanden een koninkrijk. In koning Willem I werd 
een symbool van nationale eenheid gevonden. Door een nieuwe grondwet en een nieuw 
huiselijkheidsideaal keerde de idee van rangen en standen in de maatschappij weer terug, met alle 
gevolgen voor de openbaarheid van het bestuur van dien. De roep van burgers om invloed op het 
bestuur maakte plaats voor het vertrouwen dat de koning het belang van de bevolking diende. De 
koning en de bestuurders konden hierdoor voorlopig weer hun gang gaan. Als soeverein vorst van het 
Koninkrijk der Nederlanden gaf Willem I autocratisch leiding aan het landsbestuur. De grondwet van 
1815 gaf de koning veel bevoegdheden, daarnaast regelde Willem I veel bij Koninklijk Besluit. Door 
middel van aan de openbaarheid ontrokken geschuif met leningen en inkomsten uit de kolonies 
financierde hij zelfstandig grote infrastructurele projecten die de eenwording en de welvaart van het 
koninkrijk moesten bevorderen. De vergaderingen van de Tweede Kamer waren openbaar. Deze 
openbaarheid was in de praktijk echter nauwelijks van betekenis. Willem I streefde er naar de politieke 
besluitvorming zoveel mogelijk buiten de openbaarheid te houden. De behandeling van de Tienjarige 
Begroting waren daarom belangrijke politieke momenten. Het was het enige moment waarop de 
Kamer het beleid van de regering kon beoordelen en zich hier in alle openbaarheid over kon uitlaten. 
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Wanneer de Tweede Kamer zich mocht uitspreken over de Begroting, leefde de publieke 
belangstelling voor het bestuur op. In de jaren 1830 nam de kritiek op het financiële beleid van Willem 
I toe. Toen tijdens de begrotingsbehandeling in 1839 de toestand van de financiën duidelijk werd, 
zegde de Tweede Kamer het vertrouwen in de regering op. De regering trad af. Door middel van een 
grondwetswijziging werd in 1840 de ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd en werd een betere 
controle van de regering door de Staten-Generaal geregeld zoals door middel van een tweejaarlijkse 
behandeling van de begroting. Door de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid werden 
ministers verplicht zich aan de Kamer te verantwoorden en informatie met de Kamer te delen.  
 

De dreigende revoluties van 1848 zorgden er voor dat koning Willem II een herziening van de 
grondwet toestond. Een grondwetscommissie onder leiding van Thorbecke had binnen vier weken een 
grondwetsontwerp gereed. De liberalen achtten burgerlijke betrokkenheid en een levendige publieke 
opinie van groot belang. Openbaarheid van bestuur moest dit mogelijk maken. De grondwet van 1848 
zorgde voor de invoering van de volledige ministeriele verantwoordelijkheid. De koning werd 
onschendbaar. Het handelen van de regering was vanaf nu de verantwoordelijkheid van een minister 
of de ministers gezamenlijk. De koning kon en mocht niet langer zelfstandig politiek bedrijven. De 
Staten-Generaal bleef bestaan uit twee kamers. De Tweede Kamer kreeg een aantal belangrijke 
nieuwe rechten. De Kamer kreeg de bevoegdheid het vertrouwen in ministers op te zeggen en kreeg 
daarnaast het recht van interpellatie, amendement en enquête. De vergaderingen van beide Kamers 
waren vanaf nu openbaar. De leden van de Tweede Kamer werden voortaan rechtstreeks door het 
kiesgerechtigde deel van de bevolking gekozen. De leden van de Eerste Kamer werden gekozen door 
de Provinciale Staten. Na de grondwetsherziening van 1848 nam de invloed van de Staten-Generaal 
daarom sterk toe. De regering was vanaf nu verantwoording verplicht aan de beide Kamers en de 
Tweede Kamer speelde vanaf nu een vooraanstaande rol in de vorm van de controle van en 
samenwerking met de regering. Tegelijkertijd was er, door de invoering van rechtstreekse 
verkiezingen, vanaf nu een directe band tussen de Tweede Kamer en de burgers. De openbaarheid 
strekte zich in de praktijk nog maar uit tot een kleine groep burgers, degenen die rechtstreeks bij de 
politiek betrokken waren en een kleine groep welgestelde burgers die zich na de grondwetswijziging 
van 1848 in liberale debating societies in het politieke debat mengden. Op veel plaatsen werden vanaf 
1848 debating societies opgericht waar burgers met elkaar in debat gingen. Om betrokkenheid van de 
burgers bij de politiek te vergroten richtten de liberalen in de verschillende districten kiesverenigingen 
op. De Kieswet regelde de rechtstreekse verkiezingen van de Tweede Kamer door middel van een 
districtenstelsel. De verkiezingen werden daarom lokaal georganiseerd. Deze openbare 
kiesverenigingen dienden om burgers in aanloop naar verkiezingen bekend te maken met de 
standpunten van kandidaten. Er bestonden nog geen politieke partijen, evenmin als partijlijsten. Nadat 
zich in de Tweede Kamer ook andere politieke stromingen gingen onderscheiden richtten ook zij eigen 
kiesverenigingen op. Vanaf de jaren 1850 begon zich ook parlementaire verslaggeving te ontwikkelen. 
In 1859 kwam er een perstribune in de Tweede Kamer. De opheffing van het dagbladzegel in 1869 en 
de infrastructurele ontwikkelingen maakten de opkomst van massamedia mogelijk in de vorm van de 
komst van regionale en landelijke dag-, nieuws- en weekbladen. Hierdoor werden de verslagen van de 
Kamerdebatten door steeds meer mensen gelezen en groeide de betrokkenheid bij de politiek. 
Kranten werden per trein vervoerd en konden zo nog dezelfde dag bij abonnees in de bus worden 
gedaan. Het protestantse Kamerlid Abraham Kuyper zorgde in dezelfde periode voor belangrijke 
ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. In plaats van tot de welgestelde burgers richtte hij zich 
vooral ook tot het deel van de bevolking dat niet stemgerechtigd was: het volk achter de kiezers. Hij 
probeerde zijn achterban te bereiken en te mobiliseren door hen aan te spreken op de 
maatschappelijke onderwerpen die hen bezighielden. Deze nieuwe benadering van politiek en de 
vorming en organisatie van verschillende politieke stromingen zorgden voor belangrijke ontwikkelingen 
in de manier waarop burgers kennis konden nemen van en betrokken werden bij de politieke 
besluitvorming. 
 

De verzuiling van de Nederlandse maatschappij en politiek waren van grote invloed op de 
(ontwikkeling van) de openbaarheid van bestuur in de periode 1917-1966. Het leven van de meeste 
burgers speelde zich vrijwel geheel binnen de eigen zuil af. Contacten tussen de leden van de 
verschillende zuilen waren er nauwelijks. De vertegenwoordigers van de politieke partijen vormden de 
top van de verschillende zuilen. De verzuiling was daarom ook van grote invloed op de openbaarheid 
van bestuur: de overheidscommunicatie verliep in deze periode vrijwel geheel via de verschillende 
zuilen. De verzuiling had daarnaast nog een tweede belangrijk gevolg voor de openbaarheid van 
bestuur. Om binnen het verzuilde politieke bestel tot besluitvorming te kunnen komen moesten de 
vertegenwoordigers van de politieke partijen compromissen sluiten. Dit betekende dat men concessies 
aan elkaar moest doen, ook wanneer het om levensbeschouwelijke onderwerpen ging. Om tegenover 
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de eigen achterban geen gezichtverlies te leiden was geheimhouding daarom een van de 
belangrijkste elementen van de politieke besluitvorming in de jaren 1917-1966. De politieke 
besluitvorming vond, door middel van topconferenties en binnen het kabinet, steeds achter gesloten 
deuren plaats. Ook de vergaderingen van de Kamercommissies waren besloten. De vergaderingen 
van de Eerste en Tweede Kamer waren wel openbaar, maar voorafgaand aan Kamerdebatten had de 
daadwerkelijke politieke besluitvorming steeds al plaatsgevonden. Kamerleden en vooral ook de 
verzuilde pers hielden zich bovendien strikt aan de regels van de deze zogeheten pacificatiepolitiek en 
leverden nauwelijks kritiek. Tegelijkertijd zorgden de infrastructurele ontwikkelingen in de eerste helft 
van de twintigste eeuw, zoals de komst van radio en televisie, voor belangrijke nieuwe ontwikkelingen 
in de openbaarheid van bestuur en dan vooral het element van de openbaarheid van vergaderingen. 
Via de (verzuilde) radio kregen bestuurders en politici rechtstreeks toegang tot hun achterban. In 1955 
verscheen voor het eerst een televisiecamera in de Tweede Kamer. Belangrijke debatten werden 
vanaf nu rechtstreeks op de televisie uitgezonden. De Nederlandse bevolking kon vanaf dit moment 
ook kennis nemen van de standpunten van de vertegenwoordigers van de andere zuilen en een eigen 
oordeel vormen. Eveneens in deze periode werd het element van de openbaarheid van besluiten 
uitgebreid met overheidsvoorlichting. De overheid ging door middel van overheidsbeleid op allerlei 
gebied steeds meer in het leven van burgers ingrijpen. Door middel van voorlichting kon de overheid 
haar beleid aan de burgers toelichten. De Regeeringspersdienst ging zich daarom vanaf 1937 
bezighouden met de voorlichting van het Nederlandse publiek over het overheidsbeleid. Zoals de 
naam al aangeeft richtte de regering zich bij haar voorlichting echter niet rechtstreeks tot de 
Nederlandse bevolking, maar tot de pers. In het verzuilde Nederland waren de politieke partijen en de 
verzuilde pers de schakels voor de communicatie tussen de overheid en de burgers. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam hier korte tijd verandering in. Tijdens de oorlog waren de taken van de 
Regeeringspersdienst overgenomen door de Regeeringsvoorlichtingsdienst die namens de 
Nederlandse regering in ballingschap contact onderhield met het bezette Nederland en zich bezighield 
met propaganda. Direct na de Tweede Wereldoorlog probeerde het hervormingsgezinde kabinet 
Schermerhorn/Drees door middel van rechtstreeks tot de burgers gerichte overheidsvoorlichting de 
verzuiling te doorbreken. Vanaf 1945 ging de Regeeringsvoorlichtingsdienst zich daarom bezighouden 
met het voorlichten van het Nederlandse publiek over de bedoelingen, activiteiten, successen en 
tegenslagen van de regering. De Tweede Kamer verzette zich echter fel tegen het nieuwe 
voorlichtingsbeleid. Een rechtstreeks tot de bevolking gerichte overheidsvoorlichting zou de 
volksvertegenwoordiging en de pers buiten spel zetten en riep daarom herinneringen op aan de 
bezetting. Wanneer de politieke partijen en de pers hun rol als schakels tussen de overheid en de 
bevolking zouden verliezen, zou dit bovendien het verzuilde bestel aantasten. Dit laatste was precies 
wat de regering hoopte en de leiders van de verschillende zuilen waren zich hiervan bewust. Ook een 
overheidscommissie stelde dat, hoewel overheidsvoorlichting noodzakelijk was geworden, voorlichting 
door de overheid een aanvullende rol moest spelen en daarnaast niet de vorm van propaganda mocht 
hebben. Nadat Kamerverkiezingen in 1946 de vooroorlogse verzuilde verhoudingen definitief 
herstelden kwam er voorlopig een einde aan de rechtstreeks tot de bevolking gerichte 
overheidsvoorlichting. De overheidsvoorlichting bleef hierdoor in de eerste helft van de twintigste eeuw 
zeer beperkt. Wel gingen de verschillende ministeries vanaf de jaren veertig de voorlichtingstaken in 
toenemende mate zelfstandig uitvoeren. In 1953 werd de naam van de Regeeringsvoorlichtingsdienst 
daarom veranderd in Rijksvoorlichtingsdienst. 
 

De ontzuiling, de democratiseringsbeweging en ontwikkelingen als de individualisering en 
digitalisering zorgden vanaf 1966 voor belangrijke ontwikkelingen in de manier waarop over 
openbaarheid van bestuur werd gedacht en de manier waarop door de overheid uitvoering kon 
worden gegeven aan het beginsel. De snelle ontzuiling van de maatschappij in de tweede helft van de 
jaren zestig betekende dat de verhoudingen tussen de overheid en de burgers herzien moesten 
worden.  In 1968 werd de commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting geïnstalleerd. De commissie 
pleitte in haar rapport voor een veel grotere openbaarheid van bestuur en stelde een Wet 
Openbaarheid van Bestuur voor. In 1980 trad de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in werking. 
Naar aanleiding van een evaluatie in 1983 werd besloten de WOB geheel te vervangen door een 
nieuwe wet. In 1992 trad de nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in werking. De Wob gaat uit 
van het openbaarheidsbeginsel. Openbaarheid van bestuur was vanaf dit moment de regel, 
geheimhouding de uitzondering. Door de digitalisering werd de openbaarheid van bestuur de 
afgelopen jaren bovendien uitgebreid met haast onbegrensde nieuwe mogelijkheden om uitvoering te 
geven aan de verschillende elementen van het beginsel openbaarheid van bestuur. Aan het begin van 
de eenentwintigste eeuw is openbaarheid van bestuur de regel, geheimhouding de uitzondering. De 
verschillende onderdelen van de overheid, zoals de regering, de ministeries, politieke partijen evenals 
de vertegenwoordigende politieke organen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau zijn en voelen 
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zich verplicht om burgers in hun verschillende rollen van onderdaan, staatsburger, klant en 
coproducent rechtstreeks te informeren en toegang te geven tot de politieke besluitvorming en 
overheidsinformatie om de overheid te kunnen controleren en deel te nemen aan het democratische 
debat. De infrastructurele ontwikkelingen hebben gezorgd voor haast onbegrensde mogelijkheden om 
nu en in de toekomst uitvoering te geven aan de verschillende elementen van het beginsel 
openbaarheid van bestuur. 
 

De bevindingen van dit onderzoek in de vorm van een samenhangende beschrijving en verklaring van 
de historische motieven voor en ontwikkeling van de openbaarheid van bestuur in Nederland en de 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen onder invloed waarvan het beginsel zich heeft 
ontwikkeld zorgen voor een beter begrip van het moderne argument voor de openbaarheid van het 
bestuur evenals de huidige uitwerking van het beginsel en vooral ook waarom openbaarheid van 
bestuur van groot belang is voor alle burgers van Nederland.   
 

In dit onderzoek is de historische ontwikkeling van het beginsel openbaarheid van bestuur vanaf 
halverwege de achttiende eeuw beschreven. De beschrijving eindigde in het heden, met de 
digitalisering als de belangrijkste factor voor de huidige ontwikkelingen in de openbaarheid van 
bestuur. Het bestuur is mede door de komst van internet nog nooit zo openbaar geweest als aan het 
begin van de eenentwintigste eeuw. Ter afsluiting van dit onderzoek is het tot slot interessant de vraag 
te stellen welke ontwikkelingen in de openbaarheid van bestuur een volgende periode mogelijk zullen 
kenmerken. De digitalisering en dan vooral de komst van internet lijkt op dit moment nog vooral te  
leiden tot een kwantitatieve uitbreiding van de openbaarheid van bestuur. Burgers kunnen talloze 
vergaderingen en persconferenties rechtstreeks volgen en dankzij internet is steeds meer informatie 
zeven dagen per week beschikbaar. De vraag is nu of burgers al deze vergaderingen ook 
daadwerkelijk volgen en alle beschikbare informatie ook daadwerkelijk (kunnen) gebruiken. Ook de 
overheid is zich hiervan bewust en legt de nadruk in toenemende mate naast de openbaarheid van 
het bestuur vooral ook op de toegankelijkheid, dat wil zeggen de begrijpelijkheid en bruikbaarheid, van 
overheidscommunicatie en -informatie.

1
 Dit betekent onder andere dat naast internet de meer 

traditionele kanalen van overheidscommunicatie als radio, televisie en post nog lange tijd van belang 
zullen blijven om verschillende groepen burgers, zoals bijvoorbeeld ouderen en allochtonen, te blijven 
bereiken en bij het democratische debat te betrekken. Daarnaast is en blijft veel van de 
overheidsinformatie en dan vooral beleidsdocumenten zoals die bijvoorbeeld op de websites van de 
verschillende ministeries worden gepubliceerd vaak moeilijk te begrijpen voor buitenstaanders. In een 
volgende periode moet daarom de vraag worden beantwoord hoe zo veel mogelijk burgers actief en 
betekenisvol gebruik kunnen maken van de steeds grotere openbaarheid van het bestuur. Een van de 
mogelijkheden hierbij is een verschuiving van het doel van een zo groot mogelijke openbaarheid naar 
een openbaarheid die aansluit op de vaardigheden en vragen van burgers.

2
 Dit vraagt echter om een 

nieuwe investering door de overheid in het denken over en de manier waarop uitvoering wordt 
gegeven aan het beginsel openbaarheid van bestuur. 
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BIJLAGE 1 OVERZICHT HUIDIGE OPENBAARHEIDSWETGEVING 
 
OPENBAARHEID VAN BESLUITEN 

 
Voor democratisch optreden door de overheid en de democratische controle van de overheid is het 
van groot belang dat burgers kennis hebben van de besluiten en regels die op hen van toepassing 
zijn. Daarnaast is het, met het oog op het legaliteitsbeginsel, van belang dat burgers weten welke 
regels van toepassing zijn op de overheid. 
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten besluiten: besluiten van algemene 
strekking en besluiten met een concrete strekking (beschikkingen). In deze paragraaf wordt ingegaan 
op de openbaarheid van besluiten van algemene strekking. Besluiten van algemene strekking richten 
zich tot burgers in het algemeen en in abstracto. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie 
soorten besluiten van algemene strekking: algemeen verbindende voorschriften, plannen en 
beleidsregels. Algemeen verbindende voorschriften kunnen in de eerste plaats afkomstig zijn van 
bestuursorganen in de zin van artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat geval gaat 
het om een besluit in de zin van de Awb (art. 1:3 Awb). Algemeen verbindende voorschriften afkomstig 
van bestuursorganen in de zin van de Awb zijn wetten in materiële zin. De wetgevende macht is, 
evenals onder andere de rechterlijke macht en de Raad van State uitgezonderd van het begrip 
bestuursorgaan in de zin van de Awb (art 1:1, tweede lid, Awb). Wetten afkomstig van de wetgevende 
macht zijn wetten in formele zin. Deze wetten zijn geen besluiten in de zin van de Awb, maar zijn 
veelal wel van ‘algemene strekking’ en zijn dan algemeen verbindende voorschriften.

1
 De 

openbaarmaking van algemeen verbindende voorschriften is uitgewerkt in de Bekendmakingswet, de 
Algemene wet bestuursrecht en een aantal specifieke wetten.

2
 

In deze paragraaf wordt  ingegaan op de openbaarheid van besluiten van algemene strekking. Er kan 
een onderscheid worden gemaakt tussen openbaarheid bij de voorbereiding van besluiten en 
openbaarheid van genomen besluiten. 
Wetsvoorstellen van de regering worden pas openbaar wanneer ze worden ingediend bij de Tweede 
Kamer. Een wetsvoorstel wordt eerst in de ministerraad behandeld. Wel is het mogelijk dat over een 
wetsvoorstel advies wordt ingewonnen bij wetenschap en praktijk. Soms wordt in deze fase zelfs 
actieve openbaarheid toegepast.

3
 Nadat een wetsvoorstel door de ministerraad is aanvaard wordt het 

voor advies naar de Raad van State gestuurd. De verplichting van de regering om de Raad van State 
advies te vragen over onder andere wetsvoorstellen en ontwerpen van algemene maatregelen van 
bestuur is vastgelegd in artikel 73, eerste lid van de Grondwet (Gw) en artikel 15, eerste lid van de 
Wet op de Raad van State (Wet RvS). Het advies van de Raad van State wordt, tegelijk met de 
kabinetsreactie op het advies, openbaar gemaakt wanneer het wetsvoorstel wordt ingediend bij de 
Tweede Kamer (artikel 25a, tweede lid, Wet RvS). Het advies van de Raad van State en de 
kabinetsreactie op het advies (het Nader Rapport) worden op blauw papier opgenomen in de bijlagen 
bij de kamerstukken. Deze kamerstukken worden daarnaast onder andere gepubliceerd op Parlando, 
de subpagina van de website van de Tweede Kamer waarop parlementaire documenten worden 
gepubliceerd.

4
 De adviezen van de Raad van State en het Nader Rapport worden sinds 1980 

gepubliceerd. Adviezen van de Raad van State van voor 1980 hoeven volgens artikel 13 van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) niet openbaar te worden gemaakt. Ook wanneer de Tweede Kamer 
een wetsvoorstel indient moet de Kamer de Raad van State om advies vragen over het wetsvoorstel, 
voordat het voorstel in de Kamer in behandeling wordt genomen (artikel 15a, eerste lid Wet RvS). 
Adviezen van de Raad van State over een wetsvoorstel van de Tweede Kamer (evenals adviezen van 
de Raad aan de regering over algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten) 
worden (pas) openbaar gemaakt tegelijk met de afkondiging van de wet of maatregel (artikel 25a, 
tweede lid, Wet RvS). Wanneer het gaat om algemene maatregelen van bestuur, vindt de publicatie 
plaats in het Bijvoegsel van de Staatcourant.

5
 

Plannen zijn besluiten van algemene strekking waarbij openbaarheid in de voorbereidingsfase van 
belang is voor individuele burgers. Voorbeelden van plannen zijn het streekplan en het 
bestemmingsplan. Omdat op grond van dergelijke plannen beschikkingen (zoals een 
bouwvergunning) worden genomen, is het voor burgers van belang om zo vroeg mogelijk op de 
hoogte te zijn welke plannen (een bestemmingsplan of misschien een ontwerp-bestemmingsplan) op 
hen van toepassing zijn.

6
 Wanneer dit wettelijk is bepaald is de openbare voorbereidingsprocedure 

van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing op plannen. Afdeling 3.4 van de Awb bepaalt onder 
andere dat het ontwerp van het besluit vier weken ter inzage moet liggen (art. 3:11, eerste lid, Awb). In 
sommige, wettelijk bepaalde, gevallen is de uitgebreide procedure van afdeling 3.5 van de Awb van 
toepassing.

7
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Afdeling 3.6 van de Awb regelt de bekendmaking van besluiten in de zin van de Awb. Een besluit in 
de zin van art 1:3 Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. Een besluit treedt niet in werking voor het bekend is gemaakt (art. 
3:40 Awb). 
De eisen voor de bekendmaking van formele wetten zijn uitgewerkt in de Bekendmakingswet (Bek.w.). 
Hierin is bepaald welke regelingen op welke wijze worden bekend gemaakt. Wetten in formele zin 
worden bekend gemaakt in het Staatsblad (art. 3 Bek.w.). Het Staatsblad bestaat uit losse 
afleveringen. Ook algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten worden in het 
Staatsblad gepubliceerd.

8
 Wetten, algemene maatregelen van bestuur of andere regelingen kunnen 

later worden gewijzigd. Omdat wetten in formele zin ook in formele zin moeten worden gewijzigd, 
moeten deze wijzigingen ook in het Staatsblad worden gepubliceerd. Tenzij een wet ingrijpend is 
gewijzigd wordt in de Staatskrant meestal alleen de wijziging gepubliceerd. Om de gehele tekst van 
een wet te kunnen vinden wordt daarom meestal gebruik gemaakt van de door uitgeverijen 
gepubliceerde wetsedities. Dit is mogelijk omdat op wetten en regelingen geen auteursrecht rust.

9
 

Algemeen verbindende voorschriften die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld of andere besluiten 
afkomstig van de regering worden gepubliceerd in de Staatscourant. De Staatscourant verschijnt elke 
werkdag en bevat naast berichten over bijvoorbeeld toespraken van bewindslieden of activiteiten van 
het Koninklijk Huis de ministeriële regelingen en andere besluiten.

10
 

Ook onder provincies, gemeenten en waterschappen vaardigen algemeen verbindende voorschriften 
uit. Artikel 139 van de Gemeentewet (Gem.w.) stelt dat algemeen verbindende voorschriften niet in 
werking treden voor ze zijn bekendgemaakt door plaatsing in het gemeenteblad of een ander 
algemeen verkrijgbare uitgave. Op vergelijkbare wijze stelt artikel 139 van de Provinciewet (Prov.w.) 
dat algemeen verbindende voorschriften niet in werking treden voor ze zijn bekendgemaakt door 
plaatsing in het provinciaal blad, dat algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. 
Beleidsregels, tot slot, binden niet de burgers, maar het bestuursorgaan dat de beleidsregel heeft 
vastgesteld. Beleidsregels kunnen bekend worden gemaakt. Beschikkingen kunnen worden getoetst 
aan een beleidsregel. Voor de bekendmaking van beleidsregels gelden dezelfde eisen als voor 
algemeen verbindende voorschriften. 
 

OPENBAARHEID VAN VERGADERINGEN 
 
Democratische politieke stelsels kunnen worden voorgesteld als een keten van delegatie en 
verantwoording.

11
 In een democratische rechtsstaat als Nederland delegeren de burgers, door middel 

van verkiezingen, een deel van hun soevereiniteit aan volksvertegenwoordigers in 
vertegenwoordigende organen zoals de Tweede Kamer of de gemeenteraad, die op hun beurt een 
deel van hun bevoegdheden delegeren aan de regering of het college van burgemeester en 
wethouders. Openbaarheid van vergaderingen is vervolgens van groot belang voor de democratische 
controle door burgers van de wijze waarop de leden van de vertegenwoordigende organen en 
bestuurscolleges omgaan met het vertrouwen dat zij hebben gekregen.  
 
Nadat burgers hun stem voor een van de vertegenwoordigende organen (de Tweede Kamer, 
provinciale staten, de gemeenteraad of het algemeen bestuur van een waterschap) hebben 
uitgebracht kunnen deze organen beslissingen nemen namens en over burgers, zonder dat deze 
hierop nog veel invloed kunnen uitoefenen. Daarnaast hebben burgers geen invloed op de wijze 
waarop de vertegenwoordigende organen uitvoering geven aan hun controletaak van de niet-
vertegenwoordigende organen (respectievelijk de regering, gedeputeerde staten, het college van 
burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van een waterschap).

12
 Dit gebrek aan invloed 

van burgers is, wanneer het gaat om leden van de Tweede Kamer zelfs in de Grondwet vastgelegd: 
de leden stemmen zonder last (art. 67, derde lid Gw.). 
Vergaderingen van vertegenwoordigende organen (zoals de Tweede Kamer en de gemeenteraad) zijn 
in de regel openbaar. Vergaderingen van niet-vertegenwoordigende organen (zoals de ministerraad 
en het college van burgemeester en wethouders) zijn in de regel niet openbaar. Daarnaast geldt in 
deze gevallen meestal een geheimhoudingsplicht over datgene wat in deze vergaderingen is 
besproken.

13
 Omdat de ministerraad bij de totstandbrenging van nieuwe wetgeving bijvoorbeeld altijd 

te maken heeft met de controle door de Tweede Kamer vormt deze niet-openbaarheid van 
vergaderingen van de ministerraad geen bedreiging voor het democratische proces.

14
 

Doordat de vergaderingen van vertegenwoordigende organen openbaar zijn, zijn burgers in staat om 
zich een mening te vormen over datgene wat er tijdens deze vergaderingen door de gekozen 
volksvertegenwoordigers namens en over hen wordt besproken en besloten.

15
 In de praktijk zullen of 

kunnen burgers de vergaderingen van vertegenwoordigende organen lang niet altijd bezoeken. De 
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media spelen daarom een belangrijke rol als het gaat om het uitoefen van het recht van burgers op 
openbaarheid. De media vertegenwoordigen als het ware de burgers. De media moeten hiervoor het 
recht hebben tot toegang tot de vergaderingen van vertegenwoordigende organen en beschikken over 
de middelen (zoals een perstribune) om verslag te kunnen doen.

16
 

In het vervolg van deze subparagraaf wordt ingegaan op de openbaarheid van de vergaderingen van 
de vertegenwoordigende organen als de Tweede Kamer en de gemeenteraad. Daarna zal kort 
worden ingegaan op de (niet-)openbaarheid van de vergaderingen van niet-vertegenwoordigende 
organen als de ministerraad. 
 
De Staten-Generaal bestaan sinds 1815 uit twee kamers. De openbaarheid van de vergaderingen van 
de kamers is vastgelegd in artikel 66 van de Grondwet. Op verzoek van een tiende van de aanwezige 
Kamerleden of de voorzitter kan worden besloten om achter gesloten deuren te vergaderen. De 
openbaarheid van de vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer zijn verder uitgewerkt in de 
reglementen van orde van de beide kamers en het Reglement van Orde van de verenigde 
vergadering.

17
 

In het Reglement van Orde van de Eerste Kamer (RvO I) staat onder andere dat toeschouwers stilte in 
acht moeten nemen en zich van tekenen van goed- of afkeuring moeten onthouden. Van 
vergaderingen die achter gesloten deuren plaatsvinden worden notulen gemaakt die vertrouwelijk voor 
de Kamerleden bij de griffie ter inzage worden gelegd. De Kamer beslist of aan andere personen dan 
de leden van de Kamer inzage wordt verleend (art.125 RvO I). Commissievergaderingen van de 
Eerste Kamer zijn niet openbaar. Behalve commissieleden hebben alleen andere leden van de Eerste 
Kamer toegang tot de commissievergaderingen (art. 43 RvO I). Afgezien van datgene wat officieel 
openbaar wordt gemaakt, is alles wat tijdens de commissievergaderingen wordt besproken 
vertrouwelijk. 
Artikel 152 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (RvO II) regelt de openbaarheid van 
vergaderingen van de Tweede Kamer. Wanneer de Kamer achter gesloten deuren vergaderd kan 
worden besloten tot geheimhouding van het besprokene (art. 88 RvO II). Commissievergaderingen 
van de Tweede Kamer zijn in principe openbaar (art. 37 RvO II). Op voorstel van de minister of een 
commissielid kan worden besloten om achter gesloten deuren te vergaderen. Het besprokene dient 
dan geheim te blijven (art. 38 RvO II). De commissie kan de minister of een commissielid toestaan om 
bekend te maken wat hij of zij tijdens een besloten commissievergadering heeft gezegd. Wanneer een 
commissielid de geheimhoudingsplicht schendt, kan hij voor een maand worden uitgesloten van de 
vergaderingen van een of meer commissies en van de toezending van vertrouwelijke stukken.

18
 

De vergaderingen van de vertegenwoordigende organen op provinciaal (provinciale staten) en 
gemeentelijk niveau (de gemeenteraad) evenals van de waterschappen (het algemeen bestuur) zijn 
openbaar (art. 23 Prov.w., art. 23 Gem.w., art. 35 Waterschapswet). Op verzoek van een vijfde deel 
van de gemeenteraad of het algemeen bestuur van een waterschap of een tiende deel van provinciale 
staten kan na instemming van het college achter gesloten deuren worden vergaderd. Over een aantal 
onderwerpen kan niet achter gesloten deuren worden vergaderd. Het gaat hierbij onder andere om de 
toelating van nieuwe leden, de vaststelling en wijziging van de begroting, de invoering, wijziging en 
afschaffing van gemeentelijke belastingen en het ontslag van leden van de colleges, afgezien van de 
voorzitters (zoals de commissaris van de koningin en de burgemeester) (art. 24 Prov.w., art. 24 
Gem.w., art. 36 Wsch.W.). 
De vergaderingen van niet-vertegenwoordigende organen vinden als regel achter gesloten deuren 
plaats. De ministerraad vergadert achter gesloten deuren, hoewel dit niet in het Reglement van Orde 
voor de Raad van Ministers (RvO MR) is uitgewerkt.

19
 Daarnaast is er een geheimhoudingsplicht (art. 

26 RvO MR). Van de vergaderingen van gedeputeerde staten, het college van burgemeester en 
wethouders en het dagelijks bestuur van waterschappen is bepaald dat deze achter gesloten deuren 
plaatsvinden (art. 54 Prov.w., art. 54 Gem.w., art. 42 Wsch.w.). Daarnaast is er een 
geheimhoudingsplicht (art. 55. Prov.w, art. 55 Gem.w., art. 43 Wsch.w.). 
 
 OPENBAARHEID VAN INFORMATIE 
 
Tot slot wordt ingegaan op de openbaarheid van overheidsinformatie. In de inleiding van dit 
onderzoek is al beschreven welk belang er aan de openbaarheid van overheidsinformatie wordt 
gehecht. Het tweede kabinet Kok stelde in 2000: ‘Inzicht in bij de overheid berustende informatie is 
enerzijds van cruciaal belang voor het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van burgers in 
diverse opzichten. De burger is hierdoor onder meer in staat om met dezelfde informatie als de 
overheid deel te nemen aan het democratisch debat. Anderzijds biedt transparantie mogelijkheden tot 
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controle van de overheid, hetgeen uiteindelijk bijdraagt tot een in alle facetten beter werkende 
overheid.’

20
. 

De openbaarheid van overheidsinformatie heeft om te beginnen een grondwettelijke basis. Artikel 110 
van de Grondwet bevat de opdracht voor de overheid om openbaarheid te betrachten. Het artikel 
bevat ‘een instructienorm voor de overheid (…) om openbaarheid te betrachten, doch geen subjectief 
recht van de burger op openbaarheid’

21
. Zoals beschreven in de inleiding van dit onderzoek was het 

tweede kabinet Kok, met het oog op de zich ontwikkelende informatiemaatschappij, van mening dat dit 
artikel daarom te beperkt is.  
Artikel 110 is sinds 1980 opgenomen in de Grondwet. Het artikel verplicht de wetgever de in het artikel 
genoemde ‘openbaarheid’ in een formele wet uit te werken.

22
 De(ze) algemene regeling voor de 

openbaarheid van overheidsinformatie is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
23

 Op de 
geschiedenis van de Wob wordt in het tweede deel van dit onderzoek ingegaan. De Wob trad in 1980 
in werking. Nadere regels werden opgenomen in een op de Wob gebaseerde algemene maatregel 
van bestuur, het Besluit openbaarheid van bestuur (Bob).

24
 De evaluatie van de Wob resulteerde in 

1992 in een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur, die later op enkele punten is gewijzigd vanwege 
de aanpassing aan de Awb.

25
 

De Wob stelt dat bestuursorganen informatie dienen te verstrekken (artikel 1a van de wet beschrijft op 
welke bestuursorganen de Wob van toepassing is). Het verstrekken van informatie is daarmee de 
regel. De uitzonderingensgronden en beperkingen voor deze regel zijn eveneens in de Wob 
opgenomen. Ook in een aantal andere wetten zijn openbaarheidsregelingen opgenomen, deze 
hebben voorrang op de Wob.

26
 

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten informatieverstrekking: 
informatieverstrekking op verzoek (passieve openbaarheid) en informatieverstrekking uit eigen 
beweging (actieve openbaarheid).

27
 Hoofdstuk III van de Wob behandelt de passieve openbaarheid, 

hoofdstuk IV de actieve openbaarheid. Hoofdstuk V (artt. 11 en 12 Wob) behandelt de 
uitzonderingsgronden en beperkingen op de regel van het verstrekken van informatie door de 
overheid. De overige artikelen van de wet betreffen onder andere een aantal overgangsbepalingen 
(zoals het beschreven artikel 13 dat stelt dat adviezen van de Raad van State van voor 1 mei 1980 
niet openbaar hoeven te worden gemaakt), uitvoeringsregelingen en wijzigingen in andere wetten.

28
  

Artikel 14a van de Wet openbaarheid van bestuur bevat de opdracht tot het maken van 
uitvoeringsregelingen door de in het artikel genoemde bestuursorganen. Een voorbeeld van een 
dergelijke regeling is de ministeriële regeling ‘Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur’, 
vastgesteld bij besluit van de minister-president, handelend in overeenstemming met het gevoelen van 
de Ministerraad van 27 maart 1992’. Deze regeling bepaalt dat alle ministers voor het onder hun 
verantwoordelijkheid vallende ministerie een uitvoeringsregeling van de Wob moeten uitwerken.

29
  

Artikel 8 van de Wob stelt dat een bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, uit eigen beweging 
informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen moet verstrekken, 
zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Het bestuursorgaan 
moet er daarbij voor zorgen voor dat de informatie wordt verstrekt in begrijpelijke vorm, en op 
zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op 
zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen. 
Op grond van artikel 3 van de Wob kan iedereen (ook niet-Nederlanders

30
) daarnaast bij de overheid 

een verzoek indienen voor de openbaarmaking van overheidsinformatie. De Wob stelt geen 
vormvereisten aan een zogeheten Wob-verzoek: ‘Van telefoon tot fax, van e-mail tot sms, met ieder 
denkbaar communicatiemiddel kunt u succesvol een Wob-verzoek doen.’

31
. Op de website van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat (naar artikel 3 Wob) beschreven 
waaraan een Wob-verzoek inhoudelijk moet voldoen: 
 

‘▫ In een Wob-verzoek hoeft u in beginsel alleen het onderwerp aan te duiden waarover u 
informatie wenst te ontvangen, zonder dat u concrete documenten hoeft te benoemen. Het 
onderwerp moet echter wel voldoende specifiek, dus nauwkeurig beschreven zijn in het 
verzoek.  
▫ Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd, op wat 
voor gegevensdrager ook. Ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van 
de Wob, net als informatie in digitale bestanden, zoals e-mailberichten of elektronische versies 
van documenten.  
▫ Het moet gaan om informatie, die onder het bestuursorgaan berust, met andere woorden: 
waar het bestuursorgaan over beschikt.  
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▫ De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid, dat wil zeggen: 
een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, inclusief de 
voorbereiding en uitvoering ervan.’

32
. 

 
Een Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid 
Wob. Het bestuursorgaan beslist binnen twee weken over het verzoek (art. 6, eerste lid Wob) en 
verstrekt de informatie na een positieve beslissing uiterlijk vier weken na het verzoek (art. 6, tweede lid 
Wob). 
Voor de openbaarheid van overheidsinformatie gelden, zoals aangegeven, enkele 
uitzonderingsgronden en beperkingen. In deze gevallen geldt de actieve en passieve openbaarheid 
niet of niet volledig.

33
 Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen absolute (art. 10, eerste lid 

Wob) en relatieve (art. 10, tweede lid, Wob) uitzonderingsgronden. Het verstrekken van informatie blijft 
(naar artikel 10, eerste lid Wob) achterwege wanneer de gevraagde informatie:   
 

‘▫ de eenheid van de Koning en ministers (de Kroon) in gevaar zou kunnen brengen. De 
eenheid van de Kroon komt in gevaar wanneer informatie wordt verstrekt over de inhoud van 
contacten tussen de Koningin en een of meer bewindslieden.   
▫ de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.  
▫ vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens betreft. Er  
is sprake van bedrijfs- en fabricagegegevens als men uit die gegevens iets te weten kan  
komen over het productieproces, de afzet van producten of de kring van afnemers en  
leveranciers.  
▫ bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoongegevens betreft.’

34
. 

 
Daarnaast blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen de in artikel 10, tweede lid Wob genoemde belangen. Artikel 11 Wob bevat de 
beperkingen voor de openbaarheid van overheidsinformatie. Dit artikel waarborgt de vertrouwelijkheid 
van persoonlijke beleidsopvattingen. 
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