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VAN GOUDEN NAAR GLAZEN OVERHEIDSMUREN 
 

Boudewijn Steur1 
 

De overheid probeert de afstand naar de samenleving te verkleinen. Dat gebeurt 
onder meer door een actief beleid van openheid en transparantie. De gouden muur 

van weleer wordt daarmee ingeruild voor een van glas. Maar is deze verandering 
wel wenselijk? 

 

 
 
I 
Alleen het silhouet doet nog denken aan het gebouw van vroeger. Verder heeft 
het stadhuis van Woerden een volledige transformatie ondergaan. Niet langer is 
het een bastion van beton. Als je nu voor het stadhuis staat, zie je vooral veel 
glas. Muren lijken niet te bestaan, je kunt er dwars doorheen te kijken. Alles wat 
binnen gebeurt, is zichtbaar voor de inwoners van de gemeente. Bestuurders en 
gemeenteambtenaren zitten in het volle zicht. De vergaderzalen zijn zo gebouwd 
dat alles van buiten te zien is. Dat geldt ook voor de raadszaal. Andersom geldt 
dat ook. Alles wat buiten gebeurt, wordt vanuit het stadhuis gezien. Maar het 
nieuwe gemeentehuis biedt meer. Op de eerste verdieping bevindt zich het 
restaurant annex vergaderruimte, dat ook rechtstreeks toegankelijk is voor de 
inwoners. Zo is het contact tussen gemeente en inwoners optimaal.  
 
Op 12 juni 2019 werd het gemeentehuis van Woerden officieel geopend. 
Wethouder Arthur Bolderdijk zegt over het nieuwe stadhuis: "Heel ruim, heel 
licht. Een transparante ruimte, net als ons bestuur. Wij zijn ook transparant naar 
onze inwoners. En dat willen we de komende jaren ook écht laten zien". Voor 
achterkamertjespolitiek is daardoor geen ruimte in het nieuwe stadhuis, mede 
omdat de burgemeester en wethouders geen eigen werkkamer hebben. Iedereen 
flext. Nogmaals wethouder Bolderdijk: "Wij wíllen ook geen eigen kamer en gaan 
zitten waar we willen. Dat is ook wel leuk, want je zit bij je medewerkers en dan 

 
1 Boudewijn Steur is historicus. Hij werkt als programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij 
het ministerie van BZK. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van het IVMV. 
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hoor je nog eens 
wat"2. En het 
gemeentehuis is 
meer, want het is 
ook een “plek waar 
inwoners zich thuis 
voelen om zaken 
met de gemeente te 
bespreken, te regelen 
en samen te 
werken”, aldus 
burgemeester Victor 
Molkenboer bij de 
opening, “Laat 
eenieder zich 
welkom voelen”. 
 
          
II 
Het moderne stadhuis heeft twee belangrijke karakteristieken: het straalt 
gemeenschappelijkheid en transparantie uit. Beide punten zal ik kort toelichten. 
Allereerst de gemeenschappelijkheid. Het moderne gemeentehuis is een plek 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ambtenaren en inwoners elkaar 
makkelijk kunnen treffen voor een praatje. Gebouwen die ruimtelijk zijn 
ingericht, vaak met een grote ontvangstruimte, als ware het een Griekse agora. 
Vaak zijn er ruimtes gecreëerd waar inwoners elkaar ook kunnen ontmoeten. 
Overheidsgebouwen hebben een multifunctionele bestemming; niet alleen wordt 
vanuit het stadhuis de gemeente bestuurd, maar het stadhuis is ook de plek waar 
inwoners bij elkaar kunnen komen. Daarmee is het niet alleen een stadhuis, maar 
een huis van de stad geworden. Het stadhuis als nieuwe vindplaats van de sociale 
cohesie en saamhorigheid. Je ziet het ook terugkomen in de benaming. Vaak 
wordt het afstandelijke stadhuis ingeruild voor gemeentehuis of ‘Huis van de 
stad’, zoals in Gouda. In Deventer wordt dat nog eens extra benadrukt doordat 
op de gevel vingerafdrukken van Deventenaren zijn opgenomen.  
 
Het tweede punt noemde ik hierboven ook al. Het moderne gemeentehuis straalt 
openheid en transparantie uit. Gebouwen met veel glas waardoor inwoners 
kunnen zien hoe de overheid werkt. Transparantie en openheid zijn de nieuwe 
buzz-woorden voor overheden.  
 
Het Woerdense stadhuis is vergelijkbaar met andere stadhuizen die sinds het 
begin van de eenentwintigste eeuw zijn gebouwd. Overal verrijzen stadhuizen of 
gemeentehuizen die gekenmerkt worden door veel glas en open ruimtes. Neem 
bijvoorbeeld de nieuwe stadhuizen van de gemeente Westland, Zuidplas, 
Deventer of Gouda. En het blijft niet beperkt tot gemeentelijke 

 
2 RTV Utrecht, 26 maart 2019, https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1899415/nieuwe-stadhuis-woerden-
modern-licht-en-zonder-achterkamertjes.html 
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overheidsgebouwen. Het is een veel bredere trend. Niet alleen in Nederland, 
maar eigenlijk in de hele westerse wereld. Daarmee zijn deze overheidsgebouwen 
symbool geworden voor de het functioneren van politiek en overheid. Want de 
nieuwe karakteristieken van deze gebouwen zijn niet alleen een reflectie van 
architectonische ontwikkelingen, maar zij representeren juist ook de 
ontwikkelingen in de samenleving.3 
 
 
III 
Transparantie en 
openheid zijn 
belangrijke publieke 
waarden voor de 
overheid en de 
politiek. Veel 
belangrijker dan 
vroeger het geval was. 
De media – vooral ook 
de sociale media – 
hebben daar een groot 
aandeel aan gehad. 
Daar wordt met steeds 
meer klem gevraagd 
naar een 
verantwoording van 
het overheidsoptreden. De strategie van overheid en politiek is om daar proactief 
op in te spelen. Liever aan de voorkant openheid geven dan achteraf. Ook om te 
voorkomen dat het beeld ontstaat dat er onoorbare zaken achter de muren van 
de overheid en politiek hebben gespeeld. 
    
Neem bijvoorbeeld de omgang met declaraties of giften. Binnen de overheid 
wordt iedere declaratie van topambtenaren of bestuurders om de zoveel tijd 

gepubliceerd. In 
landen om ons heen 
gaan ze daarin nog een 
stap verder. Zo 
worden in Estland alle 
declaraties realtime op 
het internet geplaatst. 
Zo kunnen inwoners 
of journalisten te allen 
tijde inzage hebben in 
wat er op financieel 
vlak gebeurt bij de 
overheid. Hetzelfde 
bestaat bij giften. Alle 

 
3 J. Stewart, Twentieth century town halls. Architecture of democracy, Londen en New York, 2019. 

Afbeelding 2 Op het stadhuis van Deventer zijn vingerafdrukken van inwoners te 
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Tweede Kamerleden plaatsen op hun website wat zij aan giften hebben 
ontvangen. Dat kan gaan om een bos bloemen of een verzamel-dvd. Alles staat 
erop. 
 
In bredere zin is de trend om alle gegevens waar de overheid over beschikt, ook 
toegankelijk te maken voor burgers, maatschappelijke organisaties of de media. 
Deels is dat om gezamenlijk te komen tot betere beleidsontwikkeling, want 
sommige burgers gaan aan de slag met deze informatie en komen tot innovatieve 
ideeën voor de beleidsontwikkeling. Voor een ander deel gaat het ook om 
verantwoording van waar de overheid mee bezig is en op basis van welke 
informatie afwegingen worden gemaakt.  
 
Het beeld is het volgende. Als er al een barrière is die het zicht op de overheid 
belemmert, dan moet deze geslecht worden. Iedere muur, elk achterkamertje is 
immers verdacht in dit tijdsgewricht. Dit beeld resoneert in de retoriek en het 
beleid van diezelfde overheid. De overheid zet in op maximale openheid, 
maximale transparantie. En dat komt dus ook symbolisch terug in de architectuur 
van de moderne gemeentehuizen: achterkamertjes kunnen immers niet in een 
glazen huis. 
 
IV 
Het doorzichtig maken van de muren, opdat alles 
gezien kan worden. Dat is de inzet. Maar is dat wel 
een juiste inzet? Moeten wij – als samenleving – dat 
wel willen? Is een beetje muur tussen politiek en 
overheid aan de ene kant en de samenleving en haar 
burgers aan de andere kant niet functioneel? Moet 
alles wel gezien worden? In ‘De ontdekking van de 
hemel’ biedt Harry Mulisch een alternatief 
perspectief. Onno Quist, een van de 
hoofdpersonen, schrijft een brief aan zijn vader, 
waarin hij onder meer de parabel van de Gouden 
Muur uiteenzet. Het is Mulisch’ manier om zijn 
visie te geven op maatschappelijke verhoudingen 
 

“Vóór de Gouden Muur is het een geïmproviseerde janboel, daar krioelt 
het volk in de luidruchtige chaos van het dagelijks leven, en dat daar niet 
alles in het honderd loopt is te danken aan de wereld achter de Gouden 
Muur. Als het oog van de cycloon ligt daar de wereld van de macht, in 
mysterieuze stilte, beheerst, betrouwbaar, overzichtelijk als een 
schaakbord: een soort gelouterde wereld van platoonse Ideeën. Dat 
althans is het beeld dat de machtelozen vóór de Gouden Muur er van 
hebben. Het wordt bevestigd door de donkere pakken, de geruisloze 
limousines, de bewaking, het protocol, de perfecte organisatie, de fluwelen 
rust in de paleizen en ministeries. Maar wie eenmaal werkelijk achter de 
Gouden Muur is geweest, zoals u en ik, die weet dat dat alleen schijn is en 
dat het daar in de besluitvorming net zo’n geïmproviseerde janboel is als 
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er vóór, bij de mensen thuis, op de universiteit, in ziekenhuizen of bij 
bedrijven [...] Dat het achter de Gouden Muur net zo’n armzalige uitdragerij is als 
er vóór, dat weten alle politici, veel ambtenaren en sommige journalisten, maar van de 
machteloze burgers weet vrijwel niemand het. Wie mocht ontdekken – wat vrijwel 
onmogelijk is – hoe beleid wordt gemaakt, die zal zijn verdere leven moeten slijten met 
een fundamenteel gevoel van onveiligheid” 

 
Mulisch plaatst daarmee het vertrouwen van burgers in het licht van de Gouden 
Muur: burgers weten niet hoe het binnen de overheid en de politiek is 
georganiseerd, maar juist daarom is er vertrouwen. Of in de woorden van 
Mulisch zelf: “Dat komt door het bestaan van die Gouden Muur zelf. Die is zelf de hoogste 
macht”. Het ontzag voor wat er achter die muur gebeurt, komt niet door die 
mensen van achter de muur maar van vóór die muur. Zij houden zelf die 
betovering van de Gouden Muur in stand, ook omdat zij dat zelf willen. Want 
wat is het alternatief? Maar Mulisch constateert dat die Gouden Muur – en 
daarmee de betovering van de overheid en de politiek ten einde loopt.  
 

“Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is de Gouden Muur het aan het 
begeven. Ooit, aan het begin der tijden, is zij opgetrokken door de machtelozen met het 
materiaal van hun eigen verering, ontzag en vrees, maar nu begint zij onheilspellende 
scheuren te vertonen, als een middeleeuws kasteel, waardoor iedereen naar binnen kan 
gluren. U [de vader van Onno, BS] was in uw tijd nog «Zijne Excellentie de 
Minister-President, Prof. Mr. Dr. H.J.A Quist», nu zou u voor iedereen 
«Henk» zijn – wat u zelfs voor ons niet was, alleen voor moeder. Doordat 
zij zien dat het in de zalen van dat kasteel net zo’n keet is als overal, 
verliezen de machtelozen in snel tempo de verering voor hun eigen 
verering, het ontzag voor hun eigen ontzag en de vrees voor hun eigen 
vrees, waarmee tegelijk het gezag van de machtigen wordt ondermijnd en 
de kracht van hun lichamelijkheid naar het belachelijke afglijdt. Daarmee 
slaan in de machtelozen zelf alle ingebouwde zekeringen door. Wat kan 
het ons ook eigenlijk allemaal verdommen! Waarom zouden wij die 
openbare telefoon daar niet in elkaar rammen? Ja, waarom eigenlijk niet? 
Kan je lachen. Is ergens politie te zien? Nee, nergens. Ook niet in onszelf. 
Dus nu vernielen wij hem. Vinden wij leuk. Waarom vinden wij dat leuk? 
Zo maar.  

 
De consequenties van het ontbreken van een Gouden Muur gaan ver.  
 

“Als jongen – in een tijd die nog de uwe was – is het mij eens overkomen, 
dat in het plantsoen mijn bal op het gras rolde. Omdat het verboden was 
over het gras te lopen, wachtte ik zeker vijf minuten tot er op een bepaald 
moment helemaal niemand meer was te zien; pas toen durfde ik met 
bonkend hart over het lage hekje te stappen, de paar passen over het gras 
te doen en zo snel ik kon terug te springen. Die remming, dat bonkende 
hart, daar gaat het om. Voelde ik mij onvrij? Niet in het minst. Je mocht 
nu eenmaal niet over het gras lopen. Ik voel mij momenteel ook niet 
onvrij omdat ik niemand mag doodslaan. Dat mag nu eenmaal niet. Hoe 
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voorkom je, dat op een dag iedereen iedereen doodslaat zonder bonkend 
hart? Hoe krijgen we het hart weer aan het bonken? “ 

 
 
V 
De Gouden Muur lijkt het gevallen. Paul Schnabel constateerde het ook al bij zijn 
5i’s, waarvan de informalisering er één was. Bij informalisering ging het nou juist 
over de overbrugging van gezagsverhoudingen. Over het feit dat iedereen op 
gelijke voet met elkaar verkeert. Dat Ali B op een gegeven moment tegen de 
toenmalige zei: “Maar Jan-Peter…”. Een Gouden Muur die niet afbrokkelt, maar 
langzaam in glas verandert. Zodat alles zichtbaar wordt en dat de overheid 
volledig onttovert.  
 
De vraag is of een beetje Gouden Muur niet wenselijk zou moeten zijn. Is een 
beetje afstand tussen inwoners en overheid niet gewoon gezond? Is het 
noodzakelijk om alles open en transparant te maken? 
 
In de wetenschappelijke literatuur is niet vastgesteld, dat een grotere transparantie 
of meer openheid leidt tot meer vertrouwen bij burgers.4 Dat geeft te denken. Ik 
snap het wel een beetje. Toen ik studeerde, woonde ik tegenover een restaurant. 
Ik keek uit op de keuken. Ik zag van het begin van de dag tot het einde van de 
dag wat er precies gebeurde. Juist doordat ik zag wat er gebeurde, heb ik nooit de 
neiging gehad daar te gaan eten. Niet dat het vies was of onhygiënisch, maar de 
totale transparantie van wat zich daar afspeelde, haalde het magische van het uit 
eten gaan wel een beetje weg. En misschien zit daar wel de kern: dat magische, 
dat betoverende van zaken die we niet zien, maar waar we gewoon vanuit een 
geloof vanuit kunnen en mogen gaan. 
 
VI 
Misschien gaat het rigoureus afbreken van de gouden muur te ver. Deze 
samenleving kan misschien wel wat gouden muren gebruiken tussen overheid en 
politiek aan de ene kant en de samenleving met haar burgers aan de andere kant. 
Het is niet zozeer dat ik tegen transparantie of openheid ben. Maar ik pleit wel 
voor enige betovering. Een beetje als tegenhanger van de onttovering waar onze 
moderne samenleving zo van doordesemd is. Daar is niets mis mee, lijkt mij.  
 
De vraag is natuurlijk hoe we dat willen bereiken. Mulisch kwam in zijn brief aan 
zijn vader ook daarvoor met een antwoord. 
 

Alleen door het forceren van ontzag. Ik zeg «ontzag» – niet angst als uitvloeisel van een 
of ander dictatoriaal regime, maar ontzag om het ontzag: een nieuwe Gouden Muur 
omwille van de Gouden Muur. Dit kan uitsluitend door middel van het autoritaire 
bewind van een verlicht despoot, – met de nadruk op «verlicht». Iemand van wie 
iedereen weet, dat voor hem het belang van zijn medeburgers voorop staat, waardoor hij 
dus tegelijkertijd de volstrekte democraat is. Iemand als Pericles, kortom. Maar 

 
4 S. Grimmelikhuijsen, Transparency and trust. An experimental study of online disclosure and trust in government, 
Utrecht, 2012. 
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hoe institutionaliseer je dat? Hoe weet je van te voren, dat de despoot 
inderdaad verlicht is? Al Plato worstelde met dat probleem, hij zou nu 
door middel van DNA-analyse te selecteren zijn, – analoog aan de manier, 
waarop in Tibet de nieuwe dalai lama wordt opgespoord onder de baby’s 
in de dorpen. De vraag is alleen: hoe komen we zonder ongelukken die 
laatste vijfentwintig jaar door? Ik voorvoel onafzienbare veranderingen, 
gevolgd door verschrikkelijke rampen. 

 
Ik geloof niet in het antwoord van Mulisch, maar wel in de kern van zijn analyse. 
Het wegebben van het gezag en de noodzaak deze voor een deel weer terug in de 
publieke ruimte te krijgen. Alleen daarmee gaat lukken om die Gouden Muur 
weer op te bouwen. 
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